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1 UVOD 

 

V šolskem letu 2018/2019 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. Uspešno smo 

organizirali Gradbenijado za učitelje. 

V šolskem letu 2018/2019 se je vpisalo v prvi letnik vajeniške oblike programa mizar 17 

vajencev, ki so bili v samostojnem oddelku. Posebnost te oblike izobraževanja je bila, da so 

bili v prvem letniku dijaki strnjeno 16 tednov pri delodajalcu, in sicer od 25. 2. 2019 do 21. 6. 

2019, v drugem letniku pa 21 tednov pri delodajalcu, in sicer od 14. 1. do 21. 6. 2019. Celoten 

odprti kurikul se je izvajal pri delodajalcih. Vsebine OK so bile integrirane v delovnih 

procesih in generičnih kompetencah. Določen obseg ur strokovnega modula obdelava lesa se 

je izvajal pri delodajalcih. 

V času praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih 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 Italijo, kjer so obiskali Trst in grad Miramar.  

 

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 

Vzgojiti in izobraziti kompetentne in konkurenčne strokovnjake, ki bodo odgovorno 

soustvarjali našo prihodnost. 

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 čim več koristnega za ljudi. 

 

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

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

uspešnega življenja. To lahko dosežemo le s strokovno in pedagoško usposobljenim kadrom, 

s sodobnimi metodami poučevanja, krepitvijo medsebojnih odnosov, ki omogočajo razvijanje 

spoštovanja, solidarnosti, zaupanja in strpnosti vseh udeležencev izobraževanja. 

 

Sooblikovati želimo mladega človeka, ki osebnostno raste in postaja vedno bolj celovita, 

samostojna ter odgovorna oseba. Skozi različne vzgojno-izobraževalne dejavnosti se nauči  

živeti in delati z drugimi, 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 2018/2019 

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

univ. dipl. inž. 

 

V šolskem letu 2018/2019 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, 

 spremljanje pedagoškega dela učiteljev in svetovanje, še zlasti učiteljem začetnikom, 
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 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 (mizar), Rastem s knjigo, Zdrava šola, Prostovoljstvo, sodelovanje v 

nacionalnem projektu POKIT, Erasmus+ KA2: Math for Life), 

 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 (oprema ene učilnice s kinestetičnimi mizami), 

 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 2018/2019 

sestavljali predstavniki staršev šestindvajsetih oddelkov. Predsednik Sveta staršev Srednje 

gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole je bil gospod Vitko Uduč, njegova namestnica pa 

gospa Izidora Hruševar. 

Predstavniki našega sveta staršev so se sestali na dveh sejah, in sicer 19. septembra 2018 in 

13. marca 2019, 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 naših sejah sveta staršev so poleg ravnateljice sodelovale še pomočnica ravnateljice ter  

svetovalna delavka. 

2.3 Strokovni delavci šole 
2.3.1 Celotni učiteljski zbor 

Učiteljski zbor Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole sestavljajo strokovni in 

pedagoški delavci. Vodi ga ravnateljica šole. Člani celotnega učiteljskega zbora so na 

pedagoških konferencah obravnavali in odločali o strokovnih vprašanjih, povezanih z 

vzgojno-izobraževalnim delom, načrtovali in izpeljali tekoče aktivnosti, analizirali izvajanje 
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dejavnosti in opravljali druge naloge v skladu z zakonom. Seznam učiteljev in strokovnih 

delavcev šole je predstavljen v spodnji tabeli:  

 

 Učitelj Delovno mesto Predmet 

1 Damjana Gruden ravnateljica gradbeništvo – strokovni modul 

2 Branka Klarić pomočnica IKT, PV – strokovni modul 

3 Mirjam Žnidarčič svetovalna delavka svetovalna delavka 

4 Biljana Bahat  učiteljica sociologija, družboslovje 

5 Radomir Bajić učitelj lesarstvo – PRA 

6 Slavko Barborič učitelj lesarstvo – PRA 

7 Melita Blatnik učiteljica matematika 

8 Darko Brišar učitelj lesarstvo – PRA 

9 Tanja Burgar učiteljica slovenščina 

10 Matej Burger učitelj predšolska vzgoja – strokovni modul 

11 Matjaž Cerkovnik laborant fizika 

12 Nevenka Cesar učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

13 Goran Delajković učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

14 Vesna Dolinar učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni moduli 

15 Nataša Eržen učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni moduli 

16 Mirko Gorenc učitelj gradbeništvo – strokovni moduli 

17 Mihael Gorše učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

18 Janja Hauptman učiteljica zgodovina, geografija, družboslovje 

19 Matej Hočevar učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

20 Anton Hrastar učitelj lesarstvo – PRA 

21 Janja Javoršek učiteljica psihologija, PV – strokovni moduli 

22 Jasna Jurjavčič učiteljica PV – strokovni moduli 

23 Nadja Kapš učiteljica lesarstvo – strokovni moduli 

24 Klavdija Ketiš učiteljica, nadomeščanje PV – strokovni modul 

25 Maja Končar učiteljica matematika, PV – strokovni modul 

26 Saša Kralj učiteljica angleščina, slovenščina 

27 Suzana Kumelj Bračič učiteljica slovenščina 

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

29 Peter Kuzmijak učitelj gradbeništvo - PRA 

30 Franci Lovrin učitelj lesarstvo – PRA, strokovni moduli 

31 Aleksandra Matjašič učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

32 Lorena Mihelač učiteljica predšolska vzgoja – strokovni moduli 

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

34 Mario Mohorović učitelj športna vzgoja 

35 Marija Nemanič učiteljica slovenščina, PV – strokovni moduli 

36 Matej Obreza učitelj, nadomeščanje športna vzgoja, PV – strokovni modul 

37 Tomaž Pačnik učitelj fizika 

38 Valentin Pečaver učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

39 Dina Plut učiteljica matematika 

40 Alenka Prevalšek učiteljica biologija, PV – strokovni moduli 

41 Vesna Prodanović učiteljica angleščina 

42 Eva Šilc učiteljica, nadomeščanje PSI, PV – strokovni moduli 
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43 Simon Širec učitelj, 50 % predšolska vzgoja – strokovni moduli 

44 Natalija Šraml učiteljica slovenščina 

45 Mira Štefanič učiteljica angleščina 

46 Gregor Zagorc učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

47 Zdenka Zorko učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

48 Lili Žnidaršič učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

49  Sandra Tomović poslovna sekretarka  

 

Na šoli so poučevali še: 

- Kaja Ivanetič – zgodovina (SSŠ) 

- Darja Kos Strmec – naravoslovje (SZKŠ) 

- Vanja Košmerl – zgodovina (SEŠTG) 

- Julija Krajšek Souvan – umetnost (SSŠ) 

- Petra Štritof Šiško – kemija (SSŠ) 

- Marko Zalar – športna vzgoja (SSŠ) 

- Tomaž Žabčič – športna vzgoja, nadomeščanje (SSŠ) 

- Alisa Kaltak – slovenščina (SSŠ) 

- Robert Rudman – matematika (SSŠ) 

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 svetovalna delavka. 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: 

 

Predmetni aktiv Ime in priimek  Vloga 

Slovenistični aktiv Suzana Kumelj Bračič  vodja 

Naravoslovno-matematični aktiv Tomaž Pačnik  vodja 

Družboslovni aktiv Biljana Bahat  vodja 

Aktiv učiteljev športne vzgoje Nataša Eržen  vodja 

Aktiv tujih jezikov Vesna Prodanović  vodja 

Gradbeni aktiv Nevenka Cesar  vodja 

Lesarski aktiv Mihael Gorše  vodja 

Aktiv ustvarjalnega izražanja Lorena Mihelač  vodja 

Aktiv za vzgojo predšolskih otrok Alenka Prevalšek  vodja 
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Poročila posameznih aktivov se nahajajo v prilogi. Letna poročila učiteljev so shranjena v 

elektronski obliki pri pedagoški vodji in v aplikaciji Herkules. Skupne naloge vseh aktivov so 

bile: 

 

Naloga Opis 

Priprava na pouk  vsak učitelj je pripravil letno razporeditev učne snovi na podlagi 

predpisanih učnih načrtov in katalogov znanj; vse letne priprave na 

pouk so shranjene pri vodji aktiva in pedagoški vodji v e-obliki 

 sprotne učne priprave so temelj kakovostne izvedbe pouka 

Izvajanje pouka  uporaba IT pri pouku 

 uporaba različnih metod poučevanja 

 medpredmetno povezovanje 

Ocenjevanje znanja  priprava načrta ocenjevanja znanja 

 časovna razporeditev pisnih nalog  

 določitev načinov in kriterijev ocenjevanja 

Izpiti  priprave na poklicno maturo – POM in zaključni izpit – ZI  

 priprava izpitnega gradiva za ZI in PM. 

 izvedba poklicne mature 

 izvedba zaključnih izpitov  

 izvedba popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitov 

Dodatno delo z dijaki  priprave na različna tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja 

 delo z nadarjenimi dijaki 

 delo z dijaki s posebnimi potrebami in z manj uspešnimi dijaki 

 pogovorne ure z dijaki 

 tečaj slovenskega jezika za dijake-tujce 

Skrb za materialne 

pogoje 

 priprava učil in skrb za opremo in učilnice 

 priprava gradiva za dijake v e-obliki 

Izobraževanje  stalno strokovno in pedagoško izpopolnjevanje učiteljev – poročila  v 

prilogi 

 prenos informacij z izobraževanj na člane aktiva 

2.3.4 Komisije 

2.3.4.1 Komisija za varstvo pravic 

Člani Naloge  Poročilo 

Maja Končar – 

vodja 

Dina Plut 

Simona Pustavrh 

obravnavanje pritožb dijakov in 

staršev glede delovanja šole, 

učiteljev in ostalih zaposlenih 

Komisija v tem šolskem letu ni obravnavala 

pritožb. 

2.3.4.2 Komisija za kakovost  

Člani Naloge  Poročilo 

Dina Plut – vodja 

Melita Blatnik 

Mira Štefanič 

Tanja Burgar 

Nadja Kapš 

pripravi predloge za 

kakovostnejše delo na šoli, 

primerja učiteljevo 

samoevalvacijo z rezultati 

dijakov, spremlja in vrednoti 

Dina Plut je bila članica Komisije za 

kakovost ŠC NM in vodja Komisije za 

kakovost na SGLVŠ. Poglavitne dejavnosti 

Komisije za kakovost SGLVŠ so bile 

naslednje:  
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Mario Mohorović 

Zdenka Zorko 

Sandra Tomović 

zadovoljstvo zaposlenih, 

spremlja stalno strokovno 

usposabljanje in izpopolnjevanje, 

skrbi za izvajanje praktičnega 

izobraževanja v delovnem 

procesu in delovanje na 

mednarodnem področju 

 sodelovanje v projektu EPoS 2019, 

kjer so učitelji dobili povratno 

informacijo o dijakovih 

pričakovanjih, 

 predlogi za izboljšanje materialnih 

pogojev za delo, sistema obveščanja 

dijakov in predlog za spremembo oz. 

izboljšanje šolske malice, 

 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 Nevenka Cesar  Gregor Zagorc 

2.  L1A Saša Kralj Nadja Kapš 

3.  PV1A Natalija Kunič Lorena Mihelač 

4.  PV1B Alenka Prevalšek Branka Klarić 

5.  L1B Vesna Prodanović Valentin Pečaver 

6.  L1C Matej Obreza Franci Lovrin 

7.  L1D Natalija Šraml Mihael Gorše 

8.  G1B Mario Mohorović Zdenka Zorko 

9.  L1E Tomaž Pačnik Biljana Bahat 

10. G2A Nevenka Cesar  Gregor Zagorc 

11. L2A Saša Kralj Nadja Kapš 

12. PV2A Maja Končar Mira Štefanič 

13. PV2B Marija Nemanič Aleksandra Matjašič 

14. L2B Vesna Prodanović Valentin Pečaver 

15. L2C Matej Obreza Franci Lovrin 

16. L2D Natalija Šraml Mihael Gorše 

17. G2B Mario Mohorović Zdenka Zorko 

18 2LK Tomaž Pačnik Biljana Bahat 
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 Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

19. GL/LG3A Suzana Kumelj Bračič Melita Blatnik 

20. PV3A Mira Štefanič Simon Širec 

21. PV3B Aleksandra Matjašič Matej Burger 

22. L3C Melita Blatnik Saša Kralj 

23. G3B Zdenka Zorko Mirko Gorenc 

24. GL/LG4A Janja Hauptman Mirjam Žnidarčič 

25. PV4A Vesna Dolinar Janja Javoršek 

26. PV4B Nataša Eržen Klavdija Ketiš 

 

2.5 Šolska svetovalna služba  

V šolskem letu 2018/2019 je delo svetovalne službe večinoma potekalo po letnem delovnem 

načrtu in po programskih smernicah za svetovalno službo.  

 

Septembra 2018 se je zaključil vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov, ki ga je 

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

oblikovanih 26 oddelkov.  

Za prvi šolski dan sem razrednikom 1. letnikov pripravila navodila in smernice za izpeljavo 

prve razrednikove ure. 

V oktobru in čez celo šolsko leto smo s pomočjo zunanjih sodelavcev izvedli različne 

preventivne delavnice za dijake, in sicer na temo zasvojenosti, spolnosti, medvrstniškega 

nasilja, zaposlitvenega razgovora, krvodajalstva, prometne varnosti, poklicne orientacije.  

V mesecu novembru sem imela veliko razgovorov z dijaki in njihovimi starši zaradi različnih 

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

vrat.  

S svetovalnimi delavkami na Šolskem centru Novo mesto smo izpeljale dogodek »Študijska 

tržnica« z namenom, da bi dijaki zaključnih letnikov pridobili karseda največ informacij o 

različnih možnostih nadaljnjega študija in zaposlovanja pred informativnimi dnevi. Povabile 

smo višje in visoke šole ter fakultete, ki so se predstavile našim dijakom. 

V decembru smo svetovalne delavke ŠCNM organizirale Motivacijski dan za svetovalne 

delavke osnovnih šol, katerega namen je bil promocija in predstavitev srednješolskih 

programov. 

Dijake 3. letnika srednjega poklicnega izobraževanja in 2. letnika nižjega poklicnega 

izobraževanja sem seznanila z možnostmi vpisa v programe poklicno-tehniškega in srednje 

poklicno izobraževanje. Dijake 4. letnika SSI in 5. letnika PTI sem seznanila z možnostmi 

nadaljnjega šolanja na višjih, visokih ter univerzitetnih študijih ter s samim vpisnim 

postopkom, pogoji za vpis, omejitvami ter možnostmi pridobitve različnih štipendij.  
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Januarja 2019 je izšel razpis za vpis na univerze za zaključne letnike poklicno-tehniškega in 

strokovnega izobraževanja. O razpisu sem seznanila dijake, se z njimi pogovorila o smereh 

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

 

Za dijake 4. letnika lesarskega in gradbenega tehnika in 5. letnika lesarskega tehnika-pti sem 

organizirala strokovno ekskurzijo v Ljubljano, in sicer smo se udeležili predstavitve študijskih 

programov na Biotehniški fakulteti v Ljubljani na Oddelku za lesarstvo, kjer so si lahko 

ogledali tudi njihove laboratorije. Po obisku fakultete smo si na Gospodarskem razstavišču v 

Ljubljani ogledali še Informativo '19, sejem izobraževanja in poklicev.  

 

Udeležila sem 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 sem pripravljala informativni dan, na katerem sem tudi aktivno sodelovala 15.  in 

16. februarja 2019 in pripravila analizo obiska. 

Z dijaki zaključnih letnikov sem po informativnih dnevih opravila še veliko individualnih 

razgovorov.  

 

Marca smo z dijaki zaključnih letnikov preko eVŠ izpolnjevali prijave za vpis na univerze in 

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

prijavnega postopka.  

Aprila sem prijave, ki so jih devetošolci pošiljali za vpis v 1. letnik srednje šole, vnesla v 

ministrsko aplikacijo. 

Z dijaki tretjih letnikov srednjega poklicnega in drugega letnika nižjega poklicnega 

izobraževanja, ki so se odločili za nadaljevanje šolanja, smo skupaj izpolnjevali prijave za 

vpis v poklicno-tehniško oz. srednje poklicno izobraževanje.  

Maja sem pripravljala dokumentacijo za vpis novincev v naše izobraževalne programe ter za 

višje letnike. 

Opravila sem veliko individualnih razgovorov z dijaki in starši pri reševanju problematike 

šolskega neuspeha in vzgojnih ukrepov. Sodelovala sem na vseh oddelčnih konferencah, ki so 

jih sklicali razredniki zaradi neuspešnih dijakov. 

Junija in julija 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. V programu predšolska vzgoja 

sem izpeljala omejitveni postopek. V programu mizar so potekale aktivnosti in sodelovanje z 

lesarskim aktivom pri organizaciji dodatne skupine vajencev.  

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

za šolsko prehrano), ureditev baz podatkov o dijakih ter oblikovanje razredov, ureditev 
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centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, drugih baz podatkov na ŠC NM in 

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 pri različnih šolskih projektih. 

 

Celo šolsko leto sem kot pooblaščena oseba pripravljala odločbe o priznavanju izobraževanja 

dijakom tujcem. Kot koordinatorica dela za dijake s posebnimi potrebami sem usklajevala in 

se dogovarjala z izvajalci DSP glede izvajanja posameznih ur, odgovarjala na dopise Zavoda 

RS za šolstvo, seznanjala učitelje s prilagoditvami in pripomočki, ki so jih pridobili  

posamezni dijaki, organizirala sestanke strokovnih skupin, pripravljala in spremljala izvajanje 

individualiziranih programov posameznih dijakov ter pripravljala različna poročila na to 

temo. Za Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šolstvo sem pripravila tri poročila za 

celoten ŠC NM: najava dijakov  ter 1. in 2. realizacija ur dodatne strokovne pomoči dijakom s 

posebnimi potrebami (oktober 2018, februar in junij 2019).  

Kot koordinatorica tečaja slovenščine za tujce sem organizirala uvodni sestanek za dijake 

tujce. Za 3 skupine dijakov tujcev smo organizirali tečaj slovenščine v skladu s Pravilnikom o 

tečaju slovenščine za dijake tujce v srednji šoli (Ur. l. RS, št. 30/2018) ter za 2 skupini 

dijakov tujcev v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih 

programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Ur. l. RS, št. 62/2010). V 

ministrsko aplikacijo sem vnesla 3 poročila (napoved stanja, 1. in 2. realizacijo ur izvedbe 

tečaja slovenščine).  

Bila sem predsednica Šolskega sklada naše šole in sem v zvezi s tem opravila administrativne 

zadeve in zapisala vsa poročila. 

 

Redno sem se udeleževala  pedagoških konferenc, konferenc oddelčnih učiteljskih zborov, 

posameznih roditeljskih sestankov, dveh sej sveta staršev ter drugih sestankov na Šolskem 

centru Novo mesto. 

 

Najpomembnejši del svetovalnega dela so bili individualni razgovori z dijaki, njihovimi starši 

in učitelji zaradi šolskega neuspeha, osebnostnih težav, vzgojnih ukrepov ter drugih stisk. 

Izpeljala sem veliko razgovorov skozi celotno šolsko leto.     

3 DIJAKI 

3.1 Struktura dijakov 

V šolskem letu 2018/2019 je bilo v programe na področju lesarstva vpisanih 209 dijakov, v 

programe na področju gradbeništva 64, v program predšolske vzgoje pa 230 dijakov, skupaj 

503 dijaki. 
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V prvih letnikih je bilo v vseh treh izobraževalnih programih vpisanih 159 novincev. 

3.1.1 Struktura dijakov po spolu in tujem jeziku 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli smo vpisali 503 dijake, in sicer 288 dijakov 

in 215 dijakinj. Angleški jezik kot prvi tuj jezik so se učili vsi dijaki na šoli. 

 

 Razred Moški Ženske Skupaj 

1 G1A 10 4 14 

2 L1A 23 0 23 

3 L1B 9 0 9 

4 L1C 21 0 21 

5 L1D 17 0 17 

6 G1B 10 0 10 

7 L1E 16 0 16 

8 G2A 4 3 7 

9 L2A 25 0 25 

10 L2B 7 0 7 

11 L2C 21 0 21 

12 L2D 12 0 12 

13 G2B 6 0 6 

14 2LK 6 0 6 

15 GL/LG3A 25 3 28 

16 L3C 21 0 21 

17 G3B 9 0 9 

18 GL/LG4A 20 1 21 

19 PV1A 3 27 30 

20 PV1B 4 25 29 

21 PV2A 4 25 29 

22 PV2B 4 25 29 

23 PV3A 3 26 29 

24 PV3B 4 25 29 

25 PV4A 2 25 27 

26 PV4B 2 26 28 

 

3.1.2 Struktura dijakov po občinah 

 Občina Vsi 1. letnik 

1 Brežice  14 5 

2 Črnomelj 21 7 

3 Dolenjske Toplice 10 4 
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 Občina Vsi 1. letnik 

4 Grosuplje 1 0 

5 Ivančna Gorica 23 7 

6 Kočevje 19 6 

7 Kostanjevica na Krki 12 5 

8 Krško 55 13 

9 Litija 8 2 

10 Ljubljana 3 3 

11 Metlika 10 4 

12 Mirna 7 3 

13 Mirna Peč 10 3 

14 Mokronog-Trebelno 11 4 

15 Novo mesto 104 36 

16 Radeče 2 0 

17 Radlje ob Dravi 1 0 

18 Semič 6 3 

19 Sevnica  20 8 

20 Straža 19 6 

21 Šentjernej 36 11 

22 Šentrupert 11 4 

23 Škocjan 17 3 

24 Šmarješke Toplice 16 4 

25 Trebnje 39 14 

26 Žužemberk 12 1 

27 Ribnica 3 2 

28 Bistrica ob Sotli 1 0 

29 Doboj 1 0 

30 Cazin 4 1 

31 Vrnograč 1 0 

32 Kozje 1 0 

33 Višnja Gora 1 0 

34 Sodražica 2 0 

35 Šempeter-Vrtojba 1 0 

36 Domžale 1 1 

 

 

3.1.3 Struktura dijakov po programih 

V šolskem letu 2018/2019 smo vpisali 503 dijake v programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja na 

področju gradbeništva (zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne 
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gradnje in gradbeni tehnik), na področju lesarstva (obdelovalec lesa, mizar, mizar – vajenec, 

lesarski tehnik in lesarski tehnik - pti) ter v program predšolska vzgoja. 

