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1 UVOD 

 

V šolskem letu 2017/2018 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 programom predšolska vzgoja, tako imenovano 

Vzgojiteljado. 

V šolskem letu 2017/2018 se je vpisalo v vajeniško obliko programa mizar 12 vajencev, ki so 

bili v samostojnem oddelku. Vsi so 1. letnik zaključili uspešno. Posebnost te oblike 

izobraževanja je bila, da so bili dijaki strnjeno 16 tednov pri delodajalcu, in sicer od 26. 2. 

2018 do 21. 6. 2018. Celoten odprti kurikul se je izvajal pri delodajalcih. Vsebine OK so bile 

integrirane v delovnih procesih in generičnih kompetencah. Pri strokovnem modulu Obdelava 

lesa PRA je od 132 ur, 72 preneseno in integrirano pri Praktičnem usposabljanju z delom (pri 

delodajalcu).  

V času praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu, sta organizator praktičnega 

usposabljanja pri delodajalcu, Slavko Mirtič in učitelj strokovnih modulov, Mihael Gorše, 

trikrat obiskala vse delodajalce ter skupaj z njimi pregledala in uskladila program in možnosti 

izvedbe. Prav tako je ocenjevanje potekalo pri delodajalcih. Mentor je skupaj z 

organizatorjem praktičnega usposabljanja in enim učiteljem strokovnih modulov pregledal 

dnevnike oziroma poročila, predlagal oceno, ki jo je potem učitelj strokovnega modula (hkrati 

tudi razrednik) vpisal v e-redovalnico. Sodelovanje med šolo in delodajalci je bilo odlično. 

Vse dileme in vprašanja smo reševali sproti in v sodelovanju z delodajalci, Centrom za 

poklicno izobraževanje, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno-podjetniško zbornico 

Slovenije. 

Program predšolska vzgoja je še vedno v postopku prilagajanja v novem okolju, zato ga 

spremljamo in evalviramo, da bomo lahko po štirih letih poskusnega delovanja uvedli 

določene izboljšave.  

 

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.  

 

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

organizirali nagradno ekskurzijo v Avstrijo.  

 

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

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

 

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 2017/2018 

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

univ. dipl. inž. 

 

V šolskem letu 2017/2018 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 tehničnih dni, 

 pomoč dijakom s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi dijaki, 
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 spremljanje pedagoškega dela učiteljev in svetovanje, še zlasti učiteljem začetnikom, 

 vodenje, nadzor in sodelovanje z učitelji, 

 spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih, 

 kakovostno vodenje elektronske dokumentacije v eAsistentu in Herkulesu, 

 sodelovanje na strokovnih srečanjih gradbenih in lesarskih šol ter šol predšolske 

vzgoje, 

 sodelovanje v različnih projektih in natečajih (Poskusno uvajanje vajeniške oblike SPI 

2017–2020, Rastem s knjigo, Zdrava šola, eTwininng, Erasmus+ KA1), 

 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, 

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

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

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

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

učnimi pripomočki, 

 sodelovanje z drugimi šolami na Šolskem centru Novo mesto in šolami po Sloveniji, 

 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 2017/2018 

sestavljali predstavniki staršev dvaindvajsetih oddelkov. Predsednik sveta staršev je bil 

gospod Vitko Uduč, njegova namestnica pa gospa Izidora Hruševar. 

Predstavniki sveta staršev so se sestali na dveh sejah, in sicer 20. septembra 2017 in 15. marca 

2018, 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 47 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. 
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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 naslednji učitelji nadomeščali pouk: Košmerl Nuša – MAT, Matej 

Obreza – športno vzgojo, 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 IKT, PV – strokovni modul 

3 Mirjam Žnidarčič svetovalna delavka koordinatorica DSP na Šolskem centru Nm 

4 Janja Javoršek učiteljica, svet. delavka 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 modul 

13 Matjaž Cerkovnik laborant fizika 

14 Nevenka Cesar učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

15 Goran Delajković učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

16 Nataša Eržen učiteljica športna vzgoja 

17 Mirko Gorenc učitelj gradbeništvo – strokovni moduli 

18 Mihael Gorše učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

19 Janja Hauptman učiteljica zgodovina, geografija, družboslovje 

20 Anton Hrastar učitelj lesarstvo – PRA 

21 Nadja Kapš učiteljica lesarstvo – strokovni moduli 

22 Maja Končar učiteljica matematika, PV – strokovni modul 

23 Darja Kos Strmec učiteljica, nadomeščanje biologija, PV – strokovni modul 

24 Nuša Košmerl učiteljica, nadomeščanje matematika 

25 Saša Kralj učiteljica angleščina, slovenščina 

26 Suzana Kumelj Bračič učiteljica slovenščina 

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

28 Franci Lovrin učitelj lesarstvo – PRA, strokovni moduli 

29 Aleksandra Matjašič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

30 Lorena Mihelač učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

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

32 Mario Mohorović učitelj športna vzgoja 

33 Marija Nemanič učiteljica slovenščina, PV – strokovni moduli 
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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, 50 % angleščina 

41 Franc Struna učitelj, 50 % gradbeništvo – PRA, vodja PRA, org. PUD-a 

42 Simon Širec učitelj, 50 % predšolska vzgoja – strokovni moduli 

43 Jasna Tomljanovič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

44 Gregor Zagorc učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

45 Zdenka Zorko učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

46 Lili Žnidaršič učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

47 Sandra Tomović tajnica  

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 

Nuša Obreza aktiv učiteljev športne vzgoje vodja 

Vesna Prodanović 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  Vsak učitelj je pripravil letno razporeditev učne snovi na podlagi predpisanih 
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pouk 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 PM. 

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

 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 – 

predsednica 

Mirjam Žnidarčič 

Simona Pustavrh 

Obravnavanje pritožb 

dijakov in staršev glede 

delovanja šole, učiteljev in 

ostalih zaposlenih. 

Komisija se je v tem šolskem letu enkrat 

sestala, in sicer 19. 3. 2018. Obravnavala je 

pritožbo staršev dijakinje iz prvega letnika 

programa predšolska vzgoja na izrečeni 

vzgojni ukrep ukor celotnega učiteljskega 

zbora. Na podlagi preučene celotne 

dokumentacije je komisija pritožbo kot 

neutemeljeno zavrnila oz. potrdila predhodno 

izrečen vzgojni ukrep. 

2.3.4.2 Komisija za kakovost  

Člani Naloge  Poročilo 

Lorena Mihelač – vodja 

Melita Blatnik 

Miroslava Brinc 

Priprava predlogov za 

kakovostnejše delo na šoli, 

primerja učiteljevo 

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 
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Tanja Burgar 

Nadja Kapš 

Mario Mohorović 

Zdenka Zorko 

Sandra Tomović 

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. 

naslednje:  

 poenotenje dokumentacije, 

 vsa dokumentacija je po pregledu in 

potrditvi bila poslana računalničarju 

na obdelavo zaradi prenosa 

dokumentacije na strežnik, kjer naj 

bi bila dostopna dijakom in 

učiteljem ŠC Novo mesto, 

 evalvacija kakovosti celotnega dela 

in ponudbe na ŠC Novo mesto s 

pomočjo aplikacije Barometer 

kakovosti je potekala tudi to leto in 

na podlagi pridobljenih podatkov se 

bo pristopilo k izboljšanju faktorjev, 

ki so bili izpostavljeni pri evalvaciji. 

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 G1A Tanja Burgar Gregor Zagorc 

2 G1B Mirko Gorenc Lili Žnidaršič 

3 L1A Dina Plut Nadja Kapš 

4 L1B Valentin Pečaver Mario Mohorović 

5 L1C Biljana Bahat Tomaž Pačnik 

6 L1D Mihael Gorše Mihael Gorše 

7 1LK Nevenka Cesar Radomir Bajić 

8 PV1A Maja Končar Miroslava Brinc 

9 PV1B Marija Nemanič Aleksandra Matjašič 

10 LG2A Suzana Kumelj Bračič Melita Blatnik 

11 PV2A Miroslava Brinc Maja Končar 

12 PV2B Aleksandra Matjašič Marija Nemanič 

13 L2B Saša Kralj Goran Delajković 

14 L2C Melita Blatnik Saša Kralj  

15 L2D Matjaž Cerkovnik Biljana Bahat 

16 G2B Zdenka Zorko Mirko Gorenc  

17 LG3A Janja Hauptman Nevenka Cesar 

18 PV3A Nuša Obreza Janja Javoršek 

19 PV3B Jasna Jurjavčič Natalija Kunič 

20 L3C Tomaž Pačnik Suzana Kumelj Bračič 

21 G3B Mario Mohorović Franci Struna 
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22 LG4A Mirjam Žnidarčič Vesna Prodanović 

23 PV4A Natalija Kunič Nuša Obreza 

24 PV4B Nataša Eržen Alenka Prevalšek 

2.5 Šolska svetovalna služba  

V šolskem letu 2017/2018 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 2017 se je zaključil vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov, 

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

dokončno oblikovanih 24 oddelkov.  

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. 

V oktobru je Janja Javoršek v prvih letnikih izpeljala učenje učenja in sodelovala pri 

organizaciji vzgojiteljade.  

V tem šolskem letu je bila Janja Javoršek koordinatorica promocije šole po osnovnih šola. 

Tekom leta je organizirala udeležbo naše šole na 34 tržnicah poklicev, tehniških dni, 

predstavitvah.  

V oktobru sta se obe svetovalni delavki udeležili predavanja z naslovom Pravna zaščita 

učitelja. 

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 
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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. 

V decembru pa smo svetovalne delavke ŠCNM organizirale tudi Motivacijski dan za 

svetovalne delavke osnovnih šol, katerega namen je bil promocija in podrobnejša predstavitev 

programov, ki jih pri nas izvajamo.  

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. Obe sta  dijake 3. in 4. letnika seznanili z možnostmi nadaljnje študijske poti 

na višje, visoke ter univerzitetne študije ter s samim vpisnim postopkom, pogoji za vpis, 

omejitvami, možnostmi pridobitve različnih štipendij.  

Januarja je izšel 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 … 

Pred skupnim izpolnjevanjem prijav se je Janja Javoršek udeležila v Ljubljani na MIZŠ 

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 so se udeležili 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 '18, 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 9.  in 10. februarja 2018 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.  

Janja Javoršek je v tem mesecu sodelovala pri pripravi in ocenjevanju znanja na ustnem in 

pisnem delu iz 2. izpitnega predmeta v programu PV. 
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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. 

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 tem mesecu sta za 3. letnike organizirali delavnice o varnosti v prometu. 

V maju sta organizirali promocijo M Servisa v 4. letnikih v zvezi z možnostmi zaposlitve.  

Pripravljali sta dokumentacijo za vpis novincev v naše izobraževalne programe ter za višje 

letnike. 

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

šolskega neuspeha in vzgojnih ukrepov. 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 

(dobrodelni koncert za našega dijaka) . 

 

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 
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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 2018) ter realizirane ure 

tečaja slovenskega jezika za tujce (junija 2018). 

Prav tako je koordinirala delo učiteljic slovenščine in dijakov, ki so se vključili v tečaj 

slovenščine na Šolskem centru. 

Bila je predsednica Šolskega sklada in je v zvezi s tem opravljala administrativne zadeve in 

vsa poročila. 

Bila je razredničarka razreda LG/GL4A in je opravljala razredniška dela (govorilne ure, 

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

dokumentacije v easistentu, spremstvo dijakov na strokovnih ekskurzijah in drugo). V maju in 

juniju je  opravljala delo pomočnika bralca dijakinji s specifičnimi učnimi težavami na 

poklicni maturi in pri petem predmetu splošne mature. 

Kot članica se je udeležila dveh sestankov delovne skupine na MIZŠ za opredelitev del in 

nalog spremljevalcev gibalno oviranih in varuhov negovalcev.  

 

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

osnovnih šolah. 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. Tekom leta se je udeležila treh strokovnih 

usposabljanj za izboljšanje kakovosti izvedbe poklicne mature.  

  

Obe svetovalni delavki sta se udeleževali  pedagoških konferenc, konferenc oddelčnih 

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

 

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

zaradi šolskega neuspeha, osebnostnih težav, vzgojnih ukrepov ter drugih stisk. Izpeljali sta 

veliko razgovorov skozi celotno šolsko leto. Pri razgovorih sta izhajali iz dejstva, da je vsak 

posameznik najpomembnejši in edinstven v naši družini, ki jo imenujemo šola. In 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.  

     

3 DIJAKI 

3.1 Struktura dijakov 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo v programe na področju lesarstva vpisanih 186 dijakov, v 

programe na področju gradbeništva 61, v program predšolske vzgoje pa 217 dijakov, skupaj 

464 dijakov, od tega 257 dijakov in 207 dijakinj.. 

V 1. letnikih je bilo v vseh treh izobraževalnih programih vpisanih 143 novincev. 
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3.1.1 Struktura dijakov po spolu in tujem jeziku 

 Razred Moški Ženske Skupaj AJ1 

1 G1A 4 3 7 7 

2 L 1A 27 0 27 27 

3 L 1B 13 0 13 13 

4 L 1C 18 0 18 18 

5 L 1D 12 0 12 12 

6 G 1B 10 0 10 10 

7 1LK 8 0 8 8 

8 GL/LG2A 22 3 25 25 

9 L2B 5 0 5 5 

10 L2C 25 0 25 25 

11 L2D 6 0 6 6 

12 G2B 10 0 10 10 

13 GL/LG3A 20 1 21 21 

14 L3C 19 0 19 19 

15 G3B 11 0 11 11 

16 GL/LG4A 29 2 31 31 

17 PV1A 2 27 29 29 

18 PV1B 2 28 30 30 

19 PV2A 2 26 28 28 

20 PV2B 3 23 26 26 

21 PV3A 3 27 30 30 

22 PV3B 3 27 30 30 

23 PV4A 1 21 22 22 

24 PV4B 2 19 21 21 

3.1.2 Struktura dijakov po občinah 

  Občina Vsi 1. 

letnik 

1 Brežice  9 5 

2 Črnomelj 24 5 

3 Dolenjske Toplice 8 4 

4 Grosuplje 1 0 

5 Ivančna Gorica 19 7 

6 Kočevje 15 8 

7 Kostanjevica na Krki 8 2 

8 Krško 57 17 

9 Litija 6 2 

10 Ljubljana 1 0 

11 Metlika 11 2 

12 Mirna 5 2 
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13 Mirna Peč 16 4 

14 Mokronog-Trebelno 7 5 

15 Novo mesto 91 25 

16 Radeče 2 1 

17 Radlje ob Dravi 1 0 

18 Semič 5 1 

19 Sevnica  19 5 

20 Straža 19 7 

21 Šentjernej 36 8 

22 Šentrupert 8 1 

23 Škocjan 18 8 

24 Šmarješke Toplice 15 5 

25 Trebnje 26 6 

26 Žužemberk 18 4 

27 Ribnica 1 0 

28 Bistrica ob Sotli 1 1 

29 Teslić 1 0 

30 Doboj 1 1 

31 Cazin 2 1 

32 Bosanska Krupa 1 0 

33 Velika Kladuša 1 0 

34 Vrnograč 1 0 

35 Stijena 4 0 

36 Kozje 1 1 

37 Višnja Gora 1 0 

38 Sodražica 2 2 

39 Šempeter-Vrtojba 1 0 

40 Kraljevo 1 1 

 Skupaj  141 

3.1.3 Struktura dijakov po programih 

V šolskem letu 2017/18 smo vpisali 464 dijakov v programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja na 

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

področju lesarstva (obdelovalec lesa, mizar, mizar – vajenec, lesarski tehnik in lesarski tehnik 

- pti) ter v program predšolska vzgoja. 

Novost v enem oddelku srednjega poklicnega izobraževanja v programu mizar je poskusna 

uvedba vajeništva. 

V  2., 3. in 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja združujemo lesarske in gradbene 

tehnike v kombinirane oddelke. Skupaj smo imeli 24 oddelkov. 
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  Oddelek Razrednik Program Št. dijakov  

1 G1A Tanja Burgar Gradbeni tehnik 7 

2 L1A Nadja Kapš Lesarski tehnik 27 

3 L1B Valentin Pečaver Lesarski tehnik-pti 13 

4 L1C Biljana Bahat Mizar 18 

5 L1D Mihael Gorše Mizar 12 

6 G1B Mirko Gorenc Pečar-polagalec keramičnih oblog 10 

7 1LK Nevenka Cesar Obdelovalec lesa 8 

8 GL/LG2A Suzana Kumelj Bračič Gradbeni tehnik, Lesarski tehnik 25 

9 L2B Saša Kralj Lesarski tehnik-pti 5 

10 L2C Melita Blatnik Mizar 25 

11 G2B Zdenka Zorko Pečar-polagalec keramičnih oblog, Zidar 10 

12 L2D Matjaž Cerkovnik Obdelovalec lesa 6 

13 GL/LG3A Janja Hauptman Gradbeni tehnik, Lesarski tehnik 21 

14 L3C Tomaž Pačnik Mizar 19 

15 G3B Mario Mohorović Pečar-polagalec keramičnih oblog, Zidar 11 

16 GL/LG4A Mirjam Žnidarčič Lesarski tehnik, Gradbeni tehnik 31 

17 PV1A Maja Končar Predšolska vzgoja 29 

18 PV1B Marija Nemanič Predšolska vzgoja 30 

19 PV2A Miroslava Brinc Predšolska vzgoja 28 

20 PV2B Aleksandra Matjašič Predšolska vzgoja 26 

21 PV3A Nuša Obreza Predšolska vzgoja 30 

22 PV3B Jasna Tomljanovič Predšolska vzgoja 30 

23 PV4A Natalija Kunič Predšolska vzgoja 22 

24 PV4B Nataša Eržen Predšolska vzgoja 21 

3.2 Analiza uspeha dijakov 

Oddelek Število 

dijakov 

Št.poz. 

dijakov 

% 

poz. 

dijakov 

Št.  

opr.  

ur 

Št. 

neopr. 

ur 

Izostanki 

skupaj 

Število 

realiziranih ur 

pouka 

Obisk 

pouka 

Realizacija 

pouka 

% 

1LK 6 4 66,7 458 345 803 1213 89,0 96,3 

G1A 6 5 83,3 426 21 447 1169,5 93,6 95,2 

G1B 6 1 16,7 979 545 1524 1200 78,8 94,5 

G2B 10 3 30 1820 303 2123 1409,5 84,9 97,4 

G3B 11 11 100 890 77 967 1375,5 93,6 96,9 

GL2A 10 6 60 774 63 837 1192 93,0 99,7 

GL3A 6 5 83,3 509 24 533 1217 92,7 96,9 

GL4A 8 7 87,5 899 62 961 1091 89,0 87,3 

L1A 27 20 74,1 2318 72 2390 1232 92,8 96,8 

L1B 11 4 36,4 2160 93 2253 1298 84,2 96,1 

L1C 19 15 78,9 2011 74 2085 1252 91,2 95,5 

L1D 12 12 100 262 5 267 1670 98,7 97,4 

L2B 5 3 60 400 28 428 1091 92,2 92,2 

L2C 24 20 83,3 1147 47 1194 1313 96,2 100,5 

L2D 6 5 83,3 499 71 570 1006 90,6 90,1 
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L3C 19 13 68,4 721 152 873 1204,5 96,2 97,9 

LG2A 15 13 86,7 1346 12 1358 1323 93,2 98,4 

LG3A 15 12 80 1605 34 1639 1133,5 90,4 94,8 

LG4A 23 20 87,0 1961 56 2017 1045 91,6 88,5 

PV1A 29 24 82,8 2148 158 2306 1245 93,6 98,9 

PV1B 27 20 74,1 2407 242 2649 1246 92,1 99 

PV2A 27 25 92,6 1643 153 1796 1199 94,5 95,1 

PV2B 27 25 92,6 1834 16 1850 1213 94,4 96,2 

PV3A 30 22 73,3 4369 89 4458 1280,5 88,4 94,3 

PV3B 30 26 86,7 2827 75 2902 1261 92,3 92,9 

PV4A 22 16 72,7 2970 81 3051 1344 89,7 93 

PV4B 21 13 61,9 3053 87 3140 1346 88,9 93,1 

Skupaj 452 350 74,2 42436 2985 45421 33570 91,3 95,4 

3.3 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

V šolskem letu 2017/2018 je svetovalna delavka Mirjam Žnidarčič opravljala naloge 

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

Za 192 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. Dva dijaka sta imela 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 motnjami v duševnem razvoju, slabovidno dijakinjo z okvaro 

vidne funkcije, enega gluhega dijaka, dijake z govorno-jezikovnimi motnjami, dva gibalno 

ovirana dijaka, dolgotrajno bolne, dijake s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

dijake z avtističnimi motnjami, 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 2017/2018 smo na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli 50 dijakom, 

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

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

in izvajali 48 ur učne pomoči na teden, 17 ur pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj na teden ter 35 ur svetovalne storitve na teden. Največ učne pomoči so dijaki 



19 

 

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

predmetih. 

3.4 Realizacija vpisa za šolsko leto 2017/2018  

V šolskem letu 2016/2017 smo načrtovali vpis za šolsko leto 2017/2018. Vpis v programe  

gradbeništva že nekaj let upada. Predlog vpisa za šolsko leto 2017/2018 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, skupaj s Srednjo strojno šolo pa smo oblikovali kombiniran 

oddelek v 1. letniku  programa nižjega poklicnega izobraževanja, združili smo torej 

obdelovalca lesa skupaj s pomočnikom v tehnoloških procesih. V programe mizar, mizar – 

vajeniški, lesarski tehnik – PTI, pečar – polagalec keramičnih oblog smo vpisali po načrtu, v 

programu predšolska vzgoja pa smo imeli  omejitev vpisa.  

 

Program Razpis 

17/18 

Vpis 

17/18 

obdelovalec lesa 16 8 

mizar 26 31 

zidar 26 0 

tesar 0 0 

izvajalec suhomontažne gradnje 0 0 

pečar – polagalec keramičnih oblog 26 11 

gradbeni tehnik 28 7 

lesarski tehnik 28 27 

lesarski tehnik – PTI 28 12 

predšolska vzgoja 56 60 

izdelovalec oblačil / / 

 

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 2017/2018 so odbor dijaške skupnosti SGLVŠ sestavljali:  

 predsednik dijaške skupnosti: Gašper Kavšek, PV3A 

 namestnica predsednika: Maja Kapš, LG3A 

 mentorica: Saša Kralj.  

