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1 UVOD 

 

V šolskem letu 2020/2021 je delo potekalo v skladu z letnim delovnim načrtom šole, vendar 

je bilo zaznamovano z epidemijo Covid-19. 

Šolsko leto smo začeli kot običajno, vendar z upoštevanjem priporočil za zajezitev novega 

korona virusa, po tako imenovanem modelu B. Takoj na začetku smo pripravili vse potrebno 

za morebitni prehod na delo na daljavo – vsem dijakom novincem smo uredili dostop do 

spletne aplikacije MS Teams, preko katere smo izvaljali pouk na daljavo. 19. oktobra 2020 

smo ob razglasitvi epidemije nalezljive bolezni Covid-19 v celoti prešli na pouk na daljavo.  

1. marca 2021 smo v skladu z odredbo MIZŠ začeli s poukom po modelu C, pri katerem 

polovica dijakov obiskuje pouk v šoli, polovica pa se izobražuje doma na daljavo; v 

naslednjem tednu pa se zamenjajo. Dijaki zaključnih letnikov ter oddelkov nižjega poklicnega 

izobraževanja so pri pouku prisotni ves čas. Pouk v šoli po modelu C smo v prvem tednu 

pričeli z oddelki vseh zaključnih letnikov ter prvim letnikom nižjega poklicnega 

izobraževanja. Tako smo pouk izvajali do konca šolskega leta in ga uspešno zaključili. 

Praktično usposabljanje pri delodajalcih za poklice s področja lesarstva in gradbeništva smo 

izpeljali v celoti. Zaključek izobraževanja z zaključnim izpitom smo izpeljali v skladu z 

načrti. Prav tako smo po načrtih v celoti izpeljali poklicno maturo. Zaključni izpit za vajence 

je potekal na šoli, kjer so bili na zagovoru prisotni mentorji iz podjetij, predstavniki 

Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Centra za poklicno 

izobraževanje. 

V programu predšolska vzgoja je bilo praktično usposabljanje pri delodajalcu izvedeno v 

celoti, vendar zaradi aktualnih razmer v drugih terminih.  

 

Tako so prav vsi dijaki in dijakinje opravili vse obveznosti po načrtu.   

 

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

dejavnosti dijakov in celotnega učiteljskega zbora dali velik poudarek prepoznavnosti 

poklicev, za katere izobražujemo, in sicer s promocijo pri učencih po osnovnih šolah, starših 

na roditeljskih sestankih in ostalim v lokalnem okolju.  

 

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 2020/2021 

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

univ. dipl. inž. 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo največ pozornosti namenili ustvarjanju pogojev za učenje vseh 

udeležencev, in sicer skozi naslednje naloge: 

 organizacija izvedbe pouka, 

 skrb za kvalitetno izvajanje in evalvacijo vseh izobraževalnih programov, 

 priprava dijakov na poklicno maturo in zaključni izpit, 

 priprava dijakov na različna tekmovanja iz znanja in športa, 

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

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

 vodenje, nadzor in sodelovanje z učitelji, 

 spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja zaposlenih, 

 kakovostno vodenje elektronske dokumentacije v eAsistentu in Herkulesu, 

 sodelovanje na strokovnih srečanjih gradbenih in lesarskih šol ter šol predšolske 

vzgoje, 

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

2017–2020 (mizar), Rastem s knjigo, Zdrava šola, Prostovoljstvo …), 

 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, 

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

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

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

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

učnimi pripomočki, 

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

 krepitev sodelovanja z delovnimi organizacijami, obrtniki in vrtci (praktično 

usposabljanje pri delodajalcu), 

 sodelovanje z drugimi institucijami. 

2.2 Svet staršev 

Svet staršev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole so v šolskem letu 2020/2021 

sestavljali predstavniki staršev šestindvajsetih oddelkov. Predsednik Sveta staršev Srednje 

gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole je bila Marjanca Šetina, njena namestnica pa Izidora 

Hruševar. 

Predstavniki našega sveta staršev so se sestali na dveh sejah, in sicer 16. septembra 2020 in 5. 

maja 2021, na katerih so: 

 predlagali in dajali soglasja za nadstandardne programe, 

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

 razpravljali o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalnem delu, 

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

 predlagali morebitne izboljšave vzgojno-izobraževalnega procesa. 

  

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

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 
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vzgojno-izobraževalnim delom, načrtovali in izpeljali tekoče aktivnosti, analizirali izvajanje 

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 Melita Blatnik učiteljica matematika 

7 Darko Brišar učitelj lesarstvo – PRA 

8 Tanja Burgar učiteljica slovenščina 

9 Matej Burger učitelj predšolska vzgoja – strokovni modul 

10 Matjaž Cerkovnik laborant fizika 

11 Nevenka Cesar učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

12 Vesna Dolinar učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni moduli 

13 Nataša Eržen učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni moduli 

14 Jože Gorenc učitelj lesarstvo – PRA 

15 Mirko Gorenc učitelj gradbeništvo – strokovni moduli 

16 Mihael Gorše učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

17 Janja Hauptman učiteljica zgodovina, geografija, družboslovje 

18 Matej Hočevar učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

19 Anton Hrastar učitelj lesarstvo – PRA 

20 Samo Jakljič učitelj gradbeništvo – strokovni moduli 

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 Bojan Mulc učitelj lesarstvo – PRA 

36 Marija Nemanič učiteljica slovenščina, PV – strokovni moduli 

37 Nuša Obreza učiteljica športna vzgoja, PV – strokovni modul 

38 Tomaž Pačnik učitelj fizika 

39 Valentin Pečaver učitelj lesarstvo – strokovni moduli 

40 Alenka Prevalšek učiteljica biologija, PV – strokovni moduli 

41 Vesna Prodanović učiteljica angleščina 

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

43 Dina Šmalc učiteljica matematika 

44 Natalija Šraml učiteljica slovenščina 

45 Mira Štefanič učiteljica angleščina 

46 Milenko Vukojević učitelj lesarstvo – strokovni moduli 
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47 Gregor Zagorc učitelj predšolska vzgoja – strokovni moduli 

48 Zdenka Zorko učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

49 Lili Žnidaršič učiteljica gradbeništvo – strokovni moduli 

50 Sandra Tomović tajnica VIZ  

51 Ana Maria Mauhar učiteljica zgodovina 

52 Matej Obreza učitelj športna vzgoja 

 

Na šoli so poučevali še: 

- Alisa Kaltak  SSŠ  (SLO) 

- Klemen Bučar  SSŠ  (ŠVZ) 

- Blažka Riossa  SSŠ  (MAT) 

- Julija Krajšek Souvan SSŠ  (UME) 

- Vida Markelc  SSŠ  (MAT) 

- Petra Štritof Šiško SSŠ  (KEM) 

- Tanja Kulovec  SZKŠ  (NAR) 

- Srečko Ožek  SZKŠ  (lab) 

- Irena Kernc Peterle SZKŠ  (lab) 

 

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: 

 Ime in priimek Predmetni aktiv Vloga 

1 Natalija Šraml slovenistični aktiv vodja 

2 Tomaž Pačnik naravoslovno-matematični aktiv vodja 

3 Janja Hauptman družboslovni aktiv vodja 

4 Nuša Obreza aktiv učiteljev športne vzgoje vodja 

5 Vesna Prodanović aktiv tujih jezikov vodja 

6 Nevenka Cesar gradbeni aktiv vodja 

7 Mihael Gorše lesarski aktiv vodja 

8 Lorena Mihelač aktiv ustvarjalnega izražanja vodja 

9 Janja Javoršek aktiv za vzgojo predšolskih otrok vodja 

 

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

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

bile: 
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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 Šmalc 

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: Dina Šmalc – vodja, Mira Štefanič, Tanja Burgar, Nadja Kapš, Mario Mohorović, 

Janja Javoršek in Sandra Tomović 

 

Naloge:   

- priprava predlogov za kakovostnejše delo na šoli,  

- priprava vprašalnika na temo osebnostne rasti in opolnomočenja dijakov na področju 

našega izobraževalnega procesa in socialnih kompetenc,  

- delovanje v Komisiji za kakovost ŠC NM. 
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Poročilo:  

 

V letošnjem posebnem ''Covid'' šolskemu letu smo se na šoli ukvarjali predvsem s kakovostjo 

poučevanja na daljavo. Usvojili smo znanja o uporabi programa Microsoft Teams, ki smo ga 

enotno uporabljali za stik z dijaki na daljavo. Učitelji so se čez vse leto udeleževali različnih 

izobraževanj, seminarjev z namenom, da bi svoj pouk še izboljšali in popestrili.  

Naša šola se je udeležila spletnega anketiranja EPoS, ki je potekalo med 1. 3. 2021 in 16. 4. 

2021. Dijaki so po štiristopenjski lestvici ocenjevali posameznega učitelja (točno določenega) 

ter izrazili svoj vidik o naši šoli na splošno. Ocenjevani učitelj je lahko preveril mnenje 

dijakov o svojem poučevanju.  

Spodaj so rezultati, ki prikazujejo primerjavo povprečij ocen dijakov naše šole s slovenskimi 

(sodelujočimi) šolami. Z rezultati smo lahko zadovoljni, saj smo v večini postavk primerljivi s 

slovenskim povprečjem ali celo nad njim. 
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Kot vsako leto smo tudi letos na Šolskem centru izvedli Barometer kakovosti. Po pregledu 

rezultatov smo ugotovili, da so povprečne ocene pri posameznih vprašanjih nekoliko večje od 

povprečja zadnjih let, kar je razveseljivo. Sklenili smo, da bomo avgusta pregledali in preučili 

rezultate in narediti plan za dodatno izboljšavo za naslednje šolsko leto.  

Tabela 1: Rezultati barometra kakovosti za šolsko leto 2020/2021 

 Povprečje 

2021 

Ocenite svoje počutje na šoli. 3,3 

Ocenite odnos med učitelji (predavatelji) in dijaki 

(študenti, udeleženci izobraževanja) na šoli. 

3,2 

Ocenite kakovost poučevanja na šoli. 3,2 

Kako šola obvešča dijake (študente in ostale 

udeležence izobraževanja) o dogodkih in ostalih 

pomembnih informacijah? 

3,1 

Ocenite materialne pogoje (opremljenost učilnic, 

športna dvorna, knjižnica, jedilnica ...)  na šoli. 

3,4 

Ocenite kakovost malice, ki jo pripravlja Dijaški 

dom Novo mesto. 

2,6 

Število sodelujočih dijakov  342 

 

 

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 Vesna Prodanović Lili Žnidaršič 

2.  L1A Suzana Kumelj Bračič Mario Mohorović 

3.  PV1A Mira Štefanič Aleksandra Matjašič 

4.  PV1B Aleksandra Matjašič Maja Končar 

5.  G1B* Mirko Gorenc Peter Kuzmijak 

6.  L1B Milenko Vukojević Jože Gorenc 

7.  L1C Tomaž Pačnik Matej Hočevar 
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 Razred Razrednik Nadomestni razrednik 

8.  L1D* Mihael Gorše Nuša Obreza 

9.  L1E Biljana Bahat Mirjam Žnidarčič 

10.  GL/LG2A Janja Hauptman Vesna Prodanović 

11.  PV2A Vesna Dolinar Natalija Kunič 

12.  PV2B Nataša Eržen Klavdija Ketiš 

13.  L2B Nadja Kapš Bojan Mulc 

14.  GL/LG2C Melita Blatnik Saša Kralj 

15.  L2D Nuša Obreza Tanja Burgar 

16.  L2E Matej Hočevar Radomir Bajić 

17.  G3A Nevenka Cesar  Samo Jakljič 

18.  L3A Saša Kralj Nadja Kapš 

19.  PV3A Natalija Kunič Lorena Mihelač 

20.  PV3B Alenka Prevalšek Janja Javoršek 

21.  L3C Valentin Pečaver Franci Lovrin 

22.  L3D Natalija Šraml Mihael Gorše 

23.  G3B* Mario Mohorović Mirko Gorenc 

24.  G4A Tanja Burgar Nevenka Cesar 

25.  L4A Dina Šmalc Milenko Vukojević 

  26. PV4A Maja Končar Mira Štefanič 

  27. PV4B Marija Nemanič Matej Burger 

 

Tri oddelke smo imeli združene z oddelki s Srednje strojne šole: 

  G1B in 1fS, 

 L1D in 1gS ter 

 G3B in 3cS. 

 

2.5 Šolska svetovalna služba  

V šolskem letu 2020/2021 je delo svetovalne službe kljub dolgotrajnemu šolanju na daljavo 

večji del potekalo po letnem delovnem načrtu in po programskih smernicah za svetovalno 

službo.  

Septembra 2020 se je zaključil vpis dijakov v 1. letnik izobraževalnih programov, ki jih je 

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

oblikovanih 27 oddelkov.  

Za prvi šolski dan je svetovalna delavka razrednikom prvih letnikov pripravila navodila in 

smernice za izpeljavo prve razrednikove ure. 
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Zaradi epidemije je svetovalno delo skoraj vse šolsko leto prilagajala potrebam in razmeram 

šolanja na daljavo. Preventivnih delavnic nismo izvajali, saj je bil sklep učiteljskega zbora, da 

je poudarek na pouku na daljavo, motivaciji dijakov, spremljanju njihovega dela, reševanju 

osebnih, družinskih in drugih stisk povezanih z novo nastalo situacijo, učenju novih pristopov 

pri učenju na daljavo, vzpostavljanju delovne rutine pri dijakih, opogumljanju in 

opolnomočenju ranljivih skupin dijakov v skladu s smernicami in navodili ZRSŠ. 

V mesecu novembru so potekale priprave in izvedba Virtualnega dneva odprtih vrat.  

V decembru smo svetovalne delavke ŠCNM organizirale Motivacijski dan na daljavo za 

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

srednješolskih programov. 

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

izobraževanja so bili na daljavo seznanjeni z možnostmi vpisa v programe poklicno-

tehniškega in srednje poklicnega izobraževanje. Dijake 4. letnika SSI in 5. letnika PTI sem 

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

vpisnim postopkom, pogoji za vpis, omejitvami, možnostmi pridobitve različnih štipendij.  

Januarja 2021 je izšel razpis za vpis na univerze za zaključne letnike poklicno-tehniškega in 

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

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

Udeležila sem se delovnega srečanja na daljavo, ki je potekalo na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, in sicer na temo novosti na področju srednješolskega 

izobraževanja glede vpisa učencev v srednje šole in poklicnega usmerjanja.  

Februarja sem se pripravljala na Virtualni informativni dan, na katerem sem tudi aktivno 

sodelovala 12.  in 13. februarja 2021 in pripravila analizo obiska. 

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

srečanj in razgovorov na daljavo.  

V začetku marca sem dijakom NPI in SPI svetovala glede nadaljnjega šolanja oz. zaposlitve. 

Z nekaterimi dijaki smo skupaj izpolnjevali prijavnice za vpis v SPI in PTI programe. Od 

marca do junija sem pripravljala in urejala dokumentacijo glede vpisa v SŠ, izvajala 

individualno svetovanje učencem in staršem glede izbire srednješolskega programa. 

Zaradi daljšega obdobja šolanja na daljavo sem opravila veliko razgovorov in pogovorov z 

dijaki in starši zaradi različnih osebnih stisk, ki so jih doživljali dijaki zaradi socialne 

izolacije, nemotiviranosti za šolsko delo in drugih življenjskih situacij. Sodelovala sem na 

vseh oddelčnih konferencah, ki so jih zaradi neuspešnih dijakov sklicali razredniki. 

Junija in julija je potekalo usklajevanje in 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 
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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 

centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, SAOP-ja, uvoz novincev in ureditev 

ostalih opravil v eAsistentu in drugih baz podatkov na Šolskem centru Novo mesto ter 

priprava končnih 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 NM, Zavod za šolstvo, Posvetovalnica za otroke in starše, Zdravstveni dom 

Novo mesto, VDC Novo mesto ...) sodelovanje na svetu staršev šole in pri promociji poklicev 

po OŠ, sodelovanje v različnih šolskih projektih (Prehod mladih, usklajevanje sistematskih 

pregledov za dijake z ZDNM). 

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: najava 

dijakov  ter 1. in 2. realizacija ur dodatne strokovne pomoči dijakom s posebnimi potrebami 

(oktober 2020, februar in junij 2021).  

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

tujce. Za dve skupini 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). V ministrsko 

aplikacijo sem vnesla tri poročila (napoved stanja, 1. in 2. realizacijo ur izvedbe tečaja 

slovenščine).  

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

administrativne zadeve in vsa poročila. 

Sodelovala sem pri pripravljanju časopisa Povezani in brošure Šolskega centra Novo mesto.  

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. Z dijaki smo se pridružili slovenskemu projektu »Mala pozornost za 

veliko veselje«, ko smo izdelovali novoletne voščilnice za starostnike v DSO-jih. Za dijake 

sem v času šolanja na daljavo oblikovala in izvajala preventivni projekt »Preventiva je 

pozitiva«, kjer smo na daljavo usvajali metode učenja, motivacije in vzpostavitev dnevne 

rutine. 
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Udeležila sem se tudi izobraževanja Vigor: Uspešno spoprijemanje s stresom za zdravje in 

dobro počutje – usposabljanje za izvajanje delavnic v obsegu 8 ur, ki je potekalo na daljavo. 

Prav tako sem se udeležila dveh srečanj NIJZ-ja, in sicer 20. 10. 2020 strokovnega srečanja 

»Duševno zdravje za vse« in 24. 2. 2021 regijskega srečanja za vodje timov Zdrava šola.  

Najpomembnejši del svetovalnega dela so se v času šolanja na daljavo še posebej izkazali 

individualni razgovori z dijaki, njihovimi starši in učitelji, ki so bili potrebni zaradi 

dolgotrajnega šolanja na daljavo, nemotiviranosti, šolskega neuspeha, osebnostnih težav ter 

drugih stisk. Izpeljala sem veliko razgovorov (tako na šoli kot na daljavo) skozi celotno 

šolsko leto.  

3 DIJAKI 

3.1 Struktura dijakov 

V šolskem letu 2020/21 je bilo v programe na področju lesarstva vpisanih 233 dijakov, v 

programe na področju gradbeništva 76, v program predšolske vzgoje pa 237 dijakov, skupaj 

546 dijakov. 

V prvih letnikih je bilo v vseh treh izobraževalnih programih vpisanih 164 novincev. 

3.1.1 Struktura dijakov po programih 

V letošnjem šolskem letu smo vpisali 545 dijakov v programe nižjega in srednjega poklicnega 

izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter poklicno-tehniškega izobraževanja na 

področju gradbeništva (zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne 

gradnje, tesar in gradbeni tehnik), na področju lesarstva (obdelovalec lesa, mizar, mizar – 

vajenec, lesarski tehnik in lesarski tehnik – pti) ter v program predšolska vzgoja. 

V  2. letniku srednjega strokovnega izobraževanja združujemo lesarske in gradbene tehnike v 

kombinirani oddelek, v 2. letniku srednjega poklicnega izobraževanja združujemo mizarje, 

zidarje in polagalce keramičnih oblog v kombinirani oddelek, 1. letnik mizarjev – vajencev 

kombiniramo z oddelkom na Srednji strojni šoli, prav tako 1. in 3. letnik gradbenih poklicev z 

dijaki na Srednji strojni šoli. 

Skupaj imamo 27 oddelkov. 

 Oddelek  Razrednik Program Št. dijakov 

1 G1A Vesna Prodanović gradbeni tehnik 23 

2 L1A Suzana Kumelj Bračič lesarski tehnik 22 

3 PV1A Mira Štefanič predšolska vzgoja 30 

4 PV1B Aleksandra Matjašič predšolska vzgoja 29 
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5 G1B* Mirko Gorenc pečar – polagalec keramičnih oblog (4), zidar (2), 

izvajalec suhomontažne gradnje (1), tesar (2) 

9 

6 L1B Milenko Vukojević lesarski tehnik – PTI 19 

7 L1C Tomaž Pačnik mizar 26 

8 L1D* Mihael Gorše mizar – vajeniška oblika 11 

9 L1E Biljana Bahat obdelovalec lesa 14 

10 GL/LG2A Janja Hauptman gradbeni tehnik (10), lesarski tehnik (18) 28 

11 PV2A Vesna Dolinar predšolska vzgoja 30 

12 PV2B Nataša Eržen predšolska vzgoja 30 

13 L2B Nadja Kapš lesarski tehnik – PTI 11 

14 GL/LG2C Melita Blatnik mizar (16), pečar – polagalec keramičnih oblog 

(3), zidar (3) 

22 

15 L2D Nuša Obreza mizar – vajeniška oblika 10 

16 L2E Matej Hočevar obdelovalec lesa 14 

17 G3A Nevenka Cesar gradbeni tehnik 12 

18 L3A Saša Kralj lesarski tehnik 23 

19 PV3A Natalija Kunič predšolska vzgoja 30 

20 PV3B Alenka Prevalšek predšolska vzgoja 30 

21 L3C Valentin Pečaver mizar 8 

22 L3D Natalija Šraml mizar – vajeniška oblika 17 

23 G3B* Mario Mohorović pečar – polagalec keramičnih oblog (3), zidar (5), 

izvajalec suhomontažne gradnje (1) 

9 

24 G4A Tanja Burgar gradbeni tehnik 7 

25 L4A Dina Šmalc lesarski tehnik 24 

26 PV4A Maja Končar predšolska vzgoja 29 

27 PV4B Marija Nemanič predšolska vzgoja 29 

     

     

3.2 Analiza uspeha dijakov 

Oddelek Število_

dijakov 

Število 

pozitivn

ih 

% 

pozitivnih 

Št. 

opravicenih 

ur 

Št. 

neopravicenih 

ur 

Izostanki 

skupaj 

Število 

realiziran

ih ur 

pouka 

Realizacija 

pouka v % 

G1A 23 21 91,3 1195 149 1344 1091 100,6 

G1B 10 9 90 391 50 441 1663 99,90 

G3A 12 12 100 801 71 872 1174 102,2 

G3B 9 8 88,9 694 114 808 1474 100,4 

G4A 9 7 77,8 1420 42 1462 1091 95,8 

GL2A 10 10 100 911 16 927 1113 101,3 
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GL2C 6 6 100 465 64 529 1386 101,3 

L1A 22 21 95,5 541 21 562 1112 99,3 

L1B 16 13 81,3 1354 198 1552 1216 96,2 

L1C 20 15 75 1374 1046 2420 1191 102,2 

L1D 10 10 100 208 6 214 1592 100,0 

L1E 12 11 91,7 1934 463 2397 1146 101,4 

L2B 11 10 90,9 585 130 715 1095 99,1 

L2D 10 10 100 515 76 591 1521 100,5 

L2E 13 13 100 895 501 1396 994 95,9 

L3A 23 23 100 1523 0 1523 1065 97,8 

L3C 8 6 75 652 45 697 1356 98,7 

L3D 17 17 100 250 23 273 1157 93,0 

L4A 24 20 83,3 2949 140 3089 1060 95,9 

LG2A 18 17 94,4 940 68 1008 1179 99,7 

LG2C 15 15 100 734 119 853 1204 105,2 

PV1A 30 29 96,7 2807 92 2899 1180 101,9 

PV1B 30 28 93,3 1999 55 2054 1177 101,6 

PV2A 29 29 100 1594 10 1604 1305 102,1 

PV2B 30 29 96,7 1784 2 1786 1312 102,7 

PV3A 30 29 96,7 3097 96 3193 1249 93,2 

PV3B 30 30 100 3217 18 3235 1254 93,6 

PV4A 30 30 100 2065 15 2080 1365 90,8 

PV4B 29 29 100 2056 0 2056 1366 90,8 

SKUPAJ 536 507 93,7 38950 3630 42580 36088 99,90 

 

3.3 Delo s posebnimi skupinami dijakov 

V šolskem letu 2020/2021 je Mirjam Žnidarčič opravljala delo koordinatorice dela z dijaki s 

posebnimi potrebami. 

