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UVOD 

Letni delovni načrt je temeljni dokument za delo Gimnazije in srednje šole Kočevje v šolskem letu 2017/18. 

Vsebuje načrte, ki predstavljajo organizacijo pouka, vsebino dela strokovnih organov in vodstva šole. 

Letni delovni načrt je nastajal tako, da je ŠRT obravnaval pisna izhodišča za delo v naslednjem šolskem letu z 

naslovom RAZVOJNO DELO in v juniju predstavila celotno gradivo strokovnim delavcem. Dokončna 

razporeditev pedagoških ur je bila izdelana v juliju 2017.  

V obdobju od 1.9.2017 do 4.7.2018 se delo strokovnih delavcev izvaja v obsegu do povprečno 50 ur na teden. 

Presežek delovnih ur se izravna s prostimi dnevi strokovnih delavcev, ki v času počitnic presegajo pripadajoče dni 

letnega dopusta posameznega delavca in so izračunani v obračunu letnih delovnih ur. Dejansko obremenitev 

posameznega delavca se vodi v obsegu enega šolskega leta v evidenci opravljenih delovnih ur.  

Aktivi so pripravili letna poročila in načrte aktivov in učitelji osebna pedagoška poročila in osebni pedagoški načrt 

ter oddali svoj učni načrt. Koordinatorji projektov so o svojem delu na šolskih projektih zapisali poročilo in načrt 

v elektronski obliki. Dokumenti aktivov obsegajo tudi načrt nabave učil, načrt izvedbe OIV in ID  ter načrt 

izobraževanja učiteljev. Predlog za izrabo delovnih ur so oddali do 7.9.2017 v elektronski obliki v dokumentu 

LETNI PLAN DELOVNIH UR 2017/18.  

Predlog letnega načrta je obravnavan na dijaški skupnosti, svetu staršev in na seji učiteljskega zbora pred dokončno 

potrditvijo na svetu šole.Šola pravila za šolsko leto 2017/18 so obravnavana kot posebna točka na dijaški skupnosti, 

svetu staršev in na seji učiteljskega zbora pred dokončno potrditvijo na svetu šole. 

Na šoli je oblikovan ŠOLSKI RAZVOJNI TIM, ki vodi vse aktivnosti razvoja šole v naslednji sestavi: Meta 

Kamšek (ravnateljica), Mojca Adamič Varga, Nataša Tekavec ( prostovoljno opravlja naloge pomočnice 

ravnateljice), Vanja Novak (vodja promocije), Ana Mihelič ( vsebinski vodja projekta AVTENTIČNE 

NALOGE), Zorka Potisk- vodja projekta BRIDGE, Nina Papež – vodja projekta OBJEM.     

POUDARKI na pedagoškem področju za leto 2017/18, ki vplivajo na pouk in ESS projekti v izvajanju 

 AVTENTIČNE NALOGE Z ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA (G + SŠ),  

PISNA SPRETNOST  - ESS PROJEKT OBJEM - SLO 

 BRIDGE – GLAS UČENCA- ESS PROJEKT FORMATIVNO SPREMLJANJE  

 KARIERNA ORIENTACIJA,  

 E- VSEBINE in E-PLATFORME 

 ESS Erasmus + MOBILNOST (izobraževanje zaposlenih v tujini) 

 ESS – DVIG KOMPETENC ZAPOSLENIH (POKOLPJE) 

 ESS PROJEKT POŠ - POPESTRIMO ŠOLO 

 ESS ASISTENT- POPDORA DIJAKOM S POSEBNIMI POTREBAMI 

UVELJAVLJENI projekti, ki  

podpirajo pouk – TPP in KP (timsko poučevanje), Učenje učenja, delo z nadarjenimi, Razvojni 

sklad(mladinsko raziskovalno delo dijakov),   

ustvarjajo vzpodbudno učno okolje : EKO šola, Vrstniško partnerstvo, Učna pomoč, Naj razred, 

Povezava s športnimi klubi, Mednarodno sodelovanje. 

Zagotavljajo: Kakovost, promocija.  

SPLOŠNE PRIORITETNE NALOGE 

 Nabava opreme za program STROJNI TEHNIK, 

 Lesariada 2018 – april  

 Razvojni načrt šole na podlagi strategije razvoja srednjega šolstva v občini Kočevje 

 Projava na projekt ESS podjetnost v gimanzijah – avtentične naloge kot način priprave ITS  

 Komercialna uspešnost lesarske delavnice 
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OBSEG IN RAZPOREDITEV POUKA IN DRUGIH OBLIK 

IZOBRAŽEVALNEGA DELA V SKLADU Z IZOBRAŽEVALNIM 

PROGRAMOM 

GIMNAZIJA  

Gimnazijski predmetnik od 1. do 4. letnika 
        

  
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik VSOT

A: 

Ia - Obvezni 

štiriletni 

predmeti 

maturite

tni 

standard 

letno tede

nsko  

letno  

teden

sko 

letno  

teden

sko 

letn

o 

doda

no 

 

tedens

ko 

4 leta 

Slovenščina 560 140 4 140 4 140 4 140 35 5 595 

Matematika 560 140 4 140 4 140 4 140 35 5 595 

Tuji jezik I - 

angleščina 

420 105 3 105 3 105 3 105 52 4,49 472 

Tuji jezik II - 

francoščina ali 

nemščina 

420² 105 3 105 3 105 3 105   3 420 

Zgodovina  280² 70 2 70 2 70 2 70   2 280 

Športna vzgoja   105 3 105 3 105 3 105   3 420 

Ib - Obvezni 

predmeti 

              IZBIRNI 

PREDMETI 

  

Glasba   52 1,5¹               70 

Likovna 

umetnost 

  52 1,5¹               70 

Tuji jezik II - 

francoščina ali 

nemščina 

70²               70 2 70 

Zgodovina  70²               70 2 70 

Geografija 280 70 2 70 2 70 2   140 4 350 

Biologija 315 70 2 70 2 70 2   140 4 350 

Kemija 315 70 2 70 2 70 2   140 4 350 

Fizika 315 70 2 70 2 70 2   140 4 350 

Psihologija 280         70 2   210 6 280 

Sociologija 280     70 2       210 6 280 

Filozofija 280             70³ 210 2 + 6 280 

Informatika   70 2           210 6 280 

Umetnostna 

zgodovina 

                210 6 210 

II - Izbirni 

predmeti 

(skupaj) 