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

posredovali njihova mnenja, želje, pripombe, težave …  
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Naloga        Opis 

Vključevanje dijakov v 

delo šole in širše 

 konstituiranje dijaške skupnosti 

 zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z 

vodstvom šole in učitelji 

 konferenc dijaške organizacije se bosta predvidoma udeležila  

predsednik in podpredsednik dijaške skupnosti ter  poročala o 

aktualnih temah 

 sodelovanje s predstavniki dijakov v Svetu Šolskega centra Novo 

mesto 

 sodelovanje z drugimi šolami na ŠC Novo mesto 

 delovanje v komisijah na nivoju ŠC Novo mesto 

 spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli 

 sodelovanje s Šolskim skladom SGLVŠ ter posredovanje želja 

dijakov glede porabe sredstev Šolskega sklada 

 obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči 

problematiki na sestankih ter na oglasni deski 

 pisanje in zbiranje prispevkov za šolsko glasilo 

 organizacija ter izvedba nagradnega izleta za dijake 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov (na željo dijakov zaključnih letnikov) 

 organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti 

 okrasitev šole ob različnih priložnostih 

 sodelovanje na dobrodelnih akcijah 

 skrbi, da so dejavnosti ustrezno evidentirane 

 druge tekoče aktivnosti 

 sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole 

 sodelovanje, povezanost in srečanja z drugimi šolami 

 sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih 

dobrodelnih organizacij 

Skrb za dobro delo in 

počutje dijakov na šoli 

 zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z 

vodstvom šole in učitelji, zbiranje predlogov in pritožb ter njihovo 

posredovanje vodstvu šol 

 spremljanje in izboljšanje medsebojnih odnosov na šoli 

 skrb za prometno osveščenost in varnost dijakov 

 skrb za urejeno notranjost in okolico šole 

 sodelovanje dijakov na tekmovanjih 

 skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov 

Dejavnosti dijakov na 

šoli 

 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in 

športnih programov 

 pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih izletov 

 kvalitetna izvedba maturantskih plesov 

 obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši 

okolici 

 obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih 

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

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov  

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 

(NLG)     
2,0 66,0 4,0 136,0 202,0 

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 13,0 442,0 640,0 

 

 

 Lesarski 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 

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 

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 

 
 

         

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 
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Pevski zbor (PVZ)    1,5 40,0     40,0 

Biologija iz OK (BIO OK)       1 35,0 35,0 

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

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

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

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

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

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

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

 
Lesarski tehnik PTI           

  1. letnik 2. letnik SKUPNO 

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

  teden leto teden leto ted. predm. 

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

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

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

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

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

 
Mizar SPI    

  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 – VAJENCI     

  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 

Praktične veščine (PRV) 8,7 192,0 11,2 224,2 9,6 154,0 570,2 

Skupaj E 8,7 192,0 11,2 224,2 9,6 154,0 570,2 

 
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 
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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, Radomir Bajić (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 2017/2018se je 

PUD-a u deležilo 300 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 

1LK 8 NPI obdelovalec lesa 
04. 06. 

2018 

15. 06. 

2018 
76 ur/2 tedna 

Dijaki 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 6 NPI obdelovalec lesa 
12. 02. 

2018 

23. 02. 

2018 
76 ur/2 tedna 

Dijaki 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 10 SPI 

zidar/pečar-

polagalec 

keramičnih oblog 

28. 05. 

2018 

15. 06. 

2018 
114 ur/3 tedne 

Dijaki 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 10 SPI 

zidar/pečar-

polagalec 

keramičnih oblog 

28. 05. 

2018 

15. 06. 

2018 
114 ur/3 tedne 

Dijaki 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 11 SPI 
pečar – polagalec 

keramičnih oblog 

04. 09. 

2017 

12. 01. 

2018 
684 ur/18 tednov 

Dijaki 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 18 SPI mizar 
21. 05. 

2018 

15. 06. 

2018 
152 ur/4 tedne 

Dijaki 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. 

L1D 12 SPI mizar - vajenec 
26. 02. 

2018 

21. 06. 

2018 
18 tednov 

Dijaki 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 25 SPI mizar 
23. 04. 

2018 

15. 06. 

2018 
304 ur/8 tednov 

Dijaki 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 19 SPI mizar 
4. 09. 

2017 

24. 11. 

2017 
456 ur/12 tednov 

Dijaki 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 13 PTI lesarski tehnik 
5. 03. 

2018 

16. 03. 

2018 
76 ur/2 tedna 

Dijaki 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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LG2A 25 SSI 
gradbeni tehnik/ 

lesarski tehnik 

04. 06. 

2018 

15. 06. 

2018 
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. 

LG3A 21 SSI 
gradbeni tehnik/ 

lesarski tehnik 

4. 09 

2017 

15. 09. 

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. 

PV2A 28 SSI predšolska vzgoja 
05. 03. 

2018 

16. 03. 

2018 
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 26 SSI predšolska vzgoja 
05. 03. 

2018 

16. 03. 

2018 
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 30 SSI predšolska vzgoja 
09. 10. 

2017 

27. 10. 

2017 
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 30 SSI predšolska vzgoja 
09. 10. 

2017 

27. 10. 

2017 
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 22 SSI predšolska vzgoja 

06. 11. 

2017 

 

16. 04. 

2018 

23. 04. 

2018 

 

20. 04. 

2018 

190 ur/vsak 

ponedeljek 

 

strnjeno 

 

 

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 21 SSI predšolska vzgoja 

06. 11. 

2017 

 

16. 04. 

2018 

23. 04. 

2018 

 

20. 04. 

2018 

190 ur/vsak 

ponedeljek 

 

strnjeno 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4.3 Interesne dejavnosti (obvezne) 

 

Oddelek Izvajalec Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence 
Število 

ur 
Poročilo 

G1B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovne 

dejavnosti 

navodila za praktični 

pouk-

urnik,pravila,varno 

delo,navodila za prakso 

pri delodajalcu 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 

Dejavnost smo realizirali v gradbenih delavnicah, 15.9.2017 v obsegu 6 ur. 

Dijaki so bili seznanjeni z delom v gradbenih delavnicah, dobili so 

navodila o osebnih varovalnih sredstvih in splošno o pomenu varnega dela. 

Prav tako so dobili navodila za opravljanje praktičnega pouka pri 

delodajalcu. 

G1B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom v 

Ljubljani 

aktivnosti s področja 

stroke  
6 

Dijaki so 13.3.2018 obiskali sejem Dom na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in si 

ogledali zelo obsežen razstavni program: gradbeništvo -gradbeni polizdelki, mehanizacija, 

orodja, storitve, instalacije, izdelki za dosego energetske učinkovitosti, montažne hiše, 

zunanje ureditve, itd. Dijaki so se lahko seznanili z tehnološkim razvojem na tem področju, 

spoznali multidisciplinarnost vseh potrebnih posegov pri izvedbi gradbenih objektov in s 

tem široko paleto poklicnih možnosti. 

G1B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovni ogledi 

gradbišča, 

ustanove, 

proizvodni 

obrati, 

predavanja 

strokovne ekskurzije strokovne kompetence 6 

Dijaki so si vodeno ogledali tri gradbišča: potek del pri prenovi Glavnega 

trga, organizacijo gradbišča, izvedena dela pri podzemnem kolektorju, 

arheološka izkopavanja in druge posebnosti; potek gradbeno inženirskih 

del v Šmihelu in dela pri izvedbi novega železniškega postajališča za 

Šolski center. 

G2B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnem predavanju 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

3 Dijaki imajo že 100% realizirane IND - strokovne ekskurzije. 

G2B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

strokovni 

ogledi:gradbišča, 

proizvodni obrati, 

ustanove...  

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 Dijaki imajo že 100% realizacijo IND - strokovne ekskurzije. 
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G2B 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom in 

muzeja v Lj 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 Dejavnost smo realizirali 13.3.2018. Glej zapis pri G1B. 

G2B 
Lili 

Žnidaršič 

strokvna 

ekskurzija 
ogled Peči Keramika strokovne kompetence 4 

Dijaki iz G2B, ki se izobražujejo za poklic pečar-polagalec keramike in 

zidar so si v podjetju Peči keramika na Cikavi v Novem mestu 30.11.2017 

ogledali proizvodnjo lončenih pečnic od idejne zasnove, do izdelave, 

sušenja in ročne obdelave. Ogled so vodili strokovnjaki podjetja. 

G3B 
Nuša 

Obreza 
športni dan 

Trampolin Park Super 

Jump 
timsko delo, fair play 6 

Dijaki so se 5.4.2018 v Ljubljani udeležili športnega dneva v Trampolin 

Parku (Športno društvo GIB), kjer so v različnih vadbenih prostorih 

preizkusili svoje skakalne in igralne sposobnosti. 

G3B 
Lili 

Žnidaršič 

ogled gradu 

Grm in 

gradbišča 

Šmihel 

strokovni ogledi 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

3 

Dijaki si ogledajo grad Grm na temo kulturne dediščine in novo gradbišče 

v Šmihelu s prometno ureditvijo, organizacijo gradbišča, varstvenimi 

ukrepi in tehnologijo gradnje. 

G3B in G2B 
Lili 

Žnidaršič 

dejavnosti s 

področja stroke 

predavanje in 

delavnica-orodja in 

uporaba velikoformatne 

keramike 

kompetence s področja 

stroke 
3 

Dijaki iz G2B in G3B so se udeležili predavanja in praktičnih prikazov, na 

katerih so strokovnjaki iz podjetja Brevetti Monolit Spa predstavili orodja 

za rezanje, vrtanje, brušenje, poliranje in polaganje velikoformatne 

keramike. Dejavnost je trajala tri šolske ure. Realizirali smo jo 6. marca 

2018. 

GL1A  
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom in 

muzeja v Lj 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 Dejavnost smo realizirali 13.3.2018. Glej zapis pri G1B. 

GL1A in L1A 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

strokovna ekskurzija na 

Primorsko 

aktivnosti s področja 

stroke,naravoslovja,druž

bo.. 

12 

Dijaki so si na strokovni ekskurziji na Primorskem v Sv. Petru ogledali 

avtohtono, kamnito Tonino hišo s torklo. Po tem ogledu so se odpeljali v 

naše največje pristanišče, v Luko Koper. Delovanje luke, deponije, 

nakladalne rampe, itd., jim je predstavil bivši zaposleni delavec. Po teh 

ogledih so imeli dijaki prosto, da so si sami lahko ogledali del Kopra. Ob 

koncu ekskurzije so se dijaki sprehodili po naravnem parku v Škocjanskem 

zatoku. Poleg naravnih znamenitosti so si lahko kot bodoči gradbeniki in 

lesarji ogledali zanimive lesene stavbe kot so upravna stavba, razgledni 

stolp, opazovalnice za ptice, mostove, itd.  
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GL1A in L1A 
Lili 

Žnidaršič 
projektni dan obisk Mizarstvo Kos 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 

Z dijaki 1.letnikov, ki se izobražujejo za poklic gradbeni in lesarski tehnik, 

smo imeli strokovno ekskurzijo v Mizarstvu Kos, Velika Preska. 

Dejavnost smo izvedli kot projektni dan, saj so dijaki spoznali veliko o 

podjetništvu, načrtovanju lesenih konstrukcij, izvedbi in primerih v praksi. 

Prikazani izdelki so gradbeni ali lesarski, njihova skupna značilnost pa je 

uporaba lesa. Dijaki so se preizkusili v načrtovanju in stvaritvi lesene 

konstrukcije iz ostankov. Mojster Kos je govoril o lesu kot materialu, ki ga 

premalo cenimo. Svoje ustvarjalno in inovativno delo v podjetju celotna 

družina združuje z najrazličnejšimi strokovnjaki, z različnimi ustanovami, 

med drugim tudi s šolami. S svojo nalezljivo pozitivno energijo upamo, da 

so navdihnili tudi naše mlade, bodoče ustvarjalce z lesom.  

GL2A in 

LG2A 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

ogled pohištvenega 

sejma v Lj 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

6 

Dijaki so v mesecu novembru 2017 obiskali sejem Ambient na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in si ogledali zelo obsežen razstavni 

program: stavbno pohištvo, pohištvo za kuhinje in jedilnice, pohištvo za 

kopalnice, otroške sobe, mladinske sobe in dnevne sobe, montažno okovje 

in montažne hiše.  

GL2A in 

LG2A 

Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

dvodnevna str.eks. v 

Muenchen 

aktivnosti s področja 

stroke... 
12 

Dijaki 2.letnika gradbeni tehnik in lesarski tehnik so bili 12. do 13. 10. 

2017 na dvodnevni strokovni ekskurziji v Nemčiji. Po programu so si 

vodeno ogledali nogometni stadion Allianz Areno, spominski del taborišča 

Dachau, BMW Welt in tehnični muzej v Munchnu. 

GL2A, GL3A 

in GL4A - 

samo gradbeni 

tehniki 

Lili 

Žnidaršič 

strokovno 

predavanje - 

IND 

predavanje Fakultete za 

gradbeništvo in 

geodezijo, 3.4.2018 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

2 

Dijaki iz 2.,3. in 4.letnika- vsi gradbeni tehnik so poslušali predavanje s 

temami: "Kako smo gradili predor Šentvid?" ter "Mesta prihodnosti in kaj 

lahko storimo za zeleno prihodnost?". Predavanje so dijaki poslušali z 

namenom približati inženirske poklice iz sveta gradbeništva, saj je 

odločitev o poklicni poti pomembna in hkrati povezana z vpisom na 

ustrezni študijski program. 

GL3A in 

LG3A 

Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

str.eks. v Mizarstvo 

Sora in Jelovico 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

12 

Dijaki iz GL3A,LG3A,GL4A in LG4A so bili 27.3.2018 na strokovni 

ekskurziji v podjetju "MSora" in "Jelovica-hiše". Dijaki so najprej v 

MSora v Žireh poslušali predavanje o razvoju podjetja, o proizvodnem 

programu, trženju in razvojnih perspektivah. Njihova okna, vrata ...so 

lesena, energetsko učinkovita in velikokrat nagrajena. Po predavanju smo 
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si ogledali proizvodnjo, ki je bila vsem zanimiva, tako gradbenim 

tehnikom, kot lesarskim. Zatem so si dijaki v Preddvoru v podjetju 

Jelovica -hiše ogledali izdelavo lesenih, montažnih, energetsko učinkovitih 

hiš od konstrukcije, izdelave veliko panelnih elementov do montaže 

instalacij, itd. Dan smo zaključili ob idiličnem Zbiljskem jezeru, kjer smo 

pojedli kosilo.  

GL3A in 

LG3A 

Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

dvodnevna str.eks. v 

Muenchen 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

12 glej poročilo za isto str. eks. za 2. letnik (ker so potovali skupaj) 

GL4A 
Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnem predavanju 

- sanacije konstrukcij 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

2 

Dijaki so 1.12.2017 poslušali predavanje o sanacijah konstrukcij, ki ga je 

izvedel strokovnjak iz podjetja Mapei. Prvi del predavanja je bil namenjen 

sanaciji betonskih konstrukcij, od vzrokov, do priprave podlage, izbora 

materialov in tehnologij. V drugem delu so dijaki spoznali sanacije 

opečnih in kamnitih sten. Predavanje je dijake zelo pritegnilo, ker je bilo 

podkrepljeno s primeri iz prakse. Veseli smo, da se je predavanja udeležilo 

tudi nekaj gradbenikov, članov Društva gradbenih inženirjev in tehnikov iz 

Novega mesta, kar kaže na plodno sodelovanje naše šole in društva.  

GL4A 
Mirjam 

Žnidarčič 

strokovna 

predavanja 
ogled gradbišča 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse k 

2 
 

GL4A in 

LG4A 

Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

str.eks. v Mizarstvo 

Sora in Jelovico 

aktivnosti s področja 

stroke... 
12 

Strokovno ekskurzijo smo realizirali 27.3.2018. Glej poročilo GL3A, 

LG3A. 

L1A, G1A 
Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

Knjižni sejem in 

predstava Martin in 

Gregor ali ... 

aktivnosti s področja 

kulture 
6 

22. 11. 2017 so si dijaki G1A in L1A v Cankarjevem domu v Ljubljani 

ogledali knjižni sejem, na katerem so imeli možnost spoznavanja in 

ugodnega nakupa raznovrstnih knjižnih del, nato pa so si ogledali še 

predstavo Martin in Gregor ali od junaka do bedaka (nadomestna predstava 

za odpadlo iCankar), v kateri so spoznavali nekdanje in sedanje vrednote 

oziroma moralna načela. 

L1A, G1A, 

G1B, L1C, 

G2B, L2C, 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava Županova 

Micka v KC Janeza 

Trdine 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

Dijaki oddelkov G1A, L1A, G1B, L1C, G2B, L2C, LG2A/GL2A, G3B in 

L3C so si v torek, 23. januarja 2018, v KC Janeza Trdine ogledali 

gledališko predstavo Županova Micka v izvedbi Prešernovega gledališča 
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LG2A/GL2A, 

G3B, L3C 

Kranj. 

L1A, G1A, 

L1B, G1B, 

L1C, G2B, 

L2C, L2D 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 
Rastem s knjigo 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

15. in 30 maja 2018 so dijaki G1A, L1A, PV1A, PV1B , G1B in L1C v 

okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo odšli v Knjižnico Mirana 

Jarca, kjer so jim predstavili organizacijo knjižnice in način iskanja 

gradiva ter izbrano tematiko - varovanje okolja in knjigo Lučke Kajfež 

Bogataj: Planet, ki ne raste, karo so dobili v dar. 

L1A, G1A, 

L1B, LG2A, 

LG3A 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 
Neli ni več 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

Namesto načrtovane predstave Kako osvojiti fanta ... so si dijaki L1A, 

G1A, L1B, LG2A/GL2A in LG3A/GL3A 30. 3. 2018 v KC Janeza Trdine 

ogledali zelo zanimivo in atraktivno glasbeno dramo Neli ni več, v kateri 

so se srečali s tematiko smrti - izguba prijateljice in vpliv na skupino. 

L1A, G1A, 

L1C, G1B, 

L2C, G2B 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 
Cvetje v jeseni 

aktivnosti s področja 

kulture 
4 

9. 11. 2017 so si dijaki G1A, L1A, G1B, L1C in G2B v KC Janeza Trdine 

ogledali navdušujočo glasbeno predstavo Cvetje v jeseni, v kateri so 

uživali prav vsi. 

L1B 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

predavanje Blažič robni 

trakovi 

aktivnosti s področja 

stroke 
2 Predavanje zaradi zasedenosti izvajalca ni bilo realizirano 

L1C 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Florjančič in žage 

Zoran v Straži 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

4 

Za dijake iz oddelka L3C, L1C in L1D je bila v torek, 5. decembra 2017, 

organizirana strokovna ekskurzija v Stražo. Dijaki so si ogledali podjetji 

Mizarstvo Florjančič in žago Zoran. Mizarstvo Florjančič ponuja celostno 

storitev pri izdelavi pohištva po meri. Svetujejo in načrtujejo, kvalitetno 

izdelajo in natančno zmontirajo želeno pohištvo. Imajo dolgoletne izkušnje 

in načrtujejo pohištvo, ki je ne le lepo, pač pa tudi funkcionalno. Dijaki so 

si lahko ogledali različne vrste materialov, vzorce, okovje, ročaje ...  

L1C 
Nadja 

Kapš 

strokovno 

predavanje 
predavanje 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

2 Zaradi zasedenosti izvajalca predavanje ni bilo izvedeno. 

L1C 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

gozdna učna pot 

Planina, Mirna gora 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

6 

Ogled gozdne učne poti pod vodstvom ZG Bele krajine g. Vranešiča. 

(ogled in pohod) POROČILO STROKOVNE EKSKURZIJE L1C Datum 

izvedbe: 6.9.2017, sreda: strokovna ekskurzija: gozdna učna pot Mirna 

gora, pripravil lesarski aktiv.  
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L1K,L1C,L2D,

L1A,L3C 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 
ogled sejma Dom 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

6 

Dijaki so 13.3.2018 obiskali sejem Dom na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani in si ogledali zelo obsežen razstavni program: gradbeništvo -

gradbeni polizdelki, mehanizacija, orodja, storitve, instalacije, izdelki za 

dosego energetske učinkovitosti, montažne hiše, zunanje ureditve, itd. 

Dijaki so se lahko seznanili z tehnološkim razvojem na tem področju, 

spoznali multidisciplinarnost vseh potrebnih posegov pri izvedbi gradbenih 

objektov in s tem široko paleto poklicnih možnosti. 

L2C 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 
strokovno predavanje 

aktivnosti s področja 

stroke 
2 Zaradi zasedenosti izvajalca predavanje ni bilo izvedeno. 

L2C, L2B, 

LG2A 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja Metalika 

in Stilles 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

6 

Za dijake oddelka LG2A, L2C in L2B je bila v sredo, 21. februarja 2018, 

organizirana strokovna ekskurzija v podjetja Stilles in Metalika v Sevnici. 

Dijaki so si v podjetju Metalika ogledali inovativno proizvodnjo pohištva 

za ladje in jahte, v podjetju Stilles pa proizvodnjo pohištva po naročilu za 

opremo hotelov, poslovnih in privatnih prostorov.  

L2C, LG2a, 

L1B 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

sejem Ambient in ogled 

podjetja KGN Dvor 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

6 

Dijaki so v mesecu novembru 2017 obiskali podjetje za izdelavo 

montažnega okovja KGN Novinec na Dvoru in sejem Ambient na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani in si ogledali zelo obsežen razstavni 

program: stavbno pohištvo, pohištvo za kuhinje in jedilnice, pohištvo za 

kopalnice, otroške sobe, mladinske sobe in dnevne sobe, montažno okovje 

in montažne hiše.  

L2C,L1D 

vajenci, L1B 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja Bobič in 

Aico 

aktivnosti s področja 

stoke deloma zajemajo 

vse k 

4 zaradi zasedenosti izvajalca ogled ni bil realiziran 

L3C 
Nuša 

Obreza 
športni dan 

Trampolin Park Super 

Jump 
timsko delo, fair play 0 

Dijaki so se 5.4.2018 v Ljubljani udeležili športnega dneva v Trampolin 

Parku (Športno društvo GIB), kjer so v različnih vadbenih prostorih 

preizkusili svoje skakalne in igralne sposobnosti. 