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

tehnike v kombinirane oddelke, prav tako v vseh treh letnikih srednjega poklicnega 

izobraževanja združujemo v isti oddelek poklice na področju gradbeništva.  

Skupaj smo imeli 26 oddelkov. 

 Oddelek  Razrednik Program Št. dijakov 

1 G1A Nevenka Cesar gradbeni tehnik 14 

2 L1A Saša Kralj lesarski tehnik 23 

3 L1B Vesna Prodanović lesarski tehnik – PTI 9 

4 L1C Matej Obreza mizar 21 

5 L1D Natalija Šraml mizar – vajeniška oblika 17 

6 G1B Mario Mohorović 
pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar, 

izvajalec suhomontažne gradnje 

10 

7 L1E Tomaž Pačnik obdelovalec lesa 16 

8 G2A Tanja Burgar gradbeni tehnik 7 

9 L2A Dina Plut lesarski tehnik 25 

10 L2B Valentin Pečaver lesarski tehnik – PTI 7 

11 L2C Biljana Bahat mizar 21 

12 L2D Mihael Gorše mizar – vajeniška oblika 12 

13 G2B Mirko Gorenc pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar 6 

14 2LK Radomir Bajić obdelovalec lesa 6 

15 GL/LG3A Suzana Kumelj Bračič gradbeni tehnik, lesarski tehnik 28 

16 L3C Melita Blatnik mizar 21 

17 G3B Zdenka Zorko pečar – polagalec keramičnih oblog, zidar 9 

18 GL/LG4A Janja Hauptman gradbeni tehnik, lesarski tehnik 21 

19 PV1A Natalija Kunič predšolska vzgoja 30 

20 PV1B Alenka Prevalšek predšolska vzgoja 29 

21 PV2A Maja Končar predšolska vzgoja 29 

22 PV2B Marija Nemanič predšolska vzgoja 29 

23 PV3A Miroslava Brinc predšolska vzgoja 29 

24 PV3B Aleksandra Matjašič predšolska vzgoja 29 

25 PV4A Vesna Dolinar predšolska vzgoja 27 

26 PV4B Nataša Eržen predšolska vzgoja 28 
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3.2 Analiza uspeha dijakov 

Oddelek Število 

dijakov 

Število 

pozitivnih 

% 

pozitivnih 

Št.  

opr. 

ur 

Št. 

neopr. 

ur 

Izostanki 

skupaj 

Število 

realiziranih 

ur pouka 

Obisk 

pouka 

Realizacija 

pouka 

% 

G1A 11 11 100 1079 240 1319 1127 89,3 94,5 

G1B 9 9 100 1056 128 1184 1514 91,3 96,7 

G2A 7 7 100 658 30 688 1156 91,5 98,1 

G2B 4 3 75 990 368 1358 1379 75,4 96,4 

G3B 9 9 100 899 73 972 1346 92,0 95,9 

GL3A 12 12 100 903 12 915 1212 93,7 97,7 

GL4A 6 6 100 973 18 991 1093 84,9 90,0 

L1A 24 23 95,8 1800 17 1817 1170 93,5 95,3 

L1B 9 7 77,8 942 42 984 1264 91,4 96,0 

L1C 14 12 85,7 2415 104 2519 1227 85,3 96,3 

L1D 17 17 100 549 123 672 1119 96,5 94,3 

L1E 14 10 71,4 1113 543 1656 1161 89,8 98,2 

L2A 25 24 96 2944 156 3100 1219 89,8 96,7 

L2B 7 7 100 661 39 700 1050 90,5 91,4 

L2C 20 19 95 1906 203 2109 1250 91,6 96,9 

L2D 12 12 100 331 16 347 1097 97,4 95,6 

2LK 6 6 100 292 339 631 989 89,4 91,6 

L3C 21 20 95,2 1062 188 1250 1155 94,9 95,1 

LG3A 15 15 100 1842 5 1847 1130 89,1 95,8 

LG4A 15 14 93,3 1912 22 1934 1053 87,8 91,8 

PV1A 29 27 93,1 3516 84 3600 1215 89,8 99,3 

PV1B 31 29 93,6 2779 97 2876 1216 92,4 99,3 

PV2A 28 26 92;9 2742 64 2806 1204 91,7 96,8 

PV2B 30 30 100 3163 0 3163 1205 91,3 96,9 

PV3A 27 26 96,3 2736 86 2822 1278 91,8 95,3 

PV3B 29 28 96,6 3978 31 4009 1289 89,3 96,1 

PV4A 27 26 96,3 4410 28 4438 1501 89,1 99,3 

PV4B 28 27 96,4 3399 114 3513 1493 91,6 98,7 
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Skupaj 486 462 97,12 51050 3170 54220 34112 90,43 95,93 

3.3 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

V šolskem letu 2018/2019 smo 49 dijakom, ki jim je bila z odločbo o usmerjanju dodeljena 

dodatna strokovna pomoč, v skladu s strokovnim mnenjem, omogočili učno pomoč, pomoč 

psihologa in pedagoga za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. motenj ter svetovalno 

storitev. Prav tako smo vsem dijakom omogočili prilagoditve in pripomočke, ki jih je določila 

komisija za usmerjanje in strokovna skupina. Kot koordinatorica sem opravila vse zahtevane 

naloge: organizacija, vodenje in spremljanje dela izvajalcev dodatne strokovne pomoči, 

udeleževanje na sestankih strokovnih skupin in pisanje zapisnikov sestankov, sodelovanje z 

dijaki, starši, učitelji, priprava sklepov o imenovanju strokovne skupine, priprava 

individualiziranih programov za posameznega dijaka, razdelitev ur učne pomoči med učitelji 

in strokovnimi delavci, poročila o napovedi stanja ter 1. in 2. realizacija ur DSP za celoten 

Šolski center Novo mesto, pisanje poročil na Zavod za šolstvo za dijake, evalvacija DSP in 

individualiziranih programov. 

3.4 Realizacija vpisa za šolsko leto 2018/2019  

V šolskem letu 2017/2018 smo načrtovali vpis za šolsko leto 2018/2019. Vpis v programe  

gradbeništva že nekaj let upada. Predlog vpisa za šolsko leto 2018/2019 nismo mogli v celoti 

realizirati. Nismo vpisali v program tesar. V kombinirana oddelka smo združili programe 

zidar, izvajalec suhomontažne gradnje in pečar – polagalec keramičnih oblog. V programe 

obdelovalec lesa, mizar, mizar – vajenec, lesarski tehnik, gradbeni tehnik in lesarski tehnik – 

PTI, smo vpisali po načrtu, v programu predšolska vzgoja pa smo imeli  omejitev vpisa.  

 

Program Razpis 

18/19 

Vpis 

18/19 

obdelovalec lesa 16 16 

mizar 26 21 

mizar - vajenec 26 17 

zidar 26 4 

tesar 0 0 

izvajalec suhomontažne gradnje 0 1 

pečar – polagalec keramičnih oblog 26 5 

gradbeni tehnik 28 14 

lesarski tehnik 28 23 

lesarski tehnik – PTI 28 9 

predšolska vzgoja 56 59 

izdelovalec oblačil / / 

skupaj 260 169 
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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 2018/2019 so odbor dijaške skupnosti SGLVŠ sestavljali:  

 predsednik dijaške skupnosti: Gašper Kavšek, PV4A 

 namestnica predsednika: Maja Kapš, LG4A 

 mentorica: Saša Kralj 

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

posredovali njihova mnenja, želje, pripombe in težave. 

Naloga        Opis in poročilo o opravljenem delu 

vključevanje dijakov v 

delo šole in širše 

 konstituiranje dijaške skupnosti 

 zaznavanje in reševanje problemov dijakov v sodelovanju z 

vodstvom šole in učitelji 

 priprava konferenc dijaške organizacije, ki se jih 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 

 skrb pri evidenci realiziranih dejavnosti 

 druge tekoče aktivnosti  

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 
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 skrb za urejeno notranjost in okolice 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 

 organizacija in izvedba dveh dijaških tržnice, 4. 12. in 19. 12. 2018 

ostalo  organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti v mesecu 

novembru 2018 

 organizacija nagradnega izleta za dijake v Trst in grad Miramar (7. 

5. 2019) 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov (14. 5. 2019) 

 izbor naj dijaka/naj dijakinje (podelitev na zaključni prireditvi) 

 organizacija razdeljevanja kapucarjev ŠCNM 

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 

3D modeliranje stavb (TDM) 
      

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                     
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  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 

*GIZ se je izvajal v 2. letniku za kombinirane oddelke GL/LG3A IN GL/LG4A, V 3. letniku se izvaja za 

samostojne oddelke L1A in L2A. 

 

Predšolska vzgoja SSI                    

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

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

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

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

Biologija iz OK (BIO OK)       1 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 (KPO)   4,0 112,0   112,0 
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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) 9,0 198,0 9,0 153,0 7,0 112,0 463,0 

Računalniško konstruiranje v lesarstvu (RKL)   4,0 68,0 3,0 48,0 116,0 

Skupaj E 9,0 198,0 13.0 221,0 10,0 160,0 579,0 

 
     

Zidar in pečar - polagalec keramičnih oblog in izvajalec suhomontažne gradnje SPI 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO 

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

  teden leto teden leto teden leto programu 

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

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

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

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

 

 

 

Obdelovalec lesa NPI    

  1. letnik 2. letnik SKUPNO 

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

  teden leto teden leto programu 

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

Furniranje plošč (FPLp)   2,0 64 64 

 

 

4.2  Praktično usposabljanje dijakov z delom 

V tem šolskem letu so naloge organizatorjev PUD-a opravljali: 

- Mirko Gorenc za gradbeništvo, 

- Slavko Mirtič za lesarstvo, 

- Natalija Kunič za predšolsko vzgojo. 

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

delovne organizacije ter vrtce in ustanove, različna delovna 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. 
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Seznanili so 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  novosti, ki so prišle na  trg ter še 

niso dosegle šolskih programov, in si tako 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, Kočevja, osrednje Slovenije ter Nove Gorice so 

dijaki in dijakinje nadgradili svoje znanje s 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, so bili od 

strani delodajalcev pohvaljeni kot vestni in marljivi dijaki. V šolskem letu 2018/2019 se je 

PUD-a udeležilo 369 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 vpogled organizatorju praktičnega usposabljanja na šoli.    
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Oddelki Št. dijakov Program Smer Začetek Konec Trajanje Poročilo 

L1E 14 NPI obdelovalec lesa 
3. 6. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

2LK 5 NPI obdelovalec lesa 
4. 2. 

2019 

16. 2. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

G1B 9 SPI 

zidar/pečar-polagalec 

keramičnih 

oblog/izvajalec 

suhomontažne gradnje 

27. 5. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

G2B 4 SPI 
zidar/pečar-polagalec 

keramičnih oblog 

27. 5. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

G3B 9 SPI 
pečar – polagalec 

keramičnih oblog/zidar 

4. 9. 

2018 

18. 1. 

2019 

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 

organizatorju PUD-a. 

L1C 15 SPI mizar 
20. 5. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

L1D 17 SPI mizar - vajenec 
25. 2. 

2019 

21. 6. 

2019 

378 ur/16 

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 

dostaviliorganizatorju PUD-a. 

L2D 12 SPI mizar - vajenec 
14. 1. 

2019 

21. 6. 

2019 

535 ur/21 

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 

organizatorju PUD-a. 
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L2C 21 SPI mizar 
15. 4. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

L3C 23 SPI mizar 
4. 9. 

2018 

30. 11. 

2018 

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 

organizatorju PUD-a. 

L1B 9 PTI lesarski tehnik 
25. 2. 

2019 

8. 3. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

 

 

G2A 

 

 

7 SSI gradbeni tehnik 
3. 6. 

2019 

14. 6.  

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

L2A 25 SSI lesarski tehnik 
3. 6. 

2019 

14. 6. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

GL/LG3A 27 SSI 
gradbeni tehnik/ 

lesarski tehnik 

4. 9 

2018 

15. 9. 

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 

orgnanizaotju PUD-a. 

PV2A 29 SSI predšolska vzgoja 
4. 3. 

2019 

15. 3. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

PV2B 30 SSI predšolska vzgoja 
4. 3. 

2019 

15. 3. 

2019 
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 

organizatorju PUD-a. 

PV3A 29 SSI predšolska vzgoja 
8. 10. 

2018 

26. 10. 

2018 
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 
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organizatorju PUD-a. 

PV3B 29 SSI predšolska vzgoja 
8. 10. 

2018 

26. 10. 

2018 
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 

organizatorju PUD-a. 

PV4A         27 SSI predšolska vzgoja 

12. 11. 

2018 

 

25. 2. 

2019 

15. 4. 

2019 

 

1. 3. 

2019 

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 

organizatorju PUD-a. 

PV4B 28 SSI predšolska vzgoja 

12. 11. 

2018 

 

25. 2. 

2019 

15. 4. 

2019 

 

1. 3. 

2019 

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 

organizatorju PUD-a. 

 

4.3 Interesne dejavnosti  

Oddelek Izvajalec Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Število 

ur 

Poročilo 

G1A  Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom  aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Dijaki so si v petek, 8. marca 2019, ogledali sejem Dom na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ki je največja mednarodna 

sejemska prireditev s področja graditeljstva v Sloveniji in sosednjih 

regijah s ponudbo vsega za gradnjo in prenovo. Verjamemo, da so se 

dijaki vrnili domov polni dobrih vtisov in novih spoznanj. 

G1A, L1A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

strokovna ekskurzija 

na Primorsko 

aktivnosti s področja 

stroke, naravoslovja, 

družboslovja 

12 Dijaki iz G1A in L1A so bili v sredo, 22. maja 2019, na celodnevni 

strokovni ekskurziji na Primorskem. V Luki Koper so si vodeno 

ogledali naše največje pristanišče. Po ogledu so se vkrcali na ladjico 

in pluli od Kopra do Pirana. V tem obmorskem mestecu so si nato 

vodeno ogledali muzej Mediadom Pyrhani. Potem so si dijaki lahko 

samostojno ogledali Piran od trgov, mestnih vodnjakov, cerkve, 

obzidja ali pa samo uživali v druženju. Vsi skupaj smo preživeli lep 

dan. 
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G1A, L1A Lili 

Žnidaršič 

projektni dan obisk Mizarstva Kos aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Projektni dan smo uspešno realizirali 7. 11. 2018.  

G1A, L1A Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

Kulturni dan v 

Ljubljani 

aktivnosti s področja 

kulture 

6 Dijaki oddelkov G1A in L1A so se 17. 6. 2019 odpravili v Ljubljano, 

kjer so se sprehodili po starem mestnem jedru, v Cankarjevem domu 

je sledil voden ogled poučne interaktivne razstave Ideja - znanost in 

tehnologija antične Grčije ter samostojen ogled fotografske razstave. 

G1A, L1A, G1B, L1C, L2C, 

L2D, L1B, L2B, G2B, L1E 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava iCankar aktivnosti s področja 

kulture 

2 Dijaki oddelkov G1A, L1A, B1B, L1C, L1E, L2C, G2B, L2D, L1B 

in L2B so si v sredo, 24. 10. 2018, v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali poučno predstavo iCankar v izvedbi Zavoda Margareta 

Schwarzwald, Cankarjevega doma in Mestnega gledališča Ptuj. 

G1A, L1A, G2A, L2A, 

LG/GL3A, LG/GL4A, L1B 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

opera Deseti brat aktivnosti s področja 

kulture 

4 Dijaki oddelkov G1A, L1A, G2A, L2A, LG3A/GL3A, LG4A/GL4A 

in L1B v Kulturnem centru Janeza Trdine ogledali izvirno slovensko 

operno predstavo Deseti brat (o ljubezni, slovenstvu in poštenosti) v 

produkciji Zavoda Friderika I. Barage in Zavoda Novo mesto. 

G1B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija v 

Sava IGM in 

Asfaltno bazo, 

23.4.2019 

strokovne ekskurzije strokovne kompetence 6 Dijaki iz G1B,G2B,G3B in GL4A so bili 23.4.2019 v podjetju Sava 

IGM in Asfaltni bazi v Drnovem, kjer so si ogledali železokrivnico, 

izdelavo armirano betonskih montažnih elementov in gradbene 

galanterije, vhodne surovine za izdelavo betonov in asfaltov, 

betonarno in laboratorij za asfaltne mešanice. Strokovna ekskurzija 

je bila zanimiva in poučna. 

G1B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom v 

Ljubljani 

aktivnosti s področja 

stroke  

6 Glej poročilo pri G1A. 

G1B Nataša 

Eržen 

športni dan pohod timsko delo, fair play 6 Športnega dneva nismo izpeljali zaradi slabega vremena. Kasneje pa 

so dijaki odšli na prakso. 

G1B Lili strokovne navodila za 

praktični pouk, 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

3 Dijaki so na začetku izobraževanja prejeli navodila za praktični 

pouk, spoznali osnovna zaščitna delovna sredstva in varstvo pri delu 
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Žnidaršič dejavnosti varstvo pri delu, 

usposabljanje pri 

delodajalcu 

vse kompetence ter slišali prve informacije o usposabljanju pri delodajalcu. 

Realizirano 7. 9. 2018. 

G2A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled M Sora in 

Jelovica, 2.4.2019 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

12 Dijaki so bili v torek, 2. 4. 2019, skupaj z GL/LG3A na celodnevni 

strokovni ekskurziji. Glej poročilo GL/LG3A. 

G2A (in GL3A in LG3A) Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

celodnevna strok. 

ekskurzija v MSora 

in LIP Bled 

aktivnosti s področja 

stroke 

12 Dijaki so bili na strokovni ekskurziji skupaj z dijaki GL/LG 3A. Glej 

poročilo pri tem oddelku. 

G2A, L2A Nataša 

Eržen 

športni dan paint ball timsko delo, fair play 6 Poročilo je že zavedeno.  

G2A, L2A, LG/GL3A, 

LG/GL4A 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava Visoška 

kronika 

aktivnosti s področja 

kulture 

5 V ponedeljek, 14. 1. 2019, so si dijaki oddelkov G2A, L2A, 

LG3A/GL3A in LG4A/GL4A v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali zanimivo in poučno predstavo Visoška kronika v izvedbi 

SNG Drama Ljubljana. 

G2B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom  aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Glej poročilo pri G1A. 

G2B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled Peči 

Keramika 

strokovne kompetence 3 Dijaki, ki se izobražujejo za poklic pečar - polagalec keramičnih 

ploščic in zidar iz G2B in G3B, so si 26. 3. 2019 v podjetju Peči 

Keramika ogledali proizvodnjo lončenih pečnic od idejne zasnove do 

izdelave, sušenja, ročne obdelave ter priprave pečnic za plasiranje do 

končnega potrošnika. Bilo je poučno in zanimivo. 

G2B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled Sava IGM: 

železokrivnica, ab 

montažni izdelki in 

galanterija; ogled 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Dijaki iz G1B, G2B, G3B in GL4A so bili 23. 4. 2019 na strokovni 

ekskurziji. Poročilo glej pri G3B. 
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Asfaltne baze 

Drnovo 

G2B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

strokovni ogledi: 

gradbišča, 

proizvodni obrati, 

ustanove 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Te vsebine smo izvedli 23. 4. 2019. 

G2B, G2A, L2A Nataša 

Eržen 

športni dan paint ball timsko delo, fair play 6 Z dijaki smo 25. 4. 2019 peš odšli na poligon za paint ball na Potok. 

Dijaki so se razdelili v dve skupini in se po uvodnih informacijah 

podali na poligon, kjer so morali preizkusiti ne samo svojo 

natančnost, ampak tudi strateško podkovanost. 

G3B Lili 

Žnidaršič 

dejavnosti s 

področja stroke 

ogled podjetja Peči 

Keramika, 26. 3. 

2019 

kompetence s področja 

stroke 

3 Glej poročilo pri G2B. 

G3B Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

ogled Sava IGM in 

Asfaltne baze v 

Drnovem, 23.4.2019 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Poročilo glej G1B. 