Odločbo o usmerjanju je imelo 62 dijakov, ki smo jim v skladu s strokovnim mnenjem nudili 

svetovalno storitev, pomoč psihologa in pedagoga za premagovanje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj in učno pomoč učiteljev. Učitelji in drugi strokovni delavci ustrezne strokovnosti so 

skupaj opravili 887  ur dodatne strokovne pomoči v šoli in na daljavo. Strokovna skupina je 

za  vse dijake z določbo pripravila individualizirani načrt.  

3.4 Realizacija vpisa za šolsko leto 2020/21  

Predlog vpisa za šolsko leto 2020/21 nismo mogli v celoti realizirati. V kombinirani oddelek 

smo združili programe zidar, pečar – polagalec keramičnih oblog, tesar in izvajalec 

suhomontažne gradnje. V programe obdelovalec lesa, mizar, mizar – vajenec, lesarski tehnik 

in lesarski tehnik – PTI, gradbeni tehnik in predšolska vzgoja smo vpisali po načrtu.  
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Program Razpis 

20/21 

Vpis 

20/21 

obdelovalec lesa 16 14 

pomočnik pri tehnologiji gradnje / / 

mizar + (vajeniška oblika) 52 37 

zidar + (vajeniška oblika) 26 2 

tesar + (vajeniška oblika) 26 2 

izvajalec suhomontažne gradnje 26 1 

pečar – polagalec keramičnih oblog 26 4 

gradbeni tehnik 28 23 

lesarski tehnik 28 22 

lesarski tehnik – PTI 28 19 

predšolska vzgoja 56 59 

izdelovalec oblačil + (vajeniška oblika) / / 

 

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 2020/2021 je mentorica Dijaške skupnosti SGLVŠ Saša Kralj, predsednik je 

Primož Volčjak iz L3A, njegova namestnica je Aleša Novak iz PV3B. 

Program dela dijaške skupnosti zajema:   

Naloga        Opis/POROČILO 

Vključevanje dijakov v 

delo šole in širše 
 konstituiranje dijaške skupnosti 

 konferenc dijaške organizacije se bosta predvidoma udeležila  

predsednik in podpredsednik dijaške skupnosti ter  poročala o 

aktualnih temah 

 sodelovanje s predstavniki dijakov v Svetu Šolskega centra Novo 

mesto 

 sodelovanje, povezanost in srečanja 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 

 sodelovanje pri izvajanju hišnega reda šole 

 obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči 

problematiki na sestankih ter na oglasni deski 

 pisanje in zbiranje prispevkov za spletno stran, FB in šolsko glasilo 

 sodelovanje pri izvedbi solidarnostnih akcij RK in drugih 

dobrodelnih organizacij 
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 skrbi, da so dejavnosti ustrezno evidentirane 

 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 

 skrb za urejeno notranjost in okolico šole 

 sodelovanje dijakov na tekmovanjih 

 skrb za čim bolj zdravo in kvalitetno prehrano dijakov 

Dejavnosti dijakov na 

šoli 
 predstavitev šole na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi raziskovalnih, kulturnih in 

športnih programov 

 pomoč in svetovanje dijakom pri načrtovanju maturantskih izletov 

 kvalitetna izvedba maturantskih plesov 

 obveščanje dijakov o kulturnih, športnih prireditvah v kraju in širši 

okolici 

 obveščanje dijakov o različnih ugodnostih, projektih 

 organizacija in izvedba dijaške tržnice 

Ostalo  organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti 

 organizacija nagradnega izleta za dijake 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi zaključne prireditve 

zaključnih letnikov  

 

4 PROGRAMI IN DRUGE DEJAVNOSTI 

4.1 Predmetniki 

V vseh programih smo izvedli pouk po predpisanih predmetnikih. 

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

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

 

Razporeditev ur odprtega kurikula je prikazana v spodnji tabeli:  

 

  Gradbeni tehnik SSI      

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

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

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Poslovanje in organizacija (PIO)     1,0 33,0 2,0 66,0    99,0 

Mehanika (MEH)       1,0 33,0 3,0 102,0 135,0 

Nizkoenergijska in lesena gradnja 

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

Matematika v gradbeništvu (MATg)          1,0 34,0 34,0 
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Železnice in mostovi (ZEM)          3,0 102,0 102,0 

3D modeliranje stavb (TDM)          2,0 68,0 68,0 

Skupaj E 0,0 0,0 1,0 33,0 5,0 165,0 13,0 442,0 640,0 

 

 
Lesarski tehnik SSI  

(LG1A, L2A, L3A)      

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

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

  teden leto teden leto teden leto teden leto programu 

Računalniško konstruiranje (RKO)   6,0 198,0     198,0 

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

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

Primarna obdelava lesa (POL)   

 

     2,0 68,0 68,0 

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

CNC tehnologija v lesarstvu (CNC)             5,0 170,0 170,0 

Skupaj E 0,0 0,0 6,0 198,0 1,0 33,0 11,0 374,0 605,0 

 
Predšolska vzgoja SSI  

(PV  3. in 4. letnik)      

  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 

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 7,0 212,0 1,0 35 317,0 

 
Predšolska vzgoja SSI  

(PV 1. in 2. letnik)      

  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 

Angleški jezik za otroke   1,0 35,0     35, 0 

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

Geografija za otroke     1,0 35,0   35,0 

Ljudsko izročilo          

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

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

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

Ekologija okolja        1,0 34,0 34,0 

Glasbeno-didaktične igre       1,0 34,0 34,0 

Skupaj E 0,0 0,0 2,5 70,0 7,0 212,0 1,0 35 317,0 
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Lesarski tehnik PTI           

  1. letnik 2. letnik SKUPNO 

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

  teden leto teden leto  programu 

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

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

Obnova stilnega pohištva (OSPp)   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  - (L3C)   

  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 

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  - (L1C, LG2C)   

  1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO 

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

  teden leto teden leto teden leto programu 

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

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

Računalniško konstruiranje v lesarstvu (RKL)   2,0 66,0 4,0 64,0 130,0 

Konstruiranje pohištva (KPO)   5,0 165,0   165,0 

Notranje pohištvo in kakovost (NPK)     3,0 48,0 48,0 

Površinska obdelava lesa (POL)     2,0 32,0 32,0 

Skupaj E 6,0 198,0 7,0 231,0 9,0 144,0 573,0 

 

 
Mizar SPI – VAJENCI (L1D, L2D, L3D); 

Integriran v praktično usposabljanje pri delodajalcu 

    

  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 9 153,0 7,0 112,0 463,0 
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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, 160,0 579,0 

 
Zidar, pečar - polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar 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) 7,0 238,0 4,0 128,0 366,0 

Furniranje plošč (FPLp)   2,0 64,0 64,0 

Skupaj E 7,0 238,0 6,0 192,0 430,0 

 

 

4.2 Praktično usposabljanje dijakov z delom 

V tem šolskem letu so naloge organizatorjev PUD-a opravljali Mirko Gorenc v gradbeništvu, 

Slavko Mirtič v lesarstvu in Natalija Kunič v predšolski vzgoji. 

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

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

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

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

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

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

pridobili nove praktične izkušnje s poudarkom na spoznavanju najnovejših tehnologij. 

Seznanili 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 pristope dela, so imeli 

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

niso dosegle šolskih programov, s čimer so obogatili in nadgradili  svoje znanje, kakor tudi 

znanje svojih sošolcev. 

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

imamo sklenjeno kolektivno ali individualno učno pogodbo, dijaki vajenci pa pogodbo z 

Obrtno ali Gospodarsko zbornico Slovenije. Dijaki ter dijakinje so pred odhodom na PUD 

opravili usposabljanje iz varstva pri delu in požarne varnosti. Pri delodajalcih na področju 

Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega, osrednje Slovenije so dijaki in dijakinje 

nadgradili svoje znanje s področja gradbeništva, lesarstva in predšolske vzgoje, ki so ga dobili 

v šoli. 
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Kar precej dijakov, ki so PUD opravili, so bili od delodajalcev pohvaljeni kot vestni in 

marljivi dijaki. V šolskem letu 2020/2021 se je PUD-a udeležilo 388 dijakov in dijakinj 

Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole. 

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

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

usposabljanju dostavili v pogled organizatorju praktičnega usposabljanja na šoli. 
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Oddelki Št. 

dijakov 

Program Smer Začetek Konec Trajanje Poročilo 

G3A 12 SSI gradbeni tehnik 7. 6. 2021 18. 6. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 12 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

GL2A 10 SSI gradbeni tehnik 12. 10. 2020 23. 10. 2020 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. PUD  je uspešno opravilo 10 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

GL2C 6 SPI 
pečar – polagalec 

keramičnih oblog, zidar  
31. 5. 2021 18. 6. 2021 114 ur /3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 6 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

G1B 10 SPI 

pečar – polagalec 

keramičnih oblog, zidar, 

izvajalec suhomontažne 

gradnje, tesar 

31. 5. 2021 18. 6. 2021 114 ur /3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 9 dijakov, 1 

dijak neuspešen. 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, 

izvajalec suhomontažne 

gradnje 

2. 9. 2020 15. 1. 2021 684 ur /18 tednov 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 8 dijakov, 

1dijak ob roku neuspešen. O poteku usposabljanja so vodili delovna 

poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L1E 12 NPI obdelovalec lesa 7. 6. 2021 18. 6. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 12 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L2E 13 NPI obdelovalec lesa 1. 2. 2021 12. 2. 2021 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 
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opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 13 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L1D 10 SPI mizar - vajenec 1. 3. 2021 18. 6. 2021 540 ur/15 tednov 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 10 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L2D 10 SPI mizar - vajenec 1. 3. 2021 18. 6. 2021 540 ur/15 tednov 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 10 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L3D 17 SPI mizar - vajenec 
2. 9. 2020 

10. 5. 2021 

15. 1 2021 

21. 5. 2021 

612 ur/17 tednov 

72 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. PUD  je uspešno opravilo 16 dijakov, 1 ob 

roku neuspešen. O poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, 

ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

LG2C 15 SPI mizar 31. 5. 2021 18. 6. 2021 114 ur/3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 15 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L1C 20 SPI mizar 31. 5. 2021 18. 6. 2021 114 ur/3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 17 dijakov, 3 

dijaki neuspešni. O poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, 

ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L3C 8 SPI mizar 2. 9. 2020 27. 11. 2020 456 ur/12 tednov 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD  je uspešno opravilo 8 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L1B 16 PTI lesarski tehnik 22. 2. 2021 6. 3. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 16 dijakov. O 
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poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

LG2A 18 SSI lesarski tehnik 12. 10. 2020 23. 10. 2020 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. PUD  je uspešno opravilo 18 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

L3A 23 SSI lesarski tehnik 22. 2. 2021 6. 3. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 23 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

PV2A 29 SSI predšolska vzgoja 3. 5. 2021 14. 5. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 29 dijakov, 1 

dijakinja se je izpisala pred opravljanjem PUD-a. O poteku 

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

dostavili organizatorju PUD-a. 

PV2B 30 SSI predšolska vzgoja 3. 5. 2021 14. 5. 2021 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. PUD  je uspešno opravilo 30 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

PV3A 30 SSI predšolska vzgoja 12. 4. 2021 23. 4. 2021 114 ur /3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD je uspešno opravilo 29 dijakov, 1 

dijakinja je bila neuspešna. O poteku usposabljanja so vodili delovna 

poročila, ki so jih po vrnitvi v šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

Zaradi epidemije COVID-19 so dijaki opravljali PUD pri 

delodajalcih samo 2 tedna. 30 ur PUD-a so nadomestili z delavnicami 

(3 dni na daljavo in 2 dneva predstavitve v šoli). 

PV3B 30 SSI predšolska vzgoja 12. 4. 2021 23. 4. 2021 114 ur /3 tedne 

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

pričetkom so opravili preizkus iz VPD in požarne varnosti. PUD so 

opravljali pri delodajalcih. PUD je uspešno opravilo 23 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 
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4.3 Interesne dejavnosti  

Oddelek Organizator Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Št. ur Izvedeno Poročilo 

L1E, L1C, 

L3D, L2B 

Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom in 

Plečnikove cerkve 

Kulturna dediščina, novosti ambienta in 

notranjega dizajna, socializacija dijakov v novem 

okolju 

8 1. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

 covid-19. 

L1A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

gozdna učna pot 

Planina, Mirna gora 

Naravna dediščina, socializacija dijakov v novem 

okolju, spoznavanje drevesnih vrst, povečana 

motivacija do stroke, fizična aktivnost 

6 29. 9. 2020 Strokovna ekskurzija je bila izvedena v 

jesenskem času. 

Dijaki so spoznavali drevesne vrste v 

naravnem okolju in prisluhnili vodji 

ekskurzije o prihodnosti drevesnih 

sestojev na kočevskem območju. 

L1B, L2B, 

LG2A 

Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Metalika in Stilles 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

6 3. 3. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

LG2C, LG2A, Matej Hočevar strokovna ogled sejma Ambient Kulturna dediščina, novosti ambienta in 8 6. 11. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

Zaradi epidemije COVID-19 so dijaki opravljali PUD pri 

delodajalcih samo 2 tedna. 30 ur PUD-a so nadomestili z 

delavnicami, (3 dni na daljavo in 2 dneva predstavitve v šoli). 

PV4A 29 SSI predšolska vzgoja 22. 2. 2021 26. 3. 2021 190 ur / strnjeno 

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. PUD  je uspešno opravilo 29 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 

PV4B 30 SSI predšolska vzgoja 22. 2. 2021 26. 3. 2021 190 ur / strnjeno 

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. PUD  je uspešno opravilo 30 dijakov. O 

poteku usposabljanja so vodili delovna poročila, ki so jih po vrnitvi v 

šolo dostavili organizatorju PUD-a. 



Stran 28 od 116 

 

Oddelek Organizator Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Št. ur Izvedeno Poročilo 

L1B ekskurzija in Plečnikove cerkve notranjega dizajna, socializacija dijakov v novem 

okolju 

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L2E, L1D Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled učne poti 

Trdinov vrh 

Naravna dediščina, socializacija dijakov v novem 

okolju, spoznavanje drevesnih vrst, povečana 

motivacija do stroke, fizična aktivnost 

4 14. 9. 2020 Učna pot je bila  zamenjana z Resslovo 

učno potjo v Krakovskem gozdu. Dijaki 

so spoznali posebnosti mokrišč in 

drevesne vrste, ki uspevajo v takem 

okolju.  Ogledali so si tudi Krakovski 

pragozd. 

L1E Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Florjančič, žage Zoran 

in mizarstva Vidmar 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

4 2. 12. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L1B Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja Esol, 

Adria Dom, X-adena 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

6 21. 10. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L4A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled tekmovanja 

Euroskill v Gradcu 

Pregled načina dela tujih šol, vpogled v 

tehnologijo ročnega orodja, čustvena podpora 

slovenskim tekmovalcem 

18 7. 12. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L2D, L3C, 

L1C 

Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

strokovno predavanje 

MAJO ali BLAŽIČ 

Spoznavanje novosti na področju lesarstva, 

vpogled v možnosti uporabe podpornih 

materialov, testiranje ročnega el. orodja. 

2 4. 5. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

 

L3A, LG2A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

Mizarstvo Sora in LIP 

Bled 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

12 4. 5. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

LG2C, L3A, 

L3C 

Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled Adria mobil in 

Podgorje Šentjernej 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

6 9. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  
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načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

LG2C, L2D Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled Žaga Soteska in 

Iles Dvor 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces 

4 11. 12. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L1A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

ogled podjetja 

Mizarstvo Kos 

Spoznavanje proizvodnega procesa, posebnosti 

podjetja, spoznavanje namenske tehnologije, 

načini poslovanje podjetja, vpogled v delovni 

proces. 

6 19. 10. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L1A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 

strokovna ekskurzija 

Primorska 
Strokovne kompetence, ustvarijo odnos do narave, 

kulturne dediščine, donos do dela, delo v ekipi... 

12 4. 5. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

L1C, L3A Matej Hočevar strokovna 

ekskurzija 
ogled lesarskega 

muzeja Vrbovec 

Spoznavanje zgodovine lesarstva in tesarstva na 

slovenskem, predelava lesa od spravila do izdelka 

v preteklosti 

8 7. 10. 2020 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

 

G1B Lili Žnidaršič strokovne 

dejavnosti 

navodila za praktični 

pouk, varstvo pri delu 

Strokovne kompetence, ustvarijo odnos do narave, 

kulturne dediščine, donos do dela, delo v ekipi.... 

3 1. 9. 2020 Dejavnost je bila izvedena 1. 9. 2020 v 

obsegu 3 ur. 

G1B Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma DOM v 

Celju 

 

-II- 

 

6 11. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

G1B Lili Žnidaršič strokovne 

ekskurzije 

strokovni ogledi – 

gradbišča, proizvodni 

obrati, ustanove, 

ekologija 

-II- 

 

7 24. 9. 2020 Dijaki so imeli 24. 9. 2020 voden ogled 

gradbišča CGP Spar na Brodu v obsegu 2 

ur. 

G1B Lili Žnidaršič strokovna strokovna predavanja  2 26. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  
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dejavnost -II- 

 

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

GL2C Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

strokovno predavanje 

in delavnica – gradbeni 

materiali 

 

-II- 

 

4 26. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

GL2C Lili Žnidaršič strokovna 

predavanja 

udeležba na 

strokovnem predavanju 

 

-II- 

 

2 26. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

GL2C Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

ogled Peči keramika  

-II- 

 

4 11. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

GL2C Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

strokovni ogledi – 

gradbišča, proizvodni 

obrati, ustanove ...  

-II- 

 

8 31. 3. 2021 Dijaki so imeli 7. 9. 2020 voden ogled 

gradbišča CGP Spar na Brodu v obsegu 2 

ur. 

G3B Lili Žnidaršič strokovna 

predavanja 

strokovni ogledi – 

gradbišča, ustanove, 

proizvodni obrati, 

predavanja 

 

-II- 

 

4 31. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

G3B Lili Žnidaršič dejavnosti s 

področja 

stroke 

predavanje in 

delavnica – keramika 

 

-II- 

 

4 26. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

G1A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

gozdna učna pot 

Planina –Mirna gora 

Strokovne kompetence ustvarijo odnos do narave, 

kulturne dediščine, donos do dela, delo v ekipi ... 

6 9. 9. 2020 Dijaki so bili na ogledu gozdne učne poti 

Planina – Mirna gora 9. 9. 2020 in 

opravili 6 ur. 

G1A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

ogled sejma Dom   

-II- 

6 11. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

G1A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

strokovna ekskurzija 

na Primorsko 

 

-II- 

 

12 16. 4. 2021 Str. eks. ni bila realizirana, ampak so 

dijaki imeli 17. 6. 2021 voden ogled po 
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poteh srednjeveškega obzidja Novega 

mesta, ogled znamenitih in pomembnih 

stavb ter prostoročno risali 3D na 

Glavnem trgu. Opravili so 6 ur.  

GL2A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

strokovni ogledi in 

predavanja – gradbišča, 

proizvodni obrati, 

ustanove ... 

Strokovne kompetence, ustvarijo odnos do narave, 

kulturne dediščine, donos do dela, delo v ekipi.... 

12 26. 2. 2021 Dijaki so si 18. 6. 2021 vodeno ogledali 

štiri gradbišča v Novem mestu in okolici 

ter realizirali 6 ur. 

GL2A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

celodnevna strokovna 

ekskurzija 

 

-II- 

 

12 30. 3. 2021 Dijaki so bili 16. 6. 2021 na celodnevni 

str. eks. na Primorskem in realizirali 12 

ur. 

28. 9. 2020 so si vodeno ogledali 

gradbišče CGP Spar na Brodu v obsegu 2 

ur. 

G3A in G4A Lili Žnidaršič strokovna 

ekskurzija 

celodnevna str. eks. v 

Mizarstvo Sora in LIP 

Bled 

 

-II- 

 

12 28. 3. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

G3A  Lili Žnidaršič strokovna 

predavanja 

strokovna predavanja s 

področja energetske 

učinkovitosti 

 

-II- 

 

4 26. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

G3A Lili Žnidaršič strokovne 

ekskurzije 

ogled gradbišč, 

ustanov, zavodov, 

proizvodnih obratov, 

ekologija 

Strokovne kompetence, ustvarijo odnos do narave, 

kulturne dediščine, donos do dela, delo v ekipi.... 

8 29. 10. 2020 Dijaki so bili 13. 10. 2020 na vodenem 

ogledu gradbišča Glavni trg – sanacija 

degradiranega urbanega območja v 

obsegu 2 ur. 

G4A Lili Žnidaršič strokovna 

predavanja 

udeležba na strokovnih 

predavanjih na temo 

les, energijska 

učinkovitost ... 

 

-II- 

 

2 24. 2. 2021 Strokovna ekskurzija ni bila izvedena  

zaradi razglasitve epidemije  

covid-19. 

G4A Lili Žnidaršič strokovne 

ekskurzije 

ogled gradbišč, 

ustanov, zavodov, 

proizvodnih obratov, 

ekologija 

-II- 

 

4 9. 4. 2021 Dijaki so imeli 7. 9. 2020 voden ogled 

gradbišča CGP Spar na Brodu v obsegu 2 

ur. 

vsi oddelki PV Nuša Obreza športni dan atletika  6 23. 9. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 
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zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV1A, PV1B, 

PV2A, PV2B 

Nuša Obreza športni dan pohod  6 4. 9. 2020 Z izbranimi oddelki smo izvedli pohod 

na Ljuben. 

PV3A, PV3B, 

L3A, G3A, 

L1E, L2D 

Nuša Obreza športni dan pohod  6 24. 9. 2020 Z izbranimi oddelki smo izvedli pohod 

na Ljuben. 

 

vsi oddelki 

gradbene in 

lesarske smeri 

Nuša Obreza športni dan atletika  6 14. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

L1B Nuša Obreza Športni dan paint ball  6 16. 6. 2021 Dejavnost je bila izvedena. 

L2D Nuša Obreza športni dan paint ball  6 22. 6. 2021 Dejavnost je bila izvedena. 