L3C,L1A 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Florjančič in žage 

Zoran v Straži 

aktivnosti iz področja 

stroke 
2 

Za dijake je bila organizirana strokovna ekskurzija v Stražo. Dijaki so si 

ogledali podjetji Mizarstvo Florjančič in žago Zoran. Mizarstvo Florjančič 

ponuja celostno storitev pri izdelavi pohištva po meri. Svetujejo in 

načrtujejo, kvalitetno izdelajo in natančno zmontirajo želeno pohištvo. 

Imajo dolgoletne izkušnje in načrtujejo pohištvo, ki je ne le lepo, pač pa 
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tudi funkcionalno. Dijaki so si lahko ogledali različne vrste materialov, 

vzorce, okovje, ročaje ... 

LG3A, GL3A 

in L1B 

Nuša 

Obreza 
športni dan sup in kajak timsko delo, fair play 6 

Dijaki so se 15.6.2018 udeležili športnega dneva na vodi, kjer so 

preizkušali svoje spretnosti v vožnji s kajakom in na supu.  

LG3A/GL3A, 

GL4A/LG4A, 

L2B 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava Zločin in 

kazen v KC Janeza 

Trdine 

aktivnosti s področja 

kulture 
3 

Dijaki GL3A/LG3A, GL4A/LG4A in L2B so si v torek, 13. marca 2018, v 

KC Janeza Trdine ogledali predstavo Zločin in kazen v izvedbi 

Slovenskega mladinskega gledališča. 

LG4A 
Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 
Predstava ART 

aktivnosti s področja 

kulture 
3 Predstava je bila zaradi smrti igralca Jerneja Šugmana odpovedana. 

LG4A 
Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

str.eks. v Mizarstvo 

Sora in Jelovico 

aktivnosti s področja 

stroke 
12 

Dijaki iz LG3A in LG4A so bili 27.3.2018 na strokovni ekskurziji v 

podjetju "MSora" in "Jelovica-hiše". Dijaki so najprej v MSora v Žireh 

poslušali predavanje o razvoju podjetja, o proizvodnem programu, trženju 

in razvojnih perspektivah. Njihova okna, vrata ...so lesena, energetsko 

učinkovita in velikokrat nagrajena. Po predavanju smo si ogledali 

proizvodnjo, ki je bila zelo zanimiva. Zatem so si dijaki v Preddvoru v 

podjetju Jelovica -hiše ogledali izdelavo lesenih, montažnih, energetsko 

učinkovitih hiš od konstrukcije, izdelave veliko panelnih elementov do 

montaže instalacij, itd. Dan smo zaključili ob idiličnem Zbiljskem jezeru, 

kjer smo pojedli kosilo. Potem pa hitro domov, saj je bil dan dolg, poln 

zanimivosti in novih spoznanj. 

LG4A, GL4A 
Nuša 

Obreza 
športni dan 

Trampolin Park Super 

Jump 
timsko delo, fair play 6 

Dijaki so se 5.4.2018 v Ljubljani udeležili športnega dneva v Trampolin 

Parku (Športno društvo GIB), kjer so v različnih vadbenih prostorih 

preizkusili svoje skakalne in igralne sposobnosti. 

LG4A, L1B, 

L2B 

Nadja 

Kapš 

strokovna 

ekskurzija 

str.eks. Kolpa Metlika 

in Esol Črnomelj 

aktivnosti s področja 

stroke 
6 

Dijaki so si vodeno ogledali dva podjetja: podjetje Esol Črnomelj, namesto 

Kolpe pa so si ogledali Adria Dom. Podjetje Adria Dom zaposluje 214 

ljudi in je specializirano za razvoj in proizvodnjo mobilnih hišic in 

razkošnih mobilnih šotorov (glamping). Osrednja dejavnost podjetja Esol 

Črnomelj je predelava lesa, glavni proizvod pa so pohištvene masivne 

plošče iz trdih lesov, v večini namenjene prodaji kupcem v zahodni Evropi 

in Skandinaviji. V ponudbi imajo tudi program graviranih lesenih 

galanterijskih izdelkov. 
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PV1A, PV1B 
Nataša 

Eržen 

tečaj s področja 

športa 
rolanje timsko delo, fair play 12 

V prvem tednu septembra smo izpeljali tečaj rolanja za dijake 1. letnikov 

PV. Dijaki so se seznanili s prilagajanjem na rolarje in osnove rolanja. 

Spoznali so vso potrebno metodologijo poučevanja, ki jo bodo potrebovali 

pri svojem delu. Tečaj so opravili vsi dijaki. 

PV1A, PV1B 
Nuša 

Obreza 
športni dan funkcionalna vadba timsko delo, fair play 6 

Z dijaki 1. letnikov (PV1A 21.5. in PV1B 24.5.2018) smo realizirali 

športna dneva Funkcionalna vadba, ki sta potekala v športnem društvu 

Piramida Novo mesto. Dijaki so s pomočjo različnih fizičnih testov 

spoznali pravilno izvajanje korekcijskih vaj, dobili nasvete za izboljšanje 

svojega telesa in posledično počutja ter v krožni vadbi preizkusili različne 

naprave in pripomočke. 

PV1A, PV1B 
Janja 

Hauptman 

strokovna 

dejavnost 
po bližnji okolici Družboslovne dejavnosti 6 

V torek, 29. maja 2018 je bila izvedena strokovna ekskurzija za PV1A in 

PV1B v Pleterje in Brežice. V Pleterjah so si dijaki ogledali multivizijo o 

življenju menihov v Kartuziji Pleterje in muzej na prostem, v katerem so 

imeli celo delavnico peke kruha v krušni peči. V Posavskem muzeju v 

Brežicah so si ogledali viteško dvorano in muzejske zbirke. 

PV1A,PV1B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Balet Pepelka 

aktivnosti s področja 

kulture 
4 

Komično opero Pepelko smo si z dijaki prvih letnikov ogledali v 

ljubljanski operni hiši v ponedeljek, 28. maja 2018. 

PV1A,PV1B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Predstava ART 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

SNG Drama LJ bo v KCJT 13. februarja za prve letnike programa PV 

odigral predstavo ART. Realizirani bosta 2 uri interesnih dejavnosti. 

PV1A,PV1B, 

PV2A,PV2B 

Aleksandr

a Matjašič 

umetnostno-

zgodovinska 

dejavnost 

Zagreb-HNK, umetnost 
vsebine s področja 

umetnosti, kulture 
12 Zaradi sprememb programa nismo uresničili ekskurzije v Zagreb. 

PV1A,PV1B, 

PV2A,PV2B, 

PV3A,PV3B 

Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Opera Deseti brat 

aktivnosti s področja 

kulture 
3 

Opero Deseti brat smo si prvi, drugi in tretji letniki programa PV v KCJT 

ogledali v ponedeljek, 27. 11. 2017.  

PV2A, PV2B 
Nuša 

Obreza 
športni dan 

gimnastika in zvočna 

kopel 
timsko delo, fair play 6 

V torek, 27.3.2018, sta se oddelka PV2A in PV2B udeležila športnega dne, 

ki je potekal v dveh delavnicah: Gimanstika in Zvočna Gong kopel. Dijaki 

so se oboje; zabavno premigali in globoko sprostili ter na športnem dnevu 

uživali. 

PV2A, PV2B Nataša tečaj s področja smučanje timsko delo, fair play, 35 Tečaj smučanja smo uspešno izpeljali in brez poškodb. Imeli smo sicer 
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Eržen športa ekološke dejavnosti nekoliko slabše vreme saj je nenehno snežilo in bilo mrzlo. Polek 

smučanja so dijaki sodelovali tudi pri popoldanskih dejavnostih. Vsi dijaki 

so tečaj uspešno opravili. 

PV2A,PV2B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Balet Pepelka 

aktivnosti s področja 

kulture 
4 

Komično opero Pepelko smo si v ljubljanski operni hiši z dijaki drugih 

letnikov ogledali v torek, 29. maja 2018. 

PV2A,PV2B, 

PV3A,PV3B 

Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Balet Hrestač 

aktivnosti s področja 

kulture 
4 

Balet Hrestač so si v ljubljanski operni hiši ogledali drugi in tretji letniki 

programa PV 4. 12 2017. 

PV3A, PV3B 
Nuša 

Obreza 
športni dan sup in kajak timsko delo, fair play 6 

Dijaki so se 19. in 20.6.2018 udeležili športnega dneva na vodi, kjer so 

preizkušali svoje spretnosti v vožnji s kajakom in na supu.  

PV3A, PV3B 
Janja 

Hauptman 

strokovna 

dejavnost 
Ekskurzija po Sloveniji Družboslovne dejavnosti 12 

Dijaki PV3A in PV3B so imeli celodnevno strokovno ekskurzijo na Obalo. 

Z ladjico so se popeljali od Kopra do Pirana in občudovali slovensko 

obalo. V Piranu so si v Mediadomu Pyrhani ogledali razvoj Pirana in solin 

v 3D projekciji. V Tonini hiši so spoznali torkljo - stiskalnico oljčnega olja 

in življenje primorskega kmeta. Spoznali so tako nekatere 

naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti tega prostora. 

PV3A, PV3B 
Nataša 

Eržen 

tečaj s področja 

športa 
plavanje timsko delo, fair play 35 

V času od 28.5. do 1.6.2018 smo izpeljali TČŠ s področja plavanja v 

Čateških Toplicah. Vsak dan smo se zjutraj odpeljali proti Čatežu in se 

okoli 14.00 ure vračali v Novo mesto. Na tečaju so bili dijaki razdeljeni v 

homogene skupine po znanju, kjer so osvajali pravilne tehnike plavanja in 

se srečali z metodiko poučevanja plavanja in prilagajanja na vodo. Zadnji 

dan so imeli dijaki preverjanje znanja. Pokazati so morali dve tehniki 

plavanja, potop v globino, skok na glavo in vzdržljivostno plavanje. Tečaj 

so opravili vsi dijaki. 

PV3A, PV3B 
Nuša 

Obreza 
športni dan ples timsko delo, fair play 6 

Dijaki 3. letnikov PV so se 21. in 22.5.2018 udeležili športnega dneva ples, 

ki je potekal v Plesnem studiu Novo mesto. Čez dan so se plesno 

razgibavali in se učili novih koreografij. 

PV3A,PV3B, 

PV4A,PV4B 

Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

Predstava Beraška 

opera 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

V KCJT je za 3. letnike PV predstava Beraška opera odpadla, ogledali smo 

si nadomestno predstavo Županovo Micko. 

PV4A, PV4B 
Janja 

Hauptman 

strokovna 

dejavnost 
zamejska  Družboslovne dejavnosti 12 Strokovna ekskurzija je bila uspešno izvedena. 
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PV4A, PV4B 
Nuša 

Obreza 
športni dan funkcionalna vadba timsko delo, fair play 6 

Z dijaki 4. letnikov (PV4A 7.3. in PV4B 8.3.2018) smo realizirali športna 

dneva Funkcionalna vadba, ki sta potekala v športnem društvu Piramida 

Novo mesto. Dijaki so s pomočjo različnih fizičnih testov spoznali 

pravilno izvajanje korekcijskih vaj, dobili nasvete za izboljšanje svojega 

telesa in posledično počutja ter v krožni vadbi preizkusili različne naprave 

in pripomočke. 

PV4A, PV4B 
Nataša 

Eržen 
Športni dan 

Planinski pohod-

Debela peč 
timsko delo, fair play 12 

Planinski pohod v sredogorje, smo izpeljali 13.9.2018. Dijakinje in dijaki 

so kljub začetnemu negodovanju, s premagovanjem vzponov opravili več 

kot odlično. Nekoliko težav jim je povzročal le izredno razmočen teren. 

Vrh Debele peči so osvojili vsi dijaki. 

PV4A, PV4B 
Nuša 

Obreza 
športni dan 

Trampolin Park Super 

Jump 
timsko delo, fair play 6 

Dijaki so se 5.4.2018 v Ljubljani udeležili športnega dneva v Trampolin 

Parku (Športno društvo GIB), kjer so v različnih vadbenih prostorih 

preizkusili svoje skakalne in igralne sposobnosti. 

PV4A,PV4B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Balet Romeo in Julija 

aktivnosti s področja 

kulture 
4 

Kulturni dan v LJ smo realizirali na dveh destinacijah; obiskali smo Mestni 

muzej LJ - sprehod po Rimski Emoni - in si v SNG Opera balet LJ ogledali 

Prokofjev balet Romeo in Julija. Prisotnih je bilo 36 dijakov in 3 

spremljevalke.  

PV4A,PV4B 
Aleksandr

a Matjašič 

umetnostno-

zgodovinska 

dejavnost 

Sprehod po Rimski 

Emoni 

aktivnosti s področja 

zgodovine in umetnosti 
3 

Sprehod po Rimski Emoni je bil realiziran kot del kulturnega dneva za 

4.letnika PV. Poleg ogleda arheoloških ostankov antične Ljublane je 

izpeljana tudi delavnica (reševanje delovnega zvezka). Na kulturnem 

dnevu je bilo prisotnih 36 dijaov in tri spremljevalke. 

PV4A,PV4B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

Predstava Zločin in 

kazen 

aktivnosti s področja 

kulture 
2 

Predstavo Zločin in kazen so si v KCJT ogledali četrti letniki PV 5.3. 

2018. 

PV4A,PV4B 
Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 
Opera Deseti brat 

aktivnosti s področja 

kulture 
3 

Opero Deseti brat so si v KCJT četrti letniki programa PV ogledali v torek, 

28. 11 2017. 

VSI 

ODDELKI 1. 

IN 2. 

LETNIKOV 

Nataša 

Eržen 
športni dan atletika timsko delo, fair play 6 

Na jesenski dan 13.9.2017 smo izpeljali športni dan atletika, za vse dijake 

in dijakinje 1. in 2. letnikov. Vsi so tekmovali v teku na 100m, skoku v 

daljino, suvanju krogle in daljšem teku. Dijakinje v teku na 800m. 

vsi oddelki Lili strokovne strokovne ekskurzije aktivnosti s področja 0 Vse načrtovane strokovne ekskurzije, predavanja, ogledi so bili realizirani 
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gradbene smeri Žnidaršič ekskurzije, 

ogledi, 

predavanja 

stroke zajemajo skoraj 

vse strokovne 

kompetence 

v celoti. Podrobnosti so razvidne iz priložene tabele in v posameznih 

poročilih. 

Vsi oddelki 

gradbincev in 

lesarjev 

Nuša 

Obreza 
športni dan športne igre timsko delo, fair play 6 

V torek, 10.10.2017, smo z oddelki Gradbincev in Lesarjev izvedli športni 

dan - športne igre. Dijaki so bili znotraj razreda razdeljeni v različne ekipe 

in tekom dneva tekmovali v naslednjih ekipnih športih: nogomet, košarka, 

odbojka in hokej. Dijaki so kljub slabemu vremenu odlično sodelovali in 

prikazali pravo borbenost, kljub slabšim pogojem na igriščih. Na koncu 

dneva pa smo jim podelili priznanja za prva tri mesta v vsakem športu. 

Vsi oddelki 

predšolske 

vzgoje 

Nuša 

Obreza 
športni dan športne igre timsko delo, fair play 6 

V sredo, 4.10.2017, smo z oddelki Predšolske vzgoje izvedli športni dan - 

športne igre. Dijaki so bili znotraj razreda razdeljeni v različne ekipe in 

tekom dneva tekmovali v naslednjih ekipnih športih: nogomet, košarka, 

odbojka in med dvema ognjema. Podelili smo priznanja za prva tri mesta v 

vsakem športu in razglasili naj športni razred PV2A. 
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4.4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

Oddelek Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Razvoj katerih 

kompetenc 

Predviden 

datum izvedbe 

Poročilo 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, 1LK, G1B, 

PV1A in PV1B 

Preventivne 

delavnice 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

- preventiva - 

opolnomočenje dijakov 

- seznanitev s pravnimi 

okvirji in morebitnimi 

ukrepi policije 

03.10.2017 Za djake 1. letnikov smo 5., 11. in 12. oktobra 2017 organizirali 

predavanje in delavnice na temo Medvrstniško nasilje. Izvajalec 

delavnic gospod Ladislav Marentič iz Policijske uprave Novo mesto, je 

dijake seznanil z vrstami nasilja, posledicami in morebitnimi ukrepi 

policije ter zakonskimi določili. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G1B, 1LK, 

PV1A in PV1B 

Preventivne 

dejavnosti - 

"Proste roke 

čista pljuča" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

- preventiva - zdrav 

življenjski slog 

13.12.2017 Dijakom 1. letnikov smo 19. februarja 2018 organizirali preventivne 

delavnice na temo "Proste roke čista pljuča", z namenom motivacije za 

opustitev kajenja med mladostniki. Izvajalki delavnic sta bili 

predstavnici Slovenske zveze za tobačno kontrolo iz Ljubljane. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G1B, 

PV1A in PV1B 

Preventivne 

delavnice-

"Pasti 

zasvojenosti" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

- preventiva - zdrav 

življenjski slog 

14.11.2017 Za dijake prvih letnikov smo 5. in 6. decembra 2017 organizirali 

preventivne delavnice na temo "Pasti zasvojenosti". O škodljivostih in 

nevarnostih alkohola, drog in drugih opojnih snovi, s katerimi se 

mladostniki srečujejo na poti odraščanja, je predaval naš zunanji 

sodelavec iz Društva Srečanje, gospod Toni Kočevar. 

LG/GL2A, L2C 

in G2B 

Preventivne 

delavnice - " 

Varna 

spolnost" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

- preventiva - zdrav 

življenjski slog 

11.04.2018 Za dijake LG/GL2A, L2C in G2B smo 11., 12. in 13. aprila 2018 

organizirali preventivne delavnice z zdravstveno-vzgojno vsebino na 

temo Varna spolnost. Delavnice so vodile diplomirani medicinski sestri 

iz Zdravstvenega doma Novo mesto, gospa Petra Žagar in Vanja Jenič. 

LG/GL4A, L2B, 

PV4A, PV4B 

Krvodajalska 

akcija za 

dijake in 

učitelje 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

- humanitarnost in 

solidarnost - razvijanje 

vrednot pomoči drugim 

ljudem 

19.12.2017 Za dijake zaključnih letnikov smo v sodelovanju z Območnim 

združenjem Rdečega križa v Novem mestu 2. decembra 2017 in 30. 

januarja 2018 organizirali krvodajalsko akcijo na Transfuzijskem centru 

v Splošni bolnišnici v Novem mestu. Akcije se je udeležilo 18 dijakov in 

dve učiteljici. 

LG/GL3A, L3C, 

G3B, PV3A in 

PV3B 

Preventivne 

delavnice - 

"Naj za 

4 Janja 

Javoršek 

Za djiake 3. letnikov 

bomo skupaj z Javno 

agencijo RS za varnost 

21.03.2018 Skupaj z Javno agencijo RS za varnost prometa smo izpeljali 6 šolskih 

ur delavnic o prometni varnosti za vse oddelke 3. letnika. 
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Oddelek Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Razvoj katerih 

kompetenc 

Predviden 

datum izvedbe 

Poročilo 

volanom 

mladost ne 

bo norost" 

prometa organizirali 

preventivne delavnice o 

prometni varnosti in 

varni mobilnosti.  

LG/GL4A, L1B, 

PV4A, PV4B 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

- humanitarnost in 

solidarnost - razvijanje 

vrednot pomoči ljudem 

05.12.2017 Dijaki zaključnih letnikov in 1. letnik PTI so imeli 5. decembra 2017 

organizirano predavanje na temo krvodajalstva. Predaval jim je 

prostovoljec Območnega združenja Rdečega križa v Novem mestu, 

gospod Boštjan Novak. 

LG/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. 

19.10.2017 Dijakom zaključnih letnikom sta svetovalni delavki Mirjam Žnidarčič in 

Janja Javoršek v oktobru in novembru 2017 posredovali informacije o 

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

višje šole. Skupno elektronsko prijavljanje na posamezne šole je sledilo 

v marcu 2018. 

Poklicna 

orientacija- 

"Študijska 

tržnica" 

poklicna 

orientacija 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

- poklicna orientacija, 

poklicno usmerjanje - 

možnosti študija po 

zaključeni srednji šoli 

07.12.2017 Za dijake tretjega in četrtega letnika srednjega strokovnega in poklicno-

tehniškega izobraževanja smo organizirali "Študijsko tržnico", ki je 

potekala na Šolskem centru Novo mesto. Na dogodku se je predstavilo 

42 višjih šol in fakultet. Dijaki so lahko pridobili informacije o razlčnih 

študijih ter pogojih za vpis.  
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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 

Za izvedbo zaključnih izpitov je bil v šolskem letu 2017/2018 imenovan izpitni odbor (v 

nadaljevanju IO) v sestavi: 

 Damjana Gruden  predsednica izpitnega odbora 

 Melita Blatnik  tajnica šolske komisije ZI, namestnica predsednice IO 

 Suzana Kumelj Bračič članica, izpraševalka 1. predmeta 

 Tanja Burgar  namestnica članice izpraševalke 1. predmeta 

 Franci Struna  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Radomir Bajić  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 

 Anton Hrastar  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Slavko Barborič  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 
 

 

L2D (NPI) prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

obdelovalec lesa 6 6 0 100% 

 

L3C (SPI)* prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

mizar 17 17 0 100% 

 

G3B (SPI) prijavljenih uspešni neuspešni uspeh 

pečar – polagalec keramičnih oblog 7 7 0 100 % 

zidar 4 4 0 100% 

     

SKUPAJ 34 34 0 100% 

*Dva dijaka iz L2C, ki nista bila uspešna v razredu, nista pristopila k opravljanju zaključnega 

izpita, skupni uspeh je torej 94,6%. 
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4.5.2 Poklicna matura 

Za izvedbo poklicne mature v šolskem letu 2017/2018 je bila imenovana šolska maturitetna komisija 

za čas od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 v sestavi:  

 Damjana Gruden  predsednica šolske maturitetne komisije 

 Nadja Kapš  tajnica poklicne mature, ocenjevalka in izpraševalka 4.  predmeta 

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

predmeta 

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

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

 Tanja Burgar  članica, ocenjevalka in izpraševalka 1. predmeta 

 Vesna Prodanović  članica, ocenjevalka in izpraševalka 3. predmeta 

 Dina Plut   članica, ocenjevalka in izpraševalka 3. predmeta 

 

V letošnjem šolskem letu smo imeli pet zaključnih letnikov, kateri dijaki so opravljali 

poklicno maturo. Mature se je v spomladanskem roku udeležilo 59 od 79 kandidatov. Od 59 

kandidatov je zaključni letnik srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja 

uspešno zaključilo 53 kandidatov, 7 gradbenih tehnikov, 21 lesarskih tehnikov in 25 

vzgojiteljic. Slovenščina, vzgoja predšolskega otroka, matematika in angleščina so predmeti, 

ki so se enotno pisali po vsej Sloveniji, izpitne pole za drugi predmet Lesarstvo in Graditev 

objektov so pripravili učitelji strokovnih aktivov na šoli.  