      35-

105 

1-3 35-

175 

1-5   280-

420 

8-12   

Kultura in 

civilizacija ali 

likovno 

      105 3 105 3         
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snovanje ali 

študij okolja 

III - Obvezne 

izbirne vsebine 

                      

Skupaj   90   90   90   30     300 

Obvezni del   64   70   57   16     170 

Izbirni del    26   20   33   14     130 

Skupaj Ia + Ib 

+ II + III 

  ur tedn

ov 

ur tedn

ov 

ur tedno

v  

ur tedn

ov 

    

    1209 32 1210 32 1210 32 1045

-

1185 

29-33   4674-

4814 

  

Število tednov 

pouka 

140   35   35   35     35 140 

Število tednov 

obveznih 

izbirnih vsebin 

10   3   3   3     1 10 

Skupno število 

tednov 

izobraževanja 

150   38   38   38     36 150 

¹ 18 ur se izvaja v okviru 

obveznih izbirnih vsebin 

 
  

        

² Tuji jezik II in zgodovina sta 

lahko tudi izbirna predmeta v 4. 

letniku 

  
        

³ Filozofija je v obsegu 2 ur 

tedensko obvezni predmet v 4. 

letniku  
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VSOTA:

ure 4 leta letno tedensko letno  tedensko letno  tedensko letno  tedensko 4 leta

P1 SLO O* Slovenščina 487 136 4 136 4 113 3,32 102 3 487

P2 MAT O Matematika 383 102 3 102 3 77 2,26 102 3 383

P3 TJ I O Tuji jezik I - angleščina 417 102 3 102 3 111 3,26 102 3 417

P4 TJ II O Tuji jezik II - nemščina 204 68 2 68 2 68 2 204

P5 UME O Umetnost 68 68 2 68

P6 ZGO O Zgodovina 102 68 2 34 1 102

P7 GEO O Geografija 68 68 2 68

P8 SOC O Sociologija 68 68 2 68

P9 PSI O Psihologjia 68 68 2 68

P10 KEM O Kemija 102 68 2 34 1 102

P11 BIO O Biologija 102 34 1 68 2 102

P12 ŠVZ O Športna vzgoja 340 102 3 68 2 68 2 68 2 340

Skupaj A:                                                                                                    2409 2409 748 22 612 19 607 16,84 442 13 2409

Skupno 238 136 4 102 3 238

Teorija 34 34 1 0 0 34

Praksa 204 102 3 102 3 102

Skupno 272 68 2 102 3 102 3 272

Teorija 102 68 2 34 1 0 0 102

Praksa 170 68 2 102 3 170

Skupno 238 68 2 68 2 102 3 238

Teorija 136 51 1,5 34 1 51 1,5 136

Praksa 102 17 0,5 34 1 51 1,5 102

Skupno 340 102 3 68 2 68 2 102 3 340

Teorija 238 51 1,5 51 1,5 51 1,5 85 2,5 238

Praksa 102 51 1,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 102

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 34 1 34 1 68

Praksa 68 34 1 34 1 68

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 34 1 34 1 68

Praksa 68 34 1 34 1 68

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 102 102 3 102

Teorija 68 68 2 68

Praksa 34 34 1 34

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupaj B: 1462 238 7 272 7 374 12 578 17 1462

Od tega:

C - Praktični pouk 748 153 4,5 68 2 187 5,5 340 10 748

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152 76 2 76 2 152

D - Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti - obvezni del 268 75 73 62 58 268

Interesne dejavnosti - prosta izbira 84 22 22 21 19 84

Interesne dejavnosti - skupaj 352 97 95 83 77 352

E - Odprti kurikul

P2 Matematika 68 34 1 34

P4 Tuji jezik II 68 68 2 68

P6 Zgodovina 34 34 1 34

P7 Geografija 68 68 2 68

Podjetništvo 170 34 1 68 2 68 2 34 1 170

Multimedija v poslovanju 170 34 1 68 2 68 2 170

578 136 4 238 7 136 4 68 2 578

1122 33 1122 33 1117 32,84 1088 32 131

136 34 34 34 34 136

4 2 2 4

11 3 3 3 2 11

151 37 39 39 36 151

O* - obvezno

I* - izbirno

M2 O Poslovanje podjetij

Izvedbeni predmetnik - EKONOMSKI TEHNIK - 1. letnik (vpis 2017/18 - zaključek 2020/21)

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

A - Splošno izobraževalni predmeti                                                 

B - Strokovni moduli

M1 O Poslovni projekti

M3 O Ekonomika poslovanja

M4 O Sodobno gospodarstvo

M5 I* Finančno poslovanje

M6 I Materialno knjigovodstvo

M7 I Komercialno poslovanje

M8 I Upravno-administrativno poslovanje

M9 I Zavarovalne storitve

M10 I Bančno poslovanje

Skupaj E:

M11 I Poštne storitve

M12 I Finančno knjigovodstvo

M13 I Neposredno trženje

Število ur pouka na teden: A + B + E
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 

Tedni praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

Število tednov interesnih dejavnosti

Skupaj število tednov
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VSOTA:

ure 4 leta letno tedensko letno  tedensko letno  tedensko letno  tedensko 4 leta

P1 SLO O* Slovenščina 487 136 4 136 4 102 3 113 3,32 487

P2 MAT O Matematika 383 102 3 102 3 77 2,26 102 3 383

P3 TJ I O Tuji jezik I - angleščina 417 102 3 102 3 102 3 111 3,26 417

P4 TJ II O Tuji jezik II - nemščina 204 68 2 68 2 68 2 204

P5 UME O Umetnost 68 68 2 68

P6 ZGO O Zgodovina 102 68 2 34 1 102

P7 GEO O Geografija 68 68 2 68

P8 SOC O Sociologija 68 68 2 68

P9 PSI O Psihologjia 68 68 2 68

P10 KEM O Kemija 102 68 2 34 1 102

P11 BIO O Biologija 102 34 1 68 2 102

P12 ŠVZ O Športna vzgoja 340 102 3 68 2 68 2 102 3 340

Skupaj A:                                                                                                    2409 2409 748 22 612 18 607 16,26 442 14,58 2409