GL/LG3A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

celodnevna str.eks. 

v Mizarstvo Sora in 

LIP Bled 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

12 Dijaki iz GL-LG 3A in G2A so bili v torek, 2. 4. 2019, na strokovni 

ekskurziji v podjetju M Sora v Žireh in Jelovica - montažne hiše v 

Preddvoru. Strokovnjaki s teh podjetij so jim razložili konstrukcijo 

energetsko učinkovitih oken in lesenih montažnih hiš ter jim 

pokazali proizvodnjo teh gradbenih in lesarskih izdelkov. 

Verjamemo, da je bil ogled teh uspešnih podjetij zanimiv in poučen, 

druženje pa prijetno. 

GL/LG3A, GL/LG4A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

dvodnevna str. eks. 

v Budimpešto 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

12 Dijaki iz 3. in 4. letnika, bodoči gradbeni in lesarski tehniki so bili 

27. in 28. 9. 2018 na dvodnevni strokovni ekskurziji v Budimpešti. 

Ogledali so si center mesta, dirkališče Hungaroring in živalski vrt 

Tropicarium. Dijaki so se sprehodili po mestu ob bregovih Donave, 

ki je na seznamu svetovne kulturne dediščine. Ker je veličastno, 
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barvito in navdušujoče, ga bodo gotovo še kdaj obiskali. Naslednji 

dan so šli na razstaviščni prostor Expa, kjer so si ogledali 

predstavitve različnih poklicev in tekmovanje Euroskills. Ekskurzija 

je bila naporna, a zanimiva, polna novih spoznanj in doživetij.  

GL4A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija  

ogled Sava IGM: 

železokrivnica, 

armirano betonski 

montažni izdelki in 

galanterija; ogled 

asfaltne baze 

Drnovo 

aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

6 Dijaki iz G1B, G2B, G3B in GL4A so bili na strokovni ekskurziji v 

torek, 23. 4. 2019. Glej poročilo pri G3B. 

GL4A Mirjam 

Žnidarčič 

strokovne 

ekskurzije 

ogled gradbišča aktivnosti s področja 

stroke zajemajo skoraj 

vse kompetence 

2  

GL/LG4A Lili 

Žnidaršič 

strokovna 

ekskurzija 

str.eks. v Mizarstvo 

Sora in Jelovico 

aktivnosti s področja 

stroke 

12 Ta ekskurzija ni bila realizirana. 

L1A, G1A Nataša 

Eržen 

športni dan pohod timsko delo, fair play 6 Športnega dneva nismo izpeljali zaradi slabega vremena. Kasneje pa 

so dijaki odšli na prakso. 

L1A, G1A, G1B, L1C, L1E, 

G2B 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava Naj gre 

vse v PI ali kako 

sem si zapomnil 

3141 decimalk 

aktivnosti s področja 

kulture 

2 Dijaki so si v sredo, 27. 3. 2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali avtorski projekt Nika Škrleca Naj gre vse v PI ali kako sem 

si zapomnil 3141 decimalk, v kateri jim je avtor predstavil palačo 

spomina - tehniko pomnjenja, ki je za vse šolarje zelo koristna. 

L1A, G1A, L1B, L2B, G2B, 

L2C, G3B, L3C 

Tanja 

Burgar 

kulturna 

dejavnost 

predstava Realisti aktivnosti s področja 

kulture 

3 Dijaki so si v torek, 19. 3. 2019, v Kulturnem centru Janeza Trdine 

ogledali zanimivo predstavo Realisti v izvedbi SNG Nova Gorica. 

Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo je podal družbeno 

kritiko na sproščen, pozitiven in humoren način. 
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L1C Nataša 

Eržen 

športni dan pohod timsko delo, fair play 6 Športni dan nismo izpeljali zaradi slabega vremena, kasneje pa so 

dijaki odšli na prakso. 

L2C Nataša 

Eržen 

športni dan paint ball timsko delo, fair play 6 Žal tega športnega dneva nismo izpeljali zaradi dolgo trajajočega 

slabega vremena, potem pa so dijaki odšli na PUD. 

LG/GL3A, G3B, L3C Nataša 

Eržen 

športni dan trampolin park timsko delo, fair play 6 Dijaki vseh oddelkov so 21. 3. 2019 odšli v Ljubljano v Woop, kjer 

so pod budnim vodstvom animatorjev izvajali akrobacije na različnih 

trampolinih in se izjemno zabavali.  

LG/GL3A, PV4A, PV4B Nataša 

Eržen 

športni dan Sup in kajak timsko delo, fair play 0 Športnega dneva nismo realizirali, saj je bil oddelek v začetku šol. 

leta na PUD-u, nato pa nam je nagajalo vreme. 

LIE Nataša 

Eržen 

športni dan pohod timsko delo, fair play 6 Pohoda nismo izpeljali, ker je bilo spomladi zelo slabo vreme, 

kasneje pa so dijaki že odšli na prakso. 

PV1A, PV1B Vesna 

Dolinar 

tečaj s 

področja športa 

rolanje timsko delo, fair play 35 Tečaj s področja športa rolanja je bil izveden za prve letnike 

predšolske vzgoje in nekatere dijake višjih letnikov predšolske 

vzgoje, ki tečaja še niso imeli opravljenega.  

PV1A, PV1B Nataša 

Eržen 

športni dan funkcionalna vadba timsko delo, fair play 6 Dijaki PV1A so se funkcionalne vadbe udeležili 7. 2. 2 019, PV1B 

pa 15. 2. 2019, kjer so dijaki izvedeli pomen funkcionalne vadbe in 

preizkusili svojo gibljivost. V drugem delu pa so praktično 

preizkusili vadbo in ugotovili, da ni enostavno. Po športnem dnevu 

so bili dijaki prijetno utrujeni. 

PV1A, PV1B Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

opera Gorenjski 

slavček 

kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

6 Predstava je odpadla, zato se nismo odpravili v Ljubljano. 

PV1A,PV1B Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

opera Seviljski 

brivec, Semeniška 

knjižnica, Mestni 

muzej 

kulturna zavest in 

izražanje v slovenščini, 

socialne in državljanske 

kompetence  

12 V celodnevnem kulturnem dnevu v Ljubljani, 20. 9. 2018, smo si 

ogledali Semeniško knjižnico, opero Seviljski brivec in ljubljanski 

živalski vrt. Vsebine so povezane z učnimi urami strokovnih 

modulov, zato so dijaki dobro sodelovali. Vreme je bilo suho in 
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toplo, torej smo užili vso lepoto. 

PV1A, PV1B Alenka 

Prevalšek 

naravoslovno 

ekološka 

dejavnost 

ogled ZOO-ja z 

delavnico 

aktivnosti s področja 

naravoslovja 

6 V četrtek, 20. 9. 2018, smo v Ljubljani obiskali ZOO. Dijaki so 

sprva sami raziskovali in spoznavali prebivalce ZOO-ja. Dejavnost 

smo nadaljevali z delavnicami, v katerih so nas sprva popeljali po 

živalskem vrtu in nam predstavili zanimive vrste živali. V drugem 

delu pa smo v učilnici spoznavali plazilce in se tako poskušali 

znebiti kakšnega predsodka. Delo je potekalo v skladu z načrtom. 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

predstava Vihar v 

glavi, KCJT 

kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

2 Predstavo so si ogledali vsi 4 oddelki. Glej prilogo z obvestilom. 

PV2A, PV2B, PV3A, PV3B Aleksandra 

Matjašič 

umetnostno-

zgodovinska 

dejavnost 

sprehod po Rimski 

Emoni, ogled galerij 

aktivnosti s področja 

zgodovine in umetnosti 

4 V Mestnem muzeju Ljubljana smo se 20. 9. 2018 sprehodili po 

rimski Emoni, s tretjimi letniki pa smo si ogledali likovni razstavi v 

Bežigrajski galeriji 1 in 2. 

PV2A, PV2B Nataša 

Eržen 

športni dan gimnastika in 

zvočna kopel 

timsko delo, fair play 0 Dijaki obeh oddelkov so imeli združen športni dan gimnastika in 

zvočna kopel. Razreda sta bila ločena po dejavnosti. En razred je 

izvajal gimnastiko z gospodom Šajnom. Ta jim je podal informacije 

in praktično znanje o izvajanju in metodiki učenja predšolskih otrok. 

Drug razred je pri gospe Zupančič preizkusil tehnike sproščanja z 

zvočno kopeljo. Po prvem delu sta se razreda zamenjala. 

PV2A, PV2B Nataša 

Eržen 

tečaj s 

področja športa 

smučanje timsko delo, fair play, 

ekološke dejavnosti 

35 Tudi v tem šolskem letu smo v tednu od 25. 2. do 1. 3. 2019 uspešno 

izpeljali tečaj s področja športa - smučanje. Nekoliko nam je letos 

ponagajalo toplo vreme, vendar se nismo dali motiti. Tečaj so vsi 

prisotni dijaki uspešno opravili. 

PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, 

PV4A, PV4B 

Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

Kostanjevica, 

Božična bajka v 

Zagrebu, voden 

ogled po ulicah 

kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

socialne in državljanske 

kompetence  

12 Kulturni dan v Zagrebu in Kostanjevici smo izvedli 12. 12. 2018 po 

predvidenem planu. Obiskali smo kostanjeviško galerijo, kjer smo 

izmenično ustvarjali po delavnicah. V Zagrebu smo imeli najprej 

voden ogled glavnih ulic in njihove katedrale, nato pa smo užili 

lepote Božične bajke. 
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PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, 

PV4A, PV4B 

Aleksandra 

Matjašič 

umetnostno-

zgodovinska 

dejavnost 

ogled likovne 

razstave 

vsebine s področja 

umetnosti, kulture 

6 Ogled smo uresničili ob celodnevnem kulturnem dnevu v Ljubljani - 

grafična razstava v Bežigrajski galeriji. Ob celodnevnem kulturnem 

dnevu v Zagrebu smo se mimogrede ustavili v Kostanjevici v 

Galeriji Božidarja Jakca - stalna zbirka. 

PV2A, PV2B, PV3A, PV3B Marija  

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

balet Figarova 

svatba, Semeniška 

knjižnica, Mestni 

muzej in 

Bežigrajska galerija 

kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

socialne in državljanske 

kompetence  

6 V ponedeljek, 17. 9. 2018, smo relizirali celodnevni kulturni dan v 

Ljubljani. Pripravili smo 3 destinacije: ogled Semeniške knjižnice, 

opero Figarova svatba in ogled Bežigrajske galerije in Mestnega 

muzeja Ljubljana. Vsebine so bile dodatno obravnavane pri pouku. 

PV3A, PV3B Nataša 

Eržen 

športni dan Trampolin park timsko delo, fair play 6 Dijaki obeh oddelkov so 19. 3. 2019 odšli v Ljubljano v Woop, kjer 

so pod budnim vodstvom animatorjev izvajali akrobacije na različnih 

trampolinih in se izjemno zabavali.  

PV3A, PV3B Nataša 

Eržen 

tečaj s 

področja športa 

plavanje timsko delo, fair play 35 Tudi v tem šolskem letu smo opravili tečaj plavanja za dijake 3. 

letnikov predšolske smeri. Kar nekaj dijakov je bilo v tem šolskem 

letu oproščenih plavanja in so pripravili teoretičen del. 4 dijaki pa so 

morali priti na nadomeščanje, saj niso plavali zadnji dan, ko smo 

imeli preizkus. Tečaj so uspešno opravili.  

PV3A,PV3B Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

Predstava iCankar kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

2 Predstavo smo si ogledali v KCJT 24. 10. 2018. Ivan Cankar je pri 

književnosti v 3. letniku PV obravnavan skozi 6 književnih del, zato 

je obisk predstave dodatno oplemenitil redni pouk. 

PV4A, PV4B Marija 

Nemanič 

kulturna 

dejavnost 

predstava Visoška 

kronika 

kulturna zavest in 

izražanje v slovensčini 

2 Predstavo smo si ogledali 14. 1. 2019 v KCJT, v kateri so dijaki zelo 

uživali. Sicer je vsebina predstave povezana s poukom književnosti. 

PV4A, PV4B Nataša 

Eržen 

izbirni moduli CŠOD - Radenci timsko delo, fair play 36 Z dijaki 4. letnikov PV smo v šoli v naravi realizirali nekaj vsebin 

izbirnih modulov. Dijaki so se seznanili s športnimi aktivnostmi, 

plesnimi dejavnostmi, v izdelovanju pisanic in peke pogače ter 

prižiganju tabornega ognja in skupnem druženju. 
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Oddelek Izvajalec Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Število 

ur 

Poročilo 

PV4A, PV4B Nataša 

Eržen 

športni dan funkcionalna vadba timsko delo, fair play 0 Oba razreda sta se udeležila funkcionalne vadbe v Športnem društvu 

Piramida, oddelek PV4A 29. 1 .2019 in PV4B 12. 2. 2019. Na 

športnem dnevu so dijaki dobili informacije o pomenu funkcionalne 

vadbe in pravilni izvedbi vaj. Preizkusili so svojo gibljivost, v 

drugem delu dneva pa praktično preizkusili znanje. 

PV4A, PV4B Biljana 

Bahat 

strokovna 

dejavnost 

zamejska Slovenija družboslovne dejavnosti 12 Dvodnevna ekskurzija po zamejski Sloveniji z naslovom Po poteh 

naših korenin je bila uspešno izvedena. Dijaki so bili zadovoljni in 

tudi tokrat so bili navdušeni nad noviteto, obiskom dvojezičnega 

vrtca in šole v Špetru v Beneški Sloveniji. 

PV4A, PV4B Nataša 

Eržen 

športni dan Pohod na Mirno 

goro 

timsko delo, fair play 12 15. oktobra smo z dijaki 4. letnikov predšolske vzgoje izpeljali 

pohod na Mirno goro. Pohod amo pričeli na Gačah. Po strmem 

začetku smo pot nadaljevali v čudoviti naravi in vzpon zaključili v 

koči na Mirni gori, kjer smo se posladkali z domačim štrudlom. 

vsi oddelki gradbene in 

lesarske smeri 

Nataša 

Eržen 

športni dan atletika timsko delo, fair play 6 Dijaki gradbenih in lesarskih smeri so imeli športni dan atletika v 

sredo 12. 9. 2018. Kljub vročemu vremenu so vsi dijaki vestno 

tekmovali v vseh disciplinah. 

vsi  oddelki gradbene in 

lesarske smeri 

Nataša 

Eržen 

športni dan športne igre timsko delo, fair play 6 Dijaki gradbene in lesarske smeri so imeli športni dan športne igre 

4.10. 2018. Dijaki so tekmovali v 5 disciplinah, in sicer: nogometu, 

košarki, odbojki, hokeju in med dvema ognjema. 

Vsi oddelki predšolske vzgoje Nataša 

Eržen 

športni dan športne igre timsko delo, fair play 6 Dijakinje in dijaki smeri predšolska vzgoja so na športnem dnevu, ki 

je bil 3. 10. 2018, tekmovali v športnih igrah in sicer: košarki, 

nogometu, odbojki, hokeju in med dvema ognjema. Igrali so zavzeto 

in borbeno. 

Vsi oddelki PV Nataša 

Eržen 

športni dan atletika timsko delo, fair play 6 Dijakinje in dijaki PV so v torek, 4. 9.2018, imeli športni dan 

atletika. Na športnem dnevu so vsi tekmovali v vseh disciplinah. 

Razdeljeni so bili v več skupin in krožili med disciplinami. Ob koncu 

so vsi dijaki odtekli še 100 m. 
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4.4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

 

Oddelek 

 

Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Ključne kompetence Predviden 

datum 

izvedbe 

Poročilo 

GL/LG4A, L2B, 

PV4A,  PV4B 

preventivne 

delavnice 

"Zaposlitveni 

razgovor" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

poklicna orientacija 28. 01. 2019 Na nivoju Šolskega centra Novo mesto je izvajalka predavanja gospa 

Irena Potočar Papež, univ. dipl. ped. in prof. slovenščine, dijakom 

zaključnega letnika predavala na temo Zaposlitveni razgovor. Predavanje 

smo umestili v dejavnosti poklicne orientacije. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G1B, L1E, 

PV1A, PV1B 

preventivne 

dejavnosti  "Proste 

roke čista pljuča" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

preventiva – zdrav 

življenjski slog 

15. 02. 2019 Delavnica ni bila realizirana. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G1B, L1E, 

PV1A, PV1B 

preventivne 

delavnice "Pasti 

zasvojenosti" 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

preventiva – zdrav 

življenjski slog 

19. 11. 2018 Za dijake prvih letnikov smo organizirali preventivne delavnice na temo 

"Pasti zasvojenosti". Povabili smo našega zunanjega sodelavca gospoda 

Tonija Kočevarja, ki je dijakom predaval o alkoholu, drogah in drugih 

nevarnostih, s katerimi se mladostniki srečujejo na poti odraščanja. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G1B, 

PV1A, PV1B 

preventivne 

delavnice-

Medvrstniško 

nasilje 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

preventiva – 

opolnomočenje dijakov – 

seznanitev s pravnimi 

okviri in morebitnimi 

ukrepi policije  

08. 10. 2018 Vsako šolsko leto namenimo posebno pozornost 1. letnikom, zato jim že 

na začetku šolskega leta organiziramo preventivne delvanice na temo 

Medvrstniško nasilje. Izvajalec predavanja policist iz PU Novo mesto, 

gospod Ladislav Marentič, je dijakom predstavil različne oblike nasilje, 

morebitne posledice nasilnega vedenja in ravnavanja ter kazenski 

postopek. Predstavil jim je tudi varnostni načrt, kako se lahko posameznik 

nasilju ubrani in pravilno odreagira. 

L1A, G1A, L1C, 

L1D, G.B, 

PV1A, PV1B 

preventivne 

delavnice - Učenje 

učenja 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

učenje učenja 20. 11. 2018 Preventivne delavnice v razredih niso bile izvedene. Dijakom, ki so 

izrazili težavo glede težav pri učenju, sem individualno svetovala in se z 

njimi tudi večkrat srečala in predstavila različne metode in strategije 

učenja. 
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Oddelek 

 

Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Ključne kompetence Predviden 

datum 

izvedbe 

Poročilo 

L2A, G2A, L2C, 

G2B, PV2A, 

PV2B 

preventivna 

delavnica -Varna 

spolnost 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

preventiva – zdrav 

življenjski slog 

18. 01. 2019 V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto smo v okviru 

zdravstveno vzgojnih vsebin organizirali preventivne delavnice za dijake 

2. letnikov na temo "Varna spolnost". Delavnce so izvajale medicinske 

sestre iz Zdravstvenega doma Novo mesto in so trajale v vsakem razredu 

po dve šolski uri. 

LG/GL4A, 

L2B,PV4A, 

PV4B 

Krvodajalska akcija 

za dijake in učitelje 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

humanitarnost in 

solidarnost – razvijanje 

vrednot pomoči drugim 

ljudem 

11. 12. 2018 Za dijake zaključnih letnikov smo 11. decembra 2018 v sodelovanju z 

Območnim združenjem Rdečega križa v Novem mestu organizirali 

krvodajalsko akcijo na Transfuzijskem centru v Splošni bolnišnici v 

Novem mestu. Udeležilo se je 19 dijakov. 

LG/GL3A, L3C, 

G3B, PV3A, 

PV3B, PV4A, 

PV4B 

preventivne 

delavnice - "Še 

vedno vozim - 

vendar ne hodim" 

4 Mirjam 

Žnidarčič 

preventiva – zdrav 

življenjski slog 

17. 04. 2019 Prometne delavnice so temeljile na metodi podajanja osebne zgodbe 

osebe, ki je doživela prometno nesrečo in je posledice neodgovornega 

ravnavnja v cestnem prometu izkusila na lastni koži. Glavni cilj delavnice 

je bil spodbujati varno vožnjo med dijaki kot življenjsko vrednoto. Za 

djiake 3. in 4. letnikov smo v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost 

prometa organizirali preventivne delavnice o prometni varnosti in varni 

mobilnosti. 

LG/GL4A, L2B poklicna orientacija 

- Informativa '19 

6 Mirjam 

Žnidarčič 

poklicna orientacija 25. 01. 2019 Na Biotehniški fakulteti, oddelku za lesarstvo, so predstavniki fakultete 

dijakom predstavili študij in študijske programe ter način dela na fakulteti. 

Ogledali so si njihove laboratorije in spoznavali različne metode dela in 

raziskovalne tehnike. Na Gospodarskem razstavišču smo si ogledali še 

sejem izobraževanja Informativa '19, kjer so se predstavljale tako fakultete 

vseh Univerz v Sloveniji kot tudi zasebni zavodi in šole. Dijaki so lahko 

dobili še več informacij o možnih študijih in možnostih za njihovo 

nadaljnjo karierno pot. 

LG/GL4A, L1B, 

PV4A, PV4B 

predavanje o 

krvodajalstvu 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

humanitarnost in 

solidarnost - razvijanje 

vrednot pomoči drugim 

ljudem 

05.12.2018 Za dijake zaključnih letnikov smo organizirali predavanje na temo 

krvodajalstva. Predaval je prostovoljec Območnega združenja Rdečega 

križa v Novem mestu, gospod Boštjan Novak. Glavni cilj predavanja je 

bilo ozavestiti mlade, kako je za človeka pomembno krvodajalstvo in da je 

to pomembna humanitarna dejavnost v Sloveniji. Prav tako je bilo 
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Oddelek 

 

Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Ključne kompetence Predviden 

datum 

izvedbe 

Poročilo 

predavanje spodbuda, da se čim več dijakov odloči in opogumi za 

darovanje krvi. 