G1B, L1C, 

L1D,  L1A, 

G1A, 

GL/LG2A 

Nuša Obreza športni dan pohod  6 11. 9. 2020 Z izbranimi oddelki smo izvedli pohod 

na Ljuben. 

G3B, L3C, 

L3D, L3A, 

G3A, PV3A, 

PV3B 

Nuša Obreza športni dan trampolin park  6 25. 2. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

 

PV1A, PV1B, 

G1A, L1A 

Nuša Obreza športni dan funkcionalna vadba  6 02. 4. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV2A, PV2B Nataša Eržen tečaj s 

področja 

športa 

smučanje  28 26. 2. 2021           Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV4A, PV4B, 

L4A, G4A, 

Nuša Obreza športni dan ples  6 18. 2. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV3A, PV3B Nuša Obreza tečaj s 

področja 

športa 

plavanje  21 23. 6. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV4A, PV4B, 

L4A, G4A 

Nuša Obreza športni dan pohod Mirna gora  6 9. 10. 2020 Z izbranimi oddelki smo izvedli pohod 

na Mirno goro. 

PV1A, PV1B Nuša Obreza tečaj s rolanje  21 15. 6. 2021 S prvimi letniki PV smo izvedli tečaj 
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področja 

športa 

rolanja, in sicer 15. 6., 17. 6. in 18. 

6.2021. 

PV4A, PV4B Nataša Eržen športni dan plavanje  6 14. 9. 2020 Dejavnost je bila izpeljana v sklopu dveh 

izbirnih predmetov v septembru. 

PV2A, PV2B Nuša Obreza športni dan gimnastika in zvočna 

kopel 

 6 18. 2. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV1A, 

PV1B 

Marija Nemanič kulturna in 

strokovna 

dejavnost 

voden sprehod po 

Novem mestu, ogled 

kulturnih spomenikov 

 6 16. 6. 2020 Ob dejavnostih v Konservatoriju v 

Novem mestu. 

PV2A, PV2B Marija Nemanič kulturna in 

strokovna 

dejavnost 

voden sprehod po 

Novem mestu, ogled 

kulturnih spomenikov 

 6 22. 9. 2020 Ob dejavnostih v Kostanjevici so imeli 

voden sprehod. 

PV1A, PV1B, 

PV2A, PV2B, 

PV3A, PV3B 

Marija Nemanič kulturna, 

strokovna in 

naravoslovna 

dejavnost 

domači kino  4 6. 11. 2020                    Domači kino. 

PV1A, PV1B, 

PV2A, PV2B 

Marija Nemanič kulturna in 

strokovna 

dejavnost  

ogled spomenikov v 

domačem kraju 

 6 16. 2. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV3A, PV3B Marija Nemanič kulturna 

dejavnost 

APT gledališče  3 15. 2. 2021 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV3A, PV3B Marija Nemanič kulturna 

dejavnost 

obisk knjižnice Mirana 

Jarca 

 6 22. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV1A, PV1B, 

PV2A, PV2B 

Marija Nemanič kulturna 

dejavnost 

Ljudje, KCJT  2 11. 12. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

 

PV3A, PV3B Marija Nemanič kulturna 

dejavnost 

APT Novo mesto  2 20. 11. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

 

PV4A, PV4B Marija Nemanič kulturna 

dejavnost 

glasbeni koncert na 

prostem v Novem 

 4 16. 12. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 



Stran 34 od 116 

 

Oddelek Organizator Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Št. ur Izvedeno Poročilo 

mestu  

Vsi oddelki 

SGLVŠ       

Marija Nemanič    kulturna 

dejavnost 

Operna predstava 

Seviljski brivec, 

virtualno 

 4 29. 1. 2021 Uresničeno na daljavo. 

Vsi oddelki 

SGLVŠ       

Marija Nemanič    kulturna 

dejavnost 

Baletna predstava 

Picko in Packo, 

virtualno 

 3 26. 2. 2021 Uresničeno na daljavo. 

PV1A, PV1B Janja Hauptman strokovna 

dejavnost 

strokovna ekskurzija 

po domači pokrajini 

Državljanska in domovinska kompetenca; 

razvijajo pozitivna čustva do domovine, razvijajo 

občutek pripadnosti svojemu lokalnemu prostoru, 

narodu in državi, oblikujejo spoštovanje do 

naravne in kulturne dediščine, poznavanje 

preteklih in sodobnih dogodkov v slovenski 

zgodovini, umeščanje lokalne kulturne identitete v 

nacionalno identiteto 

  Dijaki so imeli organizirano strokovno 

ekskurzijo po Novem mestu z ogledom 

arheološkega najdišča Marof in obiskom 

Dolenjskega muzeja. 

PV3A, PV3B Janja Hauptman strokovna 

dejavnost 

izdelava predstavitve 

izbrane pokrajine 

Slovenije 

Državljanska in domovinska  kompetenca;  

poznajo geografsko členitve Slovenije in 

primerjajo slovenske pokrajine po 

naravnogeografskih in družbeno-geografskih 

elementih, razvijajo pozitivna čustva do 

domovine, razvijajo občutek pripadnosti svojemu 

lokalnemu prostoru, narodu in državi,  

umeščanje lokalne kulturne identitete v 

nacionalno identiteto 

12 4. 6. 2021 Opravljeno z oddajo seminarske naloge. 

PV4A, PV4B Janja Hauptman strokovna 

dejavnost 

strokovna ekskurzija 

zamejska Slovenija 

Državljanska in domovinska  kompetenca;  

ovrednotijo geopolitični položaj Slovenije skozi 

zgodovino, razumejo oblikovanje 

etičnega ozemlja Slovencev, ovrednotijo  položaj 

slovenske narodne manjšine v Italiji, v Avstriji in 

na Madžarskem, omejijo območje slovenske 

narodne manjšine, analizirajo neenake 

narodnostne pravice manjšin na različnih 

12 22. 4. 2021 Načrtovana dejavnost je odpadla zaradi 

razglasitve epidemije covid-19. 
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narodnostno mešanih območjih in glavne razloge 

za večjo in manjšo asimilacijo ter posledično 

premikanje slovenske etične meje  

PV2A, PV2B Janja Hauptman strokovna 

dejavnost 

ogled razstave ob 30-

letnici države Slovenije 

Državljanska in domovinska  kompetenca;  

razvijajo pozitivna čustva do domovine, razvijajo 

občutek pripadnosti svojemu narodu in državi,  

poznavanje sodobnih dogodkov v slovenski 

zgodovini in nastanek samostojne slovenske 

države  

razumejo narodno kulturno identiteto in se 

zavedajo pripadnosti državi Republiki Sloveniji 

 

 

6 16. 4. 2021 Za pridobitev znanj in kompetenc so 

dijaki izdelali avtentično nalogo, intervju 

ali poročilo/razgovor z živimi pričami  na 

temo demokratizacije Slovenije v 80-ih 

letih 20. stoletja in o vojni za Slovenijo 

leta 1991. Razstava v Dolenjskem 

muzeju ni bila obiskana, ker je bila 

postavljena šele 18. junija 2021.  

PV4A, PV4B Aleksandra Matjašič strokovna 

dejavnost 

slikarski extempore 

DUNM 

Ustvarjalno izražanje 6 18. 9. 2020       Načrtovana dejavnost je bila izvedena. 

PV4A, PV4B Aleksandra Matjašič strokovna 

dejavnost 

arheološka najdišča 

(Dolenjski muzej) 

Spoznavanje zgodovine . 2 10. 10. 2020 Načrtovana dejavnost je bila izvedena. 

PV3A, PV3B Aleksandra Matjašič strokovna 

dejavnost 

razstava avtorskih del 

dijakov 

 6 16. 12. 2020 Načrtovana dejavnost je odpadla zaradi 

razglasitve epidemije covid-19. 

PV1A, PV1B Alenka Prevalšek naravoslovna 

dejavnost 

naravoslovne delavnice 

v okolici ŠC NM 

Odnos do narave 6 6. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV2A, PV2B Alenka Prevalšek naravoslovna 

dejavnost 

ekosistemi domačega 

kraja 

Odnos do narave 

 

6 18. 06. 2021 Dijaki so si ogledali naravne in kulturne 

znamenitosti domačega kraja in pripravili 

kratko foto predstavitev. Tako so se učili 

ob izdelavi lastne in ob ogledu drugih 

predstavitev. 

PV3A, PV3B Alenka Prevalšek naravoslovna 

dejavnost 

izdelava naravoslovne 

učne poti v domačem 

kraju  

Odnos do narave 

 

6 8. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV4A, PV4B Alenka Prevalšek naravoslovna 

dejavnost 

ekološka 

ozaveščevalna akcija 

Odnos do narave 

 

6 9. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV1A, PV1B Natalija Kunič strokovna 

dejavnost 

predšolski otroci in 

njihove aktivnosti v 

Poznavanje različnih vrst iger, igrač in igral za 

otroke 

2 6. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 
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Oddelek Organizator Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Št. ur Izvedeno Poročilo 

domačem okolju 

PV2A, PV2B Natalija Kunič strokovna 

dejavnost 

izdelava samostojnega 

priročnika – igre nekoč  

Poznavanje različnih vrst iger, igrač in igral za 

otroke 

6 7. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

PV3A, PV3B Natalija Kunič strokovna 

dejavnost 

proučevanje igral in 

igrišč v domačem 

okolju 

Poznavanje različnih vrst iger, igrač in igral za 

otroke 

6 8. 10. 2020 Ta načrtovana dejavnost je odpadla 

zaradi razglasitve epidemije covid-19. 

G1A, L1A, 

G1B, L1C, 

L1E, G3A, 

LG4A, GL4A, 

L1B 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled Novega mesta Spoznavanje kulturne in naravne dediščine 

Novega mesta 

4 12. 10. 2020 Ogled je zaradi epidemije Covid-19 

odpadel (za nekatere oddelke 

nadomeščeno 29. 1. 2021 z virtualnim 

ogledom opere Seviljski brivec). 

L1A, G1A, 

GL/LG2A, 

L3A, G3A, 

L4A, G4A, 

L1B 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

Kulturni dan v 

Ljubljani 

Spoznavanje kulturne in naravne dediščine 

slovenske prestolnice 

6 16. 11. 2020 Kulturni dan je zaradi razglasitve 

epidemije covid-19 odpadel. 

G1A, L1A Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled likovne razstave 

in muzeja 

Spoznavanje kulturne dediščine 4 5. 10. 2020 Dejavnost je zaradi razglasitve epidemije 

covid-19 odpadla. 

vsi oddelki 

gradbene in 

lesarske smeri 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled aktualne filmske 

predstave 

Spoznavanje slovenske kulturne dediščine 2 24. 12. 2020 Zaradi epidemije covid-19 so si dijaki 

enega od izbranih slovenskih filmov 12. 

2. 2021 ogledali na daljavo. 

L1A, G1A, 

L2B, 

LG/GL2C, 

G3B, L3C, 

L2E 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled aktualne filmske 

predstave 

Spoznavanje svetovne kulturne dediščine 2 15. 3. 2021 Zaradi epidemije covid-19 so si vsi 

oddelki SGLVŠ 29. 1. 2021 ogledali 

operno predstavo Seviljski brivec na 

daljavo in tako realizirali 4 ure kulturnih 

dejavnosti. 

vsi oddelki 

gradbene in 

lesarske smeri 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled gledališke 

predstave ob 

slovenskem kulturnem 

Krepitev narodne zavesti in pozitivnega odnosa 

do kulture 

2 5. 2. 2021 Zaradi epidemije covid-19 so si dijaki 12. 

2. 2021 na daljavo ogledali posnetek 

šolske proslave ob slovenskem 
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Oddelek Organizator Aktivnost Vrsta aktivnosti Glavne kompetence Št. ur Izvedeno Poročilo 

prazniku kulturnem prazniku. 

L1A, G1A, 

GL/LG2A, 

L3A, G3A, 

L4A, G4A, 

L1B, L2B, 

L2E 

Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

ogled aktualne 

gledališke predstave 

Spoznavanje kulturne dediščine 2 5. 2. 2021 Zaradi epidemije covid-19 so si oddelki 

G1A, L1A, L1C in L1E 1. oz. 2. 4. 2021 

predstavo Vihar v glavi ogledali na 

daljavo. 

GL/LG2C Tanja Burgar kulturna 

dejavnost 

Kulturni dan v Novem 

mestu 

Spoznavanje kulturne in naravne dediščine 

Novega mesta 

6 7. 10. 2020 Dejavnost je zaradi epidemije covid-19 

odpadla. 
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4.4 PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 

Oddelek Aktivnosti Število ur 

aktivnosti 

Izvajalec Ključne kompetence Predviden datum 

izvedbe 

Poročilo 

L4A, G4A,  

L2B, PV4A, 

PV4B 

Poklicna orientacije 

(v šoli in na daljavo) 

4 Mirjam 

Žnidarčič 

Pridobitev informacije za 

nadaljnjo poklicno pot 

Od novembra do 

marca 2021 

 

Dijakom zaključnih letnikov SSI in PTI sem predstavila 

postopek in pogoje vpisa na fakultete, visoke in višje šole 

in možnosti zaposlitve. 

L3C, L3D, G3B 

in L2E 

Poklicna orientacija 

(v šoli in na daljavo) 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

Pridobitev informacij za 

nadaljnjo poklicno pot 

Marec 2021 Dijakom zaključnih letnikov NPI in SPI sem predstavila 

izobraževalne programe  in postopek vpisa v SPI in PTI 

program ter zaposlitvene možnosti. 

PV3A in PV3B Poklicna orientacija 

(v šoli) 

1 Mirjam 

Žnidarčič 

Pridobitev informacij za 

nadaljnjo poklicno pot 

Junij 2021 Dijakom 3. letnika PV sem predstavila postopek in 

pogoje vpisa na fakultete, visoke in višje šole in možnosti 

zaposlitve ter predmet splošne mature. 

L4A, G4A, 

L2B, L1B, 

PV4A, PV4B 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

(videoposnetek) 

1 Mirjam 

Žnidarčič in 

OZRK NM 

Pridobitev informacij in 

krepitev pomena o 

krvodajalstvu 

Januar 2021 Za dijake zaključnih letnikov smo preko videoposnetka 

na daljavo predvajali predavanje na temo krvodajalstva. 

Videoposnetek so pripravili na Rdečem križu. 

L4A, G4A, 

L2B, L1B, 

PV4A, PV4B 

Krvodajalska akcija 

za dijake in učitelje 

2 Mirjam 

Žnidarčič in 

OZRK NM 

Krvodajalstvo Od januarja do 

aprila 2021 

Za dijake zaključnih letnikov smo v sodelovanju z 

Območnim združenjem Rdečega križa v Novem mestu 

organizirali krvodajalske akcije na Transfuzijskem centru 

v Splošni bolnišnici v Novem mestu, ki je potekalo 

individualno po predhodnem dogovoru, zaradi ukrepov 

covid-19. 

Vsi prvi in vsi 

tretji letniki 

Sistematski 

zdravniški pregledi 

4 Mirjam 

Žnidarčič in 

ZDNM 

Sistematski pregled dijakov September 2020, 

marec, april, maj in 

junij 2021 

Za dijake prvih in tretjih letnikov smo organizirali in 

izpeljali sistematske zdravniške preglede v Zdravstvenem 

domu Novo mesto. 

Vsi dijaki Preventiva je 

pozitiva 

(na daljavo) 

6 Mirjam 

Žnidarčič 

Strategije uspešnega učenja, 

usvajanje rutine, motivacija za 

učenje na daljavo 

November in 

december 2020 

V času šolanja na daljavo sem za vse dijake pripravila 6. 

delavnic na temo učenja, dobrodelnosti in motivacije za 

šolsko delo. 

Vsi dijaki »Mala pozornost za 

veliko veselje« 

(na daljavo) 

6 Mirjam 

Žnidarčič 

Dobrodelnost, ročne spretnosti December 2020 Z dijaki smo se pridružili dobrodelnemu projektu »Mala 

pozornost za veliko veselje«, kjer smo izdelovali 

voščilnice za starostnike v DSO-jih po Sloveniji.  

G1A, L1A, 

G1B, L1C, 

L1D, L1E,  

PV1A, PV1B 

Preventivne 

delavnice – 

Medvrstniško nasilje 

1 PU Novo mesto  Nasilje 19. 10. 2020 Odpadlo zaradi covid-19. 

G1A, L1A, Preventivne 2 Toni Kočevar Zasvojenosti 07. 12. 2020 Odpadlo zaradi covid-19 
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G1B, L1C, 

L1D, L1E, 

PV1A, PV1B 

delavnice – Pasti 

odraščanja 

 L3A, G3A, 

L3C, L3D, 

G3B, PV3A, 

PV3B 

Preventivne 

delavnice – Še vedno 

vozim, vendar ne 

hodim 

4 Zavod vozim Varna vožnja 15. 3. 2021 Odpadlo zaradi covid-19 

L1A, G1A, 

G1B, L1C, 

L1D, L1E, 

PV1A, PV1B 

Preventivne 

delavnice – Učenje 

učenja 

2 Mirjam 

Žnidarčič 

Učenje strategij in metod 

učenja 

26. 10. 2020 Odpadlo zaradi covid-19 

LG/GL2A, 

LG/GL2C, L2D, 

PV2A in PV2B 

Preventivna 

delavnica – Varna 

spolnost 

1 Zdravstveni 

dom Novo 

mesto 

Varna spolnost 11. 1. 2021  Odpadlo zaradi covid-19 

PV1A, PV1B Zdrava prehrana in 

motnje hranjenja 

2 Zdravstveni 

dom Novo 

mesto 

Motnje hranjena in zdravo 

prehranjevanje 

01. 3. 2021  Odpadlo zaradi covid-19 

L4A, G4A, 

L2B, PV4A, 

PV4B, G3A, 

L3A, PV3A, 

PV3B 

Poklicna orientacija 

–  Študijska tržnica 

6 Svetovalna 

služba na 

ŠCNM 

Predstavitev višjih in visokih 

šol ter fakultet in predstavitev 

Slovenske vojske in Policije v 

Športni dvorani Leona Štuklja 

12. 11.2020 

Mirjam Žnidarčič 

Odpadlo zaradi covid-19 
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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), v času 

epidemije covid-19 pa je ocenjevanje potekalo na daljavo. Kriteriji ocenjevanja so zapisani in usklajeni znotraj strokovnih aktivov, 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, in sicer 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 2020/2021 imenovan izpitni odbor (v nadaljevanju IO) v sestavi: 

 Damjana Gruden  predsednica izpitnega odbora 

 Melita Blatnik  tajnica šolske komisije ZI, namestnica predsednice IO 

 Natalija Šraml  članica, izpraševalka 1. predmeta 

 Tanja Burgar  namestnica članice izpraševalke 1. predmeta 

 Peter Kuzmijak  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Radomir Bajić  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 

 Anton Hrastar  član, izpraševalec 2. predmeta  

 Bojan Mulc  namestnik člana izpraševalca 2. predmeta 
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2LE (NPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

obdelovalec lesa 13 13 13 0 100 % 

 

L3C (SPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

mizar 8 6 6 0 100 % 

L3D (SPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

mizar - vajenec 17 17 17 0 100 % 

 

G3B (SPI) št. dijakov 

v oddelku 

število 

prijavljenih 

uspešni neuspešni uspeh 

pečar – polagalec keramičnih oblog 3 3 7 0 100 % 

zidar 5 4 4 0 100 % 

Izvajalec suhomontažne gradnje 1 1 1 0 100 % 

SKUPAJ 47 46 46 0 100 % 

 

4.5.2 Poklicna matura 

Za izvedbo poklicne mature v šolskem letu 2020/2021 je bila imenovana šolska maturitetna komisija za čas od 1. 11. 2020 do 31. 10. 2021 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 

 Alenka Prevalšek  članica, ocenjevalka in izpraševalka 2. in 4. predmeta 

 Tanja Burgar  članica, ocenjevalka in izpraševalka 1. predmeta 
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 Mira Štefanič  članica, ocenjevalka in izpraševalka 3. predmeta 

 Dina Šmalc  članica, ocenjevalka in izpraševalka 3. predmeta 

 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli je bilo na začetku leta v 4. letniku 103 dijakov, v marcu 2021 se je na poklicno maturo prijavilo 

100 dijakov, od tega je imelo 95 dijakov pogoj za pristop k poklicni maturi. Vseh 95 dijakov je maturo opravilo v obeh rokih. Strokovni naziv 

gradbeni tehnik/gradbena tehnica je pridobilo 7 kandidatov, lesarski tehnik 30 kandidatov, vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok 58 

kandidatov.  

Kljub izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s covid-19 je bila uspešnost letošnjih maturantov izredna, saj smo imeli šest zlatih 

maturantov. Zlati maturantje, ki so dosegli 22 točk so Alja Lisec, Lucija Kambič, Nina Novak, Klavdija Barkovič, Katja Kuhelj in Erika 

Mohorčič. 
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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 Poročilo o 

izvedbi 

Aktiv učiteljev 

ŠVZ 

Gimnastika Razvoj in ohranjanje gibalnih sposobnosti. 

Učenje gimnastičnih prvin po šolskem 

pravilniku za tekmovanja iz gimnastike. 

Udeležba na tekmovanjih. 

Redno obiskovanje krožka in 

udeležba na tekmovanjih. 

Metodično poučevanja 

gimnastičnih prvin. 

Individualen pristop. 

Priprava in udeležba na 

tekmovanjih. 

Vesna 

Dolinar 

Zaradi 

epidemije se 

krožek ni 

izvajal. 

Aktiv učiteljev 

športne vzgoje 

nogomet; 

dijaki 

Omogočiti dijakom razvoj osnovnih in 

specialnih motoričnih sposobnosti, 

treniranje tehnike in taktike nogometne 

igre, priprava na srednješolsko tekmovanje 

v nogometu 

Skozi trening (zunaj pouka) in 

tekmovanja dijaki krepijo svojo 

samozavest, medsebojno 

komunikacijo in športni ferplej. 

Dijakom posreduje 

nova znanja, utrjuje že 

znano in krepi ekipni 

duh. 

Mario 

Mohorović 

Zaradi 

epidemije se 

krožek ni 

izvajal. 

Aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

Orkester 

ŠCNM 

Namen dejavnosti je navajanje na 

skupinsko muziciranje, razvijanje 

skupnega pulza in ritmično prilagajanje, 

razvijanje odnosa do različnih notnih 

zapisov, slogovnih opredelitev in glasbenih 

zvrsti, nastopi na morebitnih tekmovanjih 

šolskih orkestrov ter na šolskih prireditvah. 

Udeležba na vajah in nastopih Mentorstvo dijakom, 

umetniško vodenje in 

dirigiranje orkestru. 

Gregor 

Zagorc 

Zaradi 

epidemije se 

krožek ni 

izvajal. 

Aktiv 

ustvarjalnega 

izražanja 

Glasbena 

terapija 

Pridobitev dodatnih kompetenc s področja 

glasbene terapije – uporaba glasbe za 

ustvarjanje dobrega počutja in glasba kot 

sredstvo pri zdravljenju. 