V petek, 6. julija 2018, je potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature. Dva 

kandidata v izobraževalnem programu gradbeni tehnik/gradbena tehnica in lesarski 

tehnik/lesarska tehnica sta se z uspehom 22 točk uvrstila med zlate maturante. To sta bila 

Nastja Saje in Lovro Arh.  

Trije dijaki in dve dijakinji so opravljali peti predmet na Srednji elektro šoli in tehniški 

gimnaziji in sicer matematiko in zgodovino.  11. julija 2018 so razglasili rezultate splošne 

mature. Dva dijaka izmed petih sta bila uspešna. 

Oddelek 

Št. kandidatov, ki 

so opravljali 

poklicno maturo 

Št. 

uspešnih 

Št. 

neuspešnih 
Uspeh (%) 

GL4A 7 7 0 100 

LG4A 20 18 2 90 

L2B - PTI 3 3 0 100 

PV4A 16 14 2 87,5 

PV4B 13 11 2 84,6 

SKUPAJ 59 53 6 89,8 

Tabela 1.: Rezultati poklicne mature v spomladanskem roku 2018 
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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 

Strokovni 

aktiv 

Krožek Cilj krožka Aktivnost dijakov Aktivnost učitelja Mentor Datum 

poročila 

Poročilo o izvedbi 

Aktiv 

učiteljev 

športne vzgoje 

nogomet -omogočiti dijakom 

razvoj osnovnih in 

specialnih motoričnih 

sposobnosti, -treniranje 

tehnike in taktike 

nogometne igre, -

priprava na srednješolsko 

tekmovanje v nogometu 

-vadba zunaj pouka -organiziranje 

dejavnosti zunaj 

pouka 

Mario 

Mohorović 

10.06.2018 V šolskem letu 2017/18 je 31 

dijakov prihajalo na interesne 

dejavnosti v nogometu. 

Treninge so imeli 9. šolsko uro. 

Imeli so enajst 80 minutnih 

treningov in 3 nastope na 

tekmovanjih. Nastopili so na 

Občinskem prvenstvu, Lesariadi 

in Gradbeniadi. 

Aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

Orkester 

ŠCNM 

Namen dejavnosti je 

navajanje na skupinsko 

muziciranje, razvijanje 

skupnega pulza in 

ritmično prilagajanje, 

razvijanje odnosa do 

različnih notnih zapisov, 

slogovnih opredelitev in 

glasbenih zvrsti, nastopi 

na morebitnih 

tekmovanjih šolskih 

Udeležba na vajah in 

nastopih 

Mentorstvo 

dijakom, 

umetniško vodenje 

in dirigiranje 

orkestru. 

Gregor 

Zagorc 

26.06.2018 V šolskem letu 2017/2018 je 

orkester ŠCNM deloval v dveh 

oblikah, kot Pihalni orkester ter 

Big Band. Zaradi potreb Gazele 

smo ustanovili Pihalni orkester 

ŠCNM, katerega so sestavljali 

dijaki in učitelji ŠCNM. PO je 

nastopil trikrat, na območni 

Gazeli Dolenjske, na 

Ljubljanski območni gazeli in 

na republiški Gazeli v 
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orkestrov ter na šolskih 

prireditvah. 

Linhartovi dvorani 

Cankarjevega doma v Ljubljani. 

Big band je deloval zelo aktivno 

v tem šolskem letu. Vaje so 

potekale ob sredah, 9. in 10. 

šolsko uro, pred nastopi večkrat 

na teden. Big band je nastopul 

kot spremljevalni orkester ob 

Kulturnem prazniku na ŠCNM, 

7. 2. 2018. V tem šolskem letu 

smo organizirali prvi samostojni 

koncert, 26. 4., v KC Janeza 

Trdine, ki je imel tudi 

humanitarno noto za bivšega 

dijaka Gašperja Mlakarja. 

Aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

pevski zbor razvijanje skupinskega 

glasbenega in pevskega 

ustvarjanja 

redna udeležba in 

sodelovanje na vajah in 

nastopih 

strokovno vodenje 

in priprava dijakov 

na javne nastope 

Matej 

Burger 

20.06.2018   

Gradbeni 

aktiv 

Mehanika Priprava dijakov na 

tekmovanje iz gradbene 

mehanike 

reševanje tekmovalnih 

nalog 

Usmerjanje in 

pomoč pri 

reševanju nalog. 

Nevenka 

Cesar 

04.06.2018 Z dijaki smo se srečevali skozi 

celo šolsko leto. Reševali smo 

naloge iz prejšnjih tekmovanj. 

Lesarski aktiv Lasersko 

graviranje 

Izdelava izdelkov za 

promocijske in 

dobrodelne namene. 

Načrtovanje in izvedba 

izdelkov. 

Priprava stroja in 

gradiva. 

Mentorstvo pri 

načrtovanju in 

izvedbi. 

Valentin 

Pečaver 

22.06.2018 Izdelki: promocije polizdelki za 

tehnične dni, prototipni izdelki, 

gravure, Medalje za dobrodelni 

leo tek, novomeški tek, nagrade, 

izdelki za prireditve (npr. 

maturantski ples). Izdelki za 

prestavitve šole po šolah, 

sejmih. Izdelki za projekte v 

sodelovanju z drugimi 
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inštitucijami. Sodelovalo je 

deset dijakov po pouku, med 

odmori skozi celo šolsko leto.  

Naravoslovno 

matematični 

aktiv 

reševanje 

matematičnih 

nalog 

priprava dijakov na 

tekmovanje v znanju 

matematike 

reševanje dodatnih 

nalog,posamezno in v 

skupini,komuniciranje 

dijakov med seboj in z 

učiteljem 

razdelitev vzorcev 

nalog 

dijakom,pregled 

rešitev nalog, 

dodatna razlaga, 

navodila, napotki 

Melita 

Blatnik 

31.05.2018 Izvedenih je bilo deset (10)ur 

krožka, ki so evidentirane v e-

dnevniku. Z dijaki smo se 

pripravljali na tekmovanje v 

znanju matematike in logike. 

Rezultati so bili vidni in so 

zabeleženi v šolski 

dokumentaciji. 
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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 2017/2018 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 

   
8 30 40 

 

06.10.2017 Mario Mohorović 
ATLETIKA-EKIPNO-

PODROČNO fantje 
0 0 0 

18 dijakov je nastopilo na področnem prvenstvu v atletiki. Ekipno so zasedli 9. mesto in 

zbrali 5810 točk   

25.05.2018 Mario Mohorović 

ATLETIKA-

POSAMIČNO-

PODROČNO 

0 0 0 Naša šola ni imela predstavnikov na posamičnem atletskem tekmovanju. 
 

27.04.2018 Mario  Mohorović 
SPOMLADANSKI 

KROS-OBČINSKO 
0 1 1 

Na krosu je nastopilo 8 dijakov in dijakinj SGLVŠ. Dijaki letnik 2001/2002 so osvojili 

ekipno 3.mesto Dijakinje letnik 2001/2002 so sovojile ekipno 2. mesto.  

25.01.2018 Mario Mohorović 
MALI NOGOMET-

OBČINSKO-F 
0 0 0 13 dijakov je nastopilo na prvenstvu. Ekipa je na koncu delila 5. do 7. mesto. 

 

09.02.2018 Mario Mohorović 
MALI NOGOMET-

PODROČNO-F 
0 0 0 Dijaki se niso uvrstilina področno prvenstvo. 

 

24.11.2017 Mario Mohorović 
ROKOMET-

OBČINSKO-F 
0 0 0 

12 dijakov je nastopilo na občinskem srednješolskem prvenstvu. Ekipa je na koncu delila 

5. do 6. mesto.  

14.12.2017 Mario Mohorović 
ROKOMET-

PODROČNO-F 
0 0 0 Dijaki se niso uvrstili na področno prvenstvo. 

 

02.03.2018 Nataša  Eržen 
VELESLALOM-

PODROČNO 
0 0 0 

Prvi termin področnega prvenstva v veleslalomu so odpovedali zaradi slabega vremena. 

Nekaj dijakinj in dijak so se udeležili državnega prvenstva, kjer pa žal niso dosegli 

vidnejših uvrstitev. 
 

19.12.2017 Nataša  Eržen 
BADMINTON-

PODROČNO 
0 0 0 

Nekaj dijakov in dijakinji so se udeležili področnega prvenstva v badmintonu, ki je bilo v 

Brežicah. Ekipno so zasedli odlično 3. mesto. Posamično pa so bili rezultati naslednji: 9. 

mesto je zasedla Julija Kolenc, 18. mesto Pavlina Gorenc, 8. mesto Jani Peršić, 25. mesto 

Matjaž Črnic in 27. mesto Jure Kastelic. 

 

23.01.2018 Nataša Eržen 
BADMINTON - 

DRŽAVNO 
0 0 0 

Državnega prvenstva v badmintonu se je udeležil dijak Jani Peršić. Žal ni dosegel 

vidnejših rezultatov.  

24.11.2017 Nataša Eržen 
KOŠARKA- 

OBČINSKO-D 
0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili. 

 

12.01.2018 Nataša Eržen KOŠARKA- 0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili. 
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PODROČNO-D 

09.02.2018 
Suzana Kumelj 

Bračič 

Proslava ob Kulturen 

prazniku 
0 0 0 

Letos je naša šola prvič organizirala proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, in sicer 

za celotni šolski center. Tako smo izvedli dve proslavi. Prvo so si ogledali dijaki, dijakinje 

in zaposleni Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole ter Srednje elektro šole in 

tehnične gimnazije, drugo pa dijaki, dijakinje in zaposleni Srednje strojne šole ter Srednje 

zdravstvene in kemijske šole. Za glasbo so pod mentorstvom Gregorja Zagorca poskrbeli 

člani Big banda ŠC NM, dijaki in dijakinje naše šole pa so pod mentorstvom Suzane 

Kumelj Bračič prisotne popeljali skozi življenje Franceta Prešerna. 

 

17.05.2018 Kralj Saša 
Proslava ob koncu 

šolskega leta 
0 0 0 

Na prireditvi smo podelili zlata priznanja dijakom, podelili nagrado naj dijaku in v goste 

povabili našega dijaka na invalidskem vozičku. Program so popestrile glasbene točke in 

humoristični vložek. Zaključni letniki so podelili ključ njihovim naslednikom in se 

zahvalili svojim razredničarkam. Prireditev je odlično uspela, predvsem pa je velik pečat v 

srcu dijakov pustila izpoved invalida in njegovo sporočilo, da cenimo vsak trenutek, ki 

nam je dan. 

 

04.01.2018 
Suzana Kumelj 

Bračič 
Proslava ob novem letu 0 0 0 

22. 12. 2017 je Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola pripravila novoletni 

koncert, ki so si ga ogledali dijaki, dijakinje in zaposleni naše šole ter Srednje elektro šole 

in tehniške gimnazije. Na koncertu so z glasbenimi, plesnimi točkami, skečem ter 

povezovanjem sodelovali dijaki in dijakinje naše šole pod mentorstvom Gregorja Zagorca 

in Suzane Kumelj Bračič. 

 

30.11.2017 Lorena Mihelač 
Računalnštvo-BOBER-

regijsko 
0 0 0 Tega šolskega leta se nismo udeležili tekmovanja zaradi slabega odziva dijakov 

 

06.12.2017 Lorena  Mihelač 
Računalništvo-

BOBER-državno 
0 0 0 Ni bilo tekmovanja 

 

09.03.2018 Miroslava Brinc 

ANGLEŠČINA-

BRALNA ZNAČKA 

PV 

1 8 0 
Tekomvanja se je udeležilo 9 dijakov iz oddelkov, ki jih poučujem. Dijaki so dosegli lepe 

rezultate.  

23.01.2018 Miroslava Brinc 
IATEFL - ŠOLSKO 

PV 
0 0 0 6 dijakov se je uvrstilo na regijsko tekmovanje. 

 

05.02.2018 Miroslava Brinc 
IATEFL - REGIJSKO 

PV 
0 0 0 

6 dijakov iz programa PV se je udeležilo regijskega tekmovanja. Dosegli so povprečen 

uspeh. Na državno tekmovanje se ni uvrstil nihče.  
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13.10.2017 Mario Mohorović 
JESENSKI KROS-

OBČINSKO 
0 0 0 6 dijakov in dijakinj je nastopilo na jesenskem občinskem krosu. 

 

24.05.2018 Lorena Mihelač Etwinning-državno 0 0 0 Ni bilo zanimanja dijakov za tekmovanje 
 

29.03.2018 Lorena Mihelač Evropa v šoli-regijsko 1 0 0 tekmovali smo z videoposnetkom in se iz regijskega tekmovanja uvrstili na državno 
 

23.05.2018 Lorena Mihelač Evropa v šoli-državno 1 0 0 Tekmovali smo z video posnetkom in pridobili nagrado (za obe dijakinji). 
 

12.12.2017 Marija Nemanič 

SLOVENŠČINA-

CANKARJEVO 

PRIZNANJE-šolsko 

tekmovanje 

0 1 3 

Na šolskem tekmovanju za Cankarjevo priznanje so dijakinje programa PV prejele 2 

bronasti priznanji, in sicer Maja Pavkovič iz PV2A in Patricija Breznik iz PV2B, na 

regijskem tekmovanju je Patricija Breznik usvojila še srebrno priznanje. 
 

24.01.2018 Marija Nemanič 

SLOVENŠČINA-

CANKARJEVO 

PRIZNANJE-regijsko 

tekmovanje 

0 1 2 Na regijskem tekmovanju je Patricija Breznik iz PV2B prejela srebrno priznanje. 
 

13.03.2018 Marija Nemanič 

SLOVENŠČINA-

CANKARJEVO 

PRIZNANJE-državno 

tekmovanje 

0 1 2 Šola se ni udeležila državnega tekmovanja. 
 

27.04.2018 Nevenka Cesar 
GRADBENIADA-

MEDNARODNO 
1 1 2 

12. 4. 2018 je bilo v Ljubljani državno tekmovanje Srednjih gradbenih šol Slovenije. 

Uvrstitve: gradbeni tehnik - 2. mesto, polagalci keramičnih oblog - 4. mesto, zidarji - 5. 

mesto, badminton - 1. mesto, odbojka - 3. mesto, nogomet - 3. mesto in skupno - 4. mesto.  
 

03.04.2018 Vesna Prodanović 
ANGLEŠČINA-

BRALNA ZNAČKA  
1 10 0 

Pri bralni znački Epi Reading Badge je sodelovalo 11 tekmovalcev v programu predšolske 

vzgoje. V 1. in 2. letniku je bilo 10 srebrnih priznanj, v 3. letniku pa eno zlato. Mentorici 

sva bili prof. Miroslava Brinc (9 tekmovalcev - 1., 2. in 3. letnik) in Vesna Prodanović (2 

tekmovalki - 2. letnik) 

 

20.04.2018 Nevenka Cesar 
MEHANIKA-

ŠOLSKO 
0 0 0 

11. 4. 2018 smo izvedli šolsko tekmovanje iz GME. Na državno tekmovanje 16. 5. 2018 se 

je neposredno uvrstil Andrej Saje, udeležila pa sta se ga tudi Gašper Potokar in Aleks 

Plevnik. 
 

18.05.2018 Nevenka Cesar 
MEHANIKA-

DRŽAVNO 
0 3 0 

Tekmovanja so se udeležili vsi trije dijaki iz šolskega tekmovanja ( Andrej Saje, Gašper 

Potokar, Aleks Plevnik). Osvojili so srebrno priznanje  
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28.06.2018 Mihael Gorše  
LESARIJADA 2018 -

DRŽAVNO 
0 1 2 

Tekmovanje je bilo 24. 4. 2018 na GSŠ Kočevje. Sodelovalo je 11 lesarskih šol in 

zavodov. Tekmovanja so bila sestavljena iz: a) Tekmovanja iz poklicnega in strokovnega 

izobraževanja: • tekmovanje iz ročne obdelava lesa, • tekmovanje v izdelavi intarzije in • 

fotografiji. b) Športna tekmovanja v: • ulični košarki in • malem nogometu. Rezultati: 

•tekmovanje iz ročne obdelava lesa: posamični 2., 3. in 5. Mesto, skupno smo osvojili 1. 

Mesto •tekmovanje v izdelavi intarzije: ekipa je zasedla 5. – 11. mesto •fotografija: osvojili 

smo 8. mesto •ulična košarka: ekipa je osvojila 3. mesto •mali nogomet:?ekipa je osvojila 

11. mesto Skupno smo osvojili 8. Mesto.  

 

28.06.2018 Mihael Gorše 
EUROSKILLS - 

DRŽAVNO 
0 0 2 Rezultati so v priponki 

 

25.01.2018 Alenka Prevalšek Biologija-šolsko 0 0 0 Ni bilo zanimanja za tekmovanje. 
 

16.03.2018 Alenka Prevalšek Biologija-državno 0 0 0 Dijaki se niso uvrstili na tekmovanje. 
 

17.10.2017 Alenka Prevalšek 
Sladkorna bolezen-

šolsko 
0 0 2 

Tekmovanje se je udeležilo 22 dijakov. Dve dijakinji sta prejeli bronasto priznanje in se 

uvrstili na državno tekmovanje.  

21.11.2017 Alenka Prevalšek 
Sladkorna bolezen-

državno 
2 0 0 

Dve dijakinji Nika Blažič in Patricija Lah, PV2A sta se uvrstili na državno tekmovanje in 

obe dosegli zlato priznanje.  

29.11.2017 Nataša Eržen 
ODBOJKA-

PODROČNO-D 
0 0 0 Dekleta se na področno tekmovanje niso udeležila. 

 

20.04.2018 Biljana Bahat DIJAŠKA TRŽNICA 0 0 0 

V šolskem letu 2017/2018 smo učitelji in dijaki SGLVŠ zbirali sredstva za šolski sklad s 

prodajo različnih izdelkov, ki so jih izdelali tako dijaki kot učitelji. Pri svojem delu smo 

bili zelo uspešni, kar še enkrat potrjuje, da smo zelo humanitarno usmerjeni in 

prostovoljstvo še vedno živi. 

 

25.05.2018 Goran Delajković ZVOČNOST LESA 0 0 0 
Na projektu ni bilo aktivnosti dijakov. Projekt je v fazi iskanja partnerja za mednarodni 

projekt.  

30.05.2018 Biljana Bahat  

INOVACIJSKI 

PROJEKT - 

Oblikovanje novih 

učnih pristopov ter 

podpora in moč pri 

učenju 

0 0 0 

Že drugo šolsko leto poteka inovacijski projekt, kjer skupaj z dijaki oblikujemo nove učne 

strategije, ki so jim v pomoč pri učenju. Največja inovativnost so bili pristopi pouku s 

čuječnostjo, kjer so dijaki spoznali, kaj sploh čuječnost je in kako jo uporabljati v 

vsakodnevnih situacijah, ko se zaradi učenja spopadamo s stresom. V tem šolskem letu se 

uradno projekt zaključuje, a jaz bom s svojimi znanji in delavnicami nadaljeval tudi pri 

naslednjih generacijah. 
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25.05.2018 Lorena Mihelač 
eTwinning-music 

therapy in kindergarten 
0 0 0 

NI bilo pretiranega odziva za projekt, tako da premikamo projekt na naslednje leto, ko se 

bo povezal z multimediji (zaradi sodobne uporabe tehnologije)  

22.06.2018 Marija Nemanič 

RUDOLFOVO 2017 - 

didaktična igra in 

animacija 

0 0 0 

Projekt Vzgojiteljada 2017-19 se nadaljuje v naslednje šolsko leto. Didaktična igra Nekoga 

moraš imeti rad, ki jo bomo predstavili širši javnosti, sodi v projekt, ki ga bomo v okviru 

aktiva za ustvarjalno izražanje vključili v širše okolje. 
 

30.05.2018 Tanja Burgar RASTEM S KNJIGO 0 0 0 

Dijaki G1A, L1A, PV1A, PV1B, G1B in L1C so 15. in 30. maja 2018 v okviru 

nacionalnega projekta Rastem s knjigo v Knjižnici Mirana Jarca prisluhnili uro in pol 

dolgemu programu, ki je bil posvečen predstavitvi knjižnice in njemu delovanju ter izbrani 

knjigi Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste oziroma aktualni naravovarstveni 

problematiki. Vsi dijaki so se lahko brezplačno včlanili v knjižnico in poiskali želeno 

knjižnično gradivo. Izbrano knjigo letošnjega projekta (Planet, ki ne raste) pa so kot 

dodatno spodbudo za branje dobili v dar. 

 

25.05.2018 Slavko Mirtič 

PROSTOVOLJSTVO 

(Lepo je deliti, 

Medgeneracijsko 

sodelovanje z DSO in 

DRPD) 

0 0 0 
Z dijaki smo izpeljali delavnico na temo servietne tehnike in delo z lesom. Dijaki so 

sodelovali tudi na novoletno- božičnem koncertu vdomu DSO Novo mesto.  

22.06.2018 Nuša Obreza 

PROMOCIJA 

ZDRAVJA NA 

DELOVNEM MESTU 

0 0 0 

Spodbujanje sodelavcev z vmesnimi aktivnimi odmori in pravilnim raztegovanjem na 

konferencah. Merjenje sestave telesa sodelavcev s tehtnico Tanita in svetovanje o pravilni 

vadbi ter prehrani skozi vse leto. 
 