 

LG/GL4A, L2B, 

PV4A, PV4B 

poklicna orientacija 1 Mirjam 

Žnidarčič 

poklicna orientacija 08.11.2018 V zaključnih letnikih sem namenila najmanj 3 šolske ure predstavitvi o 

možnostih vpisa na fakultete, visoke in višje šole, postopku in pogojih 

vpisa. Z nekaterimi oddelki smo skupaj izvedli vpis na izbrane šole preko 

aplikacije eVŠ. 
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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. 30/2018) 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).  Kriteriji 

ocenjevanja so zapisani in usklajeni v strokovnih aktivih, ocene vpisujemo v e-redovalnico. Pisna ocenjevanja in praviloma tudi ustna so bila 

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

Posebnost je bilo ocenjevanje v programu mizar – vajeniška oblika izobraževanja pri praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcu. Tukaj je 

oceno predlagal mentor v podjetju na podlagi dela in napisanega dnevnika ter  jo uskladil z učiteljem strokovnih modulov in organizatorjem 

praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Vsak mentor je imel za vsakega dijaka načrt izvajanja vajeništva in ocenjevalni list za spremljanje 

praktičnega usposabljanja z delom. Oceno v e-redovalnico je vpisal učitelj strokovnega modula. 

4.5.1   Zaključni izpit 

Za izvedbo zaključnih izpitov je bil v šolskem letu 2018/2019 imenovan izpitni odbor (v nadaljevanju IO) v sestavi: 

 Damjana Gruden  predsednica izpitnega odbora 

 Melita Blatnik  tajnica šolske komisije ZI, namestnica predsednice IO 

 Tanja Burgar  članica, izpraševalka 1. predmeta 

 Natalija Šraml  namestnica članice izpraševalke 1. predmeta 

 Peter Kuzmijak  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Mirko Gorenc  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 

 Slavko Barborič  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Radomir Bajić  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 
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2LK (NPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

obdelovalec lesa 6 6 6 0 100% 

 

L3C (SPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

mizar 21 20 19 1 90,5% 

 

G3B (SPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

pečar – polagalec keramičnih oblog 7 7 7 0 100 % 

zidar 2 2 2 0 100% 

      

SKUPAJ 36 35 34 0 97,1% 

4.5.2 Poklicna matura 

Za izvedbo poklicne mature v šolskem letu 2018/2019 je bila imenovana šolska maturitetna komisija za čas od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 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 
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V letošnjem šolskem letu smo imeli pet zaključnih letnikov, iz katerih so dijaki opravljali poklicno maturo. Mature se je v spomladanskem in 

jesenskem roku udeležilo 80 od 83 kandidatov. Izobraževanje v programu srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja je 

uspešno zaključilo 75 kandidatov, 6 gradbenih tehnikov, 19 lesarskih tehnikov in 50 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. Dijakinja predšolske vzgoje, Ema Makovec, je osvojila vseh 23 točk in tako postala diamantna 

maturantka. Devetnajst kandidatov je opravljalo peti predmet na gimnazijah, in sicer matematiko, angleščino, psihologijo, sociologijo, likovno 

teorijo in umetnostno zgodovino, deset je bilo uspešnih. 

Oddelek 

Št. kandidatov, ki 

so opravljali 

poklicno maturo 

Št. 

uspešnih 

Št. 

neuspešnih 
Uspeh (%) 

GL4A 6 6 0 100 

LG4A 14 13 1 92,8 

L2B - PTI 7 6 1 85,7 

PV4A 26 25 1 96,2 

PV4B 27 25 2 92,6 

SKUPAJ 80 75 5 93,75 

Tabela 1.: Rezultati poklicne mature v spomladanskem in jesenskem roku 2019 
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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 izven pouka organiziranje dejavnosti 

izven pouka 

Mario 

Mohorović 

10. 6. 2019 V ožjem izboru kandidatov za 

nastope na tekmovanjih je tekom 

treningov ostalo 16 dijakov. V 

terminu od 13.45 do 15.15 je bilo 

izvedenih 16 treningov. Na 

tekmovanjih je ekipa nastopila na 

4 tekmovanjih. Na občinskem in 

področnem prvenstvu je 

nogometna ekipa SGLVŠ 

osvojila 2. mesto. Na 

četrtfinalnem tekmovanju 

državnega prvenstva skupine B 

so dijaki zasedli 4. mesto. Na 

srečanju gradbenih šol Slovenije 

je ekipa zasedla 3. mesto. 

aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

orkester 

ŠCNM 

- navajanje na 

skupinsko muziciranje, 

razvijanje skupnega 

pulza in ritmično 

prilagajanje, razvijanje 

odnosa do različnih 

notnih zapisov, 

udeležba na vajah in 

nastopih 

mentorstvo dijakom, 

umetniško vodenje in 

dirigiranje orkestru 

Gregor 

Zagorc 

28. 6. 2019 V tem šolskem letu sem vodil 

šolski orkester, Big Band, ki so 

se ga udeležili dijaki in učitelji 

celotnega ŠCNM. Vaje so 

potekale enkrat na teden od 

13.50-15.00 ure. Orkester je 

sedemkrat nastopil v okviru 
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Strokovni 

aktiv 

Krožek Cilj krožka Aktivnost dijakov Aktivnost učitelja Mentor Datum 

poročila 

Poročilo o izvedbi 

slogovnih opredelitev 

in glasbenih zvrsti, 

nastopi na morebitnih 

tekmovanjih šolskih 

orkestrov ter na šolskih 

prireditvah 

šolskih prireditev, obletnicah, 

podelitev diplom na VSŠ. 

Najodmevnejša dogodka v tem 

šolskem letu sta bila nastop na 

podelitvi nagrade Osebnost leta 

2018 v Dolenjskih Toplicah ter 

letni koncert s Kvatropirci in 

gosti v ŠD Leona Štuklja, 25. 4. 

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 

28. 6. 2019  Ni bil realiziran. 

aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

glasbena 

terapija 

- prikazati sodobne 

pristope pri uporabi 

glasbene terapije na 

področju predšolske 

vzgoje 

izvajanje aktivnosti, 

ki so vezane na 

specifična področja 

(Downov sindrom, 

Williamsov 

sindrom, 

hiperaktivnost, 

autizem ...) - 

priprava dejavnosti 

za otroke s 

posebnimi 

potrebami v vrtcih - 

izdelava glasbil in 

zvočil za potrebe 

glasbene terapije 

usmerjanje in vodenje 

dejavnosti, ki potekajo v 

šoli in izven nje - priprava 

materiala za izvajanje 

aktivnosti v okviru 

glasbene terapije  

Lorena 

Mihelač 

30. 6. 2019 V okviru USI GLA - v 4. letniku 

so bile izvedene aktivnosti, ki 

sodijo na področje glasbene 

terapije. Prikazani so bili sodobni 

pristopi, ki se izvajajo v terapiji z 

otroki s posebnimi potrebami 

(downov sindrom , willemsov 

sindrom, hiperkinetičnost ... ). V 

okviru 3. letnika so bila izdelana 

glasbila - za terapevtski namen 

tako kot za pouk glasbe na 

predšolski vzgoji. 
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Strokovni 

aktiv 

Krožek Cilj krožka Aktivnost dijakov Aktivnost učitelja Mentor Datum 

poročila 

Poročilo o izvedbi 

gradbeni aktiv mehanika - priprava dijakov na 

tekmovanje iz gradbene 

mehanike 

reševanje 

tekmovalnih nalog 

usmerjanje in pomoč pri 

reševanju nalog 

Nevenka 

Cesar 

4. 6. 2019 Izvedeno 

lesarski aktiv lasersko 

graviranje 

- izdelava izdelkov za 

promocijske in 

dobrodelne namene. 

načrtovanje in 

izvedba izdelkov 

priprava stroja in gradiva 

ter mentorstvo pri 

načrtovanju in izvedbi 

Valentin 

Pečaver 

22. 6. 2019 ŠL 2018/19: Napisna tabla za 

smučarsko društvo Krka, RSDS: 

namizni napisi z imeni, dom 

upokojencev izdelava smrečic, 

darilca za DOV, IND in vpis, 

izdelki za bazar, izdelki za 

promocijo šole, material za 

tehnične dneve, izdelava 

spominkov za maturante, 

zaključek šole, sodelovanje z OŠ 

iz Dobove, medalje za Leo tek 

naravoslovno 

matematični 

aktiv 

tekmovanja 

v znanju 

matematike 

priprava dijakov na 

tekmovanje v znanju 

matematike 

reševanje in 

analiziranje 

dodatnih nalog, 

posamezno in v 

skupini, v šoli in 

doma, 

komuniciranje 

dijakov med seboj in 

z učiteljem, iskanje 

različnih načinov in 

metod reševanja 

izbor in razdelitev 

različnih vzorcev nalog 

dijakom predlog reševanja, 

pregled in analiza rešitev, 

dodatna razlaga, dodatne 

učne ure, navodila, 

napotki, motivacija, 

spremstvo 

Melita 

Blatnik 

31. 5. 2019 Utrjevanje med prostimi urami, 

malico in v odmorih ter doma. 
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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 2018/2019 smo se udeležili številnih tekmovanj in se vključevali v različne projekte. Podrobna poročila s tekmovanj so prikazana 

v sklopu poročil posameznega strokovnega aktiva ali pa kot priloga poročilu aktiva. 

 

Datum Izvajalec Tekmovanje Zlato Srebro Bron Poročilo 

   
1 24 30 

 

21. 11. 2018 Alenka Prevalšek Sladkorna bolezen-državno 0 2 0 
V soboto, 17. 11. 2018, je potekalo Državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. Udeležili 

sta se ga dijakinji iz PV3A: Nika Blažič in Patricija Lah, obe sta osvojili srebrno priznanje.  

2. 10. 2018 Mario Mohorović Jesenski kros-občinsko 0 0 0 Dijaki in dijakinje se krosa niso udeležili. 
 

12. 10. 2018 Nataša Eržen 
Atletika-ekipno-področno-

dekleta 
0 0 0 

Konec septembra je izbrana ekipa deklet nastopila na področnem prvenstvu v atletiki. Dekleta 

so častno zastopale našo šolo in se uvrstile na 6. mesto z doseženimi 6475 točkami.  

17. 10. 2018 Alenka Prevalšek Sladkorna bolezen-šolsko 0 2 2 Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 26 dijakinj in dijakov. 
 

14. 11. 2018 Maja Končar Logika-državno 0 0 0 Na državno tekmovanje se je uvrstil Matic Tramte L1A. 
 

28. 9. 2018 Maja Končar Logika-šolsko 0 0 1 Na tekmovanje se je prijavil dijak Matic Tramte L1A. 
 

25. 9. 2018 Mario Mohorović 
Atletika-ekipno-področno-

fantje 
0 0 1 Na tekmovanju je nastopilo 14 dijakov. Ekipno so zasedli 9. mesto. 

 

13. 12. 2018 Marija Nemanič Slovenščina-Cankarjevo  0 1 3 Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje smo izvedli 11. 12. 2018, udeležilo se ga je 9 
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Datum Izvajalec Tekmovanje Zlato Srebro Bron Poročilo 

priznanje-šolsko tekmovanje dijakinj, 3 so prejele bronasta priznanja:  

24. 1. 2019 Marija Nemanič 

Slovenščina-Cankarjevo 

priznanje-regijsko 

tekmovanje 

0 1 3 
Regijskega tekmovanja, 6. 12. so se udeležile 3 dijakinje. Srebrno priznanje je prejela Patricija 

Krajnc, PV3A.  

25. 1. 2019 Mario Mohorović 
Mali nogomet-občinsko-

fantje 
0 1 0 Dijaki so zasedli 2. mesto in se uvrstili na področno prvenstvo. 

 

25. 1. 2019 Alenka  Prevalšek Biologija-šolsko 0 0 0 Za določeno temo ni bilo zanimanja dijakov. 
 

8. 2. 2019 Mario Mohorović 
Mali nogomet-področno-

fantje 
0 1 0 

Dijaki SGLVŠ so na področnem prvenstvu v nogometu zasedli odlično drugo mesto in se tako 

uvrstili na državno tekmovanje. V ekipi so nastopili Alukič Jan, Avdibašić Tarik, Bajc Leon, 

Dubinović Elvir, Lobe Luka, Praznik Timotej, Šinkovec Gašper, Šinkovec Jaka, Bartolj Blaž, 

Urana Sebastijan in Pavlin Tilen.  

 

1. 3. 2019 Nataša Eržen Veleslalom-področno 0 0 0 
Tekmovanja se nismo udeležili, saj je bilo sprva prestavljeno, kasneje pa je interes dijakom 

padel.  

14. 3. 2019 Marija Nemanič 

Slovenščina-Cankarjevo 

priznanje-državno 

tekmovanje 

0 0 0 Letos se nismo udeležili državnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. 
 

15. 3. 2019 Alenka  Prevalšek Biologija-državno 0 0 0 Ni bilo prijavljenih dijakov. 
 

7. 1. 2019 Mira Štefanič IATEFL-šolsko  0 0 0 
Sodelovalo je 18 dijakov 3. letnika SSI programov naše šole. Najboljših 7 se je uvrstilo na 

regijsko tekmovanje.  

21. 3. 2019 Melita Blatnik Kenguru-matematika-šolsko 0 0 17 
Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno. Podeljuje se samo bronasta priznanja. En dijak s 

posamezne kategorije (B in C) se je uvrstil na državno tekmovanje.  

18. 12. 2018 Matej Obreza 
Mali nogomet-občinsko-

dekleta 
0 0 0 Dekleta so zasedla mesta med 5-7 in se niso uvrstila v nadaljnje tekmovanje. 

 

7. 3. 2019 Mira Štefanič  Angleščina-bralna značka PV 0 11 0 Sodelovalo je 11 dijakov PV2A, PV2B in PV3A. Vsi prejmejo srebrno priznanje. 
 

8. 4. 2019 Tomaž Pačnik Fizika-državno 0 0 0 Nihče od tekmovalcev se ni uvrstil na državno tekmovanje. 
 

17. 4. 2019 Nadja Kapš 

Piko državno tekmovanje iz 

projekcij in tehničnega 

risanja 

0 0 0 Na državno tekmovanje PIKO se je uvrstil Tilen Verderber iz L2A. Mentorica Nadja Kapš.  
 

26. 4. 2019 Mario Mohorović Spomladanski kros-občinsko 0 0 0 Dijaki se niso udeležili tekmovanja. 
 

26. 4. 2019 Nevenka Cesar Mehanika-šolsko 0 0 0 10. 4. 2019 je bilo šolsko tekmovanje iz gradbene mehanike. Tekmovala sta Jaka Krivic in 
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Kevin Tramte. Rezultati bodo znani po 1. maju. 

26. 4. 2019 Gorše Mihael Lesarijada-državno 1 0 1 

Tekmovanje je bilo 22. 4. 2019 na SGLŠ Postojna. Sodelovalo je 11 lesarskih šol in zavodov. 

Dosegli smo naslednje rezultate: v ročni obdelavi lesa - 8. mesto, v izdelavi intarzije - 5. – 11. 

mesto, v keglanju - 8. mesto, v ulični košarki - 3. mesto in v družabnih igrah - 1. mesto. Skupno 

smo osvojili 8. mesto 

 

13. 4. 2019 Melita Blatnik 
Kenguru-matematika-

državno 
0 2 0 

Državnega tekmovanja v znanju matematike sta se udeležila oba uvrščena dijaka iz B in C 

kategorije in oba dosegla srebrno priznanje.  

17. 5. 2019 Lorena Mihelač Zvočnost lesa 0 0 0 

To leto je bil bolj poudarek na dijakih iz PV programa. Opravili so merjenja zvoka, šuma in 

tona, pogledali, kako se lahko uporabijo najbolj sodobne aplikacije pri merjenju. V naslednjem 

šolskem letu se planira večji poudarek na resonanco lesa, kjer se bodo pridružili tudi dijaki iz 

lesarstva. 

 

17. 5. 2019 Nevenka Cesar Mehanika-državno 0 2 0 
Jaka Krivic in Kevin Jelenc iz GL3a sta se uvrstila na državno tekmovanje na FGG v Ljubljani, 

osvojila sta srebrno priznanje.  

23. 5. 2019 Lorena Mihelač Evropa v šoli-državno 0 0 0 Nismo sodelovali na tekmovanju. 
 

24. 5. 2019 Mario Mohorović 
Atletika-posamično-

področno 
0 0 1 

Na tekmovanju je sodelovala dijakinja Ana Gimpelj, PV2A. Osvojila je bronasto medaljo in se 

uvrstila na finale državnega prvenstva.  

30. 5. 2019 Lorena Mihelač POKIT 0 0 0 

V prvem letu sodelovanja tega projekta smo izpolnili vse zahtevane naloge: spoznavanja ravni 

digitalne pismenosti, implementacija digitalne pismenosti 1. in 2. ravni v praktičnem pouku. 

Imeli smo evalvacijski sestanek z glavnimi koordinatorji POKIT-a in bili ocenjeni kot zelo 

uspešna šola. V prvem letu smo sodelovali tudi na t.i. "e-uricah" - vsi člani so imeli možnost 

spoznati različne aplikacije/programe/ ... ki lahko koristijo pri izvajanju pouka. 15. 5. 2019 smo 

vsi člani oddali tudi svoje primere učnih priprav za projekt, z dokazili izvajanja digitalne 

pismenosti 1. in 2. ravni.  

 

24. 6. 2019 Biljana Bahat Zdrava šola 0 0 0 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sledili rdeči niti Zdrave šole in sicer duševno zdravje med 

dijaki. Opravili smo več delavnic in predavanj z različnimi temami, ki bodo dijakom v življenju 

pomagali pri zdravem načinu življenja. 
 

20. 6. 2019 Natalija Kunič Prosotovoljstvo 0 0 0 

Sodelovali smo z Domom starejših občanov Novo mesto, kjer smo izpeljali dve ustvarjalni 

delavnici z izdelavo novoletnih okraskov ter proslavo ob kulturnem prazniku. V sodelovanju s 

Posvetovalnico za otroke in starše so naši dijaki nudili učno pomoč učencem OŠ Šmihel. 

Sodelovali smo na Paradi učenja v organizaciji RIC-a Novo mesto in Festivalu brezglutenske 
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prehrane. Skozi celo leto pa smo sodelovali z Rdečim križem Novo mesto. 

24. 6. 2019 Biljana Bahat 
Šola ambasadorka 

Evropskega parlamenta 
0 0 0 

Dijaki so tudi letos sodelovali pri projektu šole ambasadorke evropskega parlamenta, kjer so se 

izobraževali s področja evropske unije.   

17. 4. 2019 Tanja Burgar Rastem s knjigo 0 0 0 

V okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo sta oddelka PV1A in PV1B 17. aprila, oddelki 

G1A, G1B, L1A, L1C in L1E pa 18. aprila 2019 obiskali Knjižnico Mirana Jarca, kjer so 

dijakom predstavili knjižnico, knjižne novosti (slovenskega) mladinskega pripovedništva ter 

letošnjo izbrano knjigo Suzane Tratnik Noben glas, ki so jo vsi dijaki dobili v dar. 

 

16. 5. 2019 Vesna Dolinar Gimnastično tekmovanje 0 0 0 
V četrtek, 16.5.2019, je bilo na OŠ Brežice organizirano državno prvenstvo v orodni gimnastiki. 

Iz SGLVŠ šole se je tekmovanja udeležil en dijak, Jakob Vidmar in dosegel 8. mesto.   

30. 5. 2019 Vesna Dolinar 
Občinsko tekmovanje v 

odbojki na mivki 
0 0 0 

Občinskega tekmovanja v odbojki na mivki sta se udeležili dve ekipi šole SGLVŠ. Ena ekipa 

deklet in ena ekipa fantov. Tekmovanje je potekalo na igriščih v Športnem parku Loka. Dekleta 

so zasedla ekipno 5. mesto, fantje pa ekipno 6. mesto. 
 

3. 4. 2019 Vesna Prodanović Angleščina-bralna značka GL 0 1 0 

Marca 2019 je potekalo tekmovanje v angleški bralni znački Epi Reading Badge. Tekmovanja 

se je udeležilo 11 dijakinj in dijakov 1. letnika programov predšolska vzgoja in gradbeni tehnik 

ter ena dijakinja 3. letnika programa predšolska vzgoja. Dijakinje in dijaki 1. letnika so prejeli le 

potrdila o sodelovanju pri bralni znački, dijakinja 3. letnika pa je prejela srebrno priznanje. 

 

4. 12. 2018 Matej Obreza Košarka-področno-dekleta 0 0 0 Premalo interesiranih dijakinj za sestavo ekipe, zato se tekmovanja nismo udeležili. 
 

18. 1. 2019 Nataša Eržen Badminton-državno 0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili, saj se dijak ni uvrstil na nadaljne tekmovanje. 
 

22. 3. 2019 Vesna Prodanović IATEFL-regijsko PV 0 0 0 
Regijsko tekmovanje je potekalo 4. februarja 2019, uvrstitve na državno tekmovanje nismo 

dosegli, so se pa tekmovalke in tekmovalci dobro odrezali.  