Iskanje literature, seznanitev z 

različni posebnostmi vedenjske in 

psihične motnje pri predšolskem 

otroku (avtizem, Downov sindrom, 

Willemsov sindrom, 

hiperaktivnost, socialna 

izključenost ...) 

Mentorstvo – usmeritev 

pri različnih aktivnosti, 

delo v okviru rednih ur 

(USI GLA), po rednih 

urah v e-obliki 

Lorena 

Mihelač 

Zaradi 

epidemije se 

krožek ni 

izvajal. 

Naravoslovno 

matematični 

aktiv 

Matematika v 

vsakdanjem 

življenju 

Seznaniti nadarjene dijake četrtih letnikov 

s primeri matematike iz vsakdanjega 

življenja. 

Dijaki rešujejo matematične 

naloge iz vsakdanjega življenja. 

Pripravi naloge, vodi 

dijake pri reševanju 

nalog. 

Maja 

Končar 

Zaradi 

epidemije se 

krožek ni 

izvajal. 
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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 plesnih tečajev za maturantske plese, ki pa zaradi epidemije niso bili izvedeni.  

4.6.3 Tekmovanja in projekti dijakov 

V šolskem letu 2020/21 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. 

4.6.3.1 Tekmovanja dijakov 

 

Tekmovanje Organizator na šoli Izvajalci Datum 

izvedbe 

Dosežen rezultat Poročilo 

atletika – posamično – področno Mario Mohorović Mario Mohorović, 

Nataša Eržen 

12. 5. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

košarka – občinsko – f Nuša Obreza Nuša Obreza 25. 12. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

košarka – področno – f Nuša Obreza Nuša Obreza 29. 12. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

spomladanski kros – občinsko Mario Mohorović Mario Mohorović 22. 4. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

jesenski kros – občinsko Mario Mohorović Mario Mohorović 02. 10. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

mali nogomet – občinsko – f Mario Mohorović Mario Mohorović 06. 1. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

mali nogomet – področno – f Mario Mohorović Mario Mohorović 11. 2. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

odbojka – občinsko – f Vesna Dolinar Vesna Dolinar 19. 11. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 
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odbojka – področno – f Vesna Dolinar Vesna Dolinar 19. 11. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

veleslalom – področno Nataša Eržen Nataša Eržen 12. 3. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

badminton – področno Nataša Eržen Nataša Eržen 06. 1. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

badminton – državno Nataša Eržen Nataša Eržen 13. 1. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

mali nogomet – občinsko – d Nuša Obreza Nuša Obreza 08. 1. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

mali nogomet – področno – d Nuša Obreza Nuša Obreza 15. 2. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

odbojka – občinsko – d Vesna Dolinar Vesna Dolinar 06. 11. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

odbojka – področno – d Vesna Dolinar Vesna Dolinar 26. 11. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

mala prožna ponjava Vesna Dolinar Vesna Dolinar 19. 3. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

akrobatika Vesna Dolinar Vesna Dolinar 23. 12. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

športna gimnastika Vesna Dolinar Vesna Dolinar 14. 5. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

slovenščina – Cankarjevo priznanje 

– šolsko tekmovanje 

Natalija Šraml Natalija Šraml 18. 11. 2020  Tekmovanje je bilo izvedeno 13. 4. 2021, udeležilo se 

ga je 20 tekmovalcev. 

slovenščina – Cankarjevo priznanje 

– regijsko tekmovanje 

Natalija Šraml Natalija Šraml 15. 1. 2021  Regijsko tekmovanje je bilo odpovedano. 

slovenščina – Cankarjevo priznanje 

– državno tekmovanje 

Natalija Šraml Natalija Šraml 15. 3. 2021  Državnega tekmovanja so se udeležili 4 tekmovalci. 

Gradbeniada – državno Nevenka Cesar učitelji gradbeništva in 

učitelji športne vzgoje  

21. 4. 2021  Zaradi epidemije covid-19 je tekmovanje odpadlo. 

 

Kenguru – matematika – šolsko; 

kategorija c 

Maja Končar učitelji matematike 22. 3. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno, udeležili so se ga 4 

dijaki, 1 tekmovalec je prejel bronasto priznanje. 

Kenguru – matematika – državno; 

kategorija c 

Maja Končar učitelji matematike 29. 4. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno na SGLVŠ. 1 dijak je 

prejel zlato priznanje in nagrado. 

Kenguru – matematika – šolsko; 

kategorija b  

Maja Končar učitelji matematike 22. 3. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno, udeležilo se ga je 10 

dijakov, 4 tekmovalci so prejeli bronasto priznanje. 

Kenguru – matematika – državno; 

kategorija b 

Maja Končar učitelji matematike 22. 4. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno na SGLVŠ. Udeležila se 

ga je 1 dijakinja SGLVŠ. 
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matematika - državno; kategorija A Dina Šmalc učitelji matematike 29. 4. 2021  Tekmovanje izvedeno na naši šoli. 

angleščina – bralna značka PV Miroslava Brinc učitelji angleščine 16. 4. 2021   Tekmovanje je bilo izpeljano 20. 5. 2021 (ena 

tekmovalka je prejela srebrno priznanje) 

angleščina – bralna značka EPI 

reading badge GL 

Vesna Prodanović učitelji angleščine 16. 4. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno, sodelovali so trije 

dijaki, ena dijakinja je prejela srebrno priznanje, dva 

tekmovalca pa priznanje za sodelovanje. 

mehanika – šolsko Nevenka Cesar Nevenka Cesar 16. 4. 2021  Izpeljano 

mehanika – državno Nevenka Cesar Nevenka Cesar 17. 5. 2021  Tekmovanje je bilo 12. 5. 2021 na FGG v Ljubljani, 

Andraž Vene iz G3A je osvojil 3. mesto 

ACAD – šolsko Mirko Gorenc Mirko Gorenc 24. 5. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

ACAD – državno Mirko Gorenc Mirko Gorenc 27. 5. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

ACAD – mednarodno Mirko Gorenc Mirko Gorenc 28. 5. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Lesariada – državno Gorše Mihael učitelji lesarstva in 

učitelji športne vzgoje 

16. 4. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

 

EuroSkills – državno Gorše Mihael učitelji lesarstva 13. 1. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo. 

fizika – šolsko Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

08. 2. 2021  Ni bilo prijavljenih kandidatov. 

fizika – regijsko Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

15. 3. 2021  Ni bilo prijavljenih kandidatov. 

fizika – državno Tomaž Pačnik učitelji naravoslovna-

matematičnega aktiva 

08. 4. 2021  Ni bilo prijavljenih kandidatov. 

fizika – Čmrlj šolsko Tomaž Pačnik Tomaž Pačnik 05. 10. 2020  Tekmovanja so se udeležili 4 dijaki. 

Iatefl – šolsko PV Miroslava Brinc učitelji angleščine 13. 3. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Iatefl – regijsko PV Miroslava Brinc učitelji angleščine 18. 3. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Iatefl – državno PV Miroslava Brinc učitelji angleščine 19. 3. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Sladkorna bolezen – šolsko Alenka Prevalšek Alenka Prevalšek 16. 10. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Sladkorna bolezen – državno Alenka Prevalšek Alenka Prevalšek 20. 11. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 
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4.6.3.2 Projekti dijakov 

 

Projekti Organizator na šoli Izvajalci Datum Poročilo 

Rastem s knjigo Tanja Burgar Tanja Burgar in 

Knjižnica Mirana Jarca 

18.–22. 03. 

2021 

Projekt je bil zaradi epidemije COVID-19 izpeljan na daljavo – 

virtualno, dijaki pa so prejeli izbrano knjigo (Preživetje). 

prostovoljstvo – Lepo je deliti, 

novomeški Leo tek, Varna hiša … 

Alenka Prevalšek, 

Slavko Mirtič 

učitelji in dijaki  Zaradi epidemije Covid-19 se ni izvajalo. 

Medgeneracijsko sodelovanje z 

DSO 

Slavko Mirtič učitelji stroke in dijaki  Zaradi epidemije Covid-19 se ni izvajalo. 

Zdrava šola Nuša Obreza učitelji in dijaki 2020–21 Na daljavo so bila izvedena tri regijska srečanja vodij Zdrave šole: Kako 

lahko šola pristopi pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi, Podpora 

mladim v času šolanja na daljavo in Skrb za zdrav življenjski slog. Med 

delom na daljavo je bilo sodelavcem poslano gradivo za pomoč pri delu 

z dijaki na daljavo ter nasveti ZŽS tudi v času epidemije. 

PIKO – šolsko tekmovanje iz 

projekcij in  

tehničnega risanja  

Nadja Kapš Nadja Kapš, Samo 

Jakljič 

18. 03. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

PIKO – državno tekmovanje iz 

projekcij in tehničnega risanja 

Nadja Kapš Nadja Kapš 22. 4. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 odpadlo 

Vzgojiteljada Branka Klarić učitelji predšolske vzgoje 29. 10. 2020  Zaradi epidemije COVID-19 odpadla 

psihologija Janja Javoršek Janja Javoršek 24. 3. 2021  Tekmovanje je bilo izvedeno, udeležile so se ga 4 

tekmovalke. 

Zgodovina Ana Maria Mauhar Ana Maria Mauhar 14. 4. 2021  Zaradi epidemije COVID-19 je odpadlo. 
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Projekti Organizator na šoli Izvajalci Datum Poročilo 

Poskusno uvajanje vajeniške oblike 

SPI 2017/2021 – mizar 

Damjana Gruden, 

Mihael Gorše, 

Slavko Mirtič 

dijaki vajenci, učitelji, 

vodstvo 

 Nadaljevali smo s projektom, vendar ob upoštevanju vseh priporočil za 

zajezitev novega korona  virusa. 

šola ambasadorka Evropskega 

parlamenta 

Biljana Bahat učitelji in dijaki Celoletno 

šolsko delo 

 Z dijaki je bilo izvedenih 20 ur predavanj in delavnic, ki so zajemale 

vsebino EU.  

Komisija za kakovost SGLVŠ Dina Šmalc Učitelji in dijaki Celotno 

šolsko leto 

Izvedena je bila anketa za dijake Barometer kakovosti ŠC in 

samoevalvacija EPoS. 

Zvočnost lesa  Lorena Mihelač učitelji in dijaki 2020–21 Vsebina je bila vključena znotraj USI GLA in UME GLA in uspešno 

zaključena. 

Glasbena terapija Lorena Mihelač učitelji in dijaki 2020–21 Vsebina je bila vključena znotraj izbirnega modula GLI in uspešno 

izvedena 

Evropa v šoli Lorena Mihelač, 

Aleksandra Matjašič 

 

 feb. 2021 Natečaj uspešno zaključen v virtualni obliki. Na fotografskem in video 

natečaju doseženo 3. mesto na državnem nivoju. 

Beseda v likovnem delu (JSKD)      Aleksandra         

Matjašič 

                               maj 2021 Natečaj  speljan v virtualni obliki. Z veliko nagrado nagrajena dijakinja 

3. letnika. 

Srčna pisma Janja Javoršek Janja Javoršek in dijaki   Projekt smo uspešno izpeljali z dijaki 2. letnika PV. 

Teden vseživljenjskega učenja Saša Kralj Učitelji in dijaki 6. 9. – 10.10. 

2020 

Izvedli smo pet aktivnosti. 

ZUIP in Startup vikend v 

organizaciji Agencije Spirit 

Vesna Dolinar Vesna Dolinar 

Milenko Vukojević 

2., 3., 9., 10. Šola se je prvič vključila v aktivnosti spodbujanja podjetnosti mladih. 

Udeležila se je projekta ZUIP (Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do 
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Projekti Organizator na šoli Izvajalci Datum Poročilo 

10. 2020 

 

podjetnosti), ki poteka pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike 

Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih 

investicij in tehnologije in je bil izveden na daljavo. Konzorcij 

sodelujočih šol vodi Gimnazija Novo mesto. V okviru projekta ZUIP z 

Razvojnim centrom Novo mesto organizirajo podjetniški izziv. Namen 

konzorcijev je večgeneracijsko druženje in sodelovanje mladih pri 

reševanju izzivov. 

Tema, ki so jo letos reševali na daljavo, z naslovom (Z)migajmo se! je 

bila spodbujanje aktivnega načina življenja. Dijaki so v timih reševali 

problem ter skušali s podrobnim spoznavanjem problema, interakcijo z 

uporabniki ter kreativnim pristopom razviti rešitev za problem, ki bi imel 

za mnogo uporabnikov veliko vrednost.  

Ob koncu projekta so timi svoje rešitve predstavili komisiji lokalnih 

podjetnikov in predstavnikov organizacij, ki so jim podali mnenje. Naši 

dijaki so dobili pozitivno mnenje za idejo in kreativnost. 

Startup vikenda se zaradi premajhnega števila dijakov nismo udeležili 

Razstava izdelkov zaključnih 

letnikov 

Milenko Vukojević Učitelji in dijaki 15.–17. 6. 

2021 

Razstava je potekala v učilnici MIC11. 

Razstava izbranih izdelkov 

zaključnih letnikov v podjetju Adria 

Mobil 

Slavko Mirtič Učitelji in dijaki 30. 6.–31. 8. 

2021       

Razstava poteka v avli podjetja Adria Mobil 

Digitalizacija načrtov za Zavod 

Novo mesto 

Mirko Gorenc Učitelji in dijaki Celo šolsko 

leto               

Digitalizacija načrtov za objekt Kegljišče in   tenis igrišča Potovald 
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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 potekal samo v 

dopoldanskem času, v obdobju epidemije covid-19 od 19. 10. 2020 je potekal na daljavo. 

 

V tem šolskem letu smo nadaljevali z uporabo programa e-Asistenta 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, predvsem na daljavo. Izobraževanje in 

usposabljanje strokovnih delavcev je praviloma podpiralo razvojne prioritete šole in strateške cilje šole in Šolskega centra. 

 

6.1 Izobraževanje in usposabljanje znotraj šole 

V šolskem letu 2020/21 je bilo izvedeno izobraževanje za celotni učiteljski zbor: 

 

Naslov izobraževanja Izvajalec 

izobraževanja 

Kraj Datum Poročilo 

Uporaba spletne aplikacije 

Teams za delo na daljavo 

Simona 

Pustavrh 

ŠCNM 21. 8. 2020 Predavateljica nas je seznanila s podrobnostmi, ki jih moramo poznati pri delu s 

spletnim orodjem Teams. 
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6.2 Izobraževanje in usposabljanje zunaj šole 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Izvajalec izobraževanja Termin Št.ur Poročilo 

Vesna Dolinar Alpsko smučanje Fakulteta za šport 5. 12. 2020 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Vesna Dolinar Razumevanje vloge čustev Športna unija Slovenije 15. 3. 2021 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Tanja Burgar     Letni posvet predsednikov in tajnikov 

šolskih komisij za zaključni izpit 

CPI 30. 3. 2021 2 Izobraževanje je zaradi epidemije covid-19 potekalo na daljavo, 

osrednja tema pa je bila izvedba ZI v lanskem letu in letu 2021. 

Nuša Obreza Izobraževanje: Zdravje pri delu ŠCNM 3. 3. 2021 2 Izvedeno na Šolskem centru. 

Nuša Obreza Učenje osnov rokometne igre v OŠ in 

SŠ 

Fakulteta za Šport 18. 9. 2020 0 Izobraževanje je odpadlo zaradi premajhnega števila prijav. 

Nuša Obreza Zdrava šola – 1. regijsko srečanje:  

Kako lahko šola pristopi pri 

zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi 

NIJZ 23. 11. 2020 5 Teme na srečanju: Elektronske cigarete in novi tobačni izdelki; 

Mladostniki – uporaba prepovedanih drog in preventiva; 

Zgodnje identificiranje mladostnikov, ki posegajo po drogah in 

ustrezna pomoč. 

Primeri dobrih praks – poročanje iz ene OŠ in ene SŠ 

Nuša Obreza Zdrava šola – 2. regijsko srečanje: 

Podpora mladim v času šolanja na 

daljavo 

NIJZ 24. 2. 2021 5 Teme na srečanju: program preventivnih delavnic To sem jaz, e-

svetovalnica za mlade v stiski v času šolanja na daljavo. 

Primeri dobrih praks – poročanja iz sedmih OŠ. 

Nuša Obreza Zdrava šola – 3. regijsko srečanje: 

Skrb za zdrav življenjski slog 

NIJZ 18. 5. 2021 5  Teme na srečanju: Kodeks 12 priporočil proti raku, Posledice 

omejevanja gibanja otrok na njihov telesni in gibalni razvoj in 

Debelost v času epidemije.  

Primeri dobrih praks – poročanja iz šestih OŠ in SŠ.  

*Aktivna govornica s primerom dobre prakse na naši SŠ: Zdrav 

življenjski slog s tehtnico Tanita. 
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Nuša Obreza Ljubezen do življenja (Ksenja 

Benedetti in Boris Cavazza) 

Pozitivna psihologija 13. 2. 2021 1,5 Dopolnjevanje v partnerstvu, kvaliteten čas zase in za oba 

skupaj, potrpežljivost, svoboda. 

Nuša Obreza Najboljša verzija sebe pri starševstvu 

(Aleksander Zadel) 

Pozitivna psihologija 10. 2. 2021 1,5 Teme: starševstvo kot “projekt”, vloga starša, potrošništvo in 

položaj v skupini, ritem otroka, samo aktivnost, naš odziv, 

doslednost, potrpežljivost, razvoj samopodobe. 

Biljana Bahat Preventivno delo z mladostniki po 

celotnem modelu 

NIJZ 29. 9. 2020 12  Izvedla sem preventivne delavnice za dijake na temo: Kako 

premagati stres in Kdo sem jaz – 1. letniki vse smeri, ki sem jih 

učila 

Nevenka Cesar strokovna ekskurzija  DGIT NM 20. 5. 2021 0 Prestavljeno na 9. 9. 2021 

Nevenka Cesar 

Nevenka Cesar 

strokovni seminar – novosti v 

gradbeništvu 

Matura 2. in 4. izpitna enota 

DGIT NM 

CPI 

23. 4. 2021 

April 2021 

8 

6 

 

Izvedeno 11. 6. 2021 

Kako pripraviti polo za 2. izpitno enoto in ustna vprašanja, 

prilagoditve zaradi epidemije. 

 

 

Nataša Eržen Plesne dejavnosti v vrtcu in šoli Univerza v MB, 

Pedagoška fakulteta 

13. 11. 2020 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Suzana Kumelj 

Bračič 

       

 

Preventivno delo z mladostniki po 

celotnem modelu 

NIJZ 29. 9. 2020 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Mirjam Žnidarčič Program NEON – varni brez nasilja ISA Institut 9. 4.2021 0 Izobraževanje je odpadlo 

Lili Žnidaršič strokovna ekskurzija  DGIT NM 20. 5. 2021 0 Izobraževanje ni bilo izvedeno.  

Lili Žnidaršič strokovni seminar – novosti v 

gradbeništvu 

DGIT NM 23. 4. 2021 8 Udeležila sem se seminarja o graditvi: potresna varnost, tretja 

razvojna os – DARS, digitalizacija, BIM okolje, ki je bil 11. 6. 

2021 v organizaciji DGIT. 

Maja Končar KUPM 2020 Zavod za šolstvo 26. 11. 2020 0 Izobraževanje ni bilo izvedeno. 

Maja Končar Mednarodna znanstvena konferenca 

EDUvision 

 3.–5. 12. 2020  20 Na konferenci sem bila udeležena kot predavateljica, kjer sem 

predstavila prispevek Matematika v šoli in na daljavo.  

Natalija Kunič Študijska skupina VPO CPI 21. 10. 2020 8 S svetovalko za predšolsko vzgojo smo naredili evalvacijo dela 

na daljavo. Pregledali smo dobre prakse in izmenjali ideje. 

Natalija Kunič Posvet organizatorjev PUD-a CPI 1. 12. 2020 8 Udeležila sem se srečanja organizatorjev PUD-a. Prisotni so bili 
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tudi mentorji, delodajalci. 

Natalija Kunič Soočanje z vedenjskimi motnjami EDUvision 26. 5. 2021 4,5 Udeležila sem se predavanja M. Juhanta in J. Bajktarevič 

Aleksandra 

Matjašič 

Soočanje z vedenjskimi motnjami 

pri otrocih in mladostnikih 

EDUvision 26. 5. 2021 4,5          Udeležila sem se predavanja M. Juhanta in J. Bajktarevič 

 

Aleksandra 

Matjašič 

Kritična in medijska pismenost Pekarna Magdalenske 

mreže MB 

09. 4. 2021 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Marija Nemanič Potovanje na začetek sveta Srednja vzgojiteljska 

šola Ljubljana 

06. 11. 2020 0 Izobraževanja se nisem udeležila zaradi epidemije, izvedeno je 

bilo v skrajšani obliki za manjšo skupino. 

Marija Nemanič Kritična in medijska pismenost Pekarna Magdalenske 

mreže MB 

09. 4. 2021 0 Izobraževanje je odpadlo. 

Lorena Mihelač Conference on Robotics and New 

Technologies 

Liceo Statale 

Bonaventura Resigno 

21. 3. 2021     8 Predstavila (virtualno) projekte in dosežke na področju robotike 

in mehatronike 

Lorena Mihelač 13th International Conference of 

Education, Research and Inovation 

 

ICERI 9–10.11. 2020     16 Predstavila (virtualno) dosežke na področju igrifikacije 

(znanstveni članek) 

Lorena Mihelač Mednarodna konferenca “Tradition as 

inspiration” 

 

Univerzitet Novi 

Sad/Univerzitet Banja 

Luka 

17. 4. 2021     8 Predstavila (virtualno) znanstveni članek o ohranjanju ljudskega 

izročila na predšolski stopnji 

Lorena Mihelač Tokyo Summit – 3rd  international 

conference on Innovative studies and 

science 

 

University Toky/Istanbul 19–21. 2. 2021     16 Predstavila (virtualno) znanstveni članek o uvajanju igrifikacije 

na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 

Lorena Mihelač International High – level forum on 

individual learning accounts 

European Comission 4. 3. 2021 8 Online izobraževanje – veščine, inovacija na področju 

individualnega učenja. 

Lorena Mihelač Osnove superračunalništva Univerza v Ljubljani - 

FRI 

21. 2. 2021 8 Izobraževanje na področju upravljanja in programiranja s 

superračunalniki 
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Lorena Mihelač Workshop "Life-world and musical 

form" 

Universität Salzburg - 

Austria 

26–27. 3.2021 16 Predstavitev znanstvenega članka “Musical universals” 

Lorena Mihelač Primeri uporabe umetne inteligence v 

gradbeništvu 

Slovenski gradbeni 

grozd - GIZ 

21. 1. 2021 4 Izobraževanje na temo uporabe umetne inteligence v 

gradbeništvu 

Lorena Mihelač ICMPC16-ESCOM11 – International 

conference Cognitive sciences 

ICMPC-ESCOM 28–31. 7.2021 4 Predstavitev znanstvenega članka (virtualno) o simulaciji 

človeške percepcije 

Tomaž Pačnik Učenje z raziskovanjem v fiziki na OŠ 

in SŠ 

Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta 

10. 2. 2021 8 Letošnja tema je bila Astronomija. 3 predavanja so potekala 

preko Zooma in eno terensko delo – opazovanje Sonca s 

teleskopi. 