Skupno 238 136 4 102 3 238

Teorija 34 34 1 0 0 34

Praksa 204 102 3 102 3 102

Skupno 272 68 2 182 5,36 22 0,64 272

Teorija 102 68 2 34 1 0 0 102

Praksa 170 68 2 102 3 170

Skupno 238 68 2 68 2 102 3 238

Teorija 136 51 1,5 34 1 51 1,5 136

Praksa 102 17 0,5 34 1 51 1,5 102

Skupno 340 102 3 68 2 68 2 102 3 340

Teorija 238 51 1,5 51 1,5 51 1,5 85 2,5 238

Praksa 102 51 1,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 102

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 17 0,5 51 1,5 68

Praksa 68 17 0,5 51 1,5 68

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 34 1 34 1 68

Praksa 68 34 1 34 1 68

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 102 102 3 102

Teorija 68 68 2 68

Praksa 34 34 1 34

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupaj B: 1462 238 7 272 8 374 13,36 578 14,64 1462

Od tega:

C - Praktični pouk 748 153 4,5 68 2 187 5 340 10,5 748

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152 76 2 76 2 152

D - Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti - obvezni del 268 75 73 62 58 268

Interesne dejavnosti - prosta izbira 84 22 22 21 19 84

Interesne dejavnosti - skupaj 352 97 95 83 77 352

E - Odprti kurikul

P2 Matematika 68 34 1 34

P4 Tuji jezik II 68 68 2 68

P6 Zgodovina 34 34 1 34

P7 Geografija 68 68 2 68

Podjetništvo 170 34 1 68 2 68 2 34 1 170

Multimedija v poslovanju 170 34 1 68 2 68 2 170

578 136 4 238 7 136 4 68 2 578

1122 33 1122 32 1117 33,62 1088 32,22 131

136 34 34 34 34 136

4 2 2 4

11 3 3 3 2 11

151 37 39 39 36 151

O* - obvezno

I* - izbirno

M2 O Poslovanje podjetij

Izvedbeni predmetnik - EKONOMSKI TEHNIK - 1. letnik (vpis 2017/18 - zaključek 2020/21)
33 33 31,22

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

A - Splošno izobraževalni predmeti                                                 

B - Strokovni moduli

M1 O Poslovni projekti

M3 O Ekonomika poslovanja

M4 O Sodobno gospodarstvo

Upravno-administrativno poslovanje

M5 I* Finančno poslovanje

M6 I Materialno knjigovodstvo

Skupaj število tednov

Skupaj E:

M11 I Poštne storitve

M12 I Finančno knjigovodstvo

M13 I Neposredno trženje

33,62

Število ur pouka na teden: A + B + E
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 

Tedni praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

Število tednov interesnih dejavnosti

M9 I Zavarovalne storitve

M10 I Bančno poslovanje

M7 I Komercialno poslovanje

M8 I
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VSOTA:

ure 4 leta letno tedensko letno  tedensko letno  tedensko letno  tedensko 4 leta

P1 SLO O* Slovenščina 487 136 4 136 4 113 3,32 102 3 487

P2 MAT O Matematika 383 102 3 102 3 77 2,26 102 3 383

P3 TJ I O Tuji jezik I - angleščina 417 102 3 102 3 111 3,26 102 3 417

P4 TJ II O Tuji jezik II - nemščina 204 68 2 68 2 68 2 204

P5 UME O Umetnost 68 68 2 68

P6 ZGO O Zgodovina 102 68 2 34 1 102

P7 GEO O Geografija 68 68 2 68

P8 SOC O Sociologija 68 68 2 68

P9 PSI O Psihologjia 68 68 2 68

P10 KEM O Kemija 102 68 2 34 1 102

P11 BIO O Biologija 102 34 1 68 2 102

P12 ŠVZ O Športna vzgoja 340 102 3 102 3 68 2 68 2 340

Skupaj A:                                                                                                    2409 2409 748 22 612 19 607 16,84 442 13 2409

Skupno 238 136 4 102 3 238

Teorija 34 34 1 0 0 34

Praksa 204 102 3 102 3 102

Skupno 272 68 2 102 3 102 3 272

Teorija 102 68 2 34 1 0 0 102

Praksa 170 68 2 102 3 170

Skupno 238 34 1 102 3 102 3 238

Teorija 136 51 1,5 34 1 51 1,5 136

Praksa 102 17 0,5 34 1 51 1,5 102

Skupno 340 102 3 68 2 68 2 102 3 340

Teorija 238 51 1,5 51 1,5 51 1,5 85 2,5 238

Praksa 102 51 1,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 102

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 34 1 34 1 68

Praksa 68 34 1 34 1 68

Skupno 136 68 2 68 2 136

Teorija 68 34 1 34 1 68

Praksa 68 34 1 34 1 68

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 102 102 3 102

Teorija 68 68 2 68

Praksa 34 34 1 34

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupno 0

Teorija 0

Praksa 0

Skupaj B: 1462 238 7 272 7 374 12 578 17 1462

Od tega:

C - Praktični pouk 748 153 4,5 68 2 187 5,5 340 10 748

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom 152 76 2 76 2 152

D - Interesne dejavnosti Interesne dejavnosti - obvezni del 268 75 73 62 58 268

Interesne dejavnosti - prosta izbira 84 22 22 21 19 84

Interesne dejavnosti - skupaj 352 97 95 83 77 352

E - Odprti kurikul

P2 Matematika 68 34 1 34

P4 Tuji jezik II 68 68 2 68

P6 Zgodovina 34 34 1 34

P7 Geografija 68 68 2 68

Podjetništvo 170 34 1 68 2 68 2 34 1 170

Multimedija v poslovanju 170 34 1 68 2 68 2 170

578 136 4 238 7 136 4 68 2 578

1122 33 1122 33 1117 32,84 1088 32 131

136 34 34 34 34 136

4 2 2 4

11 3 3 3 2 11

151 37 39 39 36 151

O* - obvezno

I* - izbirno

M2 O Poslovanje podjetij

Izvedbeni predmetnik - EKONOMSKI TEHNIK - 1. letnik (vpis 2017/18 - zaključek 2020/21)