22. 3. 2019 Vesna Prodanović IATEFL-državno PV 0 0 0 
Kljub dobrim rezultatom na regijskem tekmovanju se nihče izmed tekmovalcev ni uvrstil na 

državno tekmovanje.  

15. 3. 2019 Tomaž Pačnik Fizika-regijsko 0 0 0 Tekmovanja so se udeležili 4 dijaki iz L1A. 
 

10. 1. 2019 Matej Obreza 
Mali nogomet-področno-

dekleta 
0 0 0 Dekleta se niso uvrstila na področno tekmovanje. 

 

6. 2. 2019 Tomaž Pačnik Fizika-šolsko 0 0 0 
  

14. 12. 2018 Matej Obreza Rokomet-področno-fantje 0 0 0 Na področno tekmovanje se nismo uvrstili. 
 

4. 1. 2019 Nataša  Eržen Badminton-področno 0 0 0 
Področno tekmovanje je potekalo v Brežicah 19. 12. 2018. Tekmovanja se je letos udeležil samo 

en dijak in dosegel 8. mesto.  

10. 10. 2018 Tomaž Pačnik Fizika–Čmrlj-šolsko 0 0 1 Tekmovali so 3 dijaki: Lan Zupančič G1A, Matic Tramte L1A in Matic Ravnohrib L1B. Lan je 
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dosegel bronasto priznanje. 

6. 11. 2018 Vesna Dolinar Odbojka-občinsko-fantje 0 0 0 Na tekmovanju je nastopilo 9 dijakov. Zasedli so 4. mesto. 
 

6. 11. 2018 Vesna Dolinar Odbojka-občinsko-dekleta 0 0 0 Na tekmovanju je nastopilo 9 dijakinj. Zasedle so 3. mesto in se uvrstile na področno prvenstvo. 
 

23. 11. 2018 Vesna Dolinar Odbojka-področno-fantje 0 0 0 S fanti se na področno tekmovanje nismo uvrstili. 
 

9. 10. 2018 Matej Obreza Rokomet-občinsko-fantje 0 0 0 
Dijaki so sodelovali na tekmovanju, kjer so dali vse od sebe. Na koncu so zasedli 6. mesto 

izmed 6 ekip in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.  

4. 12. 2018 Matej Obreza Košarka-občinsko-dekleta 0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili, ker nismo imeli (ženske) ekipe. 
 

17. 10. 2018 Matej Obreza Rokomet-občinsko-dekleta 0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili, ker nismo imeli (ženske) ekipe. 
 

27. 11. 2018 Matej Obreza Košarka-občinsko-fantje 0 0 0 Dijaki so se tekmovanja udeležili. Zasedli smo 2. mesto in se uvrstili na področno tekmovanje. 
 

20. 11. 2018 Vesna Dolinar Odbojka-področno-dekleta 0 0 0 Dekleta so dosegle 4. mesto. V četrtfinale državnega prvenstva se niso uvrstile. 
 

17. 10. 2018 Matej Obreza Rokomet-področno-dekleta 0 0 0 Tekmovanja se nismo udeležili, ker nismo imeli (ženske) ekipe. 
 

5. 12. 2018 Gorše Mihael EUROSKILLS-državno 0 0 0 
Sodniška funkcija v kategoriji Pohištveni mizar na ES 2018 v Budimpešti. Osvojeno 8. mesto v 

kategoriji Pohištveni mizar, katero panogo je zastopal Jaka Kožuh iz ŠC Škofja Loka.  

13. 12. 2018 Matej Obreza Košarka-področno-fantje 0 0 0 Dijaki so zasedli 2. mesto in se uvrstili na državno tekmovanje. 
 

24. 5. 2019 Slavko Mirtič Medgeneracijsko sodelovanje 0 0 0 
Sodelovali smo z domom starejših občanov Novo mesto, kjer so dijakinje skupaj z oskrbovanci 

Izdelovale novoletne okraske, ob kulturnem prazniku pa smo jim pripravili kulturno proslavo. 
 

24. 5. 2019 Slavko Mirtič Opremljanje varne hiše 0 0 0 Izdelali smo načrte za opremljanje varne hiše.  

20. 4. 2019  Saša Kralj Dijaška tržnica 0 0 0   
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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 2018/2019 

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 2018/2019 je bilo izvedeno izobraževanje za celotni učiteljski zbor: 

 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Kraj Datum Poročilo 

Splošna uredba o varstvu 

osebnih podatkov - GDPR 

Barbara 

Novinec 

ŠCNM 21. 8. 

2019 

Predavateljica nas je seznanila z novostmi, ki jih v delo učitelja in strokovnega 

delavca na šoli prinaša nova evropska uredba o varstvu osebnih podatkov, tako 

imanovana GDPR uredba, ki se je začela uporabljati 25. 5. 2018. 

Strokovna ekskurzija v Belo 

krajino 

SGLVŠ Bela 

krajina 

5. 10. 

2019 

Ravnateljev dan smo združili z organizacijo Gradbeniade učiteljev. Srečanje je 

potekalo v Kampu Podzemelj v Beli krajini, kjer smo organizirali in izpeljali vrsto 

različnih dejavnosti, kot so: peka belokranjske pogače, izdelava belokranjskih 

pisanic, sprehod po učni poti Kolpa-Kučar, do različnih športnih dejavnosti. Poleg 

tega pa smo obiskali tudi staro šolo na Radovici. 

Pravila šolskega reda Nina Ana 

Jäger 

ŠCNM 15. 10. 

2018 

Predavateljica je predstavila pravni pomen in pravilno uporabo pravil šolskega 

reda, odgovornost učitelja pri izrekanju vzgojnih ukrepov, na podlagi svojih 

izkušenj je sezanila učiteljski zbor z najpogostejšimi in temeljnimi napakami pri 

izrekanju vzgojnih ukrepov. Poudarila je nujnost pravilnega beleženja in 

dokumentiranja izrečenih vzgojnih ukrepov. Na koncu pa je strokovne delavce 

seznanila z novostmi v zakonodaji in podzakonskih aktih. Izobraževanje je bilo 

zelo potrebno zaradi vseh novosti na področju šolske zakonodaje. Predavateljica pa 

ga je izpeljala na strokoven in zanimiv način. 

Izobraževanje za uporabo 

kinestetičnih miz 

Jani Prgić ŠCNM 30. 11. 

2018 

Predavatelj mag. Jani Prgić nam je s praktičnimi vajami predstavil didaktične 

pristope k izvedbi pouka v kinestetični učilnici. Izobraževanje je bilo izjemno 

dinamično in zanimivo. Poslušalci smo aktivno sodelovali pri samem 

izobraževanju.  

Jezikovna odličnost Irena Potočar 

Papež 

ŠCNM 26. 8. 

2019 

Predavateljica je poleg splošnih jezikovnih pravil predstavila kar nekaj zanimivih 

in poučnih dejstev oz. izhodišč za razmislek o pravilih sodobnega komuniciranja 

s pomočjo informacijske tehnologije, tako imenovani netiketi. 
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Munera 3 Učitelji 

ŠCNM 

ŠCNM Skozi 

celo leto 

V okviru projekta Munera 3 so se skoraj vsi zaposleni izobraževali v različnih 50-

urnih programih nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za 

zaposlene. 

6.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Udeleženec Izobraževanje Izvajalec 

izobraževanja 

Kraj Datum Poročilo 

Alenka 

Prevalšek 

Kakovostna izvedba zaključevanja v 

poklicnem in strokovnem izobraževanju 

CPI Ljubljana Kamnik 25. 9. 

2018 

Na srečanju smo se posvetili ustnemu delu POM. Poenotili smo kriterije 

za sestavo izpitnih lističev in nekaj vzorčnih primerov naredili skupaj. 

Alenka 

Prevalšek 

Kakovostna izvedba zaključevanja v 

poklicnem izobraževanju 

CPI Ljubljana Kamnik 25. 9. 

2018 

Izobraževanje na temo POM - ustni del je potekalo v dveh delih. V 

prvem delu smo ponovili kako ustni del POM poteka. V drugem delu 

smo v delavnicah sestavljali primere za ustni POM. 

Alenka 

Prevalšek 

Študijska skupina VPO CPI Ljubljana Ljubljana 13. 3. 

2019 

Na izobraževanju smo nadaljevali s sestavljanjem ustnih kombinacij za 

2. predmet VPO POM. Namen: poenotiti ustni del mature na šolah 

Gorše Mihael CNC izobraževanje ACAM d.o.o. ŠC Novo 

mesto 

28. 11. 

2018 

Z izvajalcem se nismo uspeli dogovoriti za izvedbo izobraževanja in je 

prestavljen na nedoločen čas v tekočem šolskem letu 2018/19 

Lili Žnidaršič strokovno izobraževanje: raziskave, 

plan, graditev 

Društvo 

gradbenih inž. 

in teh. Novo 

mesto 

Otočec 29. 3. 

2019 

Na seminarju o graditvi v Hotelu Šport Otočec sem poslušala predavanja 

na različne strokovne teme: 1. tretja razvojna os na območju Dolenjske 

in Bele krajine; uporaba BIM tehnologij na področju prometne in 

komunalne infrastrukture; 2. integrirani pristop vodenja gradbenih 

projektov v 3D/4D/5D/6D BIM okolju; 3. spremljava gradnje 

logističnega centra Lidl v Arji vasi z BIM tehnologijo; 4. dovoljevanje 

gradnje po GZ v praksi; 5. pomembne novosti za pooblaščene in 

nadzorne inženirje, vodje del, projektante; 6. permanentno spremljanje 

stanja viadukta Ravbarkomanda; 7. olimpijski vadbeni center v Češči 

vasi; itd. 

Lili Žnidaršič dvodnevna strokovna ekskurzija Društvo 

gradbenih inž. 

in teh. Novo 

mesto 

še ni 

izbran 

17. 5. 

2019 

Planirana ekskurzija v organizaciji Društva gradbenih inženirjev in 

tehnikov je prestavljena na jesen 2019. 

Lorena 8. znanstvena konferenca z mednarodno Univerza v Novo 15. 11. Nisem se udeležila izobraževanja, ker sem predala zadevo kolegici 
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Mihelač udeležbo NM, Fakulteta 

za zdravstvene 

vede 

mesto 2018 Mariji Nemanič, ki se je udeležila te konference in predstavila skupni 

članek, objavljen v zborniku od Zdravstvene konference. Kotizacija tudi 

ni bila plačana, bila je plačana samo za kolegico Marijo Nemanič. 

Maja Končar Razvoj pedagoške digitalne kompetence 

učiteljev 

Zavod za 

šolstvo 

Ljubljana 19. 9. 

2018 

Amela Sambolić Beganović je vodila prvo srečanje v okviru razvojne 

naloge POKIT. Radovan Krajnc je predstavil digitalne kompetence za 

državljane. Pod mentorstvom Inge Breznik smo člani SGLVŠ sodelovali 

v delavnici Prvi koraki pri uvajanju in razvoju digitalne kompetence. 

Marija 

Nemanič 

8. znanstvena konferenca - Celostna 

obravnava pacienta – jecljanje 

 

 

Sodobni pristopi poučevanja 

prihajajočih genercij 

 

Fakulteta za 

zdravstvene 

vede v NM 

 

Eduvision 

Ljubljana 

Novo 

mesto 

 

 

Ljubljana 

15. 11. 

2018 

 

 

30. 11. 

2018 

Udeležila sem se mednarodne konference v Novem mestu in predstavila 

referat o jecljanju (s kolegico Loreno Mihelač).  

 

 

Udeležila sem se EDUvision v Ljubljani in predstavila referat o strategiji 

učenja OPIS.  

Melita 

Blatnik 

Didaktične igre Eduvision Ljubljana 1. 12. 

2018 

Poročilo oddano kot pisna priloga potnemu nalogu; izobraževanje je bilo 

na področju naravoslovja z naslovom Sodobni pristopi in izzivi v obliki 

predavanj, kjer sem aktivno prisostvovala devetim predavateljem s 

svojim prispevkom. 

Mirjam 

Žnidarčič 

Skupaj na poti do boljšega duševnega 

zdravja 

NIJZ Knjižnica 

Mirana 

Jarca 

Novo 

mesto 

25. 9. 

2018 

Predavanja se nisem udeležila. 

Mirjam 

Žnidarčič 

Program Neon za preventivo nasilja ISA Institut Ljubljana 1. 3. 

2019 

Izobraževanja se nisem udeležila. 

Natalija 

Kunič 

Priprave izpitnih vprašanj za ustni del 

PM 

CPI Kamnik 25. 9. 

2018 

Na srečanju smo se posvetili ustnemu delu 2. predmeta POM. Poenotili 

smo kriterije za sestavo izpitnih kombinacij in naredili nekaj primerov. 

Nataša Eržen Ples v OŠ - moderni tekmovalni plesi Fakulteta za 

šport 

Ljubljana 24. 1. 

2019 

Izobraževanja na fakuteti niso izpeljali zaradi premajhnega števila 

udeležencev. 

Nataša Eržen Ples v OŠ - Družabni plesi Fakulteta za 

šport 

Ljubljana 28. 3. 

2019 

Seminarja se žal nisem udeležila, ker sem bila službeno odsotna. 

Suzana Sodobni pristopi poučevanja EDUvision Ljubljana 29. 11.  Izobraževanja se nisem udeležila. 
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Kumelj 

Bračič 

prihajajočih generacij 2018 

Vesna 

Dolinar 

Ustvarjalne metode učenja smučanja Fakulteta za 

šport 

Rogla 3. 12. 

2019 

Na izobraževanju je bil poudarek na metodiki poučevanja in ustvarjanju 

pri tem, izbiri primernih vaj in iger za boljše napredovanje v smučanju. 

Obnovljeno in novo znanje, ki sem ga pridobila na izobraževanju, mi je 

bilo v veliko korist pri izvedbi tečaja smučanja za bodoče vzgojitelje šole 

SGLVŠ. 

Vesna 

Prodanović 

Oxford University Press konferenca OUP in 

Mladinska 

knjiga 

Ljubljana 7. 12. 

2018 

V sklopu Oxford University Press konference so vsako leto predstavljene 

novosti in gradiva za učitelje angleščine. Eno izmed predavanj se je 

nanašalo na povezavo med teorijo in prakso, Paul A. Davies, soavtor 

učbeniške zbirke Solutions, pa je poudaril pomen slušnega razumevanja 

za dijake na podlagi primerov iz učbenika. Poudarek zadnjega dela 

konference pa je bil na tehnikah sproščanja za učitelje, predvsem na 

meditaciji. 
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7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

7.1 Sodelovanje z okoljem 

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali s poglobljenim sodelovanjem s podjetji in obrtniki 

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

smo vključeni v projekt Poskusno uvajanje vajeniške oblike srednjega poklicnega 

izobraževanja 2017–2020 v izobraževalnem programu mizar. Ta oblika izobraževanja zahteva 

kakovostno sodelovanje šole, podjetij, CPI ter GZS in OZS. Za stik z delodajalci ter 

usklajevanje del in nalog sta poleg ravnateljice zadolžena Slavko Mirtič in Mihael Gorše. 

S podjetji sodelujeta organizatorja delovne prakse oziroma organizatorja praktičnega 

usposabljanja z delom, Mirko Gorenc za področje gradbeništva in Slavko Mirtič za področje 

lesarstva, ter učitelji praktičnega pouka z obeh strokovnih področij. Izkazalo se je, da osebni 

obisk pri delodajalcu pomeni največ v smislu izmenjave mnenj in določanju vsebin odprtega 

kurikula, spremljanju dela dijakov, zato smo s takim načinom v tem šolskem letu nadaljevali. 

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

posameznim dijakom mentorji. 

V celotni regiji smo sodelovali tudi z vrtci zaradi izvedbe dela predmetnika programa 

predšolske vzgoje ter s srednjimi vzgojiteljskimi šolami Slovenije v Skupnosti šol predšolske 

vzgoje. Z vrtci je sodelovala Natalija Kunič. 

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

izpitni enoti smo sodelovali z Obrtno zbornico Slovenije, OE Novo mesto, in CPI - Centrom 

za poklicno usposabljanje in vrtci. Alenka Prevalšek je bila članica Državne predmetne 

komisije za 2. predmet poklicne mature v programu predšolska vzgoja. Na ta način smo dobili 

povratno informacijo, ali so zaključne naloge in nastopi dovolj zahtevni in izpeljani na 

primernem nivoju. Prav tako smo sodelovali z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele 

krajine, kjer smo nadaljevali sodelovanje v smislu povezovanja z osnovnimi šolami ter pri 

prepoznavnosti poklicev.  

 

S povezovanjem z Območnim združenjem Rdečega Križa Novo mesto (OZRK NM) in 

Domom starejših občanov Novo mesto (DSO NM) želimo pri mladini krepiti socialni čut in 

čut za pomoč sočloveku v stiski. 

V zadnjih dveh letih smo aktivno sodelovali z MO Novo mesto ter mladimi arhitekti oz. 

Skupnostjo oblikovalcev Dolenjske. 

V okviru kulturnih dejavnosti in projektnega tedna sodelujemo s Kulturnim centrom 

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

knjižnico v Frančiškanskem samostanu in njihovo cerkvijo, policijo, z radiem Krka, vojsko. 
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Prav tako sodelujemo s centri za socialno delo, zavodom za zaposlovanje, Zdravstvenim 

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

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

organiziranih srečanj in akcij. 

7.2 Promocija šole 

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali s promocijo Srednje gradbene, lesarske in 

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

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

izvedbo tehniških dni. 

 

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

vključeni vsi učitelji splošnih in strokovnih predmetov ter dijaki. 

 

Promocija Vodja Poročilo 

Koordinacija 

promocije poklicev 

in tehničnih dni po 

OŠ 

Natalija 

Kunič 

V šolskem letu 2018/2019 smo sodelovali z 22 osnovnimi šolami 

dolenjsko-posavske regije, Bele krajine in celo osrednje Slovenije, 

ki smo jim predstavljali naše izobraževalne programe in izvedli 

tehnične dneve.  

Organizirali smo  30 predstavitev naših izobraževalnih programov, 

organizacijo in izpeljavo tehničnih dni na Šolskem centru NM, 

oziroma na posamezni osnovni šoli za učence 7., 8. in 9. razredov. 

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 Natalija 

Kunič 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli je 15. in 16. 

februarja potekal informativni dan. Predstavljali smo sedem 

programov: 

 S področja gradbeništva: gradbeni tehnik - srednje 

strokovno izobraževanje (SSI), zidar, pečar – polagalec 

keramičnih oblog, tesar in izvajalec suhomontažne gradnje - 

srednje poklicno izobraževanje (SPI). Program zidar se bo 

izvajal tudi v vajeniški obliki. 

 S področja lesarstva: obdelovalec lesa – nižje poklicno 

izobraževanje (NPI), mizar – srednje poklicno izobraževanje 

(SPI), lesarski tehnik – srednje strokovno izobraževanje 

(SSI) in lesarski tehnik – poklicno-tehniško izobraževanje 

(PTI). Program mizar se izvaja tudi v vajeniški obliki. 

 Program predšolska vzgoja - srednje strokovno 
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izobraževanje (SSI) za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. 

Vabilu k udeležbi pri predstavitvi poklicev so se odzvali 

predstavniki različnih podjetij, in sicer Barbara Lekše (Podgorje 

d.o.o.), Branka Dajčman (Adria Mobil d.o.o.), Marija Mihelič (Esol 

d.o.o.), Tanja Ostanek ter Klemen Simončič (oba iz CGP, d.d.). 

 

 

7.3 Mednarodno sodelovanje 

V šolskem letu 2018/2019 je na šoli potekal mednarodni projekt ERASMUS+ MATH4LIFE:  

- 3 mednarodni partnerji (Slovenija, Latvija in koordinatorica Italija)  

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

- slovenska koordinatorica: Lorena Mihelač  

- tedenska mobilnost na Šolskem centru Novo mesto 

- mobilnost 10 slovenskih dijakov iz vseh 4 enot v Latvijo (10 dijakov in 2 učitelja iz 

SZKŠ)  

- projekt se bo zaključil v šolskem letu 2019/2020. 

 

 

 

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 2018/2019 

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 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. 
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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 S projektorji so opremljene vse učilnice, več učilnic pa ima interaktivno 

tablo. 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.  

specialne učilnice Pouk glasbe v programu predšolska vzgoja izvajamo v specialni 

učilnici, ki je opremljena z glasbili in jo uporabljajo tudi vse ostale šole 

na šolskem centru. Vaje instrumenta (klavir, kitara, flavta, Orff) 

izvajamo v ustrezno opremljenih kabinetih. Pouk biologije izvajamo v 

specialni učilnici na SZKŠ. 

V letošnjem šolskem letu smo eno učilnico opremili s kinestetičnimi 

mizami.  To so pisalne mize namenjene stanju in gibanju v razredu – 

poučevanje in učenje skozi gibanje. 

športna dvorana in športna 

igrišča 

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

300-metrsko stezo iz umetne mase ter v notranjih prostorih v okviru 

Športne dvorane Leona Štuklja, kjer je na razpolago 9 vadbenih enot (2 

enoti na galeriji, 3 enote dvorane, fitnes, plesna dvorana, dvorana za 

namizni tenis, večnamenska dvorana in gimnastična dvorana – dekleta). 

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

delavnici za pouk gradbeništva in 6 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. Poleg 

zbornice smo pridobili dodaten kabinet za izvajalko dodatne strokovne 

pomoči . 