Valentin Pečaver Priprava in izvedba poklicne mature 2 

IE lesarstva 

CPI 23. 3. 2021 

 

8 Kako pripraviti polo za 2. izpitno enoto in ustna vprašanja, 

prilagoditve zaradi epidemije. 

 

Branka Klarić XXIII. Strokovni posvet pomočnikov 

ravnateljev 

Šola za ravnatelje 2.–3. 3. 2021 8 Vloga srednjih vodij pri vodenju VIZ sedaj in potem so bila 

organizirana predavanja in delavnice na temo kibernetske 

varnosti, motivacije, izzivov prihodnosti ter oblike podpore 

pedagoškim delavcem v času pandemije. 

Janja Javoršek Izobraževanje talentov MIB d. o. o.  19. in 20. 2020 16 Na konferenci sem bila udeležena kot predavateljica, kjer sem 

predstavila prispevek Uravnavanje vedenja dijakov v razredu. 

Alenka Prevalšek Študijska skupina VPO CPI, Ljubljana 21. 10. 2020 8 S svetovalko za predšolsko vzgojo smo naredili evalvacijo dela 

na daljavo. Pregledali smo dobre prakse in izmenjali ideje. 

Alenka Prevalšek Študijska skupina BIO ZRSŠ, Lj 17. 8. 2020 in 

16. 10. 2020 

12 Naredili smo evalvacijo. Predstavili so uporabna orodja za delo 

na daljavo, ki smo jih tudi aktivno uporabili – predstavitve. 

Matej Burger Zborovska šola Zavod RS za šolstvo 1. 10.–29. 10. 

2020 

16 Izobraževanje je potekalo na daljavo. 

Matej Burger  Napredna orodja za pripravo 

izobraževalnih videov in 

kombiniranega pouka 

CPI 30. 9.–30. 10. 

2020 

24 Nadaljevalni tečaj za delo s programom OBS Studio. 
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Klavdija Ketiš Zborovska šola Zavod RS za šolstvo 25. 09. 2020 0 Izobraževanja se nisem udeležila. 

Klavdija Ketiš Potovanje na začetek sveta Srednja vzgojiteljska 

šola Ljubljana 

07. 11.2020 0  Izobraževanja se nisem udeležila zaradi epidemije, izvedeno je 

bilo v skrajšani obliki za manjšo skupino. 
 

Vesna Prodanović OUP konferenca Oxford University Press 

in Mladinska knjiga 

04. 12. 2020 0     Izobraževanja se nisem udeležila zaradi epidemije. 

Samo Jakljič nov državni višinski sistem – SVS 

2010 

IZS 20. 10. 2020 0 Izobraževanje ni bilo izvedeno. 

Samo Jakljič izvedeništvo Društvo sodnih 

izvedencev 

10. 4. 2021 0 Izobraževanje ni bilo izvedeno. 

Milenko Vukojević PAI Filozofska fakulteta 18. 9. 2020 200 

 

Potekalo je celo šolsko leto. 

Dina Šmalc Sestavljam pisni preizkus znanja 

matematike v srednji šoli 

ZRSŠ 3. 12. 2020–9. 

12. 2020 

8 Videokonferenčno smo izvedli izobraževanje. 

Dina Šmalc Učitelj in učenec 21. stoletja Kristina Ferel s. p. 19. 2. 2021– 

20. 2. 2021 

8 Izvedeno videokonferenčno 

Dina Šmalc Ustvarjanje dobrih odnosov v šoli in 

reševanje konfliktov 

ZDRUŽENJE 

SLOVENSKA 

FILANTROPIJA 

6.–8. 5. 2021 24 Izvedeno videokonferenčno 

 

Dina Šmalc Izobraževanje na daljavo IV – učenje 

in poučevanje matematike na daljavo 

ZAVOD RS ZA 

ŠOLSTVO 

1.2. 2021–04. 

2. 2021 

8 Izvedeno videokonferenčno 

Dina Šmalc Druge oblike vrednotenja znanja pri 

matematiki 

ZAVOD RS ZA 

ŠOLSTVO 

 

15. 4. 2021– 

21. 4. 2021 

8 Izvedeno videokonferenčno 

Dina Šmalc Od ankete do interpretacije rezultatov 

statističnih analiz s pomočjo Excela 

Univerza v Mariboru, 

Fakulteta za 

organizacijske vede 

Kranj 

09. 2. 2021– 

11. 2. 2021 

24 Izvedeno videokonferenčno 

Dina Šmalc Izobraževanje zdravje pri delu ŠCNM 3. 3. 2021 2 Izvedeno na Šolskem centru Novo mesto. 

Bojan Mulc PAI Filozofska fakulteta LJ Celo leto 200 Potekalo je celo šolsko leto. 

Matej Hočevar          

   

Ekologija za boljši jutri RIS Rakičan 23.–27. 3. 

2021 

24 Na konferenci sem predstavil strokovni prispevek z naslovom 

Z asociativno metodo učenja do turističnega produkta »zero 

waste« ekološka hiša Natura. 
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Matej Hočevar               EDUizziv EDUvision 28.–30. 6. 

2021 

24 Na konferenci sem predstavil strokovni prispevek z naslovom 

Motivacijski vzgib dijakov preko problemskega učenja. 

Matej Hočevar IKT učenje na prostem CŠOD Bohinj 29. 6.–1. 7. 

2021  

24 Na konferenci sem predstavil strokovni prispevek z naslovom Z 

brezpilotnim letalnikom do povečane motivacije za spoznavanje 

rastnega procesa drevesa. 

Matej Hočevar Didaktika učenja na prostem CŠOD Bohinj 28. 6.–2. 7. 

2021 

24 Na konferenci sem predstavil strokovni prispevek z naslovom 

Preko mobilnosti do pravilnosti. 

Nadja Kapš Prilagoditve POM RIC Ljubljana 17. 12. 2020 6 Prilagoditve POM državne izpitne komisije 

Nadja Kapš  Posvet tajnikov in predsednikov POM RIC Ljubljana 17. 3. 2021 6 Predstavitve novosti na POM 2021 

Natalija Šraml Novejši tokovi v slovenistiki – 

književnost v teoriji in šolski praksi 

FF Ljubljana 27. 11. 2020 8 Izobraževanja sem se udeležila na daljavo. Različni predavatelji 

so predstavili novosti poučevanja književnosti. 

Natalija Šraml Nove poti do jezika in književnosti FF Ljubljana 11. 12. 2020 8 Udeležba na daljavo. Različni predavatelji so predstavili novosti 

s področja jezika in književnosti. 

Natalija Šraml Lažne novice in medijska pismenost Zavod Časoris 5.–6. 2. 2021 8 Udeležba na daljavo. Predstavili so, kako prepoznati lažne 

novice in kako to znanje predati dijakom. 

Natalija Šraml Pridobivanje raznovrstnih dokazov o 

učenju in znanju na daljavo 

Zavod RS za šolstvo 9. 2.–10. 3. 

2021 

8 Udeležba na daljavo in oddaja praktičnih primerov o zbiranju 

dokazov. 

Natalija šraml Podajanje kakovostnih povratnih 

informacij pri pouku na daljavo 

Zavod RS za šolstvo 9. 2.–11. 3. 

2021 

8 Udeležba na daljavo in oddaja praktičnih primerov o povratnih 

informacijah dijakom. 

Natalija Šraml Krepitev kompetenc izvajalcev DSP Zavod RS za šolstvo 16. 2. 2021 8 Udeležba na daljavo. Predstavljene so bile posebnosti izvajanja 

DSP na daljavo. 

Natalija Šraml Krepitev kompetenc učiteljev za delo 

z učenci s posebnimi potrebami 

Zavod RS za šolstvo 1. 3. 2021 8 Udeležba na daljavo. Predstavljene so bile metode in načini dela 

z otroki s posebnimi potrebami. 

Natalija Šraml Celostno razvijanje in vrednotenje 

znanja pri pouku slovenščine na 

daljavo 

Zavod RS za šolstvo 4. 3.–18. 3. 

2021 

8 Udeležba na daljavo in oddaja primerov na temo, kako popestriti 

pouk slovenščine na daljavo. 

Natalija Šraml Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v 

teoriji in šolski praksi 1 

FF Ljubljana 19. 3. 2021 8 Udeležba na daljavo. Različni predavatelji so predstavili 

drugačne pristope pri poučevanju jezika. 

Natalija Šraml Novejši tokovi v slovenistiki – jezik v 

teoriji in šolski praksi 2 

FF Ljubljana  16. 4. 2021 8 Udeležba na daljavo. Različni predavatelji so predstavili zlasti 

morebitne spremembe pravopisa. 

Natalija Šraml Razvoj in raba učnih e-okolij za 

slovenščino 

FF Maribor 21.–22. 4. 

2021 

8 Udeležba na daljavo. Predstavljen je bil projekt, ki bo v uporabi 

od septembra – Slovenščina na dlani. 
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Natalija Šraml Eduizziv EDUvision 3.–5. 12. 2020 8 Na konferenci sem predstavila strokovni članek z naslovom: 

Splet kot pripomoček za poučevanje književnosti na daljavo. 

Natalija Šraml Ekologija za boljši jutri RIS Rakičan 23.–27. 3. 

2021 

24 Na konferenci sem predstavila strokovni članek z naslovom: 

Analiza izbranih srednješolskih besedil z vidika ekokritike. 

Natalija Šraml Sodobni izzivi dela z mladimi iz 

ranljivih skupin 

MD Jarše 21.–22. 5. 

2021 

2 Na konferenci sem predstavila strokovni članek z naslovom: 

Uporaba biblioterapije pri pouku. 

Natalija Šraml Trajnostni razvoj v izobraževanju OŠ Jelšane 28. 6. 2021 8 Na konferenci sem predstavila strokovni članek z naslovom: 

Literarni lov na kulturno dediščino. 

Ana Maria Mauhar Nacionalno – na daljavo – Živeti 

raznolikost 

MIZŠ 7. 5., 8. 5., 14. 

5. in 15. 5. 

2021 

16 Vključevanje dijakov, ki prihajajo iz različnih okolij v šolski 

prostor. 

Ana Maria Mauhar Izobraževanje na daljavo IV – 

Možnosti in izzivi pouka zgodovine 

na daljavo 

MIZŠ 28. 1. – 4. 3. 

2021 

8 Kako izvajati pouk zgodovine na interaktiven način. 

 

Ana Maria Mauhar Kako temačen je bil v resnici srednji 

vek? 

MIZŠ 14. 4.–7. 5. 

2021 

16 Srednjeveška zgodovina na zanimiv način. 

Ana Maria Mauhar Treningi socialnih veščin – igre, 

gradiva, ideje 

Izobraževanje in 

svetovanje Damjana 

Dagarin Šmid s.p. 

17. 5.–17. 6. 

2021 

16 Kako narediti pouk zanimiv preko socialnih iger in interaktivnih 

gradiv. 

Ana Maria Mauhar Ustvarjanje spodbudnega učnega 

okolja 

Izobraževanje in 

svetovanje Damjana 

Dagarin Šmid s.p. 

3. 5.–31. 5. 

2021 

16 Ustvarjanje ugodne učne klime. 

Ana Maria Mauhar Jaz vzgojitelj/ica, jaz učitelj/ica – 

avtoriteta, spretnosti in lastnosti 

Izobraževanje in 

svetovanje Damjana 

Dagarin Šmid s.p. 

1. 4.–20. 4. 

2021 

16 Avtoriteta v razredu. 

Ana Maria Mauhar Komunikacija in delo z učenci, ki 

motijo pouk 

Svetovalno-

izobraževalni zavod za 

starše, otroke in 

mladostnike 

1., 5., 7., 12., 

14., 19. 10. 

2020 

8 Komunikacija v razredu. 

Ana Maria Mauhar 7. mednarodni kongres Izzivi vzgoje v 

globalni družbi 

Društvo vzgojiteljev 

dijaških domov 

25. 3.–26. 3. 

2021 

16 Dvodnevna celodnevna seminarja preko Zooma – predstavitev 

članka. 

Saša Kralj Učitelj in učenec 21. stoletja Kristina Ferel, s. p. 19. 2.–20.2. 

2021 

8 Videokonferenca. 
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Saša Kralj Ustvarjanje dobrih odnosov v šoli in 

reševanje konfliktov 

Združenje slovenska 

filantropija 

6. 5.–8. 5. 

2021 

24 Videokonferenca. 

Saša Kralj Ocenjevanje pri angleščini na poklicni 

maturi 

Zavod RS za šolstvo 28. 4. 2021 8 Videokonferenca. 

Saša Kralj Čuječnost in njen vpliv na pozornost, 

razvoj in učni uspeh 

TAISA, s. p. 28. 4. 2021 8 Videokonferenca. 

Simon Širec Izobraževanje na daljavo IV – Pouk 

na daljavo v glasbenih šolah 

Zavod RS za šolstvo 24. 11. 2020 8 Videokonferenca. 

Janja Hauptman Pozitivna psihologija za boljši jutri Šola za starše 9. 1.–6. 2. 

2021 

20 Udeležila sem se desetih predavanj na daljavo. 

Janja Hauptman Soočanje z vedenjskimi motnjami pri 

otrocih in mladostnikih 

Eduvision 26. 5. 2021 4,5 Udeležila sem se predavanja M. Juhanta in J. Bajktarevič na 

daljavo. 

Vesna Prodanović Orodja za podporo izobraževanju na 

daljavo 

SIO 24. 8. 2020 2 Izobraževanje je potekalo na daljavo, predstavljeni so bili 

videokonferenčni sistemi. 

Vesna Prodanović Oddaljeno učenje z MS Teams SIO 26. 8. 2020 2 Predstavljena je bila uporaba MS Teams pri poučevanju na 

daljavo. 

Vesna Prodanović Učenje s spletno beležnico OneNote SIO 28. 8. 2020 2 Poudarek je bil na uporabi Zvezka Class Notebook za 

predavanje v MS Teams. 

Mirko Gorenc Načrtujemo in gradimo z BIM Gospodarska zbornica 

Slovenije 

2. 6. 2021 5 Uporaba BIM v praksi. 

Mirko Gorenc Archicad dokumentacija Pilon Ljubljana 7. 6., 8. 6., 15. 

6., 17. 6. 2021 

16 Izdelava dokumentacije s programom Archicad. 

Mirjam Žnidarčič Program VIGOR: Uspešno 

spoprijemanje s stresom za zdravje in 

dobro počutje 

ISA Institut 18. 2. 2021 8 Usposabljanje za izvedbo delavnic. 

Mirjam Žnidarčič Regijsko srečanje NIJZ 24. 2. 2021 8 Za vodje timov Zdravih šol. 

Mirjam Žnidarčič Duševno zdravje za vse NIJZ 20. 10. 2020 3 Strokovno srečanje. 
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7 SODELOVANJE Z OKOLJEM 

7.1 Sodelovanje z okoljem 

V šolskem letu 2020/21 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 2020/21 smo nadaljevali s promocijo Srednje gradbene, lesarske in 

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

predvsem na daljavo. 

 

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 po OŠ 

Natalija 

Kunič 

V šolskem letu 2020/21 smo sodelovali z 14-imi osnovnimi šolami 

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

smo jim predstavljali naše izobraževalne programe.  

Organizirali smo  14 predstavitev naših izobraževalnih programov po 

OŠ za učence 7., 8. in 9. razredov.  

Dejavnosti promocije šole so potekale od septembra do sredine marca. 

V izvedbo so bili praktično vključeni vsi učitelji na Srednji gradbeni, 

lesarski in vzgojiteljski šoli. 

Dan odprtih vrat Branka 

Klarić 

16. 12. 2020 smo skupaj z ostalimi šolami na Šolskem centru 

pripravili virtualni dan odprtih vrat, kjer smo virtualno predstavili 

poklice s področja gradbeništva, lesarstva in predšolske vzgoje, samo 

šolo, postopek vpisa, možnosti nadaljevanja izobraževanja … 

Informativni dan Natalija 

Kunič 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli je 12. in 13. februarja 

potekal virtualni 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 izobraževanje 

(SSI) za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. 
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7.3 Mednarodno sodelovanje 

Vsi zastavljeni cilji v tekočih mednarodnih projektih so bili realizirani. Trenutno potekajo 

trije mednarodni projekti, in sicer GAMEST, MER IN BioBread. 

 

GAMEST: zaključen je intelektualni izdelek IO1, ki vključuje mednarodno primerjavo 

igrifikacije v Španiji, Italiji, Romuniji in Sloveniji. Analizo stanja s pomočjo vprašalnika, ki 

so ga izpolnjevali tudi učitelji in ravnatelji iz ŠCNM, so naredili kolegi iz Španije iz Santiaga 

de Compostela. Izsledki raziskave so predstavljeni v znanstvenem članku, ki bo prikazan na 

eni od mednarodnih konferenc, odvisno od zdravstvenega tveganja ali v živo ali online. 

Članek bo tudi objavljen, predvidoma v septembru, v eni od prestižnih revij. Pridobili smo 

logo, ki ga je ustvaril italijanski partner FVB. Trenutno smo v fazi izvajanja drugega 

intelektualnega izdelka, online seminarja, ki naj bi pokrival igrifikacijo – osnovne kompetence 

in tiste, ki so zaželene pri dijakih, na primer podjetništvo. Vodilni partner v tej nalogi je 

Slovenija – ŠCNM, ki je že podala nekaj primerov dobre prakse in nabor vsebin ter 

metodologijo. 

 

MER – modeliranje edukativnega robota. Določene aktivnosti (srečanje partnerjev v živo) 

niso bile realizirane zaradi situacije z virusom. Z velikimi napori smo uspeli pridobiti LOGO 

preko logo tekmovanja, kjer je študent iz Bosne in Hercegovine pridobil glavno nagrado in je 

logo iz te države bil izbran za logo projekta. Pridobili smo tudi osnovni model robotka, ki bo 

ocenjen s strani mednarodne univerze IUS Sarajevo in UL Elektrotehnika Ljubljana. Najboljši 

model bo nato uporabljen v namen online seminarja na platformi, ki ga je že uredil španski 

partner AIJU. Do 15. 7. bo predvidoma zaživel prvi del projekta. Smo v intenzivni fazi 

modeliranja "middle level" robotka in v iskanju rešitev za "high level" robota. 

  

BioBread: v tem projektu smo uspeli razviti le logo, saj se je zaradi epidemije dejavnost 

ustavila. Trenutno se pogovarjamo s partnerji o tem, kaj narediti glede aktivnosti, saj nobene 

od mobilnosti, predvidene v tem projektu, zaradi okoliščin ne moremo izpeljati. 

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 2020/21 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 za svoje delo na voljo 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 16 

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

teh učilnic razpolaga s 24 računalniki in računalnikom za učitelja. 

Letošnja novost je 3D tiskalnik za filament iz lesa in kombinacije 

lesnega prahu. 

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. 

Eno učilnico imamo opremljeno s kinestetičnimi mizami.  To so mize 

namenjene stanju in gibanju v razredu – poučevanje in učenje skozi 

gibanje. V tem šolskem letu smo to učilnico spremenili v klasično 

učilnico, ker jo potrebujemo kot matično učilnico za en razred. 

Za potrebe pouka lesarstva smo eno učilnico opremili z dvema 

optičnima mikroskopoma in dvema vlagomeroma za les. 

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. Novost v lesarskih delavnicah je poravnalni skobelni 

stroj. 

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. Zraven zbornice je tudi kabinet za izvajanje dodatne strokovne 

pomoči. 

 

8.1 Šolski sklad 

Na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli imamo od leta 2008 dalje ustanovljen Šolski 

sklad, ki je zelo dejaven in aktiven pri pridobivanju finančnih sredstev. 
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Šolski sklad je v šolskem letu 2020/2021 upravljal upravni odbor, ki je štel 7 članov. Na prvi 

seji 16. 9. 2020 so bili imenovani naslednji člani: 

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

predstavnik dijakov: Volčjak Primož, ki je bil tudi predsednik dijaške skupnosti, 

trije predstavniki staršev: Izidora Hruševar, Maja Miklavčič Sintič in Veno Vranc. 

V šolskem letu 2020/2021 smo 1. septembra 2020 naredili prenos sredstev iz preteklega 

šolskega leta v višini 3.033,83 EUR. S prispevki staršev in učiteljev smo zbrali prispevke v 

višini 1.030,00 EUR, ki smo jih porabili za: 

pomoč dijaku pri plačilu šolskih obveznosti (44,62 EUR) in 

nagrade za najuspešnejše dijake (275,50 EUR). 

Finančno stanje ob koncu šolskega leta znaša 3.743,71 EUR, ki se bo preneslo v šolsko leto 

2021/2022. 

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 pomembno 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, TČŠ (rolanje, smučanje, plavanje) 

VODJA AKTIVA: Nuša Obreza 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur Poročilo 

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

PLESNO IZRAŽANJE 

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

PV4B 

787 784 

Mario Mohorović ŠVZ G1A, G3B, G3A, G4A, GL2A, GL2C, L1A, L1B-

PTI, L1C, L2E, LG2A, LG2C 

896 924 

Vesna Dolinar ŠVZ, ŠPORT ZA OTROKE PV2A, PV4A, PV4B 299 259 

Nuša Obreza ŠVZ L1D, L1E, L2B, L2D, L3A, L3C, L3D, L4A, 

PV1A, PV3A, PV4A 

721 630 

 

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

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

 

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Spremljava in 

kazalniki  

Poročilo 

šport za vse dijake organizacija in športni dnevi Nataša Eržen, Mario sodelovanje V letošnjem letu smo v jesenskem času 
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priprava športnih dni Mohorović, Vesna Dolinar, 

Nuša Obreza, dijaki  

vseh dijakov izvedli tri pohode na Ljuben in enega 

na Mirno goro, vanje smo vključili 

skoraj vse oddelke šole. Po ponovnem 

odprtju šole pa smo izvedli še športna 

dneva za dva oddelka, in sicer Paint 

ball. 

udejstvovanje 

dijakov v ekipah za 

šolska tekmovanja 

udeležba na šolskih 

tekmovanjih 

šolska 

tekmovanja 

Nataša Eržen, Mario 

Mohorović, Vesna Dolinar, 

Nuša Obreza, izbrani dijaki 

 Zaradi epidemije v državi so vsa 

letošnja tekmovanja odpadla. 

 

 

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 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, 

Vesna Dolinar, Nuša Obreza 

Zaradi epidemije v državi so vsa 

letošnja tekmovanja odpadla. 