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

A - Splošno izobraževalni predmeti                                                 

B - Strokovni moduli

M1 O Poslovni projekti

M3 O Ekonomika poslovanja

M4 O Sodobno gospodarstvo

M5 I* Finančno poslovanje

M6 I Materialno knjigovodstvo

M7 I Komercialno poslovanje

M8 I Upravno-administrativno poslovanje

M9 I Zavarovalne storitve

M10 I Bančno poslovanje

Skupaj E:

M11 I Poštne storitve

M12 I Finančno knjigovodstvo

M13 I Neposredno trženje

Število ur pouka na teden: A + B + E
Skupaj tednov izobraževanja v šoli 

Tedni praktičnega izobraževanja pri delodajalcu

Število tednov interesnih dejavnosti

Skupaj število tednov
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PREDMETNIK OBL 2017/18 

Splošno 

izobraževalni 

predmeti 

Št. ur 

na 

teden 

1. letnik 2. letnik KOMBINACIJA Skupaj 

Slovenščina 2,5 85 70 85 155 

Matematika 2,5 85 83 85 168 

Družboslovje in 

naravoslovje 

4 136 112 68/68 248 

Športna vzgoja 2 68 56 68 124 

A 11 374 321  695 

Temeljna znanja 

lesarstva 

11,5 218+171OK   389 

Ročna obdelava 

lesa 

10 218+101OK   319 

Strojna obdelava 

lesa 

  218+176OK  394 

Priprava in izdelava 

izdelka 

  218  218 

B+E 22,5 708 612  1320 

C - Praktični pouk  319 281  600 

Č – Praktično 

usposabljanje      pri 

delodajalcu 

 76 76  152 

D – Interesne 

dejavnosti 

 64 32  96 

E – Odprti kurikul  272 176  448 

A+B+E 32,5 1082 933  2015 

      

Števio tednov 

izobraževanja v šoli 

 34 30  64 

Števio tednov PUD  2 2  4 

Število tednov ID  2 1  3 
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Skupno število 

tednov 

 38 33  71 

PREDMETNIK MIZAR –1718  

PREDMETI  1. letnik1718 2. letnik1617 3. 

letnik1516 

SKUPNO 

št. ur na št. ur na št. ur na št. ur 

teden leto teden leto ted

en 

leto v 

programu 

A  Ključne kvalifikacije 

slovenščina 3 84 2 56 3 73 213 

matematika 3 84 2 56 3 73 213 

tuji jezik 2 56 2 54 2 54 164 

umetnost 1 33 0  0 0 33 

naravoslovje 3 99 1 33 0 0 132 

družboslovje 2 66 2 66 0 0 132 

športna vzgoja 2 56 2 54 2 54 164 

Skupaj A 16 478 11 319 10 254 1051 

B  Strokovni vsebinski sklop 

osnove lesarstva           125 

osnove lesarstva -teorija 4 112      

osnove lesarstva - praksa 0.5 13      

obdelava lesa       248 

obdelava lesa - teorija 2,5 70         

obdelava lesa - praksa 6 178      

obdelava lesnih plošč         178 

obdelava lesnih plošč - praksa   6,3 178    

stavbno pohištvo            178 

stavbno pohištvo - teorija     1,7 48 2 48  

stavbno pohištvo - praksa   4,7 130 1,5 43  

bivalno pohištvo           180 

bivalno pohištvo - praksa        6,5 180  

snovanje izdelka        164 

snovanje izdelka - teorija        0,5 16  

snovanje izdelka - praksa     5,5 148  

Skupaj B 13 373 12,7 265 16 344 1073 

C Od tega praktični pouk 

Praktični pouk  9 191  6,5 308 12 328 827 

Č Praktično izobraževanje v delovnem procesu 

Praktično usposabljanje z delom   304   304  304 912 

D Interesne dejavnosti 

interesne dejavnosti   64   64   32 160 

E Odprti kurikulum 

Odprti kurikulum 3 84 8,5  252 6 155 491 

Računalništvo v stroki 2 56 4 116 2 48 220 

Podjetništvo v stroki 1 28 1 28 1 24 80 

Trening komunikacije        

Umetni materiali v lesarstvu   1 35 1 35 70 
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CNC tehnologija v lesarstvu   2,5 73   73 

Sedežno in omarno pohištvo        

Načrtovanje pohištva     2 48 48 

Površinska obdelava lesa        

Skupaj pouk A+B+E  32 935  32 927  32 844 2706 

Skupaj praktično izobraževanje C+Č   495   612  632 1739 

Skupno število ur izobraževanja v šoli A+B+D+E   999   993  876 2866 

Skupaj A+B+Č+D+E   1303   1295   1180 3778 
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VSOTA:

SLO o Slovenščina SLO 84 2,400 56 1,600 73 2,086 213

MAT o Matematika MAT 84 2,400 56 1,600 73 2,086 213

ANJ o Tuji jezik ANJ 56 1,600 54 1,543 54 1,543 164

UME o Umetnost UME 33 0,943 33

NAR o Naravoslovje NAR 99 2,829 33 0,943 132

DRU o Družboslovje DRU 66 1,886 66 1,886 132

ŠVZ o Športna vzgoja ŠVZ 56 1,600 54 1,543 54 1,543 164

478 13,657 319 9,114 254 7,257 1051

GD 22 0,629 22

GD - PRA 9 0,257 9

TPK 20 0,571 20

TPK - PRA 10 0,229 10

POVP 16 0,457 16

POVP - PRA 31 0,885 31

31 0,886 30 0,8 47 1,342 108

PMA 0

PMA-pra 49 1,4 49

PTP 41 1,171 32 0,914 24 0,571 97

PTP - PRA 20 0,571 16 0,457 10 0,4 46

IKT 33 0,943 33

IKT - PRA 33 0,943 66 1,885 99

127 3,628 114 3,256 83 2,371 324

POB 10 0,285 18 0,514 20 0,571 48

POB - PRA 80 2,285 38 1,085 47 1,342 165

PRP 60 1,714 48 1,371 54 1,085 162

PRP - PRA 20 0,571 26 0,742 20 1,028 66

PSP 20 0,571 20 0,571 40

PSP - PRA 15 0,428 17 0,485 32

170 4,855 165 4,711 178 5,082 513

PRŽ - PRA 54 1,543

POŽ - PRA 54 1,543

108 3,086

328 9,369 417 11,853 416 8,795 1053

od tega:

192 181 302 675

304 304 304 912

D - Interesne dejavnosti

64 64 32 160

E - Odprti kurikul

Utrjevanje trgovskih družb UTD 44 1,257 44

Recikliranje izdelkov 60 1,714 60

Strokovna angleščina SAN 66 1,886 66

Marketing in multimedija MIM 59 1,686 71 2,028 68 1,942 198

Strojepisje STR 36 1,029 25 0,714 61

Trženje storitev TSO 46 1,314 66 1,886 61 1,742 173

105 3 233 6,657 264 7,541 603

911 33,700 969 34,300 934 34,1

Skupaj tednov izobraževanja v šoli 28 28 26 82

Tedni praktičnega izobraževanja pri delodajalcu 8 8 8 24

Število tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5

Skupaj število tednov 38 38 35 111

Skupaj E:

Število ur pouka na teden:

2017/18 2016/17

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom

Interesne dejavnosti

A - Splošno izobraževalni predmeti

1. letnik 2. letnik 3. letnik

Temelji gospodarstvaM1 o

Prodaja blagaM3 o

Skupaj B:

Izvedbeni kuriku generacija 2017/18 TRGOVEC vsi skupaj 

108

Poslovanje trgovskega podjetjaoM2

2015/16

B - Strokovni moduli

Skupaj A:

C - Praktični pouk

M4 I Upravljanje z blagovno skupino živila
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2017/18 2016/17

VSOTA: KT

SLO o Slovenščina SLO 140 4,000 136 3,886 276 14

MAT o Matematika MAT 105 3,000 101 2,886 206 10

ANJ o Tuji jezik ANJ 140 4,000 136 3,886 276 14

UME o Umetnost UME 30 0,857 30 2

ZGO o Zgodovina ZGO 40 1,143 40 2

GEO o Geografija GEO 40 1,143 40 2

SOC I Sociologija SOC 2

PSI I Psihologija PSI 40 1,143 40 2

KEM o Kemija KEM 60 1,714 60 3

BIO o Biologija BIO 60 1,714 60 3

ŠVZ o Športna vzgoja ŠVZ 82 2,343 68 1,943 150 6

TJ II o Tuji jezik II TJ II 68 1,943 68 3

705 20,143 541 15,457 1246 61

PD - teorija 82 2,343 82

PD - PRA 20 0,457 20

MAN - teorija 80 2,286 80

MAN - PRA 25 0,457 25

IKT 30 0,857 30

IKT - PRA 35 0,8 35

170 4,4 102 2,8 272 14

RDG 52 2,4 52

RDG - PRA 24 0,549 24

PRS 42 1,2 42

PRS - PRA 45 1,029 45

EP 45 1,629 45

EP - PRA 30 0,857 30

76 2,949 162 4,715 238 12

NIP - teorija 35 1 35

TKO - teorija 35 1 35

RBL - teorija 35 1 35

RBL - PRA 31 0,709 31

101 2,709 35 1 136 7

AKD - teorija 24 0,686 24

AKD - PRA 10 0,229 10

TZK - teorija 24 0,686 24

TZK - PRA 10 0,229 10

TIS - teorija 24 0,686 24

TIS - PRA 10 0,229 10

102 2,745 102 6

347 10,058 401 11,26 748 39

115 125 240

76 76

64 32 96

Podjetništvo - Moja poslovna ideja PMP 90 2,543 90 2,571 180 8

5

Trening komunikacije TRK 35 1 34 0,971 69 5

125 3,543 124 3,542 249 18

1177 34,4 805 32,6

B - Strokovni moduli

Praktično usposabljanje z delom

Interesne dejavnosti

Izvedbeni kurikul generacija 2017/18 EKONOMSKI TEHNIK - PTI -  izvaja se v letu 2017/18

4. letnik 5. letnik

A - Splošnoizobraževalni predmeti 

Skupaj A:

M1 o Projekti in poslovanje podjetja
14

M2 o Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja
12

D - Interesne dejavnosti

M5 I Komercialno poslovanje
7

M11 I Neposredno trženje
6

Skupaj B:
od tega:

C - Praktični pouk

Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu

E - Odprti kurikul

Skupaj E:

Število ur pouka na teden:
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PREDMETNIK OBL-OR  se izvaja-2017/18 