 

8.1 Šolski sklad 

Šolski sklad Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole na Šolskem centru Novo mesto je 

bil z združitvijo šol na novo ustanovljen leta 2015. 
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Šolski sklad je v šolskem letu 2018/2019 upravljal upravni odbor, ki je štel 7 članov. Na 1. 

seji 19. 9. 2018 so bili imenovani naslednji člani: 

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

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

- tri predstavnike staršev: Vitko Uduč, Izidora Hruševar, Maja Miklavčič Sintič. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo 1. septembra 2018 naredili prenos sredstev iz preteklega 

šolskega leta v višini 1.154,70 EUR. S prispevki staršev, učiteljev in Dijaške tržnice, ki smo 

jo imeli decembra 2018, smo zbrali prispevke v višini 2.083,84 EUR, ki smo jih porabili za: 

- pomoč dvema dijakoma pri plačilu šolskih obveznosti (skupaj 102,46 EUR) 

- plačilo nagradne ekskurzije za uspešne dijake (1.239,00 EUR) 

- nagrade za najuspešnejše dijake in  »Naj dijaka« (177,66 EUR). 

 

Finančno stanje ob koncu šolskega leta znaša 1.719,42 EUR, ki se bo preneslo v šolsko leto 

2019/2020. 

 

9 SPREMLJANJE IN EVALVIRANJE IZVAJANJA LDN 

 

Izvajanje LDN smo spremljali in evalvirali na kolegijih ravnateljev Šolskega centra novo 

mesto, 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, administrativna dela pa se zmanjšajo. Prav tako bi bilo 

dobro nadaljevati z uporabo Herkulesa, saj daje enkraten vpogled v izvedbo posameznih 

dejavnosti in omogoča sprotno pisanje ter prebiranje kratkih poročil. Hkrati je na enem mestu  

arhiv vseh obvestil, vabil, zapisnikov, kar daje možnost takojšnjega vpogleda v delovanje in 

vso pomebno dokumentacijo šole.
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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: Nataša Eržen 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

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

PLESNO IZRAŽANJE, TČŠ 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 787/839 

Mario Mohorović ŠVZ, TČŠ 
G1A, G1B, G2A, G2B, GL3A, GL4A, L1D, L2D, L2B, PV3B 

707/811 

Vesna Dolinar ŠVZ, ŠPORT ZA OTROKE, TČŠ L1E, PV1A, PV2A, PV3A, R1A, R1E, R1TA, E3C 721/591 

Matej Obreza ŠVZ, TČŠ PV1A, PV2A, PV3A, L1C, L2C, L3C, G3B, L1A, L2A, L1B - PTI  810/760 

 

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

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

šport za vse dijake organizacija in 

priprava športnih 

dni 

športni dnevi Nataša Eržen, Matej 

Obreza, Mario 

Mohorović,  

Vesna Dolinar, dijaki  

sodelovanje 

vseh dijakov 

junij 

2019 

V tem šolskem letu smo speljali 

večino športnih dni. 

Manjši izpad je bil, in sicer: L1E, 

G1B, L1C, L1A, G1A-pohod. 

Nismo realizirali kajak in sup za 

oddelek LG3A/GL3A. 

Žal nam je nagajalo dolgo deževno 

vreme. 

udejstvovanje 

dijakov v ekipah za 

šolska tekmovanja 

udeležba na 

šolskih 

tekmovanjih 

šolska tekmovanja Nataša Eržen, Matej 

Obreza, Mario 

Mohorović, Vesna 

Dolinar, izbrani dijaki 

 junij 

2019 

Udeležili smo se večine 

predvidenih tekmovanj. 

Odpovedali smo rokomet in 

košarko za dekleta, tudi na 

smučanje nismo odšli, saj so 

področno tekmovanje premaknili. 

Najvidnejši rezultat so dosegli 

košarkarji, saj so se prebili do 

polfinala državnega prvenstva, 

dijaki v nogometu so se prebili do 

četrtfinala in dijakinje v odbojki 

uvrstile na področno prvenstvo. 

Drugih vidnješih rezultatov ni 

bilo. 

sodelovanje dijakov 

na medrazrednem 

tekmovanju iz 

udeležba dijakov medrazredno 

tekmovanje v 

nogometu 

Mario Mohorović, dijaki fair play december 

2018 

Medrazrednega tekmovanja v 

nogometu nismo izpeljali. 
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nogometa 

 

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 

šolska tekmovanja, ki jih 

razpiše Agencija za šport 

Novo mesto 

celo šolsko leto v 

Novem mestu in okolici 

občinska in področna 

tekmovanja 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Matej Obreza, Vesna Dolinar 

Občinskih in področnih 

tekmovanj smo se udeleževali po 

programu. Odpovedali smo 

rokomet in košarko za dekleta. 

Gradbeniada, Lesarijada vsako leto v drugem 

kraju 

državno tekmovanje Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Matej Obreza, Vesna Dolinar 

V tem šolskem letu smo se 

udeležili obeh tekmovanj, vendar 

vidnejših športnih rezultatov 

nismo dosegli. 
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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 

Kratko poročilo 

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.  

 

 

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 

 

ŠVZ - ples motiviranje dijakov 

za vadbo in za 

samostojno 

ustvarjanje 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

1. letniki predšolske 

vzgoje 

celo 

šolsko 

leto 

Nataša Eržen in 

Vesna Dolinar 

Uspelo. V tem letu so dijaki osvojili 5 

standardnih in latinsko ameriških 

plesov ter se v 2. konferenci 

preizkušali v gradnji kooregrafije 

aerobike in step aerobike. 
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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 

Kratko poročilo 

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 

Vesna Dolinar Delno uspelo. V začetku leta smo 

osvajali prvine v CŠOD-ju. Pri urah smo 

predelali veliko teorije, ki jo bodo dijaki 

potrebovali pri izvajanju športnih uric, 

malce nam je ob koncu sicer zmanjkalo 

časa, da bi predelali še nekaj vsebin. 

Oddelali smo vse predstavitve, saj so k 

nam prihajali otroci iz vrtca Pedenjed, 

naši dijaki pa so se preizkusili v vlogi 

vzgojiteljev in morali izpeljati vadbeno 

uro. 

 

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 

Kratko poročilo 

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  V začetku leta smo osvajali prvine v 

CŠOD-ju. Pri urah smo predelali veliko 

teorije, ki jo bodo dijaki potrebovali pri 

izvajanju plesnih uric. Oddelali smo vse 

predstavitve, saj so k nam prihajali 

otroci iz vrtca Pedenjed, naši dijaki pa 

so se preizkusili v vlogi vzgojiteljev in 

morali izpeljati plesno uro. 
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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 

Kratko poročilo 

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. Dijaki zelo nemotivirani 

za samostojno delo. Izvajali bi samo 

naučene koncepte, pri določenih 

dejavnostih k delu pristopajo zelo 

neresno. V naslednjem šolskem letu jih 

bom poskušala še vzpodbujati in jih 

motivirati za samostojno ustvarjanje, saj 

bodo to potrebovale pri svojem delu. 

 

KROŽKI 

Krožkov zaradi prostorske stiske in vozačev na šoli ne moremo realizirati. Pred tekmovanji smo se z ekipami nekajkrat srečali na treningih. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Kratko poročilo 

nadarjeni dijaki spodbujanje najboljših dijakov Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Matej Obreza, Vesna Dolinar 

Vsi smo spodbujali boljše dijake k še 

boljši motiviranosti in pomoči slabšim 

dijakom. 

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, 

Matej Obreza, Vesna Dolinar 

Po potrebi smo sodelovali s svetovalno 

službo. 

dijaki športniki spodbujanje dijakov športnikov za vključevanje v šolsko 

ekipo 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Matej Obreza, Vesna Dolinar 

Dijake športnike smo seveda spodbujali 

k sodelovanju v šolskih ekipah in tako 
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pridobili tudi dobre dijaki, ki pa sicer ne 

trenirajo določenh športov. 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci  

priprava tečajev s področja športa za 

predšolsko vzgojo 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, Matej 

Obreza, Vesna Dolinar 

Za organizacijo TČŠ-jev je poskrbela Nataša Eržen, ostali 

učitelji so pomagali pri izvedbi. 

planinski pohod za dijake 4. letnikov PV Nataša Eržen, Mario Mohorović, Matej 

Obreza, Vesna Dolinar 

Planinski pohod smo letos izpeljali kot pohod na Mirno goro v 

jesenskem času. 

nadstandardni smučarski vikend (z 

zdravstveno šolo) 

Nataša Eržen Za nadstandardni smučarski vikend je bilo veliko zanimanje. V 

naslednjem letu ga načrtujemo, najprej pa bomo možnost dali 

višjim letnikom. 

 

PLAN ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

Nižje poklicno izobraževanje 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija  

obdelovalec lesa  

L1E 

 

 

18 ur 

 

atletika 

športne igre 

pohod 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

ni realiziran 

obdelovalec lesa, 

pomočnik pri 

  atletika september 12. 9. 2018 
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tehnoloških procesih 2LK 12 ur športne igre april 4. 10. 2018 

 

Srednje poklicno izobraževanje 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija  

pečar - polagalec 

keramičnih oblog, zidar, 

izvajalec suhomontažne 

gradnje 

 

 

G1B 

 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

pohod 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

ni realiziran 

mizar  

L1C 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

pohod 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

ni realiziran 

mizar - vajeništvo 
L1D 6 ur 

atletika   

športne igre 

september 12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

pečar - polagalec 

keramičnih oblog, zidar, 

izvajalec suhomontažne 

gradnje 

 

G2B 

 

18 ur 

atletika   

športne igre 

paint ball 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

25. 4. 2019 

mizar 

L2C 18 ur 

atletika 

športne igre 

paint ball 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

ni realiziran 

poklici s področja 

gradbeništva 
G3B 6 ur 

trampolin park-

Woop 

februar 21. 3. 2019 

mizar 
L3C 6 ur 

trampolin park-

Woop 
februar 

21. 3. 2019 

 

Srednje strokovno izobraževanje 
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Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija  

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

L1A 

G1A 

 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

pohod 

september 

oktober 

marec 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

ni realiziran 

predšolska vzgoja 

PV1A 

PV1B 

 

 

18 ur 

atletika  

športne igre  

funkcionalna vadba 

september 

oktober 

februar  

12. 9. 2018 

3. 10. 2018 

7. 2. 2019 - PV1A, 15. 2. 2019-PV1B 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

G2A 

L2A 
   18 ur 

atletika  

športne igre  

paint ball 

september 

oktober 

marec 

12 .9. 2018 

4. 10. 2018 

25. 4. 2019 

predšolska vzgoja 
PV2A 

PV2B 

   18 ur 

 

atletika  

športne igre  

gimnastika in zvočna 

kopel 

september 

oktober 

februar  

12. 9. 2018 

3. 10. 2018 

5. 2. 2019 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

LG3A 

GL3A 

 

 

18 ur 

sup in kajak  

športne igre  

WOOP 

september 

oktober 

februar 

ni realiziran 

4. 10. 2018 

21. 3. 2019 

predšolska vzgoja 
PV3A 

PV3B 
   18 ur 

atletika 

športne igre 

WOOP 

september 

oktober 

januar 

12. 9. 2018 

3. 10. 2018 

19. 3. 2019 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

G4A 

L4A 
   12 ur 

atletika 

športne igre  

 

september 

oktober 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

predšolska vzgoja 
PV4A 

PV4B 

   18 ur +  

   6 ur 

atletika 

športne igre 

funkcionalna vadba 

planinski pohod 

september 

oktober 

februar 

september 

12. 9. 2018 

3. 10. 2018 

12. 2. 2019-PV4B, 29. 1. 2019-PV4A 

15. 10. 2018 

 

Poklicno - tehniško izobraževanje 
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Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija  

lesarski tehnik L1B 12 ur 

atletika 

športne igre  

 

september 

oktober 

 

12. 9. 2018 

4. 10. 2018 

lesarski tehnik L2B  6 ur atletika  september 12. 9. 2018 

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

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

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

TEČAJI S PODROČJA ŠPORTA  

1. letnik: ROLANJE – 5 dni ( .9. 2018 - 28. 9. 2018 ) 

2. letnik: SMUČANJE – 5 dni (25. 2. 2019 – 1. 3. 2019 – Hotel Jakec, Trije Kralji) 

3. letnik: PLAVANJE – 5 dni (27. 5. 2019 – 1. 6. 2019 – ČATEŠKE TOPLICE) 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNI AKTIV 

VODJA AKTIVA: Tomaž Pačnik 

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) 
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Učitelj  Programska enota Oddelki Skupno 

število ur 

Maja Končar MAT, MOT PV1A, PV1B, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 834 

Branka Klarić IKT, IKTv PV1A, PV1B 240 

Melita Blatnik MAT G1A, G1B, G2A, GL3A, L1B, L1D, L2D, L3C 756 

Dina Plut MAT, MATg, MATl G2B, G3B, GL4A, L1C, L1A, LG4A, L2A, L2B, L2C, PV4A 810 

Tomaž Pačnik FIZ, FIZv, NAR, FIL G1B, G1A, G2A, L1B, L1C, L1D, L1E, L1A, L2A, L2D, LG3A, PV1A, PV1B 850 

 

Darja Kos Strmec 

(SZKŠ) 

NAR G2B, L2C 136 

    

Alenka Prevalšek BIO, BIOv, NARo, 

BIO OK 

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

Matjaž Cerkovnik NAR, NARlab, 

FIZlab, MAT 

G1A, G1B, G2A, G2B, L1A, L1B, L1C, L1D, L1E, L2A, L2C, PV1A, PV1B 

 

283 

Petra Štritof Šiško KEM, KEMv G2A, L1B, L2A, PV1A, PV1B 337 

 

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

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta 

ali cilji šole 

Cilj iz 

LDN 

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Rok Poročilo 
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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 

2018/2019 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

uspešna priprava dijakov 

na maturo 

 seznanjanje dijakov s potekom mature, 

dodatne ure priprav na maturo, 

individualno svetovanje 

člani aktiva, ki so 

izpraševalci na POM 

šolsko leto 

2018/2019 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

dvigniti nivo znanja 

dijakov 

 kvalitetno delo pri pouku,  

medpredmetno povezovanje 

člani aktiva in učitelji 

predmetov, s katerimi se 

povezujemo 

šolsko leto 

2018/2019 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

posodobitev učnega 

gradiva 

 pregled in določitev novega - 

posodobljenega učnega gradiva za 

poučevanje matematike 

člani aktiva, ki 

poučujejo matematiko 

šolsko leto 

2018/2019 

Aktivnosti so bile izvedene po 

načrtu. 

 
 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

Tekmovanje, natečaj, 

projekt 

Datum, kraj Nivo tekmovanja Odgovorni na šoli Poročilo 

Tekmovanje v znanju 

matematike (Kenguru) 

21. 03. 2019 

13. 04. 2019 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Maja Končar, Melita 

Blatnik, Dina Plut 

Državnega tekmovanja v znanju matematike sta se 

udeležila po en dijak iz B in C kategorije in oba sta 

prejela srebrno priznanje. 

Logika 27. 09. 2018 

10. 11. 2018 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Maja Končar Na državno tekmovanje se je uvrstil Matic Tramte 

L1A. Dosegel je bronasto priznanje. 

Tekmovanje v znanju fizike 06. 02. 2019 

15. 03. 2019 

06. 04. 2019 

šolsko tekmovanje 

regijsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Tomaž Pačnik Tekmovanja so se udeležili 4 dijaki iz L1A. Nihče ni 

prejel priznanja. 

Tekmovanje v znanju fizike 

(Čmrlj) 

10. 10. 2018 Šolsko tekmovanje Tomaž Pačnik Tekmovali so 3 dijaki: Lan Zupančič G1A, Matic 

Tramte L1A in Matic Ravnohrib L1B. Lan je dosegel 

bronasto priznanje. 
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Tekmovanje v znanju o 

sladkorni bolezni 

12. 10. 2018 

17. 11. 2018 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Tekmovanja se je udeležilo 26 dijakinj in dijakov. Na 

državno tekmovanje sta se uvrstili dijakinji iz PV3A: 

Nika Blažič in Patricija Lah, obe sta osvojili srebrno 

priznanje. 

Biološko tekmovanje 24. 01. 2019 

23. 03. 2019 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Za določeno temo ni bilo zanimanja dijakov. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki  motivacija z dodatnimi nalogami člani aktiva Dijaki so dobili dodatne naloge. 

dijaki s posebnimi 

potrebami 

izpeljava individualnih ur, reševanje 

dodatnih nalog 

člani aktiva Dijaki so individualne ure obiskovali v času malice in 

pogosteje pred ocenjevanjem znanja. 

dijaki športniki in 

kulturniki 

individualni dogovor o terminih 

sodelovanja, prilagojeno ocenjevanje 

znanja 

člani aktiva Z dijaki je bil pripravljen program ustnega ocenjevanja 

znanja. 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

dopolnilni pouk  člani aktiva Dijaki so obiskovali dopolnilni pouk v času malice. Večji obisk je bil pred 

pisnim ocenjevanjem znanja. 

  

SLOVENISTIČNI AKTIV 
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PREDMETI:  SLOVENŠČINA 

VODJA AKTIVA: Suzana Kumelj Bračič 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Tanja Burgar slovenščina G1A, G2A, G3B, GL4A/LG4A, L1A, L2A, L2D 20,3174 

Marija Nemanič Slovenščina, JIZ PV1B,  PV2A,  PV2B, PV3A, PV3B 19,8856 

Suzana Kumelj Bračič Slovenščina, VES JEZ GL3A/LG3A, PV4A, PV4B, L2B-PTI, PV1A 20,4857 

Natalija Šraml                     Slovenščina G1B, G2B, L1B, L1C, L1D, L1E, L2C, L3C                                    20,2001 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

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

ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju (promocija) in zagotoviti večji 

vpis dijakov 

pomoč pri 

organizaciji inf. 

dneva 

predstava Zeleni 

princ – PV3A 

 

Marija Nemanič februar Na inf. dnevu smo sodelovali z 

igro na predstavitvi programa 

predšolska vzgoja. 

ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju (promocija) in zagotoviti večji 

vpis dijakov 

pomoč pri 

organizaciji dneva 

odprtih vrat 

predstava Pod 

medvedovo šapo 

– PV2B 

Marija Nemanič oktober Na Dnevu odprtih vrat smo 

sodelovali z igro. 

ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju (promocija) in zagotoviti večji 

vpis dijakov 

sodelovanje pri 

predstavitvah na 

OŠ 

predstavitev šole 

in splošnih 

predmetov 

članice aktiva celo leto Sodelovale smo na tržnici 

poklicev na osnovni šoli. 

 

 

 

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, 

natečaj, projekt 

Vrsta tekmovanja Datum Odgovorni na šoli Poročilo 
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Cankarjevo 

priznanje 

šolsko 

področno 

državno  

11.12. 2018 

23. 1. 2018 

9. 3. 2019 

Marija Nemanič Na prvi stopnji smo prebirali naslednji knjigi: 

Ivan Cankar: Podobe iz sanj   

Polona Glavan: Gverilci  

Prijavljeni dijaki, ki so osvojili priznanja: 

1. Lucija Kolenc, PV2B – bron 

2. Klavdija Barkovič, PV2B – bron 

3. Klementina Hočevar, PV2B 

4. Ana Letig, PV2B – bron 

5. Klara Malnar, PV2B – bron 

6. Karin Nahtigal, PV2B 

Na drugi stopnji smo prebirali knjige: 

Ivan Cankar: Martin Kačur, Tujci,  

Knjiga za lahkomiselne ljudi, Krpanova kobila 

Prijavljeni dijaki in dosežki: 

1. Maja Pavkovič, PV3A 

2. Patricija Breznik, PV3B – bron in srebro 

3. Mateja Šašek, PV3B 

projekt Rastem s 

knjigo 

  Tanja Burgar                         V projektu so sodelovali dijaki in dijakinje  prvih letnikov SSI in PTI. 

projekt 

Medpredmetna 

povezava 

cilj je povezovanje 

med strokovnimi 

moduli  in delo za 

promocijo šole 

 Marija Nemanič Sodelovale smo profesorice naslednjih strokovnih modulov:  

Jezikovno izražanje otrok (Marija Nemanič) 

Lutke (Aleksandra Matjašič) 

Ustvarjalno izražanje – ples, instrument (Nataša Eržen, Klavdija Ketiš)  

Naravoslovje za otroke (Alenka Prevalšek) 

Igre za otroke, kurikulum (Natalija Kunič) 

Družboslovje, razvoj predšolskega otroka (Eva Šilc) 

Matematika za otroke (Maja Končar) 
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Organizirale in izvedle smo naslednje skupne predstave z delavnicami 

za otroke: 

- 14. 11. 2018 – Na DOV smo izvedli 6 x predstavo za 

javnost POD MEDVEDOVO ŠAPO, da bo znanje pod 

kapo, z jezikovno delavnico 

 

VRTEC NA OBISKU – vabilo s ponudbo 3 predstav, dogovor z vrtci 

in izvedba predstav ter delavnic na vse 4 termine: 

- 12. 6. 2019 – PV2B, Pod medvedovo šapo z dvema 

delavnicama – 40 predšolskih otrok s 6 vzgojiteljicami iz 

vrtca Deteljica, Mirna 

 

- 13. 6. 2019 – PV2A, Pod medvedovo šapo z dvema 

delavnicama – 40 predšolskih otrok s 6 vzgojiteljicami iz 

vrtca Deteljica Mirna 

 

- 19. 6. 2019 – PV3B, Pika, pika, pikica z dvema 

delavnicama – 44 otrok, 24 iz Mirne Peči in 20 iz Vavte 

vasi, 6 vzgojiteljic. 