22.06.2018 Nuša Obreza ZDRAVA ŠOLA 0 0 0 

Tekom leta so se v okviru Zdrave šole izpeljale različne preventivne delaDelavnice za dijake, katere izvajajo predvsem zunanji izvajalci: Pasti odraščanja, Telesnica, 

Prva pomoč, Temeljni postopki oživljanja, Med vrstniško nasilje, Krvodajalstvo... in redna 

sistematika, ki jo izvaja Zdravstveni dom Novo mesto. Nekateri razredniki 1. letnikov so 

tekom šolskega leta s svojim razredom izpeljali delavnico iz knjige To sem jaz (boljša 

samopodoba). Čez celo leto so nekateri profesorji izvajali delavnice na temo Zdrave šole 

tudi s svojimi oddelki, to so: Biljana Bahat in Jasna Jurjavčič – delavnice samopodobe, 

obvladovanja čustev, Alenka Prevalšek – sladkorna bolezen, Mario Mohorovič – predmet 

Gibanje in Zdravje in Nuša Obreza – Team Building ter Promocija zdravja na delovnem 

mestu. Na koncu šolskega leta pa smo izpeljali tudi Dan Zdrave šole za oddelke Predšolske 

vzgoje (1.-3. letnika). Dan je bil posvečen ozaveščanju vsem trem vodilnim temam Zdrave 

šole: zdrava prehrana, gibanje in duševno zdravje. Po uvodnem predavanju, so se dijaki 

 



50 

 

udeležili dveh različnih delavnic po lastni izbiri, ki so jih izvajali profesorji in zunanji 

izvajalci. 

12.10.2017 Nataša Eržen 

ATLETIKA-EKIPNO-

PODROČNO-

DEKLETA 

0 0 0 
Dekleta so uspešno zastopala šolo. Ekipa je bila popolna, zasedle so skupno 5. mesto. Žal 

se na državno tekmovanje niso uvrstile.  

03.10.2017 Nuša Obreza 

ROKOMET-

OBČINSKO-

DIJAKINJE 

0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili. 
 

09.11.2017 Nataša Eržen 
ODBOJKA-

OBČINSKO-D 
0 0 0 

Dijakinje so se udeležile občinskega prvenstva in se izjemno borile. Osvojile so 4. mesto. 

Žal se na področno prvenstvo niso uvrstile.  

19.10.2017 Nuša Obreza 

ROKOMET-

PODROČNO-

DIJAKINJE 

0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili. 
 

16.02.2018 Tanja Burgar 

Nagradni pesniški 

natečaj za srednješolce 

MALA VERONIKA 

2018 

0 0 0 

Nagradnega pesniškega natečaja za srednješolce Mala Veronika 2018 se je pod mojim 

mentorstvom udeležila Maja Kapš iz LG3A z lepo pesmijo brez naslova, a žal ni bila 

nagrajena ne s strani strokovne komisije in ne po elektronskem glasovanju, na katerem je 

prejela kar lepo število glasov. 

 

23.11.2017 Tanja Burgar 
Srednješolski natečaj za 

najboljši haiku 
0 0 0 

Osemnajstega srednješolskega natečaja za najboljši haiku v slovenskem jeziku se je pod 

mojim mentorstvom s 4 haikuji udeležila Maja Kapš iz LG3A, a žal ni ponovila uspeha iz 

leta 2016. 
 

16.05.2018 Tanja Burgar 

Pesniški natečaj 

Župačičeva frulica 

2018 

0 0 0 

18. Župančičeve frulice 2018 se je pod mojim mentorstvom s sodobno domovinsko 

pesmijo udeležila Maja Kapš iz LG3A, a žal ni bila med 5 izbranimi srednješolskimi 

pesniki, ki so se 11. 6. 2018 predstavili v KD Črnomelj. 
 

17.04.2018 Nadja Kapš 

Piko državno 

tekmovanje iz projekcij 

in tehničnega risanja 

0 1 1 
Tekmovala sta dva dijaka, Lovro Arh in Jani Peršič. Lovro je dobil srebrno priznanje, Jani 

Peršič pa bronasto.  

29.09.2017 Maja Končar Logika-šolsko 0 0 1 
Šolsko tekmovanje je potekalo 26. 9. 2018. Udeležilo se ga je 9 dijakov. Dijak Tim 

Milkovič je prejel bronasto priznanje.  

14.11.2017 Maja Končar Logika-državno 0 0 0 Na državno tekmovanje se ni uvrstil noben dijak. 
 

11.10.2017 Tomaž Pačnik 
FIZIKA - ČMRLJ 

ŠOLSKO 
0 0 1 

Tekmovanja se je udeležilo 6 dijakov iz L1A. Marcel Franc Kalič je dosegel bronasto 

priznanje.  
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06.03.2018 Tomaž Pačnik FIZIKA-ŠOLSKO 0 0 0 Alexander Simič (LG2A) se je uvrstil na regijsko tekmovanje. 
 

16.03.2018 Tomaž Pačnik FIZIKA-REGIJSKO 0 0 1 Alexander Simič (LG2A) je dosegel bronasto priznanje. 
 

06.04.2018 Tomaž Pačnik FIZIKA-DRŽAVNO 0 0 0 Nihče se ni uvrstil na državno tekmovanje. 
 

23.03.2018 Miroslava Brinc 
IATEFL - DRŽAVNO 

PV 
0 0 0 Dijiki se niso uvrstili na državno tekmovanje. 

 

22.03.2018 Melita Blatnik 

KENGURU-

MATEMATIKA-

ŠOLSKO 

0 0 13 priloga 
 

21.04.2018 Melita Blatnik 
MATEMATIKA-

DRŽAVNO 
1 1 0 priloga 

 

22.03.2018 Nadja Kapš 

Piko - šolsko 

tekmovanje iz projekcij 

in tehničnega risanja 

0 0 6 

Na šolskem tekmovanju iz projekcij in risanja je bilo prijavljenih 20 tekmovalcev. Pet 

prijavljenih kandidatov ni tekmovalo. Šest tekmovalcev izmed 15 je dobilo bronasto 

priznanje. To so Alja Lisec (G1A), Verderber Tilen (L1A), MArcel Franc KAlič (L1A), 

KLemen Blatnik (LG3A), Lovro Arh in JAni Peršič (oba LG4A). 

 

10.01.2018 Nuša Obreza 

MALI NOGOMET-

OBČINSKO-

DIJAKINJE 

0 0 0 
Dijakinje so na občinskem tekmovanju zasedle 5.-6. mesto in se žal niso uvrstile naprej na 

področno tekmovanje.  

24.01.2018 Nuša Obreza 

MALI NOGOMET-

PODROČNO-

DIJAKINJE 

0 0 0 Dijakinje se niso uvrstile na tekmovanje. 
 

07.11.2017 Nuša Obreza 
ODBOJKA-

OBČINSKO-DIJAKI 
0 0 0 

Dijaki so na občinskem tekmovanju zasedli 5.-7. mesto in se žal niso uvrstili naprej na 

področno tekmovanje.  

15.11.2017 Nuša Obreza 
ODBOJKA-

PODROČNO-DIJAKI 
0 0 0 Dijaki se niso uvrstili na tekmovanje. 

 

29.11.2017 Nuša Obreza 
KOŠARKA-

OBČINSKO-DIJAKI 
0 1 0 

Dijaki so na občinskem tekmovanju dosegli 2. mesto in se uvrstili naprej na področno 

tekmovanje.  

14.12.2017 Nuša Obreza 
KOŠARKA-

PODROČNO-DIJAKI 
0 0 1 

Dijaki so na področnem tekmovanju dosegli 3. mesto in se uvrstili v četrt finale državnega 

prvenstva.  
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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 2017/2018 je bilo izvedeno izobraževanje za celotni učiteljski zbor: 

 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Kraj Datum Poročilo 

Jezikovna odličnost Irena Potočar 

Papež 

ŠCNM 22. 08. 

2017 

Predavateljica je poleg jezikovnih pravil predstavila kar nekaj zanimivih in poučnih 

dejstev oz. izhodišč za razmislek - pomen prvega vtisa, generacija Z, moč 

nebesednega sporočanja . 

Pravna zaščita učitelja Nina Ana 

Jager 

ŠCNM 24. 10. 

2017 

Predavanje je bilo izjemno poučno in zanimivo, tako s stališča učitelja kot mame. 

Dejstva so bila ponazorjena z zanimivimi opisi konkretnih primerov. Poslušalci 

smo imeli tudi možnost vključevanja v debato in izpostavljanja konkretnih težav, s 

katerimi se srečujemo pri svojem delu. Izobraževanje je trajalo 3 ure. 

6.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Udeleženec Izobraževanje Izvajalec 

izobraževanja 

Kraj Datum Poročilo 

Alenka 

Prevalšek 

Kakovostna izvedba 

zaključevanja v 

poklicnem in st 

CPI Ljubljana 05.04.2018 Na srečanju smo sestavljali skupne kombinacije za ustni del PM. 

Dina Plut KUPM 2018 Zavod RS za 

šolstvo 

Laško 27.06.2018 Mednarodna konferenca KUPM 2018 o učenju in poučevanje matematike, ki je potekala 

od 27.6. do 28.6.2018 v Laškem. Strokovna predavanja, zanimive delavnice in zaključek 

natečaja (v okviru konference) Žogomatika, kjer je sodeloval tudi dijak naše šole. 

Janja 

Hauptman 

Preprečevanje 

izgorelosti pri 

učiteljih s pomočjo  

CPI  Ljubljana  06.11.2017 Izobraževanje Preprečevanje izgorelosti pri učiteljih s pomočjo EFT tehnike je bilo zelo 

kakovostno in z veliko uporabnih znanj. 

Kralj Saša IATEFL konferenca IATEFL 

Slovenija 

Topolšic

a 

09.03.2018 Na mednarodni IATEFL konferenci, na kateri sem bila od 9. 3. 2018 do 11. 3. 2018, smo 

prisluhnili mnogim predavateljem iz različnih univerz po svetu, ki so tudi "native 

speakers", učitelji iz Slovenije in tujine so podali primere dobrih praks, predstavljeni so 



54 

 

bili novi učbeniki in smernice za poučevanje tujega jezika v prihodnosti. Dobila sem 

precej idej in tudi potrditev, da sem na pravi poti poučevanja. 

Kralj Saša Angleščina na 

poklicni maturi 

Zavod RS za 

šolstvo 

Ljubljana 16.03.2018 Na izobraževanje smo se že prej pripravili, ko so nam poslali v popravljanje krajše in 

daljše pisne sestavke. Nato smo na izobraževanju primerjali število točk. Ravno tako 

smo po skupinah ocenjevali ustne zagovore, ki so bili predvajani v videu. Dobila sem 

potrditev, da delam pravilno. Kljub temu pa je tudi na samem izobraževanju prihajalo do 

velikih razhajanj med učitelji v ocenjevanju, zato je pravilno, da sta za za pisne sestavke 

dva ocenjevalca. 

Kralj Saša Naredi korak Alex Lan Ljubljana 26.05.2018 Na izobraževanju smo pridobili znanje, nekaj vaj in smernic za javno nastopanje. Najbolj 

pomembno pa je bilo, da smo se naučili oz. ponovili, da je za uspeh treba iz cone udobja 

in narediti korak. Prisluhnili smo primerom dobrih praks ljudi, ki so naredili korak in 

stopili na pot uspeha. 

Lili 

Žnidaršič 

ogled stan.soseske 

Novi Brod,Lj,ogled 

Plečnik.hiše 

DGIT - 

društvo 

gradbenih 

inženirjev in 

tehnikov 

Ljubljana 20.10.2017 V organizaciji DGIT NM smo si v Ljubljani ogledali novo stanovanjsko sosesko Novi 

Brod, med drugim vzorčno večstanovanjsko stavbo, ki je narejena kot energetsko 

učinkovita gradnja. Vodeno smo si ogledali tudi hišo Jožeta Plečnika in ob koncu 

ekskurzije Plečnikove mojstrovine, ki jih je ustvaril v prestolnici. Zelo dobro izvedeno 

izobraževanje in vsa pohvala organizatorju. 

Lili 

Žnidaršič 

Graditev po novi 

zakonodaji 

DGIT - 

Društvo 

gradbenih inž 

in teh. Nm 

 Otočec 13.04.2018 DGIT je organiziralo strokovno izobraževanje s temami: novosti Gradbenega zakona -

GZ in Zakona o urejanju prostora -ZUreP-2, Zakona o arhitekturni in inženirski 

dejavnosti ZAID, Prenova Glavnega trga v Novem mestu, itd. Predavatelji so bili 

strokovnjaki na tem področju, tako, da je bilo izobraževanje na visokem nivoju. Trajalo 

je 8 ur. Udeleženci smo lahko prejeli potrdila (3 točke).  

Lili 

Žnidaršič 

dvodnevna strokovna 

ekskurzija na Dunaj 

DGIT - 

Društvo 

gradbenih inž 

in teh. Nm 

Dunaj 08.06.2018 Strokovno ekskurzijo je organiziralo Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Nm s 

programom ogledov: dvorec Schonbrunn z vrtovi in Glorietto, Plečnikove arhitekturne 

stvaritve, kompleks Hundertwasser, itd. Poleg ogledov je bilo tudi prijetno druženje in 

mreženje z gradbenimi strokovnjaki, zaposlenimi na različnih področjih. Hkrati pa je bil 

dogodek sproščujoč in navdihujoč. 

Maja 

Končar 

Dvig kakovosti pouka 

matematike  

Zavod RS za 

šolstvo 

Novo 

mesto 

01.02.2018 Mojca Suban je na seminarju Dvig kakovosti pouka matematike preko kvalitativnih 

analiz NPZ in poklicne mature izpeljala delavnico za učitelje matematike v OŠ in SŠ. 

Marija 

Nemanič 

Ocenjevanje pisnega 

dela izpita in ustni 

izpit na  

ZRSŠ Ljubljana 09.03.2018 Na seminarju sem v delavnicah aktivno sodelovala. 
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Marija 

Nemanič 

Seminar za izvajalce 

izpitov na osnovni 

ravni 

Center za 

slovenščino 

kot drugi tuji 

jezik, FF LJ 

Ljubjana 12.05.2018 Izvajalci izpitov za Neslovence smo obnovili prenovljena pravila ocenjevanja in se 

ponovno umerili. 

Mirjam 

Žnidarčič 

ADHD-Darilo narave 

s stranskimi učinki 

Aleksandra-

Zavod za 

pomoč in 

svetovanje 

družini 

Ljubljana 26.09.2017 Namen seminarja ADHD-Darilo narave s stranskimi učinski je bil opremiti 

učitelje/strokovne delavce za razumevanje otrokovega vedenja z ADHD-jem in ustrezno 

ravnanje, ki bo omogočilo nemoteno izvajanje pouka in varnost vseh otrok v tem procesu 

ter kako vzpostaviti in ohraniti kvaliteten stik s starši usmerjen v iskanje rešitev v otroka 

z ADHA motnjo. 

Mirjam 

Žnidarčič 

"Mladim svet se ruši" Projekt človek Novo 

mesto 

26.10.2017 S strokovnim posvetom na temo zasvojenosti in tveganih oblik vedenja so želeli 

predavatelji opozoriti na problematiko, s katero se srečujemo pri našem delu. 

Zasvojenost je le vrh ledene gore in za uspešno spoprijemanje je potrebno pogledati tudi 

pod gladino in spoznati njeno celotno razsežnost. Namen je bil iskanje ustreznih rešitev 

in pomoči današnji mladini. 

Miroslava 

Brinc 

Ocenjevanje pri 

angleščini na POM 

ZRSŠ Ljubljana 16.03.2018 Pregledali smo PIK in ustne kombinacije angleščine na POM. 

Nevenka 

Cesar 

Graditev po novi 

zakonodaji 

DGIT NM Otočec 13.04.2018 Predstavitev novih zakonov: Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 

arhitekturni in inženirski dejavnosti. predstavili so nam tudi prenovo Glavnega trga v 

Novem mestu. 

Nevenka 

Cesar 

dvodnevna strokovna 

ekskurzija na Dunaj 

DGIT NM Dunaj 08.06.2018 Ogled inštituta AIP,kompleks arhitekta Hundertwasserja, središče mesta, dvorec 

Schonbrun,hiša zakoncev Scheu, cerkev Sv Duha 

Suzana 

Kumelj 

Bračič 

Ocenjevanje na POM Ministrstvo za 

izobraževanje, 

znanost in 

šport 

Ljubljana 09.03.2018 Izobraževanja sem se udeležila 9. 3. 2018. 

Tanja 

Burgar 

Predstavitev 

učbeniškega 

kompleta Z besedo 

do bese 

Mladinska 

knjiga 

Novo 

mesto 

07.03.2018 Na skoraj uro in pol trajajoči predstavitvi novega učbeniškega kompleta Z besedo do 

besede je avtorica Lucija Mejač Petek poleg novosti, ki jih prinaša gradivo, predstavila 

tudi nekaj konkretnih primerov oziroma svoje zanimive konkretne pedagoške izkušnje 

ter nas tako vključila v zanimivo debato. 

Tanja 

Burgar 

Ocenjevanje pisn. 

izpita in ustni izpit 

SLO na PM 

Zavod RS za 

šolstvo  

Ljubljana 09.03.2018 Izobraževanja smo se morale udeležiti vse slavistke. Izvedela nisem nič novega, dobila 

sem le potrdilo, da pravilno ocenjujem in sestavljam izpitne listke za ustni del izpita. 
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Tanja 

Burgar 

Predstavitev gradiva 

Barve jezika 3 

Založba 

Rokus Klett 

Novo 

mesto 

27.03.2018 Na enourni predstavitvi novega učbeniškega kompleta Barve jezika 3 smo bile 

udeleženke seznanjene z novostmi, ki jih prinaša nova izdaja, in z različnimi možnostmi 

uporabe kompleta. Na koncu smo si še izmenjale nekaj zanimivih in poučnih izkušenj. 

Tomaž 

Pačnik 

2. Svetovni kongres 

OER 

MIZŠ Ljubljana 19.09.2017 Predstavitev projekta Digi4Social 

Tomaž 

Pačnik 

Drone team projekt Šolski center 

Krško - 

Sevnica 

Šolski 

center 

Krško - 

Sevnica 

21.06.2018 Udeležba na 2. multiplikativnem dogodku Erasmus+ KA2 projekta Načrtovanje in 

izdelava igrače drona skozi multidisciplinarno timsko delo - "Drone team". 

Zorko 

Zdenka 

 DGIT NM  20.10.2017 Ogled gradbišča Stanovanjska soseska Brdo, Ogled Plečnikove hiše 

Zorko 

Zdenka 

Stanovanjska soseska 

Brdo - Plečnikova 

Ljubljana 

DGIT - 

društvo 

gradbenih 

inženirjev in 

tehnikov Nm 

Ljubljana 20.10.2017 Ogled gradbišča Stanovanjska soseska Brdo,Ogled Plečnikove hiše, voden ogled 

Plečnikove Ljubljane 

Zorko 

Zdenka 

Pregled priročnika 

Kalkulacije – izračun 

stroškov  

ŠC Celje Celje 13.03.2018 Kratka predstavitev projekta 1. Predstavitev končne verzije priročnika 2. Uporaba pri 

pouku kalkulacij 3. Predstavitev programske opreme Hermes 

Zorko 

Zdenka 

Graditev po novi 

zakonodaji 

DGIT - 

društvo 

gradbenih 

inženirjev in 

tehnikov Nm 

Otočec 13.04.2018 Predstavitev novih zakonov: Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Zakon o 

arhitekturni in inženirski dejavnosti. predstavili so nam tudi prenovo Glavnega trga v 

Novem mestu. 

Zorko 

Zdenka 

dvodnevna strokovna 

ekskurzija na Dunaj 

DGIT - 

društvo 

gradbenih 

inženirjev in 

tehnikov Nm 

Dunaj 08.06.2018 Ogled inštituta AIP,kompleks arhitekta Hundertwasserja, središče mesta, dvorec 

Schonbrun,hiša zakoncev Scheu, cerkev Sv Duha 

Zorko 

Zdenka 

Kalkulacije – 

ponudba, 

pogodbe,izračun 

CPI- študijska 

skupina 

Ljubljana 27.06.2018 Glavna poglavja seminarja so: - 1 ura: Ključni elementi pogodbe med naročnikom in 

izvajalcem (gradbene pogodbe) (Šelih) - 2 uri: Osnove priprave ponudbe v gradbeništvu 

(Srdić) - 5 ur: Sodobna informacijska podpora za vodenje projektov v gradbeništvu, 
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stroškov  vključno z gradbenimi kalkulacijami (Srdić, Strah, Troha) Izobraževanje bo vodila dr. 

Jana Šelih (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo). 
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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, Radomir Bajić 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) in DSO NM 

(Dom starejših občanov Novo mesto) smo pri mladini krepili socialni čut in čut za pomoč 

sočloveku v stiski. Dijaki v programu lesarstva so za DSO NM izdelali tri visoke grede, 

izvedli nekaj predtav, nastopov in delavnic za prebivalce DSO in njihove svojce. 

 

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. 

V prostorih  Državnega sveta Republike Slovenije smo pripravili razstavo zaključni izdelkov 

dijakov s področja lesarstva.  

 

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 2017/2018 smo nadaljevali s promocijo Srednje gradbene, lesarske in 

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

 

Promocija Vodja Poročilo 

Koordinacija 

promocije poklicev 

in tehničnih dni po 

OŠ 

Janja 

Javoršek 

V šolskem letu 2017/18 smo sodelovali s 26 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.Poskušali 

smo pripraviti tudi predstavitve poklicev zainteresiranim učencem, 

ki bi obiskali  delavnice na naši šoli.  

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 Janja 

Javoršek 

INFORMATIVNI DAN 2018 smo na Srednji gradbeni, lesarski in 

vzgojiteljski šoli izvedli 9. in 10. februarja 2018. 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:  iz 

podjetja Adria Mobil, d.o.o. – ga. Bernarda Dajčman in vodja 

kadrovske službe v podjetju Podgorje, d.o.o., Šentjernej – ga. Majda 

Kranjc,  g. Marko Vodopivec iz podjetja Kolpa Metlika in g. Alojz 

Kovšca, predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice in predsednik 

Državnega sveta RS ter podjetnik. Vsi predstavniki delodajalcev 

poudarjajo veliko potrebo gospodarstva po poklicih, za katere 

izobražujemo na naši šoli. Promocijo programov in poklicev smo 

opravili strokovno. Več v prilogah.  
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7.3 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2017/18 so potekali naslednji mednarodni projekti in mednarodno 

sodelovanje:  

1. KA2 STRATEŠKI PROJEKT (SMART TEHNOLOGIJA) ISHOT: 

 - 6 mednarodnih partnerjev (koordinatorica Turčija)  

- sodelujoča enota iz ŠC Novo mesto: SEŠTG 

- slovenska koordinatorica: Mihelač 

- izvedene so bile 3 mobilnosti (3*3 dijaki + 3*3 učitelji/4 učitelji)  

- mobilnosti: Italija, Tenerife (Kanarski otoki), Nemčija  

- projekt se je uspešno zaključil z zadnjo mobilnostjo v Nemčijo 

- vsa poročila za projekt so oddana; čaka se na zadnjo oceno Turške Nacionalne 

agencije. 