2017/2018 2016/2017 2015/2016

1. letnik 2. letnik 3. letnik SKUPNO skupno razlika KT

št. ur na št. ur na št. ur na št. ur. v predpisano ur

teden leto teden leto teden leto ted.predm. št. ur

A - Splošno-izobraževalni predmeti

Slovenščina SLO 2,40 84 1,60 56 2,09 73 213 213 0 12

Matematika MAT 2,40 84 1,60 56 2,09 73 213 213 0 12

Angleščina ANJ 1,60 56 1,54 54 1,54 54 164 164 0 9

Umetnost UME 0,94 33 0 0 33 33 0 2

Naravoslovje NAR 2,82 99 0,94 33 0 132 132 0 6

Družboslovje DRU 1,88 66 1,89 66 0 132 132 0 6

Športna vzgoja ŠV 1,60 56 1,54 54 1,54 54 164 164 0 7

13,65 478 9,11 319 7,25 254 1051 1051 0 54

B - Strokovni moduli

M1 Tehniško komuniciranje v poklicu  TKP 0 0 99 4

      Tehniško komuniciranje-teorija TKO 66

      Uporabna informatika - teorija UIN 33

M2 Materiali in obdelave v poklicu MOP 0 0 66 66 3

0,94 33

0,94 33

M3  Elementi konstrukcij EKO 0 0 66 66 3

0,94 33

0,94 33

M4 Organizacija in poslovanje OPO 0 1,89 66 0 66 66 3

M5 Osnove oblikovanja materialov OOM 0 0 99 5

0,94 33

1,89 66

M6 CNCprogramiranje CNC 0 2,83 99 0 99 99 0 5

M7 Avtomatizacija strojev in naprav ASN 0 0 1,03 36 36 99 63 5

M8 Oblikovanje materialov 0 1,03 45 A 1,54 45 A 90 235 145 12

M9 Posebne obdelave 0 1,03 45 B 1,54 45 B 90 235 145 12

Skupaj B 9,40 330 6,78 165 4,11 36 381 1064 485 52

Skupaj A+B 23,05 808 15,89 484 11,36 290 1432 2115 485 106

353

4,63 162 8 280 35 210 652 655 3 30

* 280 ur - 2. letnik pp v šoli se doda modulu M8 (140 ur) in M9 (140 ur)izvaja se pri delodajalcu

E - Odprti kurikul 26

Strokovna angleščina SAN 1 35 1 35 1 35 105

Varstvo pri delu VPD 0,86 30 0 30

Komunikacija v poklicu KOP 1 35 1 35 1 35 105

Podjetništvo v stroki PVS 1 35 1 35 1 35 105

Računalniško komuniciranje RKO 1,09 38 1,09 38

Izdelek v praksi-praksa IVP 0 1,60 56 56

Skupaj E 3,86 135 4,09 143 5,69 199 477 591 114 26

467

Skupaj tedensko ur A+B+E 26,91 943 20 627 17 489 2239

skupaj ur

Št. tednov pouka 27 18 18 63

Št. tednov PUD 8 8 8 24 912 912 40

Št. tednov interesnih dejavnosti 2 2 1 5 160 160 6

zaključni izpit 2 2

Št. projektnih tednov 0 0

Št. projektnih tednov -PRA 8 6 14 490 467

Skupno število tednov izobraževanja 37 36 33 108 3778 0

     Materiali in obdelave v poklicu - praksa

         Elementi konstrukcij-teorija

         Elementi konstrukcij-praksa

       Osnove oblikovanja materialov -teorija

       Osnove oblikovanja materialov-praksa

od tega praktični pouk

P R E D M E T I

Skupaj A

2,82

     Materiali in obdelave v poklicu-teorija
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1.3. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI  

Organizator OIV in ID – lokacija Ljubljanska 12 (Tomaž Markovič), lokacija TZO 22 

(Tekavec Nataša) 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE - GIMNAZIJA 
 

Vsebina 1. letnik Št. 
ur 

2. letnik Št. 
ur 

3. letnik Št. 
ur 

4. letnik Št. 
ur 

Državljanska 
kultura 

    Obisk Državnega zbora in 
drugih državnih inštitucij 

6   

Knjižnična 
informacijska 
znanja 

Projekt Meet 
me! 
MPP z ZGO 

2 
 

2 

Projekt Pisna 
spretnost -  
Referat 

3 
 
 

Projekt Pisna spretnost – 
Seminarska naloga 
Ogled knjižnega sejma  

3 
 

2 

  

Kulturno-
umetniške 
vsebine 

Proslave  6 Proslave  
Gledališka 
predstava/ 
muzikal/opera 

6 
4 
 
 

Proslave  
Gledališka 
predstava/muzikal/ 
opera 

6 
4 
 
 

Proslave  4 

Kulturno-
umetniške 
vsebine z 
likovnega 
področja 

Obisk 
Narodne 
galerije 
 
Ekskurzija  

6 
 
 
 

8 

 
 

 
 
 

Ogled Moderne galerije 4   

Kulturno-
umetniške 
vsebine z 
glasbenega 
področja 

Glasbeni 
dogodki 
Ekskurzija – 
glasbena 
delavnica 

8 
 

4 

Glasbeni 
dogodek 
(koncert/ 
muzikal/ 
performans/ 
opera ipd.) 

6     

Športni dnevi 2 športna 
dneva 

12 
 

2 športna 
dneva 

12 
 

2 športna dneva 12 
 

  

Zdravstvena 
vzgoja 

Eko dan 
Zdravstveno 
varstvo 

6 
2 

Eko dan 
Tečaj prve 
pomoči 

6 
15 

Zdrav dan 
Zdravstveno varstvo 

6 
2 

  

Učenje za 
učenje 

Učenje 
učenja 
 

3 
 

      

Karierna 
orientacija 

Karierna 
orientacija 

5 
 

Karierna 
orientacija 

5 Karierna orientacija  
 
Mini karierni sejem 

3 
 

3 

Karierna 
orientacija 
Mini 
karierni 
sejem 

5 
 

3 

Gostujoča 
predavanja in 
ogledi 
prireditev, 
filmov ipd. 

Po ponudbi 8 Po ponudbi 8 Po ponudbi 8 Po 
ponudbi 

4 

Skupaj 
obvezni del 

 72  65  59  16 

Skupaj prosta 
izbira 

 18  25  31  14 

Skupaj OIV  90  90  90  30 
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INTERESNE DEJAVNOSTI - EKONOMSKI in STROJNI TEHNIK (SSI) 
 

Vsebina 1. letnik Št. 

ur 

2. letnik Št. 

ur 

3. letnik Št. 

ur 

4. letnik Št

. 

ur 

Športni dnevi 2 športna dneva 12 2 športna dneva 12 2 športna dneva 12 2 športna dneva 12 

Ogled gledališke, 

filmske in glasbe-

ne predstave, 

likovne razstave 

Proslave  

 

Ekskurzija 

6 

 

12 

 

Proslave 6 Proslave  

Gledališka 

predstava/ 

muzikal/opera 

6 

4 

 

 

Proslave  

Gledališka 

predstava/ 

muzikal/opera 

4 

4 

 

 

Seznanitev s 

kulturnimi in 

zgodovinskimi 

znamenitostmi v 

šolskem okolju 

Glasbeno-

kulturni 

dogodek 

 

6 

 

 

  

 

 

   
  

Ogled študijske 

knjižnice, 

sejmov, 

izobraževalnih 

ustanov, dnevi 

odprtih vrat ipd. 