 

- 20. 6. 2019 – PV3A, Zeleni princ z dvema delavnicama – 

40 otrok iz Vavte vasi s 4 vzgojiteljicami 

 

 

- 15. in 16. februar 2019 ŠCNM, izdelava vabil, scenarij, 

režija in izvedba nastopa otroške avtorske igrice z 

naslovom; 

ZELENI PRINC – PV3A 

 

»Gremo na obisk« je naslov našega projekta, v okviru katerega smo  

12. 12. 2018 nastopali v VDC-ju Novo mesto z javno predstavo: Pod 
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medvedovo šapo z dvema delavnicama; jezikovno z bibarijo in 

naravoslovno delavnico. 

 

V veselem decembru, 11. 12. 2018, smo povabili na obisk  Petrov vrtec 

z Otočca, 46 otrok s 6 vzgojiteljicami. 

 

V okviru medpredmetne povezave so v tekočem letu izšle naslednje 

dramske igre v knjižni obliki. Namenjene so za darilni program v 

okviru promocije našega programa; Maček Muri – novo štorijo ponudi, 

Pika, pika, pikica, Rudolf Habsburški, Zeleni princ. 

  

projekt POKIT   Marija Nemanič, 

Suzana Kumelj Bračič 

Skozi celo leto sva aktivno sodelovali. 

natečaj za najboljši 

srednješolski haiku 

  Tanja Burgar Sodelovali  sta dijakinji Maja Kapš in Maja Vodopivec, vendar nista  

dosegli vidnih rezultatov. 

natečaj Mala 

Veronika 2018 

  Tanja Burgar Sodelovala je dijakinja Maja Kapš, vendar ni dosegla vidnih rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

KROŽKI 
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Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Poročilo 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki motivacija z dodatnimi nalogami, 

spodbujanje za sodelovanje na različnih 

tekmovanjih, novinarskem 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 in izvajalci Poročilo 

lektoriranje člankov za spletno stran šole in medije članice aktiva Članice smo skozi celo leto lektorirale prispevke 

dijakov in učiteljev, ki smo jih objavili na spletni 

strani šole, v medijih ali v tisku. 

objava prispevkov v medijih Suzana Kumelj Bračič V medijih smo objavljale aktualne dogodke o 

dogajanju na šoli. 

posodobitev izpitnih listkov za ZI in POM Tanja Burgar Prenovile smo izpitne kombinacije za ustni del 

POM. 

pomoč pri organizacij in izvedbi prireditve dijakov zaključnih letnikov 

(SSI in PTI) 

članice aktiva Nismo sodelovale. 



Stran 78 od 105 

 

 

sodelovanje z DSO Novo mesto Suzana Kumelj Bračič Realizirala sem prireditev ob slovenskem kulturnem 

prazniku. 

sodelovanje z VDC NM Marija Nemanič Realizirala sem predstavo 11. 12. 2018 (Pod 

medvedovo šapo) z delavnicami. 

 

 

GRADBENI AKTIV 

PREDMETI: STROKOVNI GRADBENI PREDMETI  

VODJA AKTIVA: Nevenka Cesar 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Realizacija 

Nevenka Cesar GME ,GMEv, MEH, MEHv, MEHp, GIO, GIOv, ZEM, TZL, GRA G2A, 1LE, GL3A, GL4A,G1B 752  

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

OGT  

G1a, G2A,  G2B, G3B, 1LE, GL3A, 

GL4A 

786  

Damjana Gruden GIO GL3A 99  

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

NPG,PVDp, OGT 

G1A, G1B, G2A, G2B, G3B, GL3A, 

GL4A, 2LK 

799  

Lili Žnidaršič STA,GRK,OGT,PII,STA,NLG G1A, G1B, 2LK , GL3A, GL4A, G2A 715  

Peter Kuzmijak  GRAp, PKOp,  GRKp, IZOp, NPGp, ZIDp G1B, G2B, G3B 884  

Radomir Bajić TZLp, ROLp, PRVp, SOL2p, PIIp, 2LK, 1LE 960  

 

Člani aktiva smo se sestajali mesečno oziroma po potrebi. 

Podrobnejše letne priprave na pouk za posamezen predmet so spravljene v aplikaciji Herkules in pri vodji aktiva. 

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 Rok Poročilo 

 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 ica za celotno 

šolo bo Natalija Kunič, 

sodelovali bomo vsi člani 

aktiva 

 Vsi člani aktiva smo sodelovali pri 

izvedbi tehničnih dni in predstavitvah, 

več v poročilu koordinatorice. 

DOV  koordinator za SGLVŠ bo 

Mirko Gorenc 

Peter Kuzmijak, Rado 

Bajić in Mirko Gorenc 

14. 11. 

2018 

Izvedeno. 

informativni dan   koordinator bo določen 

kasneje, sodelujemo vsi 

člani aktiva 

15. in 16. 

2. 2019 

Predstavitev za GT je izvedla Nevenka 

Cesar, za SPI pa Mirko Gorenc. Vsi 

člani smo uredili učilnice, delavnice in 

hodnike. 

sejem Gornja Radgona  tekmovanje (delavnice), in 

sicer v primeru, če bo 

tekmovanje v poklicu, ki ga 

izobražujemo na naši šoli 

Radomir Bajić in Peter 

Kuzmijak 

april 2019 Letos tekmovanja srednjih šol ni bilo. 

mednarodna gradbeniada za 

dijake 

  po dogovoru po razpisu  april 2019 Sodelovali smo v tekmovanjih: GT, 

mentor Nevenka Cesar, keramičarski 

nalogi, mentor Peter Kuzmijak, in v 

športnih tekmovanjih. 

tekmovanja ACAD   Mirko Gorenc (šolsko, 

državno in mednarodno 

bo po dogovoru) 

 Dva dijaka sta se uvrstila na državno 

tekmovanje, niso se uvrstili na 

ACADolimpiado v Italiji. 

tekmovanje  Gradbena 

mehanika 

  Nevenka Cesar  Izvedeno šolsko, dva dijaka sta se 

uvrstila na državno. 

matura  priprava pisnih pol in 

vprašanj, priprava dijakov, 

mentorstvo 4. izpitni enoti, 

Nevenka Cesar, Lili 

Žnidaršič, Zdenka Zorko, 

Mirko Gorenc 

 Izvedeno. 
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ocenjevanje izpitov, ustni 

del 

zaključni izpit   Peter Kuzmijak, Mirko 

Gorenc  

 Izvedeno. 

projektni dnevi za G3A povezava 

teorije in 

prakse 

 Mirko Gorenc, Peter 

Kuzmijak,  Nevenka 

Cesar, Lili Žnidaršič, 

Zdenka Zorko (odvisno 

od same naloge) 

 Izvedli Mirko Gorenc, Peter Kuzmijak 

in Zdenka Zorko. Dijaki so bili s 

povezovanjem teorije s prakso 

zadovoljni. 

strokovne ekskurzije    Lili Žnidaršič   Izvedeno. Več v poročilu Lili 

Žnidaršič. 

razstave   Lili Žnidaršič, Zdenka 

Zorko, Nevenka Cesar, 

Mirko Gorenc  

 Na začetku šolskega leta in pred IND 

smo uredili hodnike, nismo pa pripravili 

razstave zaključnih nalog. 

gradbeniada učiteljev    vsi člani aktiva 5. in 6. 

10. 2018 

Bili smo organizatorji in smo pripravili 

prijetno, družabno gradbeniado v 

Podzemlju, si ogledali Metliko in šolo 

Bistra Buča. 

študijska skupina   vsi člani aktiva  Vsi smo sodelovali. 

  

 

 
TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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

Gradbeniada  državno vsi člani aktiva, odgovorni za 

posamezne naloge se določijo 

kasneje 

2. mesto GT (most iz špagetov), 

3. mesto keramičarji (državni 

grb), 3. mesto odbojka, 3. mesto 



Stran 81 od 105 

 

nogomet, skupaj četrto mesto. 

ACAD  državno, mednarodno Mirko Gorenc Primož Zore je bil četrti na 

državnem tekmovanju. 

Tehnično risanje  šolsko, na nivoju šolskega 

centra 

Zdenka Zorko Dijaki se niso uvrstili na državno 

tekmovanje. 

Gradbena mehanika  šolsko, državno Nevenka Cesar Dva dijaka sta osvojila srebrni 

priznanji. 

Megra - tekmovanje   državno Peter Kuzmijak, Radomir Bajić Tekmovanja ni bilo. 

Mostovi iz špagetov na fakulteti 

za 

gradbeništvo 

v MB 

 Nevenka Cesar, Mirko Gorenc Prijavili so se 3 dijaki  iz GL3A, 

spremljal jih je Mirko Gorenc. 

Naredili so zelo lep most, ki je bil 

premalo nosilen. Tekmovanje 

oziroma izdelava je potekala od 6. 

do 8. maja 2019 v MB. 

 
KROŽKI 

 

Krožek Mentor Cilji krožka Poročilo 

mehanika Nevenka Cesar delo z nadarjenimi Skozi celo leto smo 

reševali tekmovalne 

naloge. 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Poročilo 

nadarjeni dijaki diferenciran pouk v razredu Izvedeno. 

dijaki s posebnimi potrebami delo po odločbi za dijaka Izvedeno. 

dijaki športniki upoštevanje statusa Izvedeno. 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa Izvedeno. 
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LESARSKI AKTIV 

 

VODJA AKTIVA: Mihael Gorše 

 

ČLANI AKTIVA 

Učitelj Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Slavko Barborič FPLp, OLEp, OLEp, MOLp, BIPp, SNIp, PROp 2LK, L1C, L1D, L2A, L3C, LG4A 938 

Darko Brišar PZL, MOLp, OLEp, STPp, BIPp, SNIp, POL, PROp L1B, L2A, L3C, LG4A 1001 

Goran Delajković PPD, PPDv, PRO, PROv, EPR, EPRv, VPP LG3A, LG4A, L1B, L2B 629 

Mihael Gorše SNI, KLS, LES, LLP, NPK, TPL, CNC, POL,  L1A, L1D, L2C, L2D, L3C, LG3A, LG4A 805 

Anton Hrastar SKRp, MOLp, PROp, BIPp, SNIp, TOVp, FPLp, OSPp L1A, L1B, L2A, L2B, L2C, LG3A 918 

Nadja Kapš TKR, TVO, RKO, RKO, RKLv, KOP, OPI, OPIv, KLI L1A, L1B, L2A, L2B, L2C, L3C, LG3A, LG4A 775 

Franci Lovrin TOLp, OLEp, TZLp, ROLp, PRVp, KOPp,  L1B, L1C, L1E, LG3A 969 

Slavko Mirtič STPp, BIPp, PROp, OLPp, SNIp L2B, L2D, L3C 

495 + organizator 

PUD-a in vodja 

delavnic 

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

Valentin Pečaver 
LEL, MOL, LOS, OLE, POL, TVO, TOL, SOL, PRT, 

BIP 
L1A, L2A, L1C, L3C, LG3A, L1B, L2B, L1D 873 

Matej Hočevar TKRv, TOVp, LES, KLE, PLO, MAL, KPO, RKLv L1A, L1C, L2A, L2C, L2D 872 
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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) 

ustvariti večjo 

prepoznavnost šole v 

okolju (promocija) 

in zagotoviti večji 

vpis dijakov  

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 Z nabavo nove 

strojne opreme smo 

izboljšali delovne 

pogoje pri izvajanju 

praktičnega pouka. 

izobraževanje 

učiteljev 

strokovno izobraževanje, 

izboljšanje in 

posodabljanje znanja 

- izobraževanje na 

področju 

software 

- Maestro Xilog 

- MasterCam 

- MegaCad 

- Megatischler 

- STEARCOM ter 

projektiranje 

lesnih hiš. 

dobavitelj 

MasterCam 

VŠ Novo 

mesto 

VŠ Novo 

mesto 

interni 

predavatelji 

organizacija 

izobraževanja- 

Delajković 

uporaba in 

inplementacija  

Softwara 

oktober 2018 

januar 2019 

februar- junij 

2019 

Ni bilo relizirano. 

sodelovanje s 

socialnimi partnerji 

in promocija 

povezovanje šole na 

področju odprtega 

kurikuluma . 

sodelovanje z 

Gospodarsko in 

obrtno zbornico, večji 

vodja aktiva in 

PUD-a 

ravnateljica 

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. 

obrtniki in podjetja 

strokovno srečanje s 

predstavniki lesno 

predelovalnih podjetij 

s področja Dolenjske, 

Posavja in Bele 

krajine 

Damjana 

Gruden ter 

vodja aktiva 

Mihael Gorše 

 

 

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

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali 

sklopa 

Razred,  

oddelek, 

skupina 

Tema,  

vsebina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci 

(oseba ali 

tim) 

aktivnosti 

Didaktična 

gradiva, 

literatura 

Samoocena izvajalca 

ni uspelo – delno uspelo – 

uspelo  in opisna ocena (do 

30 besed):   

SSI lesarski 

tehnik 

konstruiranje 

lesnih sklopov 

(KLS) 

 

prestavitev 

predmeta v 

prvi letnik 

usklajevanje z 

drugimi 

predmeti 

(strokovni) 

povezava z 

izvedbo 

praktičnega 

pouka – 

struktura 

izdelkov 

1, 2 vezi, sklopi, 

izdelek 

1 leto Mihael Gorše 

Hrastar, 

Hočevar 

 

PDF, učbeniki 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, 

1 leto 

marec, 

april, 

maj 

Delajković PDF, 

Mindmaneger, 

posli, učbenik 

Z robnimi pogoji in natančnimi 

navodili smo izboljšali realizacijo 

priprave dokumentacije in s tem 

skrajšali izdelavo izdelkov v 

delavnicah. 
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metodologija 

in dinamika 

izvedbe 

opredelitev 

ciljev 

ekonomika 

(SSI in PTI) 

posodobitev 

programske 

opreme 

uporaba 

profesionalnih 

programov na 

področju 

vodenja 

podjetja 

(finančna 

dokumentacija) 

4, 2 vodenje 

ekonomske 

dokumentacije 

po zakonodaji 

R. Slovenije, 

knjigovodstvo 

računovodstvo, 

glavna knjiga 

in bilanca 

uspeha 

1 leto Goran 

Delajković 

posli, 

mindmaneger, 

MS excel 

Uporaba tabel, programske 

ekonomske i+opreme. 

Furniranje 

plošč (NPI) 

dodatni modul 

iz kvote 

odprtega 

kurikuluma 

usklajevanje z 

drugimi 

predmeti 

(strokovni) 

povezava z 

izvedbo 

praktičnega 

pouka- 

struktura 

izdelkov 

2 vezi, sklopi, 

izdelek 

1 leto Anton 

Hrastar 

 

praksa Dijaki NPI  se seznanijo s furnirji. 

vajeništvo SPI 

mizar 

postavitev 

predmetnika 

povezava  1., 2. strokovni 

moduli 

1. leto Gorše, 

Mirtič, 

teorija, praksa Postavili smo temelje 

izobraževanja v šoli in 

delodajalcu na PUD. 
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ravnateljica 

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

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

EuroSKILLS september  2018 visok, evropsko prvenstvo Gorše,  M. Gorše sodeloval kot mentor in 

sodnik v kategoriji pohištveni 

mizar. Osvojeno 8. mesto. 

Lesariada april  2018 visok, državno Gorše Mihael, ravnateljica Osvojeno skupno 8. mesto na 25. 

lesarijadi za dijake v Postojni. 

PIKO april 2018 visok, državno prvenstvo Nadja Kapš Zlato priznanje iz državnega 

tekmovanja PIKO za 1. mesto. 

Projekt:  Lepo je deliti 

(sodelovanje z rdečim Križem 

OOZRK Dolenjske in Bele Krajne 

september 2018–

junij 2019 

šol. leto 2018/19 

 Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin, 

Hočevar 

Izdelava pohištva za socialno 

ogrožene ter učilnice na novem 

MIC-u. 

Izdelava šablon november 2018  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

Za potrebe MO Novo mesto so se 

izdelale šablone za Velodrom v 

Češči vasi. 

Projekt DSO šol. leto 2018/19  Mirtič, Gorše Izdelali smo abecedo 

Izdelava toplih gred šol. leto 2018/19  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin 

Realizirano v skladu z vodjo MIC-

a,Tomažem Pintaričem 

Bazar november 2018, 

januar 2019 

 vsi člani lesarskega aktiva Izdelava lesenih izdelkov za šolski 

sklad. 
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Lions Klub šol. leto 2018/19  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 2018/19  Pečaver Za socialne partnerje smo izdelali 

spominske medalje. 

Razstava lesenih izdelkov v Obrtno 

podjetniški zbornici OE Novo 

mesto 

junij – julij 2019  vsi člani lesarskega aktiva Na pobudo Državnega Sveta RS, 

smo dijakom zaključnih letnikov 

omogočili razstavo izdelkov za 

javnost. 

Protokolarna darila šol. leto 2018/19  Pečaver, Mirtič, Gorše Poslovna darila za ŠC Novo mesto. 

Telovadnica – renoviranje športnih 

pripomočkov 

šol. leto 2018/19  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 2018/19  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 

pohištvom. 

PCU – izobraževanje odraslih šol. leto 2018/19  Delajković, Hrastar, Mirtič Učitelji so izdelali kataloge 

strokovnih predmetov za PCU – 

izobraževanje odraslih. 

Omare za Novi MIC - PV šol. leto 2018/19  Mirtič, Hrastar, Barborič, 

Brišar, Gorše, Lovrin, 

Hočevar 

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) 
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Oblikovanje lesa – Goran Delajković 

(natečaj za reprezentančni izdelek) 

inovativni pristop k 

oblikovanju izdelkov iz lesa 

ideja, priprava in 

realizacija 

mentorski pristop Ni bil reliziran. 

Projektiranje izdelkov – Goran 

Delajković 

postopki projektnega dela in 

timsko delo 

oblikovanje, 

oblikovanje tima, 

timsko delo 

mentorstvo 4. izpitna enota v PTI in SSI 

programih. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

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

nadarjeni dijaki dodatna izobraževanja, strukturiranje nalog vsi Nadgradnja znanja pri CNC programiranju 

in vajah – Gorše. 

dijaki s posebnimi potrebami v dogovoru s strokovno službo vsi Nadja Kapš je nudila strokovno pomoč 

dijakom pri strokovnem risanju. 

dijaki športniki status   

dijaki kulturniki status   

dijaki, ki smo jim tutorji status   

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

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

evalvacija in predlogi prenovljenega programa lesarski 

tehnik ssi 

aktiv Ni bil reliziran. 
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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 Delajković, Mirtič, Gorše Ni bil reliziran. 

 

DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

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

VODJA AKTIVA: BILJANA BAHAT 

Učitelj  Predmeti Oddelki  

Biljana Bahat DRU 

SOC 

DRO 

G1B, G2B, L1C, L1D, L2D, L2C 

L1E, PV3A, L2B, LG3A, GL4A, PV2A, PV2B 

 

Janja Hauptman GEO 

GEO OK, DRO 

ZGO OK 

G1A, L1A, L1B, L2B, PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3B  

Janja Javoršek/Eva Šilc PSI, RUP, VES PSI PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B, 1TA, 1TB, 3AS, 3BS,   

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   
                                 

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok Poročilo 



Stran 90 od 105 

 

sodelovanje s 

socialnimi partnerji ter 

promocija 

predstavitve šole in 

izobraževalnih 

programov po osnovnih 

šolah in v okolju 

 

predstavitev šole in 

izobraževalnih programov 

po šolah in na tehničnih 

dnevih, informativni dan,  

dan odprtih vrat,  

   

vsi člani od 1. 9. 2018  

do 31. 8. 2019 

Opravljeno. 

spodbujanje 

strokovnega in 

osebnega razvoja 

učiteljev 

strokovno 

izobraževanje, 

izboljšanje in 

posodabljanje znanja, 

osebni razvoj 

udeležba članov aktiva na 

razpisane in izbrane  

seminarje, posvete, 

konference 

vsi člani razpisani datumi 

izvajalcev 

Opravljeno. 

razvoj in uvajanje 

sodobnih metod dela in 

sredstev 

razvoj metodologije dela 

in prilagajanje potrebam 

sodobnega pouka 

izobraževanje in 

samoizobraževanje za 

delo z interaktivno tablo,  

prenos izkušenj in znanja, 

timski pristop 

vsi člani permanentno Opravljeno. 

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 

 

Biljana Bahat 

 

 

 

 

 

 

 

Biljana Bahat 

od oktobra 2018 

do junija 2019 

 

 

 

 

 

od oktobra 2018 

do junija 2019                      

Opravila Janja Hauptman. 