 

2. DIGI4SOCIAL:  

- 5 mednarodnih partnerjev (koordinatorica Španija)  

- sodelujoča enota iz ŠC Novo mesto: SEŠTG  

- slovenska koordinatorica: Mihelač  

- izvedena so bila 3 transnacionalna srečanja (3*2 učitelji)  

- transnacionalno srečanje: Španija, Portugalska, Turčija  

- junija je bil izveden nacionalni diseminacijski dogodek (Multiplier event) v Novem 

mestu, gostišče Loka  

- smo v zadnji fazi projekta, sledi še zadnje transnacionalno srečanje (v Španiji, od 6.-

9. novembra 2018)  

- v septembru bodo izvedena tekmovanja na področju odprtokodnih programov in 

orodij.  

 

3. ERASMUS+ AGRICULTURE: 

- 4 mednarodni partnerji (koordinatorica Italija)  

- sodelujoča enota iz ŠC Novo mesto: SZKŠ  

- slovenska koordinatorica: Lorena Mihelač  

- izvedeni sta bila 2 transnacionalni srečanji (2*2 učitelji)  

- transnacionalno srečanje: Italija  

- mobilnost 20 latvijskih dijakov in 2 učiteljev v ŠC Novo mesto  

- priprava na mobilnost 20 slovenskih dijakov iz SZKŠ in 2 učiteljev v Hrvaško (Vis, 

september 2018)  

- projekt bo potekal tudi v šolskem letu 2018/19. 

 

4. ERASMUS+ MATH4 LIFE:  

- 3 mednarodni partnerji (koordinatorica Italija)  

- sodelujoče enote iz ŠC Novo mesto: SZKŠ, SEŠTG, SGLVŠ, Strojna šola  

- slovenska koordinatorica: Lorena Mihelač  

- izvedeni sta bili 2 transnacionalni srečanji (2*2 učitelji)  
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- transnacionalno srečanje: Slovenija, Italija  

- mobilnost 10 slovenskih dijakov iz vseh 4 enot v Italijo (10 dijakov, od tega 2 iz 

SGLVŠ) + učiteljice iz SZKŠ  

- priprava na novo mobilnost 7 dijakov in 2 učitelja v Latvijo  

- priprava na novo transnacionalno srečanje v Latviji  

- projekt bo potekal tudi v šolskem letu 2018/19. 

 

 

 

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 2017/2018 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 2018 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 

učitelja. Ta učilnica ima tudi interaktivno tablo.  

Športna dvorana in športna Športna vzgoja se izvaja na zunanjih igriščih in na atletskem stadionu s 
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igrišča 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 je v šolskem letu 2017/2018 upravljal upravni odbor, ki je štel 7 članov. Na 1. 

seji 20. 9. 2017 so bili imenovani naslednji člani: 

- iz vrst učiteljev: Natalija Kunič, Branka Klarić in Mirjam Žnidarčič kot predsednica, 

- predstavnik dijakov: Gašper Kavšček, ki je bil tudi predsednik dijaške skupnosti, 

- tri predstavnike staršev: Vitko Uduč, Lucija Ostanek in Marinka Škarja. 

 

V šolskem letu 2017/2018 smo 1. septembra 2017 naredili prenos sredstev iz preteklega 

šolskega leta v višini 1.955,25 EUR. S prispevki staršev, učiteljev in Dijaške tržnice, ki smo 

jo imeli decembra 2017, smo zbrali prispevke v višini 2.231 EUR, ki smo jih porabili za: 

- delno pomoč pri plačilu dvodnevne strokovne ekskurzije 4 socialno ogroženim 

dijakom (312,00 EUR), 

- plačilo vozne karte socialno ogroženemu dijaku brez staršev od januarja do maja 2018 

(124,90 EUR), 

- nakup delavnega kovčka za prakso za socialno ogroženega dijaka (60 EUR)in 

- pomoč trem dijakom pri plačilu šolskih dejavnosti (skupaj 153,87 EUR) 

- plačilo dejavnosti na nagradni ekskurziji za dijake (2.330,78 EUR) 

- nagrado za »Naj dijaka« (100 EUR v bonih). 

 

Finančno stanje ob koncu šolskega leta znaša 1.104,70 EUR, ki se bo preneslo v šolsko leto 

2018/2019. 
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9 SPREMLJANJE IN EVALVIRANJE IZVAJANJA LDN 

 

Izvajanje LDN smo spremljali in evalvirali na kolegijih ravnateljice, rednih pedagoških 

konferencah celotnega učiteljskega zbora, na sestankih strokovnih aktivov, organizatorjev 

različnih dejavnosti, organizatorjev PUD-a. 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, USI – ples, plesno izražanje, šport za otroke, gibanje in zdravje, TČŠ (rolanje, smučanje, 

plavanje) 

VODJA AKTIVA: Nuša Obreza 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Nataša Eržen ŠVZ, ŠVZ - PLES, USI - PLES,  

PLESNO IZRAŽANJE 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 892/767 

Mario Mohorović ŠVZ, GIZ G1B, G3B, G1A, GL2A, LG2A, GL3A, LG3A, L1B, L1D, L2B, L3C,  

LG4A, GL4A 

802/784 

Nuša Obreza ŠVZ, ŠPORT ZA OTROKE PV1A, PV2A, PV3A, PV4A, G2B, L1C, L2C, L2D, L1A 867/623 

 

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

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

 

Cilji iz razvojnega Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Spremljava Rok Kratko poročilo (do 50 besed) 
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načrta ali cilji šole in 

kazalniki  

šport za vse dijake organizacija in 

priprava športnih dni 

športni 

dnevi 

Nataša Eržen, Nuša 

Obreza, Mario 

Mohorović, dijaki  

sodelovanje 

vseh dijakov 

junij 

2018 

V tem šolskem letu smo izpeljali vse 

športne dneve razen za oddelka 

LG3A/GL3A in LG4A/GL4A, saj so imeli 

predviden spust s kajaki v septembru, ko 

nam to žal ni dopuščalo vreme. Iz istega 

razloga smo nekaterim oddelkom tudi 

spremenili športni dan. 

udejstvovanje 

dijakov v ekipah za 

šolska tekmovanja 

udeležba na šolskih 

tekmovanjih 

šolska 

tekmovanja 

Nataša Eržen, Nuša 

Obreza, Mario 

Mohorović, izbrani 

dijaki 

 junij 

2018 

Udeležili smo se vseh predvidenih šolskih 

tekmovanj. Odpovedali smo samo rokomet 

in košarka dijakinje. 

Vsak učitelj je poskrbel za disciplino za 

katero je bil zadolžen.  

Najbolj uspešni so bili košarkarji, ki so se 

prvič prebili do četrt finala državnega 

prvenstva. Drugi vidnejši rezultati pa so 

bili še: področno v badmintonu ekipno 3. 

mesto, v streljanju z zračno puško ekipno 

3. mesto in na spomladanskem krosu 

ekipno dijakinje 2. mesto ter dijaki 3. 

mesto.  

sodelovanje dijakov 

na medrazrednem 

tekmovanju iz 

nogometa 

udeležba dijakov medrazredno 

tekmovanje 

v nogometu 

Mario Mohorović, 

dijaki 

fair play december 

2017 

Medrazrednega tekmovanja v tem šolskem 

letu nismo izpeljali. 
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IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

 

Možnosti merljivih ciljev so npr.:  

- sodelovanje dijakov pri pouku 

- uporaba športne opreme pri pouku 

- rezultati 

- pomoč pri pripravi rekvizitov 

 

 

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, Nuša 

Obreza 

Občinskih in področnih tekmovanj smo se 

udeleževali redno po programu. Odpovedali 

smo samo rokomet in košarka dijakinje. 

Gradbeniada, Lesarijada vsako leto v drugem kraju državno tekmovanje Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Nuša 

Obreza 

Gradbeniada: 

Badminton: 1. mesto 

Odbojka: 3. mesto 

Nogomet: 3. mesto 

Lesarijada: 

Ulična košarka: 3. mesto. 
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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 

 

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 

 

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 –

lesarji 

aerobno 

gibanje 

celo 

šolsko 

leto 

Mario 

Mohorović 

Uspelo. Predmet je bil uspešno realiziran v 

celoti. 
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PREDMET: Športna vzgoja – ples 
 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

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 

ŠVZ - ples motiviranje dijakov 

za vadbo in za 

samostojno 

ustvarjanje 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

1. letniki predšolske 

vzgoje 

celo 

šolsko 

leto 

Nataša Eržen  Uspelo. V tem šolskem letu smo usvajali 

osnovne sestavine standardnih in 

latinskoameriških plesov, ter aerobike. 

Dekleta so bile pri samostojnih izvedbah zelo 

suverene. 

 

PREDMET: šport za otroke 
 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

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 

priprava 

vadbenih ur za 

otroke 

motiviranje dijakov 

za vadbo in za 

samostojno pripravo 

vadbenih ur 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

nekateri dijaki 4. 

letnikov Predšolske 

vzgoje 

celo 

šolsko 

leto 

Nuša Obreza  Delno uspelo. Zaradi predolgega 

dogovarjanja z vodjo vrtca Pedenjped, smo z 

dijaki izvedli le 3 vadbene ure oz. nastope 

pred otroki. 
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PREDMET: Plesno izražanje 
 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

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 

plesno izražanje motiviranje dijakov 

za vadbo in za 

samostojno 

ustvarjanje 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

nekateri dijaki 4. 

letnikov Predšolske 

vzgoje 

celo 

šolsko 

leto 

Nataša Eržen  Delno uspelo, žal dijakinje niso najbolj 

pripravljene na samostojno delo. Vse samo o 

naučenih konceptih, zelo malo motivacije, da 

bi kaj ustvarile same oz. v skupini. V 

naslednjem šolskem letu jih bom še naprej 

vzpodbujala k samostojnemu delu, saj 

menim, da jim bo to zelo koristilo pri 

nadaljnem delu. 

V tem šolskem letu smo si ogledale plesno 

predstavo sodobnega plesa Sen plesne noči. 

 

PREDMET: Ustvarjalno izražanje - ples 
 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali 

tim) 

aktivnosti 

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  Delno uspelo, žal dijakinje niso najbolj 

pripravljene na samostojno delo. Vse samo o 

naučenih konceptih, zelo malo motivacije, da 

bi kaj ustvarile same oz. v skupini. V 
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naslednjem šolskem letu jih bom še naprej 

vzpodbujala k samostojnemu delu, saj 

menim, da jim bo to zelo koristilo pri 

nadaljnem delu. 

 

 

KROŽKI 

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

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

nadarjeni dijaki spodbujanje najboljših dijakov Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Nuša Obreza 

Vsi smo spodbujali boljše dijake k še boljši 

vadbi. 

dijaki s posebnimi 

potrebami 

usklajevanje dela s šolsko svetovalno službo pri pomoči 

dijakom s posebnimi potrebami na njihovih šibkih učnih 

in socialnih področjih 

Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Nuša Obreza 

Po potrebi smo sodelovali s svetovalno 

službo. 

dijaki športniki spodbujanje dijakov športnikov za vključevanje v šolsko 

ekipo 

Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Nuša Obreza 

Ko smo se z dijaki pripravljali na šolska 

tekmovanja smo seveda iskali dijake za 

vključevanje v ekipe in sodelovanje na 

tekmovanjih. 
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OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

priprava tečajev s področja športa za predšolsko vzgojo Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša Obreza Nataša Eržen je organizirala izvedbo vseh 

tečajev, ostali učitelji smo pomagali pri 

organizaciji in izvedbi. 

planinski pohod za dijake 4. letnikov PV Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša Obreza Izpeljano v jesenskem času. 

 

PLAN ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

- Nižje poklicno izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena 

realizacija 

Realizirano 

obdelovalec lesa 

 

L2D 

 
12 ur 

atletika    

športne igre    

september 

april 

13.9.2017 

10.10.2017 

 

- Srednje poklicno izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena 

realizacija 

Realizirano 

pečar – polagalec 

keramičnih oblog, zidar 
G1B 18 ur 

atletika  

športne igre  

Atlantis 

september 

oktober 

februar – informativni 

dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

9.2.2018 

mizar 

L1C 

L1D* (vajenci) 
18 ur 

atletika  

športne igre  

Atlantis 

september 

oktober 

februar – informativni 

dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

9.2.2018 
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pečar - polagalec 

keramičnih oblog, zidar G2B 

 
18 ur 

atletika  

športne igre 

Atlantis  

september 

oktober 

februar – informativni 

dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

9.2.2018 

mizar 

L2C 18 ur 

atletika 

športne igre 

Atlantis 

september 

oktober 

februar – informativni 

dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

19.6.2018 (paint ball) 

poklici s področja 

gradbeništva 
G3B 8 ur paint ball marec – april 

5.4.2018 (Trampolin park) 

mizar L3C 8 ur paint ball marec 5.4.2018 (Trampolin park) 

 

- Srednje strokovno izobraževanje 
 

Program Razred  Športni dan Predvidena 

realizacija 

Realizirano 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

L1A 

G1A 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

Atlantis  

september 

oktober 

februar - inf. dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

9.2.2018 

predšolska vzgoja 

PV1A 

PV1B 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

funkcionalna vadba 

september 

oktober 

februar  

13.9.2017 

4.10.2017 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

LG2A 18 ur 

atletika  

športne igre  

Atlantis 

september 

oktober 

februar - inf. dan 

13.9.2017 

10.10.2017 

9.2.2018 (gradbinci izpadli zaradi 

info. dneva, nismo več posebej 

organizirali zanje) 

predšolska vzgoja 
PV2A 

PV2B 

18 ur 

 

atletika  

športne igre  

gimnastika in zvočna 

kopel 

september 

oktober 

februar  

13.9.2017 

4.10.2017 

27.3.2018 
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gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

LG3A 

 

 

18 ur 

sup in kajak  

športne igre  

paint ball 

september 

oktober 

april 

15.6.2018 

10.10.2017 

(odpadel zaradi slabega vremena) 

predšolska vzgoja 
PV3A 

PV3B 
18 ur 

sup in kajak 

 

športne igre 

ples 

september 

 

oktober 

januar 

PV3B 19.6.2018 

PV3A 20.6.2018 

4.10.2017 

PV3B 21.5.2018 

PV3A 22.5.2018 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

G4A 

L4A 
18 ur 

spust s kajaki  

športne igre  

pustolovski park  

september 

oktober 

april 

5.4.2018 (Trampolin park) 

10.10.2017 

(odpadel zaradi slabega vremena) 

predšolska vzgoja 
PV4A 

PV4B 
18 ur + 12 ur 

spust s kajaki 

športne igre 

funkcionalna vadba 

 

planinski pohod 

september 

oktober 

februar 

 

september 

5.4.2018 (Trampolin park) 

4.10.2017 

PV4A 7.3.2018 

PV4B 8.3.2018 

13.9.2017 

 
 

- Poklicno-tehniško izobraževanje 
 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena 

realizacija 

Realizirano 

lesarski tehnik L1B 12 ur 
športne igre  

spust s kajaki 

oktober 

september 

10.10.2017 

15.6.2018 

lesarski tehnik L2B  6 ur športne igre  oktober 
10.10.2018 

 

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

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

- * Pri vajencih bomo izvedli en ali dva športna dneva. 

 

TEČAJI S PODROČJA ŠPORTA  
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1. letnik: ROLANJE – 5 dni (4. 9. 2017 – 8. 9. 2017) 

2. letnik: SMUČANJE – 5 dni (19. 2. 2018 – 23. 2. 2018 – Hotel Jakec, Trije Kralji) 

3. letnik: PLAVANJE – 5 dni (28. 5. 2018 – 1. 6. 2018 – 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  Programska enota Oddelki Skupno 

število ur 

Maja Končar MAT, MOT PV1A, PV1B, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 797 

Branka Klarić IKT, IKTv, PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 376 

Melita Blatnik MAT, MATl G3B, G1A, GL2A, L1D, L2B, L2C, L2D, L3C, LG4A 707 
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Nuša Košmerl 

(nadomešča Dino Plut 

do 15. 10. 2017), Dina 

Plut (od 16. 10. 2017) 

MAT, MATg G1B, G2B, GL3A, GL4A, L1B-PTI, L1C, L1A, LG4A, PV3A 810 

Tomaž Pačnik FIZ, FIZv, NAR, FIL G1B, G2B, G1A, GL2A, L1B-PTI, L1C, L1D, L2C, L1A, LG3A, PV1A, PV1B, 1KL 854 

 

Darja Kos Strmec 

(nadomeščanje bolniške 

odsotnosti do oktobra 

2018) 

Alenka Prevalšek 

BIO, BIOv, NARo, 

BIO OK 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 526 

Matjaž Cerkovnik NAR, NARlab, 

FIZlab 

G1B, G2B, G1A, GL2A, L1B-PTI, L1C, L1D, L2C, L2D, L2D, PV1A, PV1B 224 

Petra Štritof Šiško KEM, KEMv GL2A, L1B-PTI, PV1A, PV1B 
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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. 

 Pomoč pri organizaciji 

dneva odprtih vrat,  

informativnega dneva 

in sodelovanje pri 

predstavitvah na OŠ. 

Člani aktiva in 

dijaki. 

 Šolsko 

leto 

2017/2018 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

Uspešna priprava dijakov 

na maturo. 

 Seznanjanje dijakov s 

potekom mature, 

dodatne ure priprav na 

Člani aktiva, ki 

so izpraševalci 

na PM. 

 Šolsko 

leto 

2017/2018 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 
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maturo, individualno 

svetovanje. 

Dvigniti nivo znanja 

dijakov. 

 Kvalitetno delo pri 

pouku. Medpredmetno 

povezovanje. 

Člani aktiva in 

učitelji 

predmetov, s 

katerimi se 

bomo povezali. 

 Šolsko 

leto 

2017/2018 

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) 

15. 03. 2018 

21. 04. 2018 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Maja Končar, Branka 

Klarić, Melita Blatnik, 

Dina Plut 

Šolskega tekmovanja se je v kategoriji B udeležilo 

25 dijakov. Osem dijakov je prejelo bronasto 

priznanje. En dijak se je uvrstil na državno 

tekmovanje in prejel srebrno priznanje. 

V kategoriji C so  3 dijaki so prejeli bronasto 

priznanje, na državnem 1 zlato. 

Logika 28. 09. 2017 

11. 11. 2017 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Maja Končar 9 dijakov se je udeležilo šolskega tekmovanja, 1 

je prejel bronasto priznanje. Noben dijak se ni 

uvrstil na državno tekmovanje. 

Tekmovanje v znanju 

fizike 

06. 03. 2018 

16. 03. 2018 

07. 04. 2018 

Šolsko tekmovanje 

Regijsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Tomaž Pačnik Alexander Simić se je uvrstil na regijsko 

tekmovanje in prejel bronasto priznanje. Nihče se 

ni uvrstil na državno tekmovanje. 
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Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 

13. 10. 2017 

18. 11. 2017 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Tekmovanja se je udeležilo 22 dijakov. Dve 

dijakinji sta prejeli bronasto priznanje in se 

uvrstili na državno tekmovanje. Obe sta dosegli 

zlato priznanje. 

Biološko tekmovanje 25. 01. 2018 

17. 03. 2018 

Šolsko tekmovanje 

Državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Ni bilo prijav. 

Mednarodni projekt Math 

for daily life KA219 

Šolsko leto 

2017/2018 

Mednarodno sodelovanje Lorena Mihelač Sodelujejo Maja Končar, Dina Plut, Melita 

Blatnik in Branka Klarić. Dijaka Alexander Simić 

LG2A in Patricija Lah PV2A sta se udeležila 

mednarodnega srečanja v Italiji. 

 

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. 
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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.  

 

  

SLOVENISTIČNI AKTIV 

PREDMETI:  SLOVENŠČINA 

VODJA AKTIVA: Suzana Kumelj Bračič 

ČLANICE AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki  Skupno število ur 

Tanja Burgar SLOVENŠČINA G2B, G3B, G1A, L1A, G3A, L3A, G4A, L4A, 

L1D, L2D 

22,6286 

Marija Nemanič SLOVENŠČINA, JIZ, VES 

JEZ 

PV1A,  PV1B,  PV2A,  PV2B, PV3A, PV3B, 

PV4B 

22,7713 

Suzana Kumelj Bračič SLOVENŠČINA, VES JEZ GL2A, LG2A, PV3A, PV3B, L1B-PTI, L2B-PTI, 

PV4A 

23,4857 

 

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) 



79 

 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Pomoč pri 

organizaciji 

informativnega 

dneva 

 Marija Nemanič februar Na inf. dnevu smo sodelovale z igro Pika, 

pika, pikica na predstavitvi programa 

predšolska vzgoja.  

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Pomoč pri 

organizaciji 

dneva odprtih 

dni 

Po potrebi Marija Nemanič 

 

 

Suzana Kumelj Bračič 

oktober Na Dnevu odprtih vrat smo sodelovale z 

igro Maček Muri novo štorijo ponudi- 

 

Novinarska delavnica. 

Ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v okolju 

(promocija) in zagotoviti 

večji vpis dijakov 

Sodelovanje pri 

predstavitvah na 

OŠ 

Predstavitev 

šole in splošnih 

predmetov 

Suzana Kumelj Bračič  Sodelovale smo na tržnici poklicev na 

osnovni šoli. 

 

 

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 Na SGLVŠ je v letošnjem šolskem letu na šolskem 

tekmovanju (12. 12. 2017) prejelo 5 dijakinj bronasto 

Cankarjevo priznanje; Maja Pavkovič, Kaja Stančin, 

Maja Prešeren, Sara Mravlja Stegenšek in Anja Obrekar. 

Na območnem tekmovanju (24. 1. 2018), ki se ga je 

udeležilo 6 dijakinj – poleg prejemnic brona še Teja 

Sinrajh, so 3 prejele srebrno Cankarjevo priznanje; Anja 
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Obrekar, Sara Mravlja Stegenšek in Maja Pavkovič.  

Sara in Anja sta se 10. 3. 2017 v Ljubljani udeležili še 

državnega tekmovanja in se potegovali za ZLATO.  

 

 

Projekt Rastem s knjigo   Tanja Burgar V projektu so sodelovali dijaki in dijakinje  prvih 

letnikov SSI in PTI. 