Ogled knjižnice 

Kočevje 

 

 

2 

 

 

 

Obisk 

Državnega 

zbora in drugih 

državnih 

inštitucij  

Ogled knjižnega 

sejma 

6 

 

 

 

2 

    

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdravstveno 

varstvo 

2 Tečaj prve 

pomoči 

15 Zdravstveno 

varstvo 

2   

Metode učenja, 

motivacija, 

razvoj delovnih 

in učnih navad 

Učenje učenja 

 

Upravljanje časa 

3 

 

3 

 

Pisna spretnost – 

Referat 

 

3 

 

 

    

Naravoslovni dan 

– ekološki dan 

Eko dan 6 Eko dan 6 Zdrav dan 6 Eko dan 6 

Spoznavanje 

poklicnega 

področja 

  Varstvo pri delu  2     

Ogled sejma s 

strokovnega 

področja, 

proizvodnih 

obratov 

Strokovna 

ekskurzija  

12 Strokovna 

ekskurzija 

 

12 

 

 

Strokovna 

ekskurzija 

12 Strokovna 

ekskurzija  

12 

Poklicno 

usmerjanje, 

nadaljevanje 

izobraževanja 

Karierna 

orientacija 

5 Karierna 

orientacija 

5 Karierna 

orientacija 

Mini karierni 

sejem 

3 

 

3 

Karierna 

orientacija 

Mini karierni 

sejem 

5 

 

3 

Gostujoča 

predavanja in 

ogled prireditev, 

filmov ipd. 

Po ponudbi 8 Po ponudbi 8 Po ponudbi 8 Po ponudbi 4 

Skupaj obvezni 

del in vsebine, 

povezane s 

programom 

 77  77  56  50 

Skupaj prosta 

izbira 

 20  21  27  24 

Skupaj ID  97  98  83  74 

 

 

 

 

 



21 

 

GOSTUJOČA PREDAVANJA za programe GIMNAZIJA, EKONOMSKI in STROJNI TEHNIK (SSI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostujoče 

predavanje 

Število 

dijakov 

Razredi  Koordinator 

Gledališka predstava 219 Vsi GIM, ET, ST Adamič Varga, 

Novak 

Ogled filma v KCK 179 1.-3. GIM, ET, 

ST  

Papež  

Varni internet 74 1. GIM, ET, ST Masterl, T. 

Mihelič 

Dve gostujoči razstavi 81 1.-2. GIM Markovič, 

Tekavec 

Duševno zdravje 105 2.-3. GIM, ET Markovič 

Film Strah  60 1.-4. ET, 1. ST 

(+ SŠ) 

Markovič  

Podjetnost in 

inovativnost 

47 3. GIM Ciglič  

Davki 30 4. GIM Trope  
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GOSTUJOČA PREDAVANJA - PTI, SPI in NPI programi 

 

Razred 

 

Število 

ur 

 

Dejavnost 

 

Razredniki 

 

Št. 

dijakov 

 

SKUPAJ 

 

1. PRO+OKO+MIZ 

 

6 

 

 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

Varni internet – 2 uri 

 

Andreja 

DEVJAK 

11  

21 5 

5 

 

2.PRO+MIZ+OKO 

 

6 

 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

Muzej – 2 uri 

Jože PAVLIČ 

Helena 

MAROLT 

Nina RECEK 

6  

26 14 

6 

 

3.PRO+MIZ+OKO 

 

 

4 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

Preventiva v cestnem 

prometu 2 uri 

Janko 

MARINČ 

Barbara 

MARKELJ 

19  

29 6 

4 

 

4.EKT 

 

6 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

Preventiva v cestnem 

prometu-2 uri 

 

Katja 

ŠALEHAR 

 

8 

 

8 

 

5.EKT 

 

4 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

 

Nina RECEK 

 

8 

 

8 

 

1. in 2. OBL 

 

6 

Film: Strah – 2 uri 

Gledališka predstava KCK 

– 2 uri 

Muzej – 2 uri 

 

Jože PAVLIČ 

Drago 

BRINŠEK 

 

2 

6 

 

8 

SKUPAJ  100 
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predavanje razred Število dijakov 

skupaj 

Film STRAH vsi 100 

Gledališka 

predstava  

Vsi 100 

Varni internet  1. PRO+MIZ+OKO 21 

Preventiva v 

cestnem prometu 

3.PRO+Miz+Oko, 4. 

EKT 

37 

Muzej 1.,2. OBL in 2. 

PRO+MIZ+OKO 

34 
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INTERESNE DEJAVNOSTI – TRGOVSKO EKONOMSKI 2017/18 
 

 
INTERESNA DEJAVNOST 

 
1. PRO 

Štur  
2.PRO 

Št. ur  
3. PRO 

Št. 
ur 

 
4. EKT 

Št. 
ur 

 
5.EKT 

Št. 
ur 

Športni dnevi  športna dneva 12 
 

 športna dneva 12 
 
 

 športna dneva 6 2 športna 
dneva 

12 
 

 športni dan 6 
 

Ogled gledališke, filmske in glasbe-ne 
predstave, likovne razstave 

Kulturni dan 12 Kulturni dan 12 
 

Kulturni dan 6 Kulturni dan 12 
 

Kulturni dan 6 

Seznanitev s kulturnimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi 

          

Ogled študijske knjižnice, sejmov: 
izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih 
vrat ipd. 