Gradbeniada, Lesarijada vsako leto v drugem 

kraju 

državno 

tekmovanje 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Vesna Dolinar, Nuša Obreza 

Zaradi epidemije v državi sta 

tekmovanji odpadli. 
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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 

šport za vse 

dijake 

motiviranje dijakov 

za vadbo 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

vsi oddelki celo šolsko leto Nataša Eržen, 

Mario Mohorović, 

Vesna Dolinar, 

Nuša Obreza 

 

 

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 
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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 

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 

 

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 

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  

 

PREDMET: Ustvarjalno izražanje - ples 
 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred,  

Oddelek, Skupina 

Čas 

izvedbe 

Izvajalci (oseba 

ali tim) 

aktivnosti 

plesno 

ustvarjanje 

motiviranje dijakov 

za vadbo in za 

samostojno 

ustvarjanje 

sodelovanje 

vseh dijakov pri 

urah 

vsi oddelki 

predšolske vzgoje 

celo 

šolsko 

leto 

Nataša Eržen  
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KROŽKI 

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

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovoren in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki spodbujanje najboljših dijakov Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Vesna Dolinar, Nuša Obreza 

Zaradi epidemije v državi so vsa 

letošnja tekmovanja odpadla. 

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, 

Vesna Dolinar, Nuša Obreza 

Po potrebi, predvsem v času dela 

z dijaki na daljavo. 

dijaki športniki spodbujanje dijakov športnikov za vključevanje v šolsko 

ekipo 

Nataša Eržen, Mario Mohorović, 

Vesna Dolinar, Nuša Obreza 

Zaradi epidemije v državi so vsa 

letošnja tekmovanja žal odpadla. 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 
 

Naloga, aktivnost Odgovorni, izvajalci Poročilo 

priprava tečajev s področja športa za predšolsko vzgojo Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša Obreza, 

Vesna Dolinar 

V letošnjem letu smo izvedli samo tečaj 

rolanja za 1. letnike PV (3 dni). Ostala dva 

tečaja bomo izvedli naknadno (v skrajšani 

obliki) v naslednjem šolskem letu. 

planinski pohod za dijake 4. letnikov PV Nataša Eržen, Mario Mohorović, Nuša Obreza 9. 10. 2020 smo izvedli pohod na Mirno 

goro za 4. letnike PV in še za dva zaključna 

oddelka GL. 

nadstandardni smučarski vikend ( z zdravstveno šolo) Nataša Eržen Odpadel zaradi epidemije v državi. 
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PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC 

NM 

Naloge na nivoju države 

oz. mednarodne naloge 

Poročilo 

Nataša Eržen Izvajanje pouka: športna vzgoja in ples. 

Izvajanje pouka izbirnega predmeta za 4. letnike: Ples za 

otroke. 

Organizacija in izvedba tečajev s področja športa za PV 

oddelke (rolanje, smučanje in plavanje). 

Priprave in mentorstvo na šolskih športnih tekmovanjih: 

atletika ekipno Ž, atletika posamezno Ž, badminton 

M/Ž, streljanje M/Ž in smučanje M/Ž. 

Predstavnica 

šole v svetu 

Zavoda. 

/ Delo v tem šolskem letu 

je večinoma potekalo na 

daljavo, z dijaki in 

profesorji smo se 

srečevali v programu 

Teams.  

 

Mario Mohorović Izvajanje pouka: športna vzgoja. 

Pomoč pri izvedbi tečajev s področja športa za PV 

oddelke (plavanje). 

Priprave in mentorstvo na šolskih športnih tekmovanjih: 

atletika ekipno M, atletika posamezno M in nogomet M. 

 / Dijaki so navodila in 

naloge dobivali v spletno 

učilnico eAsistenta in v 

program Teams. 

Vesna Dolinar Izvajanje pouka: športna vzgoja. 

Izvajanje pouka izbirnega predmeta za 4. letnike: Šport 

za otroke. 

Priprave in mentorstvo na šolskih športnih tekmovanjih: 

jesenski in pomladni kros M/Ž, odbojka M/Ž, 

gimnastika M/Ž. 

 / Vsa šolska tekmovanja so 

zaradi epidemije v državi 

odpadla. 

Nuša Obreza Vodenje aktiva ŠVZ. 

Izvajanje pouka: športna vzgoja. 

Pomoč pri izvedbi tečajev s področja športa za PV 

oddelke (rolanje, smučanje in plavanje). 

Priprave in mentorstvo na šolskih športnih tekmovanjih: 

košarka M in nogomet Ž. 

 / Med letom smo imeli dva 

srečanja aktiva in en 

video pogovor v času dela 

na daljavo.  

Z dijaki smo po 

ponovnem odprtju šole 

uspeli izvesti samo tečaj 

rolanja v juniju (3 dni).  
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PLAN ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

- Nižje poklicno izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Poročilo 

obdelovalec lesa  

L1E 

 

12 ur 

pohod 

atletika 

september 

sep–okt 

24.9.2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

obdelovalec lesa, 

pomočnik pri 

tehnoloških procesih 

 

L2E 

 

12 ur 

pohod 

atletika 

september 

sep–okt 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

 

- Srednje poklicno izobraževanje 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Poročilo 

pečar – polagalec 

keramičnih oblog, 

zidar, izvajalec 

suhomontažne gradnje 

G1B 18 ur 
IZVEDBA S 

STRANI SSŠ 

 

IZVEDBA S STRANI SSŠ 

 

IZVEDBA S STRANI SSŠ 

mizar 
L1C 18 ur 

pohod 

športne igre  

september 

sep–okt  

11. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 
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paint ball marec Zaradi epidemije nismo izvedli. 

pečar – polagalec 

keramičnih oblog, 

zidar, izvajalec 

suhomontažne gradnje 

GL/LG2C 18 ur 

pohod 

športne igre 

paint ball 

september 

sep–okt  

marec 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

poklici s področja 

gradbeništva 
G3B 6 ur trampolin park februar 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

mizar L3C 6 ur trampolin park februar Zaradi epidemije nismo izvedli. 

 

- Srednje poklicno izobraževanje – VAJENIŠTVO (SPI) 

 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Poročilo 

mizar – vajeništvo 
L1D 12 ur 

pohod  

atletika 

september 

sep–okt 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

mizar – vajeništvo 
L2D 12 ur 

pohod  

paintball 

september 

junij 

24. 9. 2020 

22. 6. 2021 

mizar – vajeništvo L3D 6 ur trampolin park februar Zaradi epidemije nismo izvedli. 
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- Srednje strokovno izobraževanje 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Poročilo 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

G1A 

L1A  
18 ur 

pohod  

športne igre  

pohod 

september 

sep–okt 

marec 

11. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

predšolska vzgoja 
PV1A 

PV1B 
18 ur 

pohod  

športne igre  

funkcionalna vadba 

september 

sep–okt  

februar  

4. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

GL/LG2A                                                          18 ur 

pohod  

športne igre  

paint ball 

september 

sep–okt  

marec 

11. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

predšolska vzgoja 
PV2A 

PV2B 
18 ur 

pohod  

atletika 

gimnastika in 

zvočna kopel 

september 

sep–okt  

februar  

4. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

 

L3A 

G3A 
18 ur 

pohod  

atletika 

trampolin park 

september 

sep–okt  

februar 

24. 9. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

predšolska vzgoja PV3A 18 ur pohod september 24. 9. 2020 
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PV3B atletika 

ples 

sep–okt  

januar 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

gradbeni tehnik 

lesarski tehnik 

G4A 

L4A 
12 ur 

pohod  

atletika  

september 

sep–okt 

9. 10. 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

predšolska vzgoja 
PV4A 

PV4B 

18 ur  

+ 6 ur 

atletika 

plavanje 

ples PSNM 

planinski pohod 

september 

sep–mar 

februar 

september 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

September 2020 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

9. 10. 2020 

 

- Poklicno - tehniško izobraževanje 

Program Razred Število ur Športni dan Predvidena realizacija Poročilo 

lesarski tehnik L1B 12 ur 
pohod 

paint ball 

september 

junij 

Zaradi epidemije nismo izvedli. 

16. 6. 2021 

lesarski tehnik L2B  6 ur pohod september Zaradi epidemije nismo izvedli. 

 

- Športne dneve in tečaje s področja športa lahko prilagodimo glede na vremenske pogoje in finančne možnosti dijakov. 

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

 

TEČAJI IZ PODROČJA ŠPORTA  

1. letnik: ROLANJE – 3 dni (junij 2021 – igrišča ŠCNM) – IZVEDENO 
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2. letnik: SMUČANJE – 4 dni (februar 2021 – Hotel Jakec, Trije Kralji) – Ni bilo izvedeno zaradi epidemije v državi. 

 

3. letnik: PLAVANJE – 3 dni (junij 2021 – Čateške Toplice) – ni bilo izvedeno zaradi epidemije v državi. 

 

NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNI AKTIV 

VODJA AKTIVA: Tomaž Pačnik 

PREDMETI: 

• matematika (MAT) 

• matematika v gradbeništvu/lesarstvu (MATg, MATl) 

• matematika za otroke (MOT) 

• fizika (FIZ, FIZv, FIZlab), fizika v lesarstvu (FIL) 

• naravoslovje (NAR, NARlab) 

• naravoslovje za otroke (NARo) 

• informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT, IKTv) 

• biologija (BIO, BIOv) 

• biologija iz odprtega kurikula (BIO OK) 

• kemija (KEM, KEMv) 

 

Učitelj  Programska enota Oddelki Skupno število ur Realizacija* 

Maja Končar MAT, MOT PV1A, PV1B, PV2A, PV3A, PV3B, 

PV4A, PV4B 

797  

Branka Klarić IKT, IKTv PV1A, PV1B 240  

Melita Blatnik MAT, MATg L1A, L1C, L1B, L2B, L1E, G4A, GL2C, 

LG2C 

681  

Dina Šmalc MAT, MATl G3A, GL2A, L2D, L2E, L3A, L3C, L4A, 

PV2B 

767  

Tomaž Pačnik FIZ, FIZv, NAR, FIL G2A, GL2A, GL2C, L1A, L1B, L1C, 

L1D, L1E, LG2A, LG2C, L2D, L2E, 

848 
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L3A, PV1A, PV1B 

Blažka Riosa MAT L1D, L3D, G1A, G1B 367  

     

Alenka Prevalšek BIO, BIOv, NARo, 

BIO OK 

PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, 

PV3B, PV4A, PV4B 

798  

Matjaž Cerkovnik NARlab, FIZlab, G1A, G1B, GL2A, L1A, L1B, GL2C, 

LG2A, LG2C, PV1A, PV1B 

 

179  

Petra Štritof Šiško KEM, KEMv GL2A, LG2A, L1B, PV1A, PV1B 220  

     

*Realizacija je razvidna v eAsistentu. 

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

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Cilj iz 

LDN šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

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 Sodelovali smo pri organizaciji 

in realizaciji eDOV, eINF ter 

prenovi šolske spletne strani.  

Uspešna priprava dijakov na 

maturo 

 Seznanjanje dijakov s potekom mature, 

dodatne ure priprav na maturo, individualno 

svetovanje 

Člani aktiva, ki so 

izpraševalci na POM 

Organizirano je bilo dodatno 

individualno svetovanje in 

dodatne šolske ure za pripravo 

na poklicno maturo iz 

matematike. 

Dvigniti nivo znanja dijakov  Kvalitetno delo pri pouku, nadgradnja IKT 

opreme in njena uporaba ter medpredmetno 

povezovanje 

Člani aktiva in učitelji 

predmetov, s katerimi se 

bomo povezali 

Zaradi covid razmer smo se 

spoznali in usvojili delo z 

novimi IKT pripomočki ter 
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programi (grafične tablice, 

Teams, eA učilnica ...) 

Sodelovanje na mednarodnih 

projektih, natečajih 

 Prijava na morebitne nove projekte tekom 

leta 

Člani aktiva in dijaki Sodelovali smo v 

mednarodnem projektu 

GAMEST. 

Izvedba državnega tekmovanja iz 

matematike 

 Pripravi in izvede se državno tekmovanje iz 

matematike v vseh kategorijah. 

Člani matematičnega 

aktiva 

Uspešno smo organizirali in 

izvedli državno tekmovanje iz 

matematike. 

 

 
 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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

Tekmovanje v znanju matematike 

(Kenguru) 

18. 3. 2021 

17. 4. 2021 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Maja Končar, Melita 

Blatnik, Dina Šmalc 

Prejeli smo 5 bronastih in 1 zlato 

priznanje. 

Tekmovanje v znanju fizike 3. 2. 2021 

12. 3. 2021 

10. 4. 2021 

šolsko tekmovanje 

regijsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Tomaž Pačnik Ni bilo kandidatov. 

Tekmovanje v znanju fizike (Čmrlj) 7. 10. 2020 Šolsko tekmovanje Tomaž Pačnik Prejeli smo 1 bronasto priznanje 

Tekmovanje v znanju o sladkorni 

bolezni 

16. 10. 2020 

21. 11. 2020 

šolsko tekmovanje 

državno tekmovanje 

Alenka Prevalšek Zaradi covid razmer ni bilo izvedeno. 

     

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 
 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Poročilo 

Nadarjeni dijaki  motivacija z dodatnimi nalogami člani aktiva Dijake smo motivirali z dodatnimi nalogami. 
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Dijaki s posebnimi potrebami izpeljava individualnih ur, reševanje dodatnih 

nalog 

člani aktiva Dijakom smo prilagodili naloge glede na 

njihove potrebe. Nudili smo dodatne ure v 

okviru DSP ur in kot dodatne oz. dopolnilne 

ure. 

Dijaki športniki in kulturniki individualni dogovor o terminih sodelovanja, 

prilagojeno ocenjevanje znanja 

člani aktiva Dijakom smo omogočili napovedano 

ocenjevanje. 

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

Dopolnilni pouk  člani aktiva Dijakom smo po potrebi nudili dodatne ure za 

pomoč in razlago snovi. 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 

 

 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju države oz. mednarodne 
naloge 

Maja Končar Tekmovanje Kenguru 

Izvajanje DSP 

Matematični krožek »matematika v 

vsakdanjem življenju« 

Dopolnilni pouk 

 Organizacija državnega tekmovanja iz 

matematike 

Sodelovanje v mednarodnem projektu 

GAMEST 

Branka Klarić  Vodenje projekta »Posodobitev 

organizacije vodenja in upravljanja s 

podatki v inovativnih učnih okoljih« 

Sodelovanje v projektu »Posodobitev 

organizacije vodenja in upravljanja s 

podatki v inovativnih učnih okoljih« 

Melita Blatnik Tekmovanje Kenguru 

Izvajanje DSP 

Dopolnilni pouk 

 Organizacija državnega tekmovanja iz 

matematike 
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Dina Šmalc Tekmovanje Kenguru 

Izvajanje DSP 

Dopolnilni pouk 

 Organizacija državnega tekmovanja iz 

matematike 

Tomaž Pačnik Tekmovanje FIZ in Čmrlj 

vodja aktiva 

Izvajanje DSP 

Dopolnilni pouk 

  

Matjaž Cerkovnik  Priprava in izvedba fizikalnih vaj  

Alenka Prevalšek Tekmovanje SLADKORNA 

Članica ŠMK 

 Članica državne predmetne komisije 

Blažka Riosa Dopolnilni pouk   

 

 

SLOVENISTIČNI AKTIV 

PREDMETI:  SLOVENŠČINA 

VODJA AKTIVA: Natalija Šraml 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur     Realizacija* 

Tanja Burgar Slovenščina G1A, G3A, G4A, GL2A, L2D, L2E, L4A, LG2A 21,1429 

Marija Nemanič Slovenščina, JIZ, USI jez, VES JEZ PV1A, PV1B,  PV2A,  PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 21,0854 

Suzana Kumelj Bračič Slovenščina L1A, GL2C, PV1A, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B 21,8857 

Natalija Šraml                     Slovenščina L1B, L3A, L2B, L3C, L1D, L3D,  L1E, L1C                                    22,5144 

*Realizacija je razvidna v Ea. 

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 

po potrebi 

 

članice aktiva februar         Na inf. dnevu smo sodelovale pri pripravi 

                    prom. videov in pri okrogli mizi.                                     
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 
 

tekmovanje, 

natečaj 

projekt 

 Datum Odgovorni na šoli Poročilo 

Cankarjevo 

priznanje 

šolsko tekmovanje 

področno tekmovanje  

državno tekmovanje  

november 2020 

odpovedano 

maj 2021 

Natalija Šraml Šolskega tekmovanje se je udeležilo 23 

dijakov, štiri so se uvrstile na državno in tri 

prejele srebrno priznanje.  

projekt 

Rastem s 

knjigo 

  Tanja Burgar Projekt je bil v marcu uspešno realiziran na 

daljavo.  

projekt 

Medpredmetna 

povezava 

  Marija Nemanič V drugem in tretjem letniku predšolske vzgoje 

smo sodelovali s pravljičnim maratonom.  

natečaj za 

najboljši 

srednješolski 

haiku 

  članice aktiva Zaradi nezainteresiranosti dijakov se natečaja 

nismo udeležili.  

natečaj Mala 

Veronika 2020 

  članice aktiva Zaradi nezainteresiranosti dijakov se natečaja 

nismo udeležili.  

 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju 

 (promocija) in zagotoviti večji vpis 

dijakov. 

Pomoč pri organizaciji dneva 

odprtih vrat 

po potrebi članice aktiva Oktober       Na dnevu odprtih vrat smo sodelovale s  

                    Pripravo videov in pri okrogli mizi.  

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 predstavitvi poklicev po  

                   osnovnih šolah, in sicer na daljavo.  
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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 

okrogle mize na infor. dnevu. Nadarjenim dijakom 

smo pripravljale tudi dodatne naloge. Prav tako 

smo jih vključile v tekmovanja. 

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 

Natalija Šraml 

Podvojili smo izpitne kombinacije za ustni del POM ter prenovile  

celoten ZI iz slovenščine. 

pomoč pri organizacij in izvedbi prireditve dijakov zaključnih 

letnikov (SSI in PTI) 

članice aktiva Prireditev je zaradi epidemije odpadla.  

kulturne dejavnosti Tanja Burgar,  

Marija Nemanič 

Zaradi epidemije je bil realiziran del kulturnih dejavnosti,  

in sicer z ogledi predstav na daljavo.  

 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 
 

 



 

POD_2020_21_lektoriran 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju države oz. 

mednarodne naloge 

Suzana Kumelj Bračič lektoriranje 

objava prispevkov v medijih 

natečaj Mala Veronika 2020 

natečaj za najboljši srednješolski haiku 

pomoč pri organizaciji inf. dneva 

  

Tanja Burgar kulturne dejavnosti 

lektoriranje 

posodobitev izpitnih listkov za ZI in 

POM  

natečaj Mala Veronika 2020 

natečaj za najboljši srednješolski haiku 

projekt Rastem s knjigo 

pomoč pri organizaciji inf. dneva 

  

Marija Nemanič kulturne dejavnosti 

lektoriranje 

natečaj za najboljši srednješolski haiku 

projekt POKIT 

projekt Medpredmetna povezava 

pomoč pri organizaciji dneva odprtih vrat 

pomoč pri organizaciji inf. dneva 

  

Natalija Šraml vodja aktiva 

lektoriranje 

natečaj Mala Veronika 2020 

Cankarjevo tekmovanje 

natečaj za najboljši srednješolski haiku 

pomoč pri organizaciji inf. dneva 
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GRADBENI AKTIV 

PREDMETI: STROKOVNI GRADBENI PREDMETI  

VODJA AKTIVA: Nevenka Cesar 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 
število ur 

Realizacja* 

Nevenka Cesar GME ,GMEv, MEH, MEHv, MEHp, GIO, GIOv, ZEM, , GRA G2A,  GLA, GL4A,G2B 684  

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

OGT  

GL1A, G2A,  G3B, G3A, GL1C, 

GL4A 

753  

Damjana Gruden GIO GL3A 99  

Samo Jakljič GED, GEDp GL3A 66  

Tadej Burger  KAL, KALp, PIO, PVDp,   G2A,  G3A, GL4A 299  

Anže Mrvar OPR, GRA, ZEMp, GIO, STR GL1C, GL1A, GL4A, G3B 319  

Lili Žnidaršič STA,GRK,OGT,PII,STA,NLG GL1A, GL1C, G3A, GL4A, G2A, 

G2B 

635  

Peter Kuzmijak  GRAp, PKOp,  GRKp, IZOp, NPGp, ZIDp GL1C, G2B, G3B 884  

Radomir Bajić TZLp, ROLp, PRVp, SOL2p, PIIp, L2E, L1E 960  

 

Člani aktiva se bomo sestajali mesečno oziroma po potrebi. 

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

 

Realizaija* je razvidna iz eA 

 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali 

cilji šole 

Cilj iz LDN  

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

 Ustvariti večjo prepoznavnost  izvedba tehničnih dni in udeležba na koordinatorica za celotno šolo bo Izvedli smo delavnice izven 
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šole v okolju (promocija) in 

zagotoviti večji vpis dijakov 

roditeljskih sestankih in tržnicah po 

OŠ 

Natalija Kunič, sodelovali bomo 

vsi člani aktiva 

šole in na šoli. Več je 

razvidno iz poročila Natalije 

Kunič. 

DOV  Koordinator za SGLVŠ bo Mirko 

Gorenc 

Peter Kuzmijak, Rado Bajić in 

Mirko Gorenc 

Izvedla sta Mirko Gorenc in 

Peter Kuzmijak. Sodelovala je 

tudi Lili Žnidaršič. Obisk 

učencev je bil boljši kot 

prejšnja leta. 

informativni dan   Koordinator bo določen kasneje, 

sodelujemo vsi člani aktiva 

Nevenka Cesar je predstavila 

program GT, Mirko Gorenc 

SPI in delo v računalniški 

učilnici, Lili Žnidaršič je 

poskrbela za fotografiranje, 

Peter Kuzmijak je predstavil 

gradbene delavnice. 

Koordinatorica za ID je bila 

Dina Šmalc. 

sejem Gornja Radgona  udeležimo se samo tekmovanja 

(delavnice), in sicer v primeru, če bo 

tekmovanje v poklicu, ki ga 

izobražujemo na naši šoli. 

Peter Kuzmijak in Radomir Bajić * 

mednarodna gradbeniada za 

dijake 

 letos smo organizatorji Mirko Gorenc, Peter Kuzmijak, 

Rado Bajić  

* 

tekmovanja ACAD   Mirko Gorenc(šolsko, državno in 

mednarodno bo po dogovoru) 

* 

tekmovanje  Gradbena mehanika   Nevenka Cesar * 

matura  priprava pisnih pol in vprašanj, 

priprava dijakov, mentorstvo 4. 

izpitni enoti, ocenjevanje izpitov, 

ustni del 

Nevenka Cesar, Lili Žnidaršič,  

Mirko Gorenc 

Izpeljali smo maturo, tudi 

priprave v šoli. Izdelki 

nekaterih dijakov so bili 

vrhunski in jih bomo 

predstavili na spletni strani 
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šole. 

zaključni izpit   Peter Kuzmijak, Mirko Gorenc  Izvedeno, vsi trije dijaki so 

zaključili izobraževanje. 

projektni dnevi za G3A povezava 

teorije in 

prakse 

 Mirko Gorenc, Peter Kuzmijak,  

Nevenka Cesar, Lili Žnidaršič  

(odvisno od same naloge) 

Projektne dneve smo izvedli 

pred ID (Mirko Gorenc, Peter 

Kuzmijak in Nevenka Cesar), 

tako da smo izdelek lahko 

pokazali bodočim dijakom.  

strokovne ekskurzije    Lili Žnidaršič Niso izvedene v celoti, več je 

razvidno v poročilu Lili 

Žnidaršič.  

razstave   Lili Žnidaršič,  Nevenka Cesar, 

Mirko Gorenc, Peter Kuzmijak, 

Rado Bajić  

Uredili smo hodnike in 

razstave pred prvim 

roditeljskim sestankom in 

pred ID. 