Srednješolski natečaj za 

najboljši haiku v 

slovenščini 

23. 11. 2017  Tanja Burgar Sodelovala je dijakinja Maja Kapš, vendar ni dosegla 

vidnih rezultatov. 

Pesniški natečaj za 

srednješolce Mala 

Veronika 

16. 2. 2018  Tanja Burgar Sodelovala je dijakinja Maja Kapš, vendar ni dosegla 

vidnih rezultatov. 

Župančičeva frulica 2018 16. 5. 2018  Tanja Burgar Sodelovala je dijakinja Maja Kapš, vendar ni dosegla 

vidnih rezultatov. 

 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

Novinarski krožek – E-časopis Spoznati različne nov. 

žanre, spodbuditi 

Pisanje člankov ter 

oblikovanje 

Spremljanje in usmerjanje 

dijakov 

Delno izvedeno. Na Vzgojiteljadi 2017 

smo izdali priložnosti časopis. 
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Suzana Kumelj Bračič zanimanje za pisanje 

teh besedil 

spletnega časopisa 

 

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. 

 

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 
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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 

Suzana Kumelj Bračič V sodelovanju z Big bandom Šolskega 

centra NM smo  organizirale in izvedle 

dve prireditvi za celoten Šolski center 

NM. 

Organizacija in izvedba novoletne prireditve  Suzana Kumelj Bračič Organizirale in izvedle smo novoletni 

koncert za našo šolo in Srednjo elektro 

šolo ter tehniško gimnazijo. 

Organizacija in izvedba samostojnega koncerta Big Banda Suzana Kumelj Bračič Prireditev, ki je imela tudi dobrodelno 

noto, je aprila potekala v Kulturnem 

centru Janeza Trdine.  

Vzgojiteljada 2017 v Novem mestu Marija Nemanič 

 

Suzana Kumelj Bračič 

Sodelovanje z MESTNIM MUZEJEM 

– scenarij, predlogi in pisno dodelane 

delavnice, dopisi, 2 predstavi, poročila 

Izvedba novinarske delavnice in izdaja 

časopisa. 

Sodelovanje z DSO Novo mesto  

 

Marija Nemanič Prireditev ob materinskem dnevu – 

Mama Manka in … 
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Prenova izpitnih kombinacij za POM in ZI Tanja Burgar Prenovile smo izpitne kombinacije za 

ustni del POM. 

Seminar – Ocenjevanje na POM Članice aktiva Vse članice smo se marca udeležile 

seminarja.  

Pomoč pri organizacij in izvedbi prireditve dijakov 

zaključnih letnikov (SSI in PTI) 

Članice aktiva Nismo sodelovale. 

 

 

GRADBENI AKTIV 

PREDMETI: STROKOVNI GRADBENI PREDMETI  

VODJA AKTIVA: Nevenka Cesar 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Nevenka Cesar GME ,GMEv, MEH, MEHv, MEHp, GIO, GIOv, ZEM, TZL GL2A, 1LK, GL3A, GL4A 686 

Mirko Gorenc OPRv, NPG, STR, CADv, GRK, ROL, KAL, KALv, NLGv, PRSp, TDMp, 

PIO  

GL2A, G1B,  G2B, G3B, 1LK, GL3A, 

GL4A 

780 

Damjana Gruden GIO GL3A 99 

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

NPG,PVDp, OGT 

G1A, G1B, G2B, G3B, GL3A, GL4A 721 

Lili Žnidaršič STA,GRK,OGT,PII,STA,NLG,STA G1A, G1B, L2D , GL3A, GL4A, GL2A 715 

Franci Struna STAp, GRAp, PKOp,  GRKp, IZOp, NPGp, ZIDp G1A, G1B, G2B, G3B 954 

Radomir Bajić TZLp, ROLp, PRVp, SOL2p, PIIp, 1LK, L2D 960 

 

Člani aktiva se bomo sestajali mesečno oziroma po potrebi. 
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Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so spravljene v aplikaciji Herkules in pri vodji aktiva. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali 

cilji šole 

Cilj iz 

LDN  

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Rok  

Ustvariti večjo prepoznavnost 

šole v okolju (promocija) in 

zagotoviti večji vpis dijakov 

 izvedba tehničnih dni 

in udeležba na 

roditeljskih sestankih 

in tržnicah po OŠ 

koordinator bo Zdenka 

Zorko za celotno šolo, 

sodelovali bomo vsi 

člani aktiva 

 Koordinatorica je bila Janja  Javoršek. Na 

predstavitvah šole in tehničnih dneh smo 

sodelovali vsi člani aktiva. 

DOV   Mirko Gorenc november 

2017 

Izvedla sta ga Radomir Bajić in Mirko 

Gorenc, sodelovala je tudi Lili Žnidaršič. 

Informativni dan   koordinatorica bo 

Zdenka Zorko, 

sodelujemo vsi člani 

aktiva 

februar 

2018 

Na predstavitvah smo sodelovali vsi člani 

aktiva. Obisk je bil boljši kot prejšnja leta, 

posledično tudi vpis. 

Sejem Gornja Radgona  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 2018 Sodelovali smo v tekmovanju keramičarjev, 

mentor je bil Radomir Bajić. 

Mednarodna gradbeniada za 

dijake 

  po dogovoru po razpisu  april 2018 Sodelovali smo v tekmovanju gradbenih 

tehnikov, ki so zasedli 2. mesto (mentorica 

Lili Žnidaršič  in Mirko Gorenc), 

keramičarjev, ki so zasedli 4. mesto (mentor 

Radomir Bajić), zidarjev, ki so zasedli 5. 

mesto (mentor Radomir Bajić) in športu (1. 
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mesto badbinton, 3. mesto odbojka in 

nogomet). Skupno smo bili četrti.  

Tekmovanja ACAD   Mirko Gorenc(šolsko, 

državno in mednarodno 

bo po dogovoru) 

 Izvedeno 

Tekmovanje  Gradbena 

mehanika 

  Nevenka Cesar  Sodelovali smo v tekmovanju gradbenih 

tehnikov, ki so zasedli 2. mesto (mentorica 

Lili Žnidaršič  in Mirko Gorenc), 

keramičarjev, ki so zasedli 4. mesto (mentor 

Radomir Bajić), zidarjev, ki so zasedli 5. 

mesto (mentor Radomir Bajić) in športu (1. 

mesto badbinton, 3. mesto odbojka in 

nogomet). Skupno smo bili četrti.  

Poklicna matura  priprava pisnih pol in 

vprašanj, priprava 

dijakov, mentorstvo 4. 

izpitni enoti, 

ocenjevanje izpitov, 

ustni del 

Nevenka Cesar, Lili 

Žnidaršič, Zdenka 

Zorko, Mirko Gorenc 

 Nevenka Cesar in Mirko Cesar sva 

pripravila navodila in časovnico pregledov 

za izdelavo projektnih nalog. Lili Žnidaršič 

in Nevenka Cesar sva preoblikovali 

vprašanja za 2. Izpitno enoto POM s 

podvprašanji in točkami. 

Zaključni izpit   Franci Struna, Mirko 

Gorenc  

 Izvedli Radomir Bajić, Mirko Gorenc in Lili 

Žnidaršič 

Projektni dnevi za G3A povezava 

teorije in 

prakse 

 Mirko Gorenc, Franci 

Struna,  Nevenka Cesar, 

Lili Žnidaršič, Zdenka 

Zorko (odvisno od same 

naloge) 

 Projektne dneve smo izvedli  pod 

mentorstvom Mirka Gorenca 

Strokovne ekskurzije    Lili Žnidaršič  So izvedene. Več je razvidno iz poročila 
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ekskurzij. 

Razstave   Lili Žnidaršič, Zdenka 

Zorko, Nevenka Cesar, 

Mirko Gorenc, Franci 

Struna  

 Uredili smo hodnike za ID in pripravili 

razstavo projektnih nalog 4. letnikov. 

Gradbeniada učiteljev Ljubljana   vsi člani aktiva 29. 09.  in  

30. 09. 

2017 

Udeležili smo se in zasedli 4. mesto. 

Študijska skupina   Vsi člani aktiva  Zdenka Zorko se je udeležila študijske 

skupine 27. 6. 2018. 

  

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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

Gradbeniada za dijake  državno vsi člani aktiva, odgovorni za 

posamezne naloge se 

določijo kasneje 

Gradbeni tehnik – 2. mesto, 

keramičarji 4. mesto, zidarji 

5. mesto, skupno 4.mesto. 

Tekmovanja ACAD  državno, mednarodno Mirko Gorenc Udeležili smo se državnega 

prvenstva 

Tekmovanje v tehničnem risanju  šolsko, na nivoju šolskega 

centra 

Zdenka Zorko  

Tekmovanje  Gradbena mehanika  šolsko, državno Nevenka Cesar Tri srebrna priznanja 

Megra - tekmovanje   državno Radomir Bajić  
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KROŽKI 

 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti  

nadarjeni dijaki diferenciran pouk v razredu Reševanje dodatnih nalog 

dijaki s posebnimi potrebami delo po odločbi za dijaka Da 

dijaki športniki upoštevanje statusa Da 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa Jih nismo imeli 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci  

sodelovanje z DGIT NM vsi člani aktiva Udeležili smo se izobraževanja o novi zakonodaji v gradbeništvu na 

Otočcu in strokovnih ekskurzij v Ljubljano in na Dunaj 

predavanja za dijake Lili Žnidaršičv sodelovanju z DGIT NM Izvedeno, več razvidno iz poročila Lili Žnidaršič 

 

 

 

 

Krožek in mentor Mentor Cilji krožka  

MEHANIKA Nevenka Cesar delo z nadarjenimi Reševanje težjih in tekmovalnih nalog 
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LESARSKI AKTIV 

VODJA AKTIVA: Mihael Gorše, dipl. inž. 

Učitelj Predmeti Oddelki Skupno število 

ur 

Slavko Barborič TOLp, SKRp, OLPp, STPp, BIPp, SNIp, PROp L1B, L2C, L3C, L1A, LG4A 921 

Darko Brišar OLEp, OLPp, STPp, POL, MOLp, KOPp, PROp L1C, L2C, L3C, LG4A, LG3A, LG4A 1021 

Goran Delajković PPD, PPDv, PRO, PROv, EPR, EPRv, VPP LG3A, LG4A, L1B, L2B 697 

Mihael Gorše 
SNI, KLS, KLSv, LES, LLP, NPK, TPL, CNC, CNCv, 

POL 
L1A, L1C, L2C, L3C, LG3A, LG4A, L1D 875 

Anton Hrastar SKRp, MOLp, PROp, BIPp, SNIp, TOVp, FPLp, OSPp L3C, L2D, L1B, L2B, LG2A, LG4A, L1A 914 

Nadja Kapš 
TKR, TKRv, RKO, RKO, RKLv, KOP, KOPv, OPI, 

OPIv, KLI, KLIv 
L1A, LG2A, L2C, L3C, LG3A, LG4A, L1B - PTI, L2B 804 

Franci Lovrin MAL, OLEp, KOPp, KLE, PZL, PLO, STPp, KPO LG2A, L1C, LG3A, L1C, L2C,  924 

Slavko Mirtič STPp, OLEp, PROp, OLPp, TOLp L1D, L2C, L1B, L2B 

638 + 

organizator PUD 

in vodja delavnic 

Radomir Bajić TZLp, ROLp, PRVp, SOL2p, PIIp, PRVp 1KL, L2D 960 

Valentin Pečaver 
LEL, LELv, MOL, MOLv, LOS, OLE, POL, TVO, TOL, 

SOL, PRT, PRTv, BIP 
L1A, LG2A, L1C, L3C, LG3A, L1B, L2B, L1D 873 

 

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   
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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-a 

Maestro Xilog 

MasterCam 

MegaCad 

Megatischler 

STEARCOM ter 

Projektiranje lesnih hiš 

- dobavitelj 

MasterCam 

- VŠ Novo 

mesto 

- VŠ Novo 

mesto 

- interni 

predavatelji 

- organizacija 

izobraževanja 

– Goran 

Delajković 

uporaba in 

implementacija 

software-a 

oktober 

2017 

januar 2018 

 

Ni bilo relizirano 

SODELOVANJE S 

SOCIALNIMI 

PARTNERJI TER 

PROMOCIJA 

povezovanje šole 

na področju 

odprtega 

kurikuluma,  

sodelovanje z gospodarsko 

in obrtno zbornico, večji 

obrtniki in podjetja 

strokovno srečanje s 

vodja aktiva in 

PUD-a, 

ravnateljica 

Damjana 

programi, evalvacija 

rezultatov 

izobraževanja in 

korekture 

permanentno Aktivno sodelujemo 

pri pripravi in 

izvedbi vajeništva v 

programu SPI:mizar 
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promocijske 

aktivnosti v 

medijih 

predstavniki 

lesnopredelovalnih podjetij 

s področja Dolenjske, 

Posavja in Bele krajine  

Gruden ter vodja 

aktiva Mihael 

Gorše 

 
 

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

PREDMET: 

 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred  

 

Tema,  

Vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci  Kratko poročilo (do 50 

besed) 

SSI lesarski 

tehnik 

konstruiranje 

lesnih sklopov 

(KLS) 

predstavitev 

predmeta,  

usklajevanje z 

drugimi 

predmeti 

(strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka - 

struktura izdelkov 

1, 2 vezi, sklopi, izdelek 1 leto Mihael Gorše 

Darko Brišar 

 

Risanje načrtov in 

izdelava vezi po načrtih 

projektiranje 

(PRO) 

 

oblikovanje 

projektov in 

strukture v 

tretjem letniku 

pravočasna priprava 

nalog pred začetkom 

izvajanja predmeta 

3, 4 priprava projekta, 

določitev robnih pogojev, 

metodologija in dinamika 

izvedbe, 

opredelitev ciljev 

1 leto 

(marec, 

april, 

maj) 

Goran 

Delajković 

Z robnimi pogoji in 

natančnimi navodili smo 

zboljšali realizacijo 

priprave dokumentacije in 

s tem skrajšali izdelavo 

izdelkov v delavnicah 

EKONOMIKA 

(SSI in PTI) 

posodobitev 

programske 

opreme 

uporaba 

profesionalnih 

programov na 

4, 2 vodenje ekonomske 

dokumentacije po 

zakonodaji R Slovenije, 

1 leto Goran 

Delajković 

Uporaba tabel, 

programske ekonomske 

i+opreme 
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področju vodenja 

podjetja (finančna 

dokumentacija) 

knjigovodstvo, 

računovodstvo, glavna 

knjiga in bilanca uspeha 

FURNIRANJE 

PLOŠČ 

(NPI) 

dodatni modul 

iz kvote 

odprtega 

kurikula, 

usklajevanje z 

drugimi 

predmeti ( 

strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka – 

struktura izdelkov 

2 vezi, sklopi, izdelek 1 leto  Anton Hrastar 

koordinacija: 

Mihael Gorše  

Dijaki NPI  se seznanijo z 

furnirji 

 

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 
Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Vajeništvo . SPI:mizar     

SloveniaskillS - EuroSKILLS januar  2018 Visok, državno prvenstvo Gorše, Mirtič, Brišar, 

ravnateljica 

Osvojeno 3. mesto in 4. mesto v 

kategoriji Stavbni mizar 

Osvojeno 3. Mesto in 5. mesto v 

kategoriji Pohištveni mizar 

Lesariada April  2018 Visok, državno Gorše Mihael, ravnateljica Osvojeno skupno 8. mesto na 24. 

lesrijadi za dijake v Kočevju 

PIKO Pomlad 2018 Visok, državno prvenstvo Nadja Kapš srebrno priznanje iz državnega 

tekmovanja PIKO 

Projekt:  Lepo je deliti 

(sodelovanje z rdečim Križem 

September 2017- 

junij šol. Šol. leto 

 Mirtič, Hrastar, Barborič, izdelava pohištva za socialno 

ogrožene ter učilnice na novem 
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OOZRK Dolenjske in Bele Krajne 2017/18 Brišar, Gorše, Lovrin MIC 

Izdelava šablon November 2017  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

Za potrebe MO Novo mesto so se 

izdelale šablone za Velodrom v 

Češči vasi  

Projekt DSO Šol. leto 2017/18  Mirtič, Gorše Izdelava abecede 

Izdelava toplih gred Šol. leto 2017/18  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

Realizirano v skladu z vodjo MIC 

Tomažem Pintaričem 

Bazar November 2017  Vsi člani lesarskega aktiva Izdelava lesenih izdelkov za šolski 

sklad 

Lions Klub Šol. leto 2017/18  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše 

Po naročilu direktorja in vodje 

MIC smo izdelali izdelke za 

dražbo, licitacijo, škatlo za  

zbiranje prostovoljnih prispevkov 

LEO in Novomeški tek Šol. leto 2017/18  Pečaver Za socialne partnerje smo izdelali 

spominske medalje 

Razstava lesenih izdelkov v 

Parlamentu RS Slovenije 

Junij – julij 2018  Vsi člani lesarskega aktiva Na pobudo Državnega Sveta RS, 

smo dijakom zaključnih letnikov 

omogočili razstavo izdelkov za 

javnost 

Easy reader Junij 2018  Pečaver, Mirtič Poslovna darila za DS RS 

Telovadnica – renoviranje športnih 

pripomočkov 

Šol. leto 2017/18  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

V sklopu renovacijskih del, smo 

izdelali in popravili in na novo 

izdelali lesena telovadna orodja 

Varna hiša Šol. leto 2017/18  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin, 

ravnateljica 

Začel se je projekt Varne hiše, ki se 

bo nadaljeval tudi v naslednjem 

šolskem letu. Oprema sob s 
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pohištvom 

PCU – izobraževanje odraslih Šol. leto 2017/18  Delajković, Hrastar, Mirtič Učitelji so izdelali kataloge 

strokovnih predmetov za PCU – 

izobraževanje odraslih 

Omare za Novi MIC - PV Šol. leto 2017/18  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

Za potrebe opremljenosti učilnic, 

smo izdelali pohištvo ter ga 

montirali v učilnice PV 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti 

učitelja 

Kratko poročilo (do 50 

besed) 

oblikovanje lesa – 

Delajković 

(natečaj za reprezentančni 

izdelek) 

inovativni pristop oblikovanja 

izdelkov iz lesa 

ideja, priprava in realizacija mentorski 

pristop 

Ni bil reliziran 

projektiranje izdelkov – 

Delajković 

postopki projektnega dela in timsko 

delo 

oblikovanje, oblikovanje tima, 

timsko delo 

mentorstvo 4. izpitna enota v PTI in SSI 

programih 

projektne naloge     

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni 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 s strokovno službo vsi Nadja Kapš je nudila strokovno pomoč dijakom 

pri strokovnem risanju 

dijaki športniki status   
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dijaki kulturniki status   

dijaki, ki smo jim tutorji status   

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa lesarski tehnik SSI aktiv Ni bil reliziran 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa mizar aktiv Ni bil reliziran 

prenova strukture izdelkov vodja aktiva in učitelji 

prakse 

Zamenjali in spodbujali smo dijake k snovanju 

inovativnih izdelkov 

uvajanje nove tehnologije in izobraževanje Goran Delajković,  

Slavko Mirtič,  

Mihael Gorše 

Ni bil reliziran 

 

 

 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

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

VODJA AKTIVA: Biljana Bahat 

 

Učitelj  Predmeti Oddelki  

Biljana Bahat DRU 

SOC 

2aK, G1B, G2B, L1C, L1D, L2D, L2C 

1TA, 1TB, L2B, LG3A, GL4A, PV2A, PV2B 

 

Janja Hauptman GEO 

GEO OK, DRO 

L1A, G1A, L2B, PV1A, PV1B, PV2A, PV2B 

PV3A, PV3B 
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ZGO PV1B, PV2B 

Janja Javoršek PSI PV2A, PV2B  

Mojca Malnarič ZGO 

ZGO OK 

L1A, G1A, PV1A, PV2B, L1B 

PV3A, PV3B 

 

 

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) 

  

SODELOVANJE Z SOCIALNIMI 

PARTNERJI TER PROMOCIJA 

Predstavitve šole in 

izobraževalnih programov 

po osnovnih šolah in v 

okolju 

 

 

 

Koordinacija promocije 

poklicev 

Predstavitev šole in 

izobraževalnih 

programov po šolah in 

na tehničnih dnevih. 

Informativni dan. Dan 

odprtih vrat. 

Koordinacija med   

izvajalci tehničnih 

dnevov in predstavitev 

po šolah s  

predstavniki osnovnih 

šol. 

vsi člani 

 

 

 

 

 

Janja 

Javoršek  

od 1.9. 2017 

do 31.8.2018 

 

 

 

 

od 1.9. 2017 

do 31.8.2018 

 Priprava delavnic na 

informativnem dnevu -

predstavitev modula 

Družboslovje za otroke. 

Predstavitev 

izobraževalnih 

programov po OŠ. 

  

SPODBUJANJE 

STROKOVNEGA IN 

OSEBNEGA RAZVOJA 

UČITELJEV 

Strokovno izobraževanje, 

izboljšanje in 

posodabljanje znanja, 

Osebni razvoj 

Udeležba članov 

aktiva na razpisane in 

izbrane  seminarje in 

posvete, konference. 

Vsi člani razpisani 

datumi 

izvajalcev 

 Uresničeno 

po načrtu. 

  

RAZVOJ IN UVAJANJE 

SODOBNIH METOD DELA IN 

SREDSTEV 

Razvoj metodologije dela 

in prilagajanje potrebam 

sodobnega pouka 

Izobraževanje in 

samoizobraževanje za 

delo z interaktivno 

vsi člani permanentno  Uresničeno  

po načrtu. 
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tablo. 

Prenos izkušenj in 

znanja, timski pristop 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 

INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Organizacija in izvedba 

splošnoizobraževalnih 

strokovnih ekskurzij 

 

 

 

 

 

Preventivne delavnice 

PV1A, PV1B - 

strokovna ekskurzija  - 

spoznavanje kulturnih 

in zgodovinskih 

znamenitosti okolice 

šole PV3A, PV3B - 

strokovna ekskurzija 

po Sloveniji  

PV4A, PV4B - 

zamejska Slovenija 

 

 

 

 

 

Janja 

Hauptman 

 

 

 

 

 

 

Janja 

Javoršek 

 

 

 

 

29. 5. 2018 

 

 

 

13. 6. 2018 

 

23., 24. 10. 