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 
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tekmovanje, natečaj projekt datum, kraj nivo tekmovanja odgovorni na šoli Poročilo 

udeleževanje na natečajih in 

tekmovanjih, ki bodo razpisani 

tekom šolskega leta 

  vsi člani Opravljeno. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki motivacija z dodatnimi nalogami, 

spodbujanje za sodelovanje na 

različnih tekmovanjih 

vsi člani aktiva Opravljeno. 

dijaki s posebnimi potrebami prilagojeno delo in naloge, glasno 

govorjenje, ponavljanje, 

individualno prilagojene naloge 

vsi člani aktiva Opravljeno. 

dijaki športniki individualni dogovor o terminih 

sodelovanja 

vsi člani aktiva Opravljeno. 

dijaki kulturniki individualni dogovor o terminih 

sodelovanja ter sodelovanje pri 

gledališkem in nov. krožku 

vsi člani aktiva Opravljeno. 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

nadstandardna strokovna ekskurzija Biljana Bahat Opravljeno. 

občasen potek pouka na terenu (muzej, institucije, ogledi) Biljana Bahat, Janja Hauptman Opravljeno. 
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medpredmetna povezava vsi člani aktiva Opravljeno. 

sodelovanje pri izpeljavi strokovnih ekskurzij, projektnih 

dnevih in tednih 

vsi člani  aktiva Opravljeno. 

sodelovanje pri inventuri vsi člani aktiva Opravljeno. 

vodenje šolske kronike Janja Hauptman Opravljeno. 

sodelovanje pri projektu Zdrava šola Biljana Bahat Opravljeno. 

sodelovanje POKIT  projekta Biljana Bahat Opravljeno. 

šola ambasadorka Evropske unije Biljana Bahat Opravljeno. 

 

 

AKTIV TUJIH JEZIKOV 

PREDMETI: ANG 

VODJA AKTIVA: Vesna Prodanović, prof. 

 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur 

Saša Kralj angleščina L1A, L2A, G2A, GL3A, LG3A, G2B, G3B, L2D, L3C, L2B - PTI 731 ur 

Vesna Prodanović angleščina G1A, L1D, GL4A, LG4A, L1B-PTI, PV1A, PV1B, PV3B 728 ur 

Mira Štefanič angleščina L1C, L2C, G1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV4A, PV4B,  705 ur 

 

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

Vse članice aktiva smo bile tudi razredničarke (Saša Kralj v razredu L1A – 35 ur), (Mira Štefanič v razredu PV3A – 17,5 ur), (Vesna Prodanović 

v razredu L1B-PTI -35 ur). 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

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

programov in  zagotoviti večji vpis 

dijakov 

 predstavitev šole na OŠ  po potrebi V sklopu aktiva v letošnjem šolskem 

letu ni bilo potrebe po predstavitvah šole 

na osnovnih šolah. 

ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju 

 predstavitev šole na OŠ po potrebi  

DOV    Pri dnevu odprtih vrat članice aktiva 

nismo sodelovale. 

informativni dan    V šolskem letu 2018/2019 sta v sklopu 

informativnega dneva sodelovali članici 

aktiva Mira Štefanič in Saša Kralj. 

poklicna matura  priprava dijakov, 

mentorstvo, ocenjevanje 

na ustnem in pisnem 

delu izpita 

Saša Kralj, Vesna 

Prodanović, Mira 

Štefanič 

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

IATEFL  tekmovanje za 3. 

letnike SSI 

naknadno šolsko, regijsko, 

državno 

Mira Štefanič, Saša 

Kralj, Vesna 

Prodanović 

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile tri dijakinje in  

trije dijaki naše šole, uspeh je bil dober, saj sta eni 

tekmovalki manjkali le dve točki do uvrstitve na 

državno tekmovanje. 

bralna značka celo šolsko leto  Mira Štefanič, 

Vesna Prodanović 

Pri bralni znački so sodelovali dijaki 1., 2. in 3. 

letniki predšolske vzgoje. Skupno so prejeli 12 

srebrnih priznanj in 11 priznanj za sodelovanje. 

 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti Poročilo 

nadarjeni dijaki dodatno delo, 

diferenciran pouk 

Pri pouku tujega jezika poskušamo boljše dijakinje in dijake motivirati z bolj zahtevnimi 

nalogami in s sodelovanjem na tekmovanjih. 

dijaki s posebnimi potrebami glede na odločbo Pri dijakih s posebnimi potrebami smo upoštevale smernice v odločbi. 

dijaki športniki upoštevanje statusa Dijaki športniki so imeli po dogovoru napovedano ustno preverjanje in ocenjevanje znanja. 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa Upoštevale smo tudi status kulturnika. 

 

AKTIV ZA VZGOJO PREDŠOLSKEGA OTROKA 

PREDMETI: PPO, RUP, VZO, KOV, IGO 

VODJA AKTIVA: Alenka Prevalšek 

ČLANI AKTIVA  
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Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Realizacija 

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

Janja Javoršek/Eva Šilc PSI, VES-PSI, RUP PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 14 realizirano* 

Alenka Prevalšek VZO, VZOv PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 8 realizirano* 

*natančnejši podatki v eAsistentu 

Članice smo se v šolskem letu 2018/2019 srečale trikrat. 

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

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                        

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Spremljava in 

kazalniki  

Rok Poročilo 

predstavitev šole in izobraževalnih 

programov in  zagotoviti večji vpis 

dijakov 

sodelovanje na tehničnih 

dnevih, predstavitve na 

šolah in vrtcih, 

osnovnošolske tržnice 

člani aktiva analiza vpisa 31. 08. 

2019 

Članice aktiva smo sodelovale pri 

organizaciji promocije, bile prisotne 

na predstavitvah, tržnicah in pri 

izvedbi informativnega dne ter 

delavnic za vrtce. 

ustvariti večjo prepoznavnost šole v 

okolju 

sodelovanje z vrtci, zdrava 

šola, informativni dan, dan 

odprtih vrat  

članice aktiva pojavljanje v 

medijih, dober 

vpis dijakov v 

naslednjem 

šolskem letu 

31. 08. 

2019 

S sodelovanjem z zunanjimi 

institucijami *(RK, zavodi za 

starejše in otroke s posebnimi 

potrebami, društvi za zaščito živali 

…), predvsem pa vrtci smo 

uresničile ta zadani cilj. 

uspešna priprava dijakov na maturo seznanjanje dijakov s 

potekom mature, dodatne 

ure priprav na maturo, 

individualno svetovanje 

članice aktiva rezultati na maturi 31. 08. 

2019 

Z rednim delom ter dodatnimi 

pripravami pred maturo smo dijake 

pripravile na POM, kjer so bili 

uspešni. 



Stran 96 od 105 

 

dvigniti nivo znanja dijakov pri 

ožjih strokovnih modulih 

kvalitetno delo pri pouku, 

sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

članice aktiva učni uspeh 31. 08. 

2019 

Dodaten trud je bil vložen v 

povezovanje ožjih strokovnih 

modulov, na čemer bomo delale 

tudi v bodoče. 

uporaba strokovnega znanja dijakov 

v praksi (PUD v vrtcih) 

kvalitetno delo pri pouku 

sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

mentorice v 

vrtcu 

uspeh pri 4. 

predmetu POM 

31. 08. 

2019 

Pri pouku vključimo vsa področja 

pridobljenega znanja iz prakse, tako 

da povežemo teorijo s prakso in 

osmislimo to delo. 

sodelovanje z okoljem sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

članice aktiva zadovoljstvo 

dijakov 

31. 8. 

2019 

S povezovanjem z zunanjim* 

okoljem smo delale tako na 

prepoznavnosti šole, hkrati pa smo 

dijakom omogočile pridobivanje 

dodatnih znanj na drugačen način, 

kar jih vedno dodatno motivira. 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

 

- povprečna ocena na koncu leta 

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

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo 

tekmovanja 

Odgovorni na šoli Poročilo 

naravoslovne delavnice za vrtce april/junij, 2019  Alenka Prevalšek V tem šolskem letu smo pripravili 5 

naravoslovnih delavnic, ki so bile 

izvedene v okviru Obiskov iz vrtca. 

prostovoljstvo celo šolsko leto  Natalija Kunič Naši dijaki še vedno sodelujejo kot 
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prostovoljci z zunanjimi institucijami in 

tako bogatijo življenje starejšim, osebam s 

posebnimi potrebami. Pomagajo z učno 

pomočjo ter izvajajo številne delavnice za 

predšolske otroke v sklopu številnih 

dobrodelnih prireditev. 

medpredmetno povezovanje celo šolsko leto  članice aktiva Članice aktiva dnevno sodelujemo, se 

dogovarjamo o izvedbi dejavnosti, 

prilagajanju snovi. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni 

in izvajalci 

Poročilo 

nadarjeni dijaki dodatno delo vsi učitelji Za nadarjene dijake pripravimo dodatne 

vsebine. Organizirana je bila tudi priprava 

na 5. predmet mature iz psihologije. 

dijaki s posebnimi potrebami upoštevamo predpisane posebne potrebe 

posameznika 

vsi učitelji Upoštevale smo potrebe dijakov s 

posebnimi potrebami in jim omogočile, da 

pokažejo znanje na njim primeren način 

(ocenjevanje krajših sklopov, več ustnega, 

podaljšan čas …). 

dijaki športniki upoštevanje dogovorov z dijaki, ki imajo status vsi učitelji Dijaki športniki so imeli možnost 

napovedanega ocenjevanja na vseh 

področjih in pri vseh načinih ocenjevanja. 

Individualni dogovori so dijakom 

omogočili uspešnost tako na šolskem kot 

tudi športnem področju. 

dijaki kulturniki    



Stran 98 od 105 

 

dijaki, ki smo jim tutorji    

                                 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

analiza uspeha na maturi, spomladanski rok članice aktiva Dijaki so uspešno opravili maturo iz 2. 

predmeta VPO na POM.  

pregled ustnih kombinacij za POM članice aktiva V tem šolskem letu smo, glede na navodila iz 

izobraževanja, ponovno prevetrile ustne 

kombinacije in jih ustrezno dopolnile. 

uvajanje novega člana v delo (psiholog) članice aktiva Eva Šilc je prevzela delo psihologa in se 

vključila v naš strokovni aktiv vestno in 

strokovno. 

 

 

AKTIV USTVARJALNEGA IZRAŽANJA 

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

VODJA AKTIVA: dr. Lorena Mihelač 

ČLANI: 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število 

ur 

Lorena Mihelač USIins, USIgla, UMEgla, LJU GLA, PVZ, 

MLT 

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

MLT 

814,3 

Gregor Zagorc UMEgla, USIins 1AS,1BS, F1A,F1B, K1A,K1B, G1A, GL3A, LG3A, PV1A, 788,1 



Stran 99 od 105 

 

PV1B, PV3A, PV4A, PV3B, PV4B,  

Klavdija Ketiš USIins PV1B, PV1B, PV3A, PV2A, PV1A, PV2A, PV3B, PV3B, PV2B 727,8 

Matej Burger USIins PV2A, PV3B, PV1A, PV2B, PV2A, PV1B 768,8 

Simon Širec USIins PV1A,PV1B,PV2A,PV3A 429,2 

Aleksandra Matjašič USIlik, UMElik, LJU LIK, LIZ, LUT PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 791,5 

Nataša Eržen USIple, PLI PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 457 

Branka Klarić UST PV3A, PV3B 136 

Marija Nemanič JIZ PVA2A, PV2B, PV3A, PV3B 136 

 

 

SESTAJANJE ČLANOV AKTIVA GLASBENIKOV 

 Člani aktiva so se srečevale enkrat mesečno.  

 Po potrebi so bili izredni sestanki med člani aktiva. 

 Redna (dnevna) komunikacija je  potekala po elektronski pošti in telefonu oziroma v kabinetu PV.  

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Rok Poročilo 

zagotoviti večjo 

prepoznavnost 

 

in zagotoviti večji 

vpis dijakov 

 

zagotoviti večjo 

mednarodno 

prepoznavnost 

  

sodelovanje pri OIV 

sodelovanje pri kulturnih 

dnevih  

 

sodelovanje/priprava različnih 

nastopov, prireditev 

 

sodelovanje pri 

tekmovanjih/natečajih 

 

promocija poklicev Jasna Jurjavčič,  

Gregor Zagorc, 

Simon Širec, 

Lorena Mihelač   

Matej Burger, Marija 

Nemanič, Aleksandra 

Matjašič, Nataša 

Eržen, Klavdija Ketiš 

2018/2019 Vse dogovorjene aktivnosti so bile 

izvedene v šolskem letu 2018/2019. 

Podrobna poročila o vsaki aktivnosti 

so zavedene pod določeno aktivnost 

v Herkulesu. 
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zagotoviti večjo 

kvaliteto dela 

popravni izpiti, predmetni 

izpiti, 

izdelava skript za predmet 

klavir in kitara, 

sodelovanje pri glasbenih 

projektih, 

sodelovanje pri mednarodnih 

projektih, 

sodelovanje pri likovnih 

projektih, 

sodelovanje pri plesnih 

projektih 

  sodelovanje pri 

Vzgojiteljadi  
vsi člani aktiva oktober 

2018 

Uspešno smo sodelovali na 

Vzgojiteljadi. 

  sodelovanje z drugimi 

vzgojno-izobraževalnimi 

institucijami 

vsi člani aktiva 2018/2019 Bili smo prepoznavni tudi kot ŠC 

NM, SGLVŠ v okviru sodelovanj z 

drugimi institucijami. 

  dan odprtih vrat vsi člani aktiva (po 

dogovoru) 

oktober 

2018 

Izpolnili smo dogovorjene aktivnosti. 

  EXTEMPORE Aleksandra Matjašič 2018/2019 Extempore je bil izveden 

(podrobnosti v poročilu prof. 

Aleksandre Matjašič). 

  orkester ŠCNM Gregor Zagorc 2018/2019 Vsi dogovorjeni nastopi Big Banda 

in podroben opis teh nastopov v 

poročilu prof. Gregorja Zagorca 

  zbor ŠCNM Matej Burger 2018/2019 Aktivnosti zbora so bile manj 

realizirane zaradi nezmožnosti 

usklajevanja termina vaj za različne 

oddelke. Več podrobnosti v poročilu 

prof. Mateja Burgerja. 
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  informativni dan vsi člani aktiva (po 

dogovoru) 

februar 

2019 

Uspešno smo se predstavili na 

informativnem dnevu in opravili vse 

dogovorjene aktivnosti. 

  proslava ob kulturnem 

dnevu 
ožji del aktiva 

(glasbeniki) 

februar 

2019 

Uspešno smo se predstavili na 

proslavi in opravili vse dogovorjene 

aktivnosti. 

  novoletni koncert vsi učitelji aktiva december 

2018 

Uspešno smo izvedli novoletni 

koncert in vključili veliko število 

udeležencev iz različnih oddelkov z 

visoko kvaliteto nastopov. 

  Veseli december (NM) vsi učitelji aktiva december 

2018 

Vse aktivnosti planirane v tem 

mesecu smo uspešno realizirali. 

  priprava predstavitev 

pravljic za vrtce in druge 

skupine 

Marija Nemanič 2018/2019 Vse predstavitve so bile izredno 

uspešne. Podrobnosti so v poročilu 

prof. Marije Nemanič. 

  pevsko tekmovanje »Prvi 

glas ŠC Novo mesto« 
učitelji glasbe maj 2018 Tekmovanje ni bilo izvedeno glede 

na ostale aktivnosti. 

  priprava mednarodnih 

projektov  
Lorena Mihelač 2018/2019 Vse priprave so bile uspešne. 

Prijavili smo 12 mednarodnih 

projektov v tem šolskem letu s 

širokim področjem sodelovanja tako 

za učitelje, dijake in šole, vključene v 

ŠC NM. 

  zaključna proslava 4. 

letniki 
Saša Kralj maj 2019 Proslava je bila uspešno izvedena. 

Podrobnosti so v poročilu od prof. 

Saše Kralj. 

  objava člankov Lorena Mihelač 2018/2019 Veliko člankov je bilo objavljenih; 

bili smo uspešni tudi na kongresih in 

simpozijih. 
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  medpredmetno 

sodelovanje 
vsi učitelji aktiva 2018/2019  

  sodelovanje na različnih 

seminarjih 
vsi učitelji aktiva 2018/2019 Vsi člani aktiva smo aktivno 

sodelovali na predvidenih in 

dogovorjenih seminarjih. 

  dopolnilno/obvezno 

izobraževanje 
vsi člani aktiva 2018/2019 Vsi člani aktiva smo aktivno 

sodelovali na predvidenih in 

dogovorjenih terminih za 

dopolnilno/obvezno izobraževanje. 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

 oktober 2018 januar 2019 junij 2019 Poročilo 

uporaba PPT pri pouku vsi učitelji 

aktiva 

vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Aktivna uporaba PPT-a. 

uporaba projektorja pri pouku vsi učitelji 

aktiva 

vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Aktivna uporaba projektorja. 

uporaba spletnih straneh pri pouku vsi učitelji 

aktiva 

vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Aktivna uporaba spletnih strani. 

uporaba socialnih medijev pri pouku (Youtube, 

Twitter, Facebook, TED.com ...) 

vsi učitelji 

aktiva 

vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Aktivna uporaba različnih socialnih 

medijev. 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

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

Evropa v šoli februar 2019 

nacionalni 

Lorena Mihelač, Aleksandra 

Matjašič, Marija Nemanič 

Od učiteljev so dijake pripravljali na 

natečaj Matjašič in Mihelač, vendar je od 

mentorjev na natečaju sodelovala 

Aleksandra Matjašič. Podrobnosti v 

poročilu prof. Aleksandra Matjašič. 

Mednarodni projekti 2018/2019 mednarodna raven Lorena Mihelač Vsi mednarodni projekti so bili uspešni 
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izvedeni, nekateri pa tudi zaključeni. 

Podrobnosti v poročilu prof. Lorena 

Mihelač. 

Zdrava šola 2018/2019 

nacionalni 

Lorena Mihelač in ostali 

člani aktiva (po dogovoru) 

Pri projektu so aktivno sodelovali samo 

nekateri učitelji – ostali učitelji smo 

izvedli aktivnosti znotraj samega pouka. 

Ustvarjanje v tekstilu 2018/2019 
nacionalni 

Branka Klarić Dogovorjene aktivnosti so bile uspešno 

izvedene. 

Glas mladih 2018/2019 nacionalni vsi člani – glasbeniki To leto nismo sodelovali na tekmovanju. 

Glasbena terapija 2018/2019 

nacion/internacionalni 

Lorena Mihelač Aktivnosti so bile izvedene znotraj pouka 

s 3. in 4. letniki. Več v poročilu prof. 

Lorena Mihelač. 

Zvočnost lesa 2018/2019 
nacion/internacionalni 

Lorena Mihelač, Goran 

Delajković 

Letos smo manj izvajali aktivnosti zaradi 

slabega zanimanje dijakov. 

Vzgojiteljada  2018/2019 nacionalni učitelji aktiva (po dogovoru) Učitelji (po dogovoru) so se udeležili 

Vzgojiteljade. 

 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Poročilo 

Glasbena terapija  

(Lorena Mihelač) 

 

 

Orkester ŠC NM 

(Gregor Zagorc) 

 

 

sodelovanje s tujimi partnerji – 

razvoj strategije – obvladanje 

stresa, razvoj samozavesti, 

prevladovanja treme  

 

sodelovanje na nastopih, 

promocija  

ŠC NM 

- aktivno izvajanje 

terapije z otroki s 

posebnimi potrebami 

(vrtec in OŠ) 

- pisni prispevki 

 

 

- igranje v orkestru in 

- mentorstvo  

- evalvacija 

izdelkov 

- članek 

- posredovanje 

na spletno 

stran 

 

Aktivnosti so bile uspešno izvedene. 

Vse podrobnosti teh aktivnosti so v 

individualnem poročilu vsakega od 

navedenih učiteljev. 
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Zbor ŠC NM 

(Matej Burger) 

 

 

sodelovanje na nastopih, 

promocija  

ŠC NM 

nastopih 

 

- petje v zboru in nastopih 

 

- mentorstvo 

 

 

- mentorstvo 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki predvideva se delo s posebno nadarjenimi 

dijaki (področje glasbe – igranje 

glasbila/petje)  

glasbeni del aktiva  Veliko truda je bilo vloženo v delo z 

nadarjenimi dijaki, ki so se vključevali glede na 

svoj talent v različne nastope, snemanja, 

tekmovanja, evalvacijo nadarjenosti in merjenje 

glasbenih parametrov. 

dijaki s posebnimi potrebami individualna pomoč vsi člani aktiva Glede na potrebe določenih dijakov smo 

ponujali še dodatno pomoč, ki sicer ni bila 

uradno določeno s sklepom. 

dijaki športniki prilagajanje šolskih obveznosti vsi člani aktiva Glede na dogovore smo prilagajali obveznosti 

dijakom. 

dijaki kulturniki prilagajanje šolskih obveznosti vsi člani aktiva Glede na dogovore smo prilagajali obveznosti 

dijakom. 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

evalvacija dela vsi člani aktiva Glede na aktivnosti, ki so bile izvedene, sodelovanja ipd. smo to leto bili 
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nadpovprečno uspešni. 

diseminacija rezultatov vsi člani aktiva Vsi pridobljeni rezultati so bili tekom šolskega leta na ustrezen način in pravočasno 

objavljeni na spletni strani šole in na portalu šole Facebook. 

izdelava načinov in kriterijev ocenjevanja vsi člani aktiva To šolsko leto smo določili dodatni kriterij glede ocenjevanja, ki bo enoten in v 

skladu s šolsko zakonodajo. 

 