Gradbeniada učiteljev    vsi člani aktiva Udeležili smo se Gradbeniade v 

Celju. 

Študijska skupina   Vsi člani aktiva Februarja sta se Radomir Bajić in 

Peter Kuzmijak udeležila 

študijske skupine v Kranju. 

  

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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

Gradbeniada za dijake  državno vsi člani aktiva, odgovorni za 

posamezne naloge se določijo 

kasneje 

* 

tekmovanja ACAD  državno, mednarodno Mirko Gorenc * 

tekmovanje v tehničnem risanju  šolsko, na nivoju šolskega centra  Anže Mrvar * 

tekmovanje  Gradbena mehanika  šolsko, državno Nevenka Cesar * 



 

POD_2020_21_lektoriran 

Megra – tekmovanje   državno  Radomir Bajić, Peter 

Kuzmijak 

* 

 

KROŽKI 

 

Krožek in mentor Mentor Cilji krožka Poročilo 

MEHANIKA Nevenka Cesar delo z nadarjenimi Z dijaki smo se 

pripravljali na 

tekmovanje  

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Poročilo 

nadarjeni dijaki diferenciran pouk v razredu upoštevali 

dijaki s posebnimi potrebami delo po odločbi za dijaka upoštevali 

dijaki športniki upoštevanje statusa upoštevali 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa upoštevali 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 
 
 
Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju države oz. 

mednarodne naloge 

Nevenka Cesar Vodenje aktiva, ID, projektni dnevi, 

matura 

 Tekmovanje GME, Gradbeniada 

Mirko Gorenc DOV, ACAD, ID , projektni dnevi, 

matura, zaključni izpiti  

 ACAD, Gradbeniada 

Lili Žnidaršič Ekskurzije, ID, matura  Gradbeniada 

Peter Kuzmijak DOV, ID, zaključni izpiti  Gradbeniada 

Radomir Bajić DOV, ID, zaključni izpiti  Gradbeniada 
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 Te aktivnosti zaradi epidemije niso bile izvedene
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LESARSKI AKTIV 

 

VODJA AKTIVA: Mihael Gorše 
 

Učitelj  Programska enota Oddelki Skupno 

število ur 

Nadja Kapš KLI, KLIv, OPI, OPIv, RKLv, KOP, 

KOPv, RKO, RKOv 

L1B, L2B, L2D, L3A, L3C, L4A, LG2A, LG2C 754 

Franci Lovrin OLEp, TZLp, ROLp, PRVp, ROL, STPp L1C, L1D, L1E, L2D 1030 

Valentin Pečaver LEL, LELv, SOL, LES, PLO, OLE, PRT, 

PRTv, POL, BIP, LOS 

L1A, L1B, L1C, L2B, L3A, L3C, LG2A 856,5 

Matej Hočevar TKRv, TKR, KLE, SOL2, SNI, NPK, 

RKLv, MAL, KPO 

L1A, L1C, L2E, L3C, L3D, LG2A, LG2C 844 

Darko Brišar TOVp, OLEp, SOL2p, FPLp, PIIp, PRVp, 

PROp, PZL, POL 

L1A, L1C, L2E, L4A, L1B, L3C 1033 

 

Anton Hrastar TOVp, SKRp, TOLp, OSPp, SNIp, BIPp, 

OLPp, STPp 

L1A, L1B, L2B, L3D, LG2C 879 

Jože Gorenc SKRp,, BIPp, OLPp, STPp, TOLp, OSPp, 

KOPp, SNIp, PROp 

L1B, L2B, L3A, L3D, L4A, LG2C 1032,5 

Bojan Mulc L2B, L2E, L3A, L3C, L4A, LG2A PROp, FPLp, KOPp, BIPp, SNIp, PROp, MOLp 861 

Slavko Mirtič PROp, KOPp, MOLp, OLP, L2B, L3A, LG2A, LG2C 424,5 

Mihael Gorše KLS, KLSv, TVO, TOL, LES, OLE, STP, 

TPL, BIP, SNI, POL, CNC, CNCv 

L1A, L1B, L1D, L2D, L3A, L3D, L4A 866 

Milenko Vukojević PPD, PPDv, PRO, PROv, EPR, EPRv, 

VPP, MOL, MOLv 

L1B, L2B, L4A, LG2A 814,5 

 

 

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

Poročilo 

IZVAJANJE 

AKTIVNOSTI VISOKE 

KVALITETE POUKA 

kakovost priprav in 

izvedbe učnih 

načrtov, organizacija 

in izvedba učne ure 

motivacija dijakov, 

dinamika pouka in 

organizacija ur 

animacija dijakov  

Vsi člani aktiva evalvacija doseganja 

ciljev in ocena 

motivacije dijakov 

Učitelji strokovnih predmetov 

so posodobili učne načrte in 

jih prilagodili na šolanje od 

doma za čas karantene. 

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 

V času poučevanja na daljavo 

smo uvajali digitalne vsebine 

prikaza učnih snovi, ki so bila 

dijakom odvzeta v času 

karantene. 

IZOBRAŽEVANJE 

UČITELJEV 

strokovno 

izobraževanje, 

izboljšanje in 

posodabljanje znanja 

izobraževanje na področju 

software-a 

Maestro Xilog 

MasterCam 

MegaCad 

Megatischler 

STEARCOM ter 

Projektiranje lesnih hiš 

- dobavitelj 

MasterCam 

- VŠ Novo 

mesto 

- VŠ Novo 

mesto 

- interni 

predavatelji 

- organizacija 

izobraževanja 

– Mihael 

Gorše 

uporaba in 

implementacija 

software-a 

Zaradi epidemije covid-19 ni 

bilo izvedeno nobeno 

izobraževanje. 

 

SODELOVANJE S 

SOCIALNIMI 

PARTNERJI TER 

PROMOCIJA POKLICEV 

povezovanje šole na 

področju odprtega 

kurikuluma,  

promocijske 

aktivnosti v medijih 

sodelovanje z gospodarsko 

in obrtno zbornico, večji 

obrtniki in podjetja 

strokovno srečanje s 

predstavniki 

vodja aktiva in 

PUD-a, 

ravnateljica 

Damjana 

Gruden ter vodja 

programi, evalvacija 

rezultatov 

izobraževanja in 

korekture 

Člani aktiva smo sodelovali 

pri organizaciji promocije, 

tako na predstavitvah, tržnicah 

in tudi pri izvedbi 

informativnega dne in dneva 
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lesnopredelovalnih podjetij 

s področja Dolenjske, 

Posavja in Bele krajine  

aktiva Mihael 

Gorše 

odprtih vrat. 

Cilji iz razvojnega načrta 

ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Spremljava in 

kazalniki  

Poročilo 

Uspešna priprava dijakov 

na maturo 

 seznanjanje dijakov s 

potekom mature, dodatne 

ure priprav na maturo, 

individualno svetovanje 

Vsi članic aktiva rezultati na maturi Z rednim delom ter dodatnimi 

pripravami pred maturo smo 

dijake pripravili na POM, kjer 

so bili uspešni 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 

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

Možnosti merljivih ciljev so npr.:  

- povprečna ocena na koncu leta 

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

- zvišanje % uporabe računalnika pri pouku 

- sodelovanje v projektih … 

 

 

PRIMER: Izbrani cilj:  

Anketiranje dijakov o zadovoljstvu s poukom – dvig povprečne ocene zadovoljstva 

 Povprečna ocena 

Podajanje snovi Komisija za kakovost Komisija za kakovost Komisija za kakovost 

Pravičnost ocenjevanja Komisija za kakovost Komisija za kakovost Komisija za kakovost 

Odnos profesorja do dijakov Komisija za kakovost Komisija za kakovost Komisija za kakovost 

Disciplina v razredu Komisija za kakovost Komisija za kakovost Komisija za kakovost 
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POSODOBITVENI NAČRT PREDMETOV PO UČNEM NAČRTU – pregled aktivnosti za vsak predmet posebej 

PREDMET: 

 

Razvojna 

prioriteta šole 

Strategije za 

doseganje 

prioritete 

Cilji učne ure,  

enote ali sklopa 

Razred  

 

Tema,  

Vsebina 

Čas 

izvedbe 

Poročilo 

SSI lesarski 

tehnik 

konstruiranje 

lesnih sklopov 

(KLS) 

predstavitev 

predmeta,  

usklajevanje z 

drugimi predmeti 

(strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka - 

struktura izdelkov 

1 vezi, sklopi, izdelek 1 leto Mihael Gorše 

Bojan Mulc 

Slavko Mirtič 

 

Izvedeno in prilagojeno za 

delo v šoli in za čas šolanja od 

doma. 

projektiranje (SSI 

in PTI) 

 

oblikovanje 

projektov in 

strukture v 

zaključnem 

letniku 

pravočasna priprava nalog 

pred začetkom izvajanja 

predmeta 

2. v 

PTI, 

4. v 

SSI 

priprava projekta, določitev 

robnih pogojev, 

metodologija in dinamika 

izvedbe, 

opredelitev ciljev 

1 leto 

(september– 

maj) 

Milenko Vukojević 

 

Izvedeno in prilagojeno za 

delo v šoli in za čas šolanja od 

doma. 

EKONOMIKA 

(SSI in PTI) 

posodobitev 

programske 

opreme 

uporaba profesionalnih 

programov na področju 

vodenja podjetja (finančna 

dokumentacija) 

2. v 

PTI, 

4. v 

SSI 

vodenje ekonomske 

dokumentacije po 

zakonodaji RS Slovenije, 

knjigovodstvo, 

računovodstvo, glavna 

knjiga in bilanca uspeha 

1 leto Milenko Vukojević 

 

Izvedeno in prilagojeno za 

delo v šoli in za čas šolanja od 

doma. 

FURNIRANJE 

PLOŠČ 

(NPI) 

dodatni modul iz 

kvote odprtega 

kurikula, 

usklajevanje z 

drugimi predmeti ( 

strokovni) 

povezava z izvedbo 

praktičnega pouka – 

struktura izdelkov 

2 vezi, sklopi, izdelek 1 leto Bojan Mulc, Darko Brišar, 

koordinacija: Mihael Gorše  

izvedeno v šoli v času 

praktičnega pouka. 
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TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

Tekmovanje, natečaj projekt Datum, kraj Nivo tekmovanja Poročilo 

Vajeništvo: SPI: mizar   Slavko Mirtič, Bojan Mulc in Mihael Gorše – 

izpeljali vajeništvo v celoti, pripravili NIV za 

posamezne letnike, nadzorovali delo in 

pridobivanje ocen ter njihov vpis v eAsistent. 

Izpeljali smo zaključni izpit na ŠC Novo 

mesto. 

EuroSKILLS januar 2021 Visok, mednarodno prvenstvo Mihael Gorše – zaradi karantene ni bilo 

izvedeno. 

Lesariada april  2021 Visok, državno Mihael Gorše, ravnateljica – zaradi karantene 

ni bilo izvedeno 

Čebelnjak  september–junij  

šol. leto 2020/21 

 Franci Lovrin, Matej Hočevar – zaradi 

karantene ni bilo izvedeno. 

PIKO pomlad 2021 Visok, državno prvenstvo Nadja Kapš – zaradi karantene ni bilo 

izvedeno. 

Projekt: Lepo je deliti (sodelovanje 

z rdečim Križem OOZRK 

Dolenjske in Bele Krajne 

september–junij  

šol. leto 2020/21 

 Mirtič, Hrastar, Gorenc, Brišar, Gorše, 

Lovrin, Mulc, Hočevar – zaradi karantene ni 

bilo izvedeno. 

Projekt DSO Šol. leto 2020/21  Mirtič Gorše – zaradi karantene ni bilo 

izvedeno. 

Bazar november 2020  Vsi člani lesarskega aktiva – izdelali smo 

lesene izdelke, ki so se prodajali na bazarju. 

LEO in Novomeški tek šol. leto 2020/21  Pečaver – zaradi karantene ni bilo izvedeno. 

Razstava lesenih izdelkov junij–julij 2021  Vsi člani lesarskega aktiva – izvedena 

razstava v prostorih ŠC Novo mesto in 

podjetju Adria Mobil 

Varna hiša šol. leto 2020/21  Mirtič, Hrastar, Gorenc, Brišar, Gorše, 

Lovrin, Hočevar, Mulc – zaradi karantene ni 
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bilo izvedeno. 

Omare za delavnice MIC  šol. leto 2020/21  Mirtič, Hrastar, Gorenc, Brišar, Gorše, 

Lovrin, Hočevar, Mulc – nismo izdelali 

nobenih omar za opremljanje prostorov. 

 

 

 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Poročilo 

Zaradi covid-19 ni planiranih krožkov   zaradi karantene ni bilo izvedeno 

    

    

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Poročilo 

nadarjeni dijaki dodatna izobraževanja, 

strukturiranje nalog 

Za nadarjene dijake pripravimo dodatne vsebine. 

dijaki s posebnimi potrebami v dogovoru s strokovno 

službo 

Upoštevali smo potrebe dijakov s posebnimi potrebami in jim omogočili, da pokažejo 

znanje na njim primeren način (ocenjevanje krajših sklopov, več ustnega, podaljšan čas 

…). Pri delu na daljavo smo bili na te dijake še bolj pozorni. 

dijaki športniki status 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 status Dijaki kulturniki so imeli možnost napovedanega ocenjevanja na vseh področjih in pri 

vseh načinih ocenjevanja. Individualni dogovori so dijakom omogočili uspešnost tako na 
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šolskem kot tudi kulturnem področju. 

dijaki, ki smo jim tutorji status  

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Poročilo 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa lesarski tehnik SSI in PTI Vsi člani aktiva smo predlagali spremembe in dopolnitve LRUS-ov v 

posamezni programski enoti. 

evalvacija in predlogi prenovljenega programa mizar in obdelovalec lesa Vsi člani aktiva – Vsi člani aktiva smo predlagali spremembe in 

dopolnitve LRUS-ov v posamezni programski enoti. 

prenova strukture izdelkov za zaključni izpit ter poklicno maturo Vodja aktiva in učitelji prakse – Matej Hočevar (program SPI: Mizar) 

je osvežil nabor izdelkov za zaključni izpit: 2. izpitna enota: Izdelek 

in zagovor. 

 

Milenko Vukojević (program SSI in PTI: lesarski tehnik) je bil 

koordinator pri idejah ter izvedbi idejnih skic za poklicno maturo: 4. 

izpitna enota: Izdelek in zagovor 

uvajanje nove tehnologije in izobraževanje Mihael Gorše, Slavko Mirtič – realizacija in inštalacija dveh 

sodobnih lesnoobdelovalnih strojev v MIC 3 ter nabava in testiranje 

(Jože Gorenc) rezkalne garniture za okenske profile. 
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PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 
 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Poročilo 

Slavko Mirtič Vodja delavnic, organizator PUD, 

priprava in izdelava izdelke za 

informativni dan, DOV, tehniške dneve, 

bazar 

 Vajeništvo, Sloveniaskills Euroskills – opravljeno 

samo vajeništvo, ostali dve dejavnosti sta zaradi covid-

19 odpadli. 

 

Opravil je zadolžitve kot vodja delavnic ter organizator 

praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu v 

vseh programih s področja lesarstva. 

Jože Gorenc Priprava in izdelava izdelke za 

informativni dan, DOV, tehniške dneve, 

bazar 

 Pripravljen material za izvedbo tehničnih dni 2021/22. 

V tekočem šolskem letu so tehnični dnevi odpadli. 

 

Opravil je delo pomočnika vodje šolskih delavnic 

Darko Brišar Priprava in izdelava izdelke za 

informativni dan, DOV, tehniške dneve, 

bazar 

 Sloveniaskills, Euroskills – dejavnosti sta zaradi covid-

19 odpadli 

 

Opravil je delo oz. tečaj iz Varstva pri delu za dijake, 

ki so odhajali na PUD. 

Anton Hrastar Priprava in izdelava izdelke za 

informativni dan, DOV, tehniške dneve, 

bazar 

 Pripravljen material za izvedbo tehničnih dni 2021/22. 

V tekočem šolskem letu so tehnični dnevi odpadli. 

Franci Lovrin Priprava in izdelava izdelke za 

informativni dan, DOV, tehniške dneve, 

bazar 

 Pripravljen material za izvedbo tehničnih dni 2021/22. 

V tekočem šolskem letu so tehnični dnevi odpadli. 

Bojan Mulc Skupina za promocijo lesarskih poklicev  Pripravljen material za izvedbo tehničnih dni 2021/22. 

V tekočem šolskem letu so tehnični dnevi odpadli. 

 

Opravil je delo pomočnika organizatorja PUD 
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Matej Hočevar Organizator ekskurzij za lesarje  Zaradi covid-19 ni bilo možno obiskati podjetij v 

bližnji okolici, zato smo dijakom ponudili in izpeljali 

dejavnosti v naravi s poudarkom na strokovnih 

vsebinah. 

Valentin Pečaver Organizator projektnih dni, krožek 

lasersko graviranje, priprava in izdelava 

izdelke za informativni dan, DOV, 

tehniške dneve, bazar 

 Pripravljen material za izvedbo tehničnih dni 2021/22. 

V tekočem šolskem letu so tehnični dnevi odpadli 

Nadja Kapš Tajnica POM, komisija za kakovost  Izpeljan zimski ter spomladanski izpitni rok POM brez 

omejitev. 

Valentin Pečaver Promocija poklicev, lasersko graviranje  Izdelal veliko promocijskega gradiva na lasersko 

gravirnem stroju. 

Milenko Vukojevič Skupina za promocijo lesarskih poklicev  Organiziral razstavo zaključnih izdelkov POM in ZI na 

ŠC NM ter podjetju Adria Mobil za notranje in zunanje 

obiskovalce. Povabljeni so bili tudi novinarji 

Dolenjskega Lista ter TV Vaš Kanal. 

Skupaj s sodelavci in dijaki je posnel promocijski film 

za potrebe DOV in Informativnega dne. 

Mihael Gorše Vodja aktiva, priprava in izdelava izdelke 

za informativni dan, DOV, tehniške 

dneve, bazar 

 Vajeništvo, Sloveniaskills, Euroskills - opravljeno 

samo vajeništvo, ostali dve dejavnosti sta zaradi kovid 

19 odpadli. 

 

Informativni dan in dan odprtih vrat sta bila izpeljana 

na daljavo. Posnelo se je veliko filmskega in zvočnega 

gradiva za potrebe promocij poklicev s področja 

lesarstva. 
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DRUŽBOSLOVNI AKTIV 

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

VODJA AKTIVA: Janja Hauptman 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur Poročilo 

Biljana Bahat DRU 

SOC 

G1B, GL2C, GL4A, L1C,  L1D, L1E, L2D 

G4A, L2B, L3A, PV2A, PV2B 

801 Realizacija ur je 

razvidna v 

eAsistentu. 

Janja Hauptman GEO 

GEO OK 

DRO 

ZGO  

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

PV3B, PV3B 

PV3A, PV3B 

PV1B, PV2A, PV2B 

873,5 Realizacija ur je 

razvidna v 

eAsistentu. 

Janja Javoršek PSI, RUP, VES PSI PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, PV4B 476 Realizacija ur je 

razvidna v 

eAsistentu. 

Ana Marija Mauher ZGO 

ZGO OK 

PV1A, G1A, L1A, L1B-PTI 

PV3A, PV3B 

383 Realizacija ur je 

razvidna v 

eAsistentu. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   
                                 

Cilji iz razvojnega načrta ali 

cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni 

in 

izvajalci 

Poročilo 

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 

vsi člani Članice aktiva so sodelovale pri 

predstavitvi šole in 

izobraževalnih programov po 
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vrat,  osnovnih šolah in na dnevu 

odprtih vrat. 

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 Članice aktiva so se izobraževale 

na webinarjih, ki so razvidni iz 

oddane dokumentacije učitelja. 

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 Članice aktiva so se uspešno 

prilagodile potrebam sodobnega 

pouka, ki ga je delo na daljavo 

zahtevalo.  

Organizacija in izvedba 

interesnih dejavnosti 

organizacija in izvedba 

splošnoizobraževalnih 

strokovnih ekskurzij 

 

 

 

 

 

 

PV1A, PV1B – strokovna 

ekskurzija – spoznavanje 

kulturnih in zgodovinskih 

znamenitosti okolice šole PV3A, 

PV3B – družboslovna dejavnost –

predstavitev izbrane pokrajine 

Slovenije  

PV2A, PV2B – družboslovna 

dejavnost – dejavnosti ob 30-

letnici države Slovenije 

Janja 

Hauptman 

 

 

 

 

 

 

 

 

PV1A, PV1B – strokovna 

ekskurzija po Novem mestu; 

arheološko najdišče Marof in 

Dolenjski muzej   

PV3A, PV3B – izbrana slovenska 

pokrajina predstavljena s 

seminarsko nalogo 

PV2A, PV2B – izdelava 

avtentične naloge; zapis 

razgovora z živimi pričami o 

procesu demokratizacije v 

Sloveniji v 80ih letih in o vojni za 

Slovenijo leta 1991. 

 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

tekmovanje, natečaj projekt datum, kraj nivo tekmovanja odgovorni na šoli Poročilo 
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udeleževanje na natečajih in tekmovanjih, ki bodo 

razpisani tekom šolskega leta 

  vsi člani Priprave na tekmovanje iz znanja 

zgodovine so potekale, a je  

tekmovanje v tem šolskem letu na 

državni ravni odpadlo zaradi 

epidemije covid-19.  

 

 

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 Smo izvajale. 

dijaki s posebnimi potrebami prilagojeno delo in naloge, glasno 

govorjenje, ponavljanje, 

individualno prilagojene naloge 

vsi člani aktiva Smo izvajale.  

dijaki športniki individualni dogovor o terminih 

sodelovanja 

vsi člani aktiva Smo izvajale. 

dijaki kulturniki individualni dogovor o terminih 

sodelovanja ter sodelovanje pri 

gledališkem in nov. krožku 

vsi člani aktiva Smo izvajale.  

 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

Občasen potek pouka na terenu 

(muzej, institucije, ogledi) 

Biljana Bahat, Janja Hauptman, 

Ana Marija Mauhar 

Smo izvajale v okviru možnosti virtualnih ogledov na daljavo. 

 

Sodelovanje pri izpeljavi strokovnih 

ekskurzij, projektnih dnevih in tednih 

vsi člani  aktiva Smo sodelovale. 

Sodelovanje pri inventuri vsi člani aktiva Smo sodelovale. 
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Vodenje šolske kronike Janja Hauptman Naloga je opravljena. 