2017 

 

oktober 2017 

 

 

 

 

 Izvedena strokovna 

ekskurzija v  

Posavje. 

 

Izvedena strokovna 

ekskurzija na Obalo. 

Izvedena strokovna 

ekskurzija po zamejski 

Sloveniji. 

Preventivne delavnice 

so 

bile izvedene.  

 

  

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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

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

udeležili 

aktivnosti. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
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Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in 

izvajalci 

Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

nadarjeni dijaki Motivacija z dodatnimi nalogami, spodbujanje za sodelovanje na različnih 

tekmovanjih. 
vsi člani aktiva Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

dijaki s posebnimi 

potrebami 

Prilagojeno delo in naloge, glasno govorjenje, ponavljanje, individualno 

prilagojene naloge. 

vsi člani aktiva Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

dijaki športniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja. vsi člani aktiva Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

dijaki kulturniki Individualni dogovor o terminih sodelovanja ter sodelovanje pri 

gledališkem in nov. krožku. 

vsi člani aktiva Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

 

 

 

 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci  

Nadstandardna strokovna ekskurzija Biljana Bahat Organizirana je bila 

v Sarajevo. 

Občasen potek pouka na terenu (muzej, institucije, ogledi) Biljana Bahat, Janja Hauptman Izvedeno po načrtu 

Medpredmetna povezava vsi člani aktiva Izvedeno po načrtu. 

Sodelovanje pri izpeljavi strokovnih ekskurzij, projektnih dnevih in tednih vsi člani  aktiva Izvedeno po načrtu. 

Sodelovanje pri inventuri vsi člani aktiva Uspešno sodelovanje. 
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Vodenje šolske kronike Janja Hauptman Naloga je izvedena. 

Sodelovanje pri projektu Zdrava šola Biljana Bahat, Janja Javoršek Sodelovanje je bilo 

uspešno. 

Vodenje inovativnega projekta Biljana Bahat Projekt je opravljen. 

Šola ambasadorka Evropske unije Biljana Bahat Projekt je opravljen. 

 

 

AKTIV TUJIH JEZIKOV 

PREDMETI: ANG 

VODJA AKTIVA: Vesna Prodanović, prof. 

 

ČLANICE AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Saša Kralj angleščina L1A, G1A, G1B, GL2A, G2B, L1D, L2C, 

L1B - PTI, L2B - PTI, LG2A 

839 ur 

Vesna Prodanović angleščina GL3A, GL4A, L3C, LG3A, LG4A, PV2B 350 ur 

Miroslava Brinc angleščina PV1A, PV1B, PV2A, PV3A, PV3B, PV4A, 

PV4B, L1C, G3B 

825 ur 

 

Članice aktiva smo se sestajale po potrebi. Podrobnejše letne priprave na pouk so priloga LDN. 

 Članici aktiva sta bili tudi razredničarki (Saša Kralj v razredu L2B – 35 ur), (Miroslava Brinc v razredu PV2A – 35 ur). 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                                   

Cilji iz razvojnega načrta ali Cilj iz LDN  Aktivnosti Odgovorni in Kratko poročilo (do 50 besed) 
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cilji šole šole izvajalci 

Npr.: Predstavitev šole in 

izobraževalnih programov in  

zagotoviti večji vpis dijakov  

    

Ustvariti večjo prepoznavnost 

šole v okolju 

 Predstavitev šole na OŠ Miroslava Brinc Članica aktiva Miroslava Brinc je sodelovala 

pri izvedbi tehničnega dneva na OŠ Metlika. 

DOV Predstavitev 

naših poklicev, 

povečati vpis 

  Pri dnevu odprtih vrat članice aktiva nismo 

sodelovale. 

Informativni dan    V šolskem letu 2017/2018 tudi pri 

informativnem dnevu nismo imele zadolžitev. 

Matura  Priprava dijakov, mentorstvo, 

ocenjevanje na ustnem in 

pisnem delu izpita 

Saša Kralj, 

Miroslava Brinc, 

Vesna Prodanović 

Priprave dijakov zaključnih letnikov SSI in 

PTI so potekale med šolskim letom ter v 

sklopu rednih priprav na poklicno maturo. Vse 

članice aktiva smo bile tudi ocenjevalke pri 3. 

predmetu poklicne mature – angleščina, tako 

pri ustnem kot pri pisnem delu ter ocenjevalke 

pri predmaturitetnem preizkusu. 

 

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 

februar 2018, 

Grm Novo 

mesto - Center 

biotehnike in 

turizma 

šolsko, regijsko, državno Miroslava Brinc, 

Vesna Prodanović 

Na regijskem tekmovanju je sodelovalo 6 

dijakov, niso pa dosegli dovolj točk za 

udeležbo na državnem tekmovanju. 
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Bralna značka celo šolsko 

leto 

 Miroslava Brinc, 

Vesna Prodanović 

Pri bralni znački Epi Reading Badge je v 

letošnjem letu sodelovalo 11 tekmovalcev v 

programu predšolske vzgoje. V 1. in 2. letniku 

je bilo 10 srebrnih priznanj, v 3. letniku pa eno 

zlato. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Nadarjeni dijaki Dodatno delo, diferenciran pouk  Boljši dijaki so imeli možnost 

sodelovanja pri bralni znački in 

tekmovanju IATEFL. 

Dijaki s posebnimi potrebami Glede na odločbo  Pri dijakih s posebnimi potrebami 

smo članice aktiva upoštevale 

prilagoditve glede na odločbo, 

večinoma je to bil podaljšan čas 

pisanja. 

Dijaki športniki Upoštevanje statusa  Dijaki so imeli napovedano ustno 

preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Dijaki kulturniki Upoštevanje statusa  Dijaki so imeli napovedano ustno 

preverjanje in ocenjevanje znanja. 

Dijaki, ki smo jim tutorji /  Izvajale so se tudi ure dopolnilnega 

pouka za dijake s težavami pri 

učenju tujega jezika. 
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AKTIV ZA VZGOJO PREDŠOLSKEGA OTROKA 

PREDMETI: PPO, RUP, VZO, KOV, IGO 

VODJA AKTIVA: Natalija Kunič 

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/Darja Kos Strmec 

(nadomeščanje zaradi bolniške 

odsotnosti) 

VZO PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 8 

 

Članice so se v šolskem letu 2017/18 srečale trikrat.  

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

 

 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   
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Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Spremljava in  

kazalniki  

Rok Kratko poročilo (do 50 besed) 

Predstavitev šole in izobraževalnih 

programov in  zagotoviti večji vpis 

dijakov.  

Sodelovanje na tehničnih 

dnevih, predstavitve na šolah in 

vrtcih, osnovnošolske tržnice 

Janja Javoršek 

in ostale 

članice aktiva 

Analiza vpisa 31. 8. 

2018 

Priprava delavnic na 

informativnem dnevu -

predstavitev modulov 

Sodelovanje pri pripravi dramskih 

iger 

Predstavitev po OŠ in pri izvedbi 

delavnic 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju. 

sodelovanje z vrtci, zdrava 

šola, informativni dan, dan 

odprtih vrat  

članice aktiva pojavljanje v 

medijih, dober vpis 

dijakov v 

naslednjem 

šolskem letu 

31. 8. 

2018 

Uresničeno po načrtu 

Uspešna priprava dijakov na maturo. seznanjanje dijakov s potekom 

mature, dodatne ure priprav na 

maturo, individualno 

svetovanje 

članice aktiva rezultati na maturi 31. 8. 

2018 

Uresničeno po načrtu 

Dvigniti nivo znanja dijakov pri 

ožjih strokovnih modulih. 

kvalitetno delo pri pouku, 

sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

članice aktiva učni uspeh 31. 8. 

2018 

S kvalitetnim poukom smo se 

trudile dvigniti nivo znanja 

Uporaba strokovnega znanja dijakov kvalitetno delo pri pouku mentorice v uspeh pri 4. 31. 8. Sodelovanje z mentorji PUD-a, 
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v praksi (PUD v vrtcih). sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

vrtcu predmetu POM 2018 predavanje vzgojiteljice Petre 

Paver za dijake, 4. Letnika, 

sodelovanje z RK NM - 

Križemkapica 

Vzgojiteljada delavnica    19.10. 

2017 

Sodelovanje  na zaključni 

prireditvi. 

Izvedba delavnic. 

 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

- povprečna ocena na koncu leta 

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

Upoštevali smo vsa priporočila iz odločb. 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Rudolfovo, didaktična igrača Celo šolsko leto   Projekt se nadaljuje v novem šolskem 
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letu 

Naravoslovni dan za vrtce    Ni bilo izvedeno 

Prostovoljstvo Celo šolsko leto  Natalija Kunič Sodelovanje z Posvetovalnico za otroke 

in starše NM, DSO NM, DSO 

Črnomelj, Rdeči križ NM, DPM Mojca 

NM 

Dijaki so se skozi celo šolsko leto 

udeleževali srečanj, kolikor so imeli 

možnost in jim je dopuščal urnik. 

Medpredmetno povezovanje Celo šolsko leto   Pri izvedbi in pripravi delavnic in 

predstav za otroke smo sodelovali vsi 

strokovni moduli. 

Tekmovanje iz sladkorne bolezni 18.11.2017 državno 

tekmovanje 

  2 zlati priznanji 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in 

izvajalci 

Kratko poročilo (do 50 besed) 

nadarjeni dijaki dodatno delo vsi učitelji  

dijaki s posebnimi potrebami upoštevamo predpisane posebne potrebe posameznika vsi učitelji Upoštevali smo vsa priporočila iz 
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odločb. 

dijaki športniki upoštevanje dogovorov z dijaki, ki imajo status vsi učitelji Upoštevali smo vsa priporočila iz 

odločb. 

dijaki kulturniki    

dijaki, ki smo jim tutorji    

                                 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Kratko poročilo (do 50 besed) 

Analiza uspeha na maturi, spomladanski rok članice aktiva Z uspehom na maturi smo zadovoljni. 

Pregled ustnih kombinacij za POM članice aktiva Članice aktiva smo pregledale, dopolnile in 

oblikovno uredile ustne kombinacije za POM. 

 

 

 

 

AKTIV USTVARJALNEGA IZRAŽANJA 

PREDMETI:   USIgla, USIins, USIlik, USIple, PVZ, GLI, UMEgla, UMElik, LJU GLA, LJU LIK, LUT   
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VODJA AKTIVA: dr. Lorena Mihelač 

ČLANI : 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Lorena Mihelač USIins, USIgla, UMEgla, LJU 

GLA 

PV1A, PV1B, PV2A, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 100,5% realiziranih ur 

Gregor Zagorc UMEgla, USIins 1AS,1BS,F1A,F1B,K1A,K1B,G1A,GL3A,LG3A,PV1A,ČV1B,PV

2A,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A,PV4B,Z1A,Z1B,Z1C 

SGLVŠ 105,14%,  

SSŠ 90% 

SZKŠ 92,65% realiziranih 

ur 

Jasna Jurjavčič USIgla,USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 99%  realiziranih ur 

Matej Burger USIins PV1A,PV1B,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A, PV4B 98% realiziranih ur 

Aleksandra 

Matjašič 

USIlik, UMElik, LJU LIK, LIZ, 

LUT 

PVA1A,PVA1B,PV2A,PV2B,PV3A,PV3B,PV4A,PV4B,K1A,K1B

,Z1A,Z1B,Z1C 

99%  realiziranih ur 

Marija Nemanič JIZ PV2A, PV2B, PV3A, PV3B 100,25 % realiziranih ur 

Branka Klarić UST PV3A, PV3B 94,15% realiziranih ur 

Nataša Eržen USIple PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 92% realiziranih ur 

Simon Širec USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B,, PV3A,PV3B,PV4A,PV4B 99,3% realiziranih ur  

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. 
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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.  

 

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 Jurjavčič šolsko leto 

2017/2018 

Mentorstvo in izvedba tehniškega dne na OŠ Bršljin 

  Promocija 

poklicev 

Jasna Jurjavčič, 

Marija 

Nemanič, 

Simon Širec 

Aleksandra 

šolsko leto 

2017/2018 

Promocija poklicev, predstavitev šole na tržnici 

poklicev, motivacijski dnevi za osnovnošolce 



108 

 

Matjašič 

  DSO  Marija 

Nemanič,  

Matej Burger 

Aleksandra 

Matjašič 

šolsko leto 

2017/2018 

Sodelovanje z DSO (nastopi dijakov) 

  Priprava 

knjige za PVZ 

in JIZ 

Lorena Mihelač 

Aleksandra 

Matjašič 

šolsko leto 

2017/2018 

Knjiga je v pripravi in bo tiskana koncem avgusta 

2018. 

  Mentorstvo in 

priprava na 

glasbene 

nastope 

Simon Širec šolsko leto 

2017/2018 

Dijakinja Katja Brcar je nastopila na novoletnem 

nastopu, za kar sva se tudi posebej pripravljala. 

Nastopila je tudi na večih drugih šolsikih 

prireditvah 

  Orkester Big 

Band ŠCNM 

Simon Širec šolsko leto 

2017/2018 

Sodelovanje na treh nastopih – uspešne predstavitve 

in promocija orkestra 

  Orkester Big 

Band ŠCNM 

Gregor Zagorc šolsko leto 

2017/2018 

Sodelovanje na prireditvah in koncertih v 

organizaciji ŠCNM. V preteklem šolskem letu so 

bili izvedeni naslednji nastopi: 

1. Nastop PO ŠCNM na območni Gazeli v NM 

(september 2017) 

2. Nastop PO ŠCNM na območni Gazeli v Ljubljani 

(september 2017) 

3. Nastop PO ŠCNM na republiški Gazeli v CD v 

Ljubljani (oktober 2017) 

4. Nastop BB ŠCNM na podelitvi diplom VSŠ 

(november 2017) 

5.Nastop BB ŠCNM na dijaškem koncertu SGLVŠ 
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in SŠETG (december 2017) 

6. Koncert BB ŠCNM z gostom Ladom 

Leskovarjem ob kulturnem prazniku (februar 2018) 

7. Prvi samostojni koncert BB ŠCNM v KCJT 

(april 2018) 

 

  dan odprtih 

vrat 

Jasna Jurjavčič, 

Marija 

Nemanič, Simon 

Širec,  

šolsko leto 

2017/2018 

Mentorstvo dijakom – uspešno realizirano 

  informativni 

dan 

Jasna Jurjavčič, 

Matej Burger, 

Marija 

Nemanič, 

Aleksandra 

Matjašič 

šolsko leto 

2017/2018 

Sodelovanje z glasbenim delom v pravljicah 

(medpredmetno povezovanje – glasba + JIZ). – 

uspešno realizirano 

  Novoletni 

koncert 

Vsi člani aktiva  šolsko leto 

2017/2018 

Priprava glasbenih točk za novoletni koncert – 

mentorstvo in pisanje priredb  

 

  Zaključna 

prireditev 

Vsi člani aktiva  šolsko leto 

2017/2018 

Priprava glasbenih točk in urejevanje scene 

  Veseli 

december 

Marija 

Nemanič, 

Aleksandra 

Matjašič, Nataša 

Eržen 

šolsko leto 

2017/2018 

Predstava MIŠEK TIP – BOŽIČEK ODKRIJE 

TIPOV ČIP 
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  Bralni maraton Marija Nemanič šolsko leto 

2017/2018 

Predstava več glasbenih pravljic  

  Predaja ključa 

4. letnik 

Aleksandra 

Matjašič 

šolsko leto 

2017/2018 

Urejanje in postavitev scene v dvorani Leona 

Štuklja 

  Rastem s 

knjigo in 

oprema s 

kostumi za 

odrske 

predstave  

Marija 

Nemanič, 

Branka Klarić, 

Aleksandra 

Matjašič 

 Izdelava kostumov za predstavo glasbenih pravljic, 

priprava odra, priprava nastopa (dijaki).  

  Izdelava 3 

slikanic 

Marija 

Nemanič, 

Aleksandra 

Matjašič 

šolsko leto 

2017/2018 

Izdelava 3 slikanic in ilustracija. 

  vodenje in 

priprava 

mednarodnih 

projektov  

Lorena Mihelač šolsko leto 

2017/2018 

Podrobni opis projektov (izvedenih, zaključenih, 

prijavljenih) v Poročilu o mednarodnih projektih. 

   Lorena Mihelač, 

Gregor Zagorc,  

Jasna 

Tomljanovič, 

Matej Burger 

 Priprava skript za klavir, flavto, Orff in kitaro 
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Marija Nemanič  Priprava učnega gradiva za Jezikovno izražanje 

Priprava materiala za leporelo (Nemanič, Matjašič, 

Mihelač) 

  Medpredmetn

o sodelovanje 

Jasna 

Tomljanovič, 

Lorena Mihelač, 

Matej Burger,  

Nataša Eržen, 

Aleksandra 

Matjašič, Marija 

Nemanič 

šolsko leto 

2017/2018 

Medpredmetno sodelovanje : glasba + jezik + 

likovni + usiples. Uspešno sodelovanje skozi 

različne glasbeno-scenske projekte. 

  sodelovanje na 

različnih 

seminarjih/kon

gresih in 

konferencah 

 

Lorena Mihelač 

 

 

 

 

 

 

 

 

šolsko leto 

2017/2018 

Jezikovna odličnost (izvedba: Irena Potočar Papež) 

Pravna zaščita učitelja 

Predavanje IBMI Ljubljana »Napovedovanje slušne 

sprejemljivosti glasbe na osnovi entropije 

harmonije«  

Sodelovanje na mednarodni konferenci 

CONMUSTERN Zagreb, »An analysis of 

Slovenian musical terminology«  

Sodelovanje na mednarodni konferenci Graz 

IMPC15-ESCOM10  
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Gregor Zagorc šolsko leto 

2017/2018 

Jezikovna odličnost (izvedba: Irena Potočar Papež) 

Pravna zaščita učitelja 

Matej Burger  šolsko leto 

2017/2018 

Jezikovna odličnost (izvedba: Irena Potočar Papež) 

Pravna zaščita učitelja 

Jasna Jurjavčič šolsko leto 

2017/2018 

Jezikovna odličnost (izvedba: Irena Potočar Papež) 

Pravna zaščita učitelja 

Glasbeno didaktične igre skozi gibanje in ples in 

Virtualni svet, kritično mišljenje in celostna 

pedagogika 

Branka Klarić šolsko leto 

2017/2018 

Jezikovna odličnost (izvedba: Irena Potočar Papež) 

Pravna zaščita učitelja 

  Dopolnilno/ob

vezno 

izobraževanje 

Lorena Mihelač, 

Branka Klarić 

šolsko leto 

2017/2018 

Končan 2. letnik doktorskega študija na MPŠ, Jožef 

Štefan  (Mihelač) 

Študij II stopnja (magisterij Klarić) 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj, projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Kratko poročilo (do 50 besed) 

Natečaj Evropa v šoli Februar-maj 

2018 

Regionalni/državni  Lorena Mihelač, 

Aleksandra 

Matjašič 

1. nagrada na državni ravni (video posnetek- 

mentor Mihelač) 

3. nagrada – regionalni nivo (Matjašič – 



113 

 

Risba/Fotografij) 

Mobilnost dijakov in učiteljev KA2 

219 projekt »Math for life« 

Maj 2018 

 

mednarodni Mihelač Mobilnost je bila izvedena v maju (Italija). 

Uspešno izvedena in zaključena 

Mobilnost 20 latvijskih dijakov in 4 

latvijskih učiteljev  v okviru 

mobilnosti KA2 »Agriculture 2.0« 

april 2018 mednarodni Mihelač Mobilnost je bila izvedena v aprilu in uspešno 

dokončana 

Mobilnost študentk iz SVOŽ, Višje 

zdravstvene šole iz Trebiča, Češka 

Republika 

Oktober 2017 

 

mednarodni Mihelač Uspešno izvedeno – bili smo »monitor« 

organizacija 

Zvočnost lesa 2017/2018 

 

nacionalni Mihelač/Delajković Uspešno izvedeno – narejene so bile dodatne 

raziskave glede zvočne izolacije z lesom. 

Projekt: ustvarjanje v tekstilu 2017/2018 

 

-  Klarić Uspešno izvedeno 

Projekt Zdrava šola 2017/2018 

 

- Učitelji iz aktiva Uspešno smo sodelovali z različnimi delavnicami 

(nekateri aktivno: Mihelač, Matjašič, Nemanič, 

Jurjavčič, Burger) 

Vzgojiteljada  19.10.2017 -  Vsi člani aktiva Bili smo organizatorji Vzgojiteljade – bila je 

uspešno izvedena in zaključena 

Eksperimenti na terenu – priprava 

knjige za JIZ in PVZ 

2017/2018 

 

Državna raven Mihelač/Jožica 

Jožef Beg 

Oba eksperimenta sta bila uspešno izvedena (v 

vrtcu, OŠ in SGLVŠ) – material za izdajo knjige 

je v pripravi; knjiga bo publicirana začetkom 
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septembra 2018 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Kratko poročilo (do 50 besed) 

PVZ ŠC NM, Mihelač (Burger) Petje v pevskem zboru ŠC 

NM, nastopanje na šolskih 

prireditvah, promocija 

ŠCNM. 

- Vaje 

pevskega 

zbora 

- Nastopi in 

koncerti 

- Mentorstvo 

- Vodenje zbora  

Priprave za različne nastope 

(Vzgojiteljada, Veseli december, 

Zaključni nastop, Šolska proslava 8. 

februarja …). Vse priprave in nastopi – 

izvedeni in uspešno zaključeni 

Manjše instrumentalne in pevske 

zasedbe (Širec, Tomljanovič, 

Zagorc, Jurjavčič, Mihelač) 

Petje v manjših pevskih 

skupinah in igranje v 

manjših instrumentalnih 

zasedbah 

- Vaje 

- nastopi 

- Mentorstvo 

- Vodenje skupin 

Priprave za šolske nastope in nastope v 

KC Janez Trdina. Vsi nastopi uspešno 

izvedeni in zaključeni 

Big Band ŠCNM, Zagorc 

 

 

Igranje v šolskem 

orkestru, nastopanje na 

šolskih prireditvah, 

promocija ŠCNM. 

- Vaje 

orkestra 

- Nastopi in 

koncerti 

- Mentorstvo 

- Vodenje 

orkestra in 

dirigiranje 

 

Vsi nastopi uspešno končani in realizirani. 

 

 

 

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 glasbeni del aktiva  Priprava dijakinj za vpis na Glasbeno 
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(področje glasbe – igranje glasbila/petje)  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. 

 