Mentorica dijakom v tekmovanju iz 

znanja zgodovine 

Ana Marija Mauhar Priprave so potekale, a je tekmovanje na državni ravni odpadlo. 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 

 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na 

ŠC NM 

Naloge na nivoju države 

oz. mednarodne naloge 

Poročilo 

Biljana Bahat razrednik   Naloga je opravljena. 

Janja Hauptman razrednik 

vodja družboslovnega aktiva, 

pisanje in oblikovanje šolske kronike 

organizatorka strokovnih ekskurzij 

  Naloge so opravljene. 

Ana  Marija Mauhar mentorica dijakom v tekmovanju iz 

znanja zgodovine 

  Naloga je opravljena. 

 

 

 

AKTIV TUJIH JEZIKOV 

PREDMETI: angleščina 

VODJA AKTIVA: Vesna Prodanović 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur Poročilo* 

Saša Kralj angleščina GL2C, LG2C, L2D, L1A, L2A, L3A, L4A, G4A, L1B – PTI, 

L2B - PTI 

816 ur  

Vesna Prodanović angleščina G1A, LG2A, GL2A, L1C, L1D kombiniran z oddelkom 

Srednje strojne šole 1.gSM in 1.gSO, L3D, PV1B, PV2A, 

PV3A 

798 ur  

Mira Štefanič angleščina L3C, G1B kombiniran z oddelkom Srednje strojne šole 1.fS, 699 ur  
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PV1A, PV2B, PV2A – angleščina za otroke, PV2B – 

angleščina za otroke, PV3B, PV4A, PV4B 

 

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 L3A – 17,5 ur), (Mira Štefanič v razredu PV1A – 35 ur), (Vesna Prodanović 

v razredu G1A – 35 ur) 

*Realizacija ur je razvidna v eA. 

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)  

 

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji šole Cilj iz LDN  

šole 

Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

Predstavitev šole in izobraževalnih 

programov in  zagotoviti večji vpis dijakov 

 predstavitev šole na OŠ  po potrebi Članica aktiva, Saša Kralj, je na 

daljavo izvedla predstavitev šole 

in izobraževalnih programov za tri 

osnovne šole. 

Ustvariti večjo prepoznavnost šole v okolju  predstavitev šole na OŠ po potrebi  

DOV     

informativni dan  kulturni program in 

skupna predstavitev  

Saša Kralj V šolskem letu 2020/2021 je v 

sklopu informativnega dneva 

sodelovala članica aktiva Saša 

Kralj, narejen je bil promocijski 

video. 

poklicna matura  priprava dijakov, 

ocenjevanje pri ustnem in 

pisnem delu izpita 

Saša Kralj, Mira Štefanič Poklicna matura je potekala brez 

posebnosti, pri ustnem delu je bil 

izločen del vsebin, ki niso bile 
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ustrezno predelane in utrjene 

zaradi dela na daljavo. 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

 

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 

Ni bilo izvedeno zaradi epidmije.  

bralna značka celo šolsko leto  Mira Štefanič, Saša Kralj, Vesna 

Prodanović 

Pri bralni znački so sodelovali trije 

dijaki v programu gradbeni tehnik (1. in 

3. letnik) ter ena dijakinja v programu 

predšolske vzgoje. Skupno so prejeli dve 

priznanji za sodelovanje in dve srebrni 

priznanji. 

 

 

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 
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znanja. 

dijaki kulturniki upoštevanje statusa Upoštevale smo tudi status kulturnika. 

 
 
PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 

 

 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju 

države oz. 

mednarodne naloge 

Poročilo 

Vesna Prodanović vodja aktiva tujih jezikov   V letošnjem šolskem letu je bilo 

organiziranih nekaj več sestankov zaradi 

posebnosti dela na daljavo. 

Saša Kralj mentorica dijaške skupnosti 

SGLVŠ 

urejanje Facebook strani SGLVŠ 

kot mentorica vključena 

v DS ŠCNM 

 Članica aktiva Saša Kralj je bila tudi 

mentorica dijaške skupnosti in je skrbela 

za urejanje šolske Facebook strani. 

Mira Štefanič članica ŠMK, članica Komisije za 

kakovost 

  Potekala so redna srečanja pred in po 

izvedbi poklicne mature. 

 

AKTIV ZA VZGOJO PREDŠOLSKEGA OTROKA 

PREDMETI: PPO, RUP, VZO, KOV, IGO 

VODJA AKTIVA: Janja Javoršek 

ČLANICE AKTIVA  

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno 

število ur 

Realizacija* 

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

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

Alenka Prevalšek VZO, VZOv PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 8  
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Člani se bodo v šolskem letu 2020/2021 srečali na treh uradnih srečanjih, sodelovali pa bomo sproti.  

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

 

*Realizacija ur je razvidna v eA. 
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LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)                        

Cilji iz razvojnega načrta ali cilji 

šole 

Aktivnosti Odgovorni in 

izvajalci 

Spremljava in 

kazalniki  

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 Članice aktiva smo 

sodelovale pri organizaciji 

promocije, tako na 

predstavitvah, tržnicah in 

kot tudi pri izvedbi 

informativnega dne in 

dneva odprtih vrat. 

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 

S sodelovanjem z 

zunanjimi institucijami 

*(RK, šola z otroki 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 Z rednim delom ter 

dodatnimi pripravami pred 

maturo smo dijake 

pripravile na POM, kjer so 

bili uspešni. 

Dvigniti nivo znanja dijakov pri ožjih 

strokovnih modulih 

kvalitetno delo pri pouku, 

sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami 

članice aktiva učni uspeh Dodaten trud je bil vložen 

na povezovanje ožjih 

strokovnih modulov ter 

prilagajanju pouka na 

daljavo. 

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 

Pri pouku vključimo vsa 

področja pridobljenega 

znanja iz prakse, tako da 
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povežemo teorijo s prakso 

in osmislimo to delo. Tako 

je uspeh pri 4. predmetu 

POM res lep. 

Sodelovanje z okoljem sodelovanje z zunanjimi 

inštitucijami (Dom starejših, 

RK, Društvo za zaščito 

živali, Zavod Vilijem Julijan 

– srčna pisma …)* 

članice aktiva zadovoljstvo dijakov 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 

Svetovanje dijakom Celo šolsko leto  Janja Javoršek Predavanje dijakom 1. letnika na temo 

soočanja z neprijetnimi čustvi. 

Delavnice za vrtce Celo šolsko leto  Alenka Prevalšek 

Natalija Kunič 

Načrtovanih delavnic zaradi nastale 

situacije z epidemijo nismo izvedle. 

Prostovoljstvo Celo šolsko leto  Alenka Prevalšek Naši dijaki še vedno sodelujejo kot 

prostovoljci z zunanjimi institucijami in 
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tako bogatijo življenje starejšim, osebam s 

posebnimi potrebami, osnovnošolcem s 

primanjkljaji v znanju … Pomagajo z učno 

pomočjo ter izvajajo delavnice za 

predšolske otroke v sklopu dobrodelnih 

prireditev. 

Medpredmetno povezovanje Celo šolsko leto  članice aktiva Članice aktiva dnevno sodelujemo, se 

dogovarjamo o izvedbi dejavnosti, 

prilagajanju snovi … 

Aktivno smo sodelovale smo izvedbi 

delavnic, s katerimi smo nadomeščale 30 ur 

PUD-a za tretje letnike. 

 

 

DELO S POSEBNIMI SKUPINAMI DIJAKOV 

Skupina dijakov Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

nadarjeni dijaki dodatno delo vsi učitelji Za nadarjene dijake pripravimo 

dodatne vsebine.  

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 …). Pri delu na daljavo 

smo bile na te dijake še bolj pozorne. 

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 
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so dijakom omogočili uspešnost tako 

na šolskem kot tudi športnem 

področju. 

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

napovedanega ocenjevanja na vseh 

področjih in pri vseh načinih 

ocenjevanja. Individualni dogovori 

so dijakom omogočili uspešnost tako 

na šolskem kot tudi kulturnem 

področju. 

dijaki, ki smo jim tutorji    

                                 

 

OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

Analiza uspeha na maturi, spomladanski rok članice aktiva Od 57 dijakov, ki so se udeležili spomladanskega roka, 2 dijakinji 

nista bili uspešni. Imeli pa smo 5 zlatih maturantov. 

Pregled ustnih kombinacij za POM članice aktiva Kombinacije smo pregledale in jih prilagodile zahtevam posebnim 

razmeram zaradi epidemije. 

Aktivno sodelovanje na pripravah članice aktiva Aktivno smo sodelovale na pripravah za POM. 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 
 

 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju države oz. mednarodne naloge 

Alenka Prevalšek Prostovoljstvo, 

Sodelovanje v ŠMK 

 Predmetna maturitetna komisija, RIC 
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Natalija Kunič Promocija šole   

Janja Javoršek Vodja aktiva VPO   

 

 

AKTIV USTVARJALNEGA IZRAŽANJA 

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

VODJA AKTIVA: dr. Lorena Mihelač 

ČLANI AKTIVA: 

Učitelj  Predmeti Oddelki Skupno število ur Poročilo 

Lorena Mihelač USIins, USIgla, UMEgla, 

LJU GLA, GLI, 

INFORMATIKA 

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

PV4B, GLI, 2AS,2BS 

788,1 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Gregor Zagorc UMEgla, USIins, GVZ 1AS, 1BS, 1AM, F1A, F1B, GL1A, K1A, K1B, L1B 

– PTI, L3A, PV1A, PV1B, PV2B, PV4A, PV3B, 

PV4B, Z1A, Z1B, Z1C 

868,8 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Klavdija Ketiš USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, 

PV4B 

864 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Vesna Dolinar ŠVZ, ŠOT E2C, R1E, T1A, R2B, R2E, R3A, R3E, T2A, T3A, 

PV2A, PV4A 

848,5 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Matej Burger USIins PV2A, PV3B, PV1A, PV2B, PV2A, PV1B, PV3A, 

PV4B 

853,9 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Simon Širec USIins PV1A, PV1B, PV2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, 

PV4B 

380 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 
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Aleksandra 

Matjašič 

USIlik, UMElik, LJU LIK, 

LIZ, LUT 

GL1A, GL1C, L1D, L3A, PV1A, PV2A, PV3A, 

PV4A, PV4B 

848 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Nataša Eržen USIple, PLI, Interesne 

dejavnosti – tečaji, ŠVZ 

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

PV4B 

804,5 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Branka Klarić UST, IKT PV1A, PV1B, PV3A, PV3B 380 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

Marija Nemanič JIZ,USI – jezikovno, VES 

JEZ 

PV1A, PV1B, PVA2A, PV2B, PV3A, PV3B, PV4A, 

PV4B 

773 Vse ure so bile izvedene, 

celo v višjem % kot 

planirano. 

 

 

SESTAJANJE ČLANOV AKTIVA GLASBENIKOV 

 Člani aktiva so se srečevali enkrat mesečno – od oktobra 2020 pa vse do konca aprila virtualno zaradi epidemioloških razmer, nato pa v 

živo.  

 Po potrebi (zaradi organizacije določenih aktivnosti) smo imeli tudi izredne sestanke po dogovoru med člani aktiva. 

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

 

LETNI DELOVNI NAČRT AKTIVA (tabela ciljev)   

Cilji iz razvojnega 

načrta ali cilji šole 

Cilj iz LDN  šole Aktivnosti Odgovorni in izvajalci Poročilo 

Zagotoviti večjo 

prepoznavnost 

 

in zagotoviti večji 

vpis dijakov 

 

sodelovanje pri OIV 

sodelovanje pri kulturnih dnevih  

 

sodelovanje/priprava različnih nastopov, 

prireditev 

 

Promocija poklicev Klavdija Ketiš,  

Gregor Zagorc, 

Simon Širec, 

Lorena Mihelač 

Matej Burger 

Vse aktivnosti 

so bile 

realizirane, 

nekatere 

(nastopi, DOV, 
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Zagotoviti večjo 

mednarodno 

prepoznavnost 

  

Zagotoviti večjo 

kvaliteto dela 

sodelovanje pri tekmovanjih/natečajih 

 

 

 

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 

INFO dan) 

virtualno. 

  sodelovanje pri Vzgojiteljadi  Po dogovoru Ni bilo izvedeno 

zaradi 

epidemije. 

  sodelovanje z drugimi vzgojno-

izobraževalnimi institucijami 

vsi člani aktiva Izvedeno 

virtualno 

2020/2021. 

  dan odprtih vrat Mihelač, Nemanič, Ketiš, 

Matjašič, Širec, Dolinar, 

Eržen 

Izvedeno 

virtualno 

oktober 2020. 

  Bralni maraton Marija Nemanič Realizirano v 

aprilu in juniju 

2021. 

  EXTEMPORE Aleksandra Matjašič Realizirano v 

juniju 2021. 

  ORKESTER ŠCNM Gregor Zagorc Ni bilo vaj ne 

koncertov zaradi 

epidemije. 

  ZBOR ŠCNM Matej Burger Ni bilo vaj ne 

koncertov zaradi 

epidemije. 
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  informativni dan Mihelač, Nemanič, Ketiš, 

Matjašič, Širec, Dolinar, 

Eržen 

Izvedeno 

virtualno februar 

2021. 

  proslava ob kulturnem dnevu Ožji del aktiva (glasbeniki) Izvedeno 

virtualno februar 

2021. 

  novoletni koncert Ožji del aktiva (glasbeniki) Izvedeno 

virtualno 

december 2020. 

  Veseli december (NM) Vsi učitelji aktiva Ni bilo izvedeno 

zaradi 

epidemije.  

  predstavitev pravljic v vrtcih  Vsi učitelji aktiva (po 

dogovoru) 

Ni bilo izvedeno 

zaradi 

epidemije. 

  pevsko tekmovanje »Prvi glas ŠC Novo 

mesto« 
Učitelji glasbe Ni bilo izvedeno 

zaradi 

epidemije. 

  priprava mednarodnih projektov  Lorena Mihelač Je potekalo po 

planu (vseh 5 

prijavljenih 

projektov) 

2020/2021 – več 

ali manj v 

virtualni obliki. 

  Zaključna proslava 4. letniki Vsi učitelji aktiva Ni bilo izvedeno 

zaradi 

epidemije. 

  objava člankov Lorena Mihelač Objava dveh 

člankov in štirje 
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poslani v 

recenzijo. 

2020/2021 

  medpredmetno sodelovanje vsi učitelji aktiva Je potekalo po 

planu, vendar v 

virtualni obliki. 

  sodelovanje na različnih seminarjih vsi učitelji aktiva Izvedeno v 

virtualni obliki 

2020/2021. 

  dopolnilno/obvezno izobraževanje vsi člani aktiva Izvedeno v 

virtualni obliki 

2020/2021. 

 

 

 

IZBRANI MERLJIVI CILJ IN SPREMLJAVA NAPREDKA 
   

 oktober 2020 januar 2021 junij 2021 Poročilo 

uporaba PPT pri pouku vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Izvedeno 

uporaba projektorja pri pouku vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Izvedeno v času izvajanja pouka »v živo« 

uporaba spletnih straneh pri pouku vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Izvedeno 

uporaba socialnih medijev pri pouku (Youtube, 

Twitter, Facebook, TED.com ...) 

vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva vsi učitelji aktiva Izvedeno 

 

TEKMOVANJA, NATEČAJI IN PROJEKTI 

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

Evropa v šoli – različni natečaji februar 2021 nacionalni Lorena Mihelač, Aleksandra Pridobljene 3. nagrada pri fotografskem in 
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Matjašič video natečaju na državnem nivoju 

Mednarodni projekti 2020/2021 
mednarodna raven 

Lorena Mihelač Vse je bilo izvedeno po predvidenem 

planu. 

Projekt Zdrava šola 2020/2021 
nacionalni 

Lorena Mihelač in ostali člani 

aktiva (po dogovoru) 

Sodelovali smo bolj virtualno, glede na 

epidemiološke razmere. 

Projekt: ustvarjanje v tekstilu 2020/2021 

nacionalni 

Branka Klarić Dijaki so na daljavo ustvarjali različne 

kapice v dobre namene (link: 

https://www.sc-

nm.si/sglvs/novice/kvackane-kapice-za-

krizni-center-palcica). Povezali so se s 

kriznim centrom Palčica in darovali 

izdelke. 

Glas mladih 2020/2021 nacionalni Ni bilo izvedeno zaradi epidemije Ni bilo izvedeno zaradi epidemije. 

projekt »Glasbena terapija« 2020/2021 

nacion./internacion

alni 

Lorena Mihelač – v okviru 

predmeta GLI 

Bilo je izvedeno s številnimi primeri 

znotraj modula Glasbeno izražanje – 

večinoma virtualno in prikazano s 

konkretnimi primeri po prihodu v šolo 

(Aprila 2021). 

Zvočnost lesa 2020/2021 nacion./internacion

alni 

Lorena Mihelač – v okviru 

predmeta USI in GLI 

Delno izvedeno znotraj predmeta 

USI/UME GLA in znotraj modula GLI. 

Vzgojiteljada  2020/2021 nacionalni Učitelji po dogovoru Ni bilo izvedeno zaradi epidemije. 

 

 

 

 

 

KROŽKI 

Krožek in mentor Cilji krožka Aktivnosti dijakov Aktivnosti učitelja Poročilo 

https://www.sc-nm.si/sglvs/novice/kvackane-kapice-za-krizni-center-palcica
https://www.sc-nm.si/sglvs/novice/kvackane-kapice-za-krizni-center-palcica
https://www.sc-nm.si/sglvs/novice/kvackane-kapice-za-krizni-center-palcica
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Glasbena terapija  

(Lorena Mihelač) 

 

 

Orkester ŠC NM 

(Gregor Zagorc) 

 

 

Zbor ŠC NM 

(Matej Burger) 

 

sodelovanje s tujimi partnerji – 

razvoj strategije – obvladanje stresa, 

razvoj samozavesti, prevladovanja 

treme ... 

 

sodelovanje na nastopih, promocija  

ŠC NM 

 

sodelovanje na nastopih, promocija  

ŠC NM 

- Aktivno izvajanje terapije z 

otroci s posebnimi potrebami 

(vrtec in OŠ) 

- pisni prispevki 

 

 

- igranje v orkestru in nastopih 

 

- petje v zboru in nastopih 

- mentorstvo, 

- evalvacija izdelkov, 

- članek, 

- posredovanje na 

spletno stran 

 

 

- vodenje zbora, 

urejanje nastopov, 

vaje   

 

 

 

 

- Izvedeno virtualno 

in v razredu znotraj 

modula GLI. 

 

 

 

 

- Ni bilo izvedeno 

zaradi epidemije. 

- Ni bilo izvedeno 

zaradi epidemije. 

 

 

 

 

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  Predvsem znotraj predmeta USI INS smo bili 

pozorno na dijake, ki so kazali interes za dodatno 

znanje in nastope. Njih smo pripravljali na 

virtualne nastope. 

dijaki s posebnimi potrebami individualna pomoč vsi člani aktiva Po potrebi smo izvajali pomoč virtualno ali v šoli. 

dijaki športniki prilagajanje šolskih obveznosti vsi člani aktiva Ni bilo potrebe, ker ni bilo posebnih športnih 

dejavnosti zaradi epidemije.. 

dijaki kulturniki prilagajanje šolskih obveznosti vsi člani aktiva Ni bilo potrebe, ker ni bilo posebnih kulturnih 

dejavnosti zaradi epidemije. 
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OSTALI DOGOVORI AKTIVA 

Naloga, aktivnost Odgovorni in izvajalci Poročilo 

evalvacija dela vsi člani aktiva Evalvirali smo delo na sestankih Aktiva USI. 

diseminacija rezultatov vsi člani aktiva Potrudili smo se, da prikažemo dejavnosti na 

naši šoli, tako da smo veliko snemali, 

fotografirali, pripravljali (virtualno) DOV in 

INFO dan. 

izdelava načinov in kriterijev ocenjevanja vsi člani aktiva Pred začetkom smo definirali kriterije in 

načine ocenjevanja ter jih prilagodili tudi 

zaradi epidemije. 

 

 

PREGLED ZADOLŽITEV UČITELJEV 
 

 

Učitelj Naloge na SGLVŠ Naloge na ŠC NM Naloge na nivoju države oz. 
mednarodne naloge 

Poročilo 

Lorena Mihelač Poučevanje, projekt Zdrava šola, 

Projekt Glasbena terapija,  

nastopi (virtualno), promocija 

(virtualno), priprava edukativne 

literature,  

seminarji, izobraževanje, 

kongresi, Evropa v šoli 

Koordinatorstvo projektov, 

poučevanje na Strojni šoli 

(informatika), priprava dijakov 

na nastope 

Mednarodni projekti KA1, 

KA2, sodelovanje na 

kongresih, simpozijih in 

konferencah 

Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

Gregor Zagorc Poučevanje, BigBand, nastopi, 

promocija, priprava edukativne 

literature, seminarji, 

izobraževanje 

Nastopi (virtualno), promocija, 

poučevanje v okviru drugih šol 

(SZKŠ) – ni bilo izvedeno 

zaradi epidemije 

- Ni bilo izvedeno zaradi epidemije, 

razen v delu virtualnih nastopov 

dijakov (USI INS). 
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Klavdija Ketiš Poučevanje, nastopi, promocija,  

seminarji, izobraževanje, dan 

odprtih vrat, informativni dan 

INFO dan, DOV dan, 

Extempore 

- Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

Matej Burger Poučevanje, zbor, nastopi, 

promocija, priprava edukativne 

literature, 

seminarji, izobraževanje 

Nastopi dijakov (virtualno) - Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

Simon Širec Poučevanje, BigBand, nastopi, 

promocija, priprava edukativne 

literature, seminarji, 

izobraževanje 

Priprava dijakov na eksterne 

nastope (virtualno) 

Sodelovanje na glasbenih 

mednarodnih dogodkih 

(virtualno) 

Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

Aleksandra 

Matjašič 

Poučevanje, ExTempore, 

promocija, priprava edukativne 

literature, 

seminarji, izobraževanje, Evropa 

v šoli, dan odprtih vrat, 

informativni dan 

 Fotografski mednarodni 

natečaj 

Ni bilo izvedeno. 

Nataša Eržen Poučevanje , nastopi, promocija, 

seminarji, izobraževanje 

Športna tekmovanja, tečaji -  Ni bilo izvedeno zaradi epidemije 

Vesna Dolinar Poučevanje, nastopi, promocija, 

seminarji, izobraževanje 

Športna tekmovanja, tečaji - Ni bilo izvedeno zaradi epidemije 

Branka Klarić Poučevanje, promocija, 

seminarji, izobraževanje, 

pomočnica ravnateljice 

 Sodelovanje mednarodni 

projekt GAMEST, projekt 

Pametna šola 

Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

Marija Nemanič Poučevanje, nastopi, promocija, 

seminarji, izobraževanje, 

priprava edukativne literature, 

dan odprtih vrat, informativni 

dan 

Jezikovni pouk – tujci - Vse planirane aktivnosti so bile 

izvedene. 

 