 
 

 
 
 

Ogled študijske 
knjižnice 

 
2 

  Ogled knjižnice 
 
Dnevi odprtih 
vrat 

2 
 

4 

  
 

Zdravstvena vzgoja, podjetništvo obisk 
strokovnega področja  

   18(razdeljeno 

med 1,2,3l) 
 

Obisk podjetja v 
domačem kraju 

 
3 

    

Metode učenja, motivacija, razvoj 
delovnih in učnih navad 

  
  

 
Študijsko 
svetovanje 

2   Študijsko 
svetovanje 

4 

Naravoslovni dan – ekološki dan Eko dan 6 Eko dan 6 
  

Eko dan 
 

6   

Ogled sejma s strokovnega področja, 
proizvodnih obratov 

Strokovna 
ekskurzija 
 

6 Strokovna 
ekskurzija 
 

 
6 

Strokovna 
ekskurzija 
 

6 Strokovna 
ekskurzija 
 

6 Strokovna 
ekskurzija  

12 

Preventiva zdravstveni pregled Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5   Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5 
 
 
 

    

GOSTUJOČA PREDAVANJA  6+  6+  4+  6+  4+ 

SKUPAJ OBVEZNI DEL IN VSEBINE, 
POVEZANE S PROGRAMOM 

 47  44  32  48  32 

Skupaj prosta izbira  17  20    16   

Skupaj ID  64  64  32  64  32 
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INTERESNE DEJAVNOSTI – KOVINARSTVO 2017/18 
 

 

 
INTERESNA DEJAVNOST 

 
1. OKO 

Št. ur  
2. OKO 

Št. ur  
3. OKO 

Št. ur 

Športni dnevi  2 športna dneva  
12 

 

  
2 športna dneva 

 
12 

 

 športna dneva  
6 

Ogled gledališke, filmske in glasbe-ne 
predstave, likovne razstave 

Kulturni dan   
12 

Kulturni dan  
12 

 

Kulturni dan  
6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: 
izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih vrat 
ipd. 

 
 

 
 
 

Ogled študijske 
knjižnice 

 
2 

  

Zdravstvena vzgoja, podjetništvo obisk 
strokovnega področja  

 
 

 
 

 

 
 
 

18(razdeljeno med 

1,2,3l) 
     
        

 
 
Obisk podjetja v 
domačem kraju 

 
 
 

3 

Metode učenja, motivacija, razvoj 
delovnih in učnih navad 

  
  

 
Študijsko 
svetovanje 

2 

Naravoslovni dan – ekološki dan Eko dan 6 Eko dan 6 
  

Ogled sejma s strokovnega področja, 
proizvodnih obratov 

Strokovna 
ekskurzija 

6 Strokovna ekskurzija 6 
 

Strokovna 
ekskurzija 

6 

Preventiva zdravstveni pregled Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5   Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5 
 
 
 

GOSTUJOČA PREDAVANJA  6+  6+  4+ 

SKUPAJ OBVEZNI DEL IN VSEBINE, 
POVEZANE S PROGRAMOM 

 47  44  32 

Skupaj prosta izbira  17  20   

Skupaj ID  64  64  32 
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INTERESNE DEJAVNOSTI – LESARSTVO  2017/18 

 

 
INTERESNA DEJAVNOST 

 
1. MIZ 

Štur  
2.MIZ 

Št. ur  
3. MIZ 

Št. 
ur 

 
1. OBL 

Št. 
ur 

 
2. OBL 

Št. 
ur 

Športni dnevi  športna dneva 12 
 

 športna dneva 12 
 
 

 športna dneva 6 
 

2 športna dneva 12 
 

 športni dan 6 
 

Ogled gledališke, filmske in glasbe-ne 
predstave, likovne razstave 

Kulturni dan 12 Kulturni dan 12 Kulturni dan 6 Kulturni dan 12 
 

Kulturni dan 6 

Seznanitev s kulturnimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi 

      razstava 6   

Ogled študijske knjižnice, sejmov: 
izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih 
vrat ipd. 

 
 

 
 
 

Ogled študijske 
knjižnice 

 
2 

      
 

Zdravstvena vzgoja, podjetništvo obisk 
strokovnega področja  

   18(razdeljeno 

med 1,2,3l) 
 

Obisk podjetja v 
domačem kraju 

3 Zdravstvena 
vzgoja 

2   

Metode učenja, motivacija, razvoj 
delovnih in učnih navad 

  
  

 
Študijsko 
svetovanje 

2   Študijsko 
svetovanje 

2 

Naravoslovni dan – ekološki dan Eko dan 6 Eko dan  6 
  

Eko dan 
 

6 Eko dan 
 

 

6 
 
 

Ogled sejma s strokovnega področja, 
proizvodnih obratov 

Strokovna 
ekskurzija 

6 Strokovna 
ekskurzija 

 
6 

Strokovna 
ekskurzija 

6 Strokovna 
ekskurzija 

6 Strokovna 
ekskurzija 

6 

Preventiva zdravstveni pregled Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5   Zobozdravstveni 
in zdravniški 
pregled 

5 
 
 
 

    

GOSTUJOČA PREDAVANJA  6+  6+  4+  6+  6+ 

SKUPAJ OBVEZNI DEL IN VSEBINE, 
POVEZANE S PROGRAMOM 

 47  44  32  50  32 

Skupaj prosta izbira  17  20    14   

Skupaj ID  64  64  32  64  32 
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3.PROSTA IZBIRA OIV ALI INTERSNIH DEJAVNOSTI 

 

Vrednosti

Oznake vrstic

Št. ur 

za 

Približ

na 

EKO

ET

Eko šola - odgovorno s hrano

Nataša Tekavec 30 0

EKSKURZIJE

ET

Gardaland, maj 2018

Tanja Masterl 16 55

SLO

Kratek skok na Dunaj 

D. Lavrič 16 0

MATEMATIKA

MAT

Logika

Mirko Škof 16 0

NARAVOSLOVJE

NAR

Eksperimentalnica

Milena Čahuk, Ela Bečirovič Karin Kočevar 10

Vivaristika

Zorica Potisk 20

MIKROPOLO DELAVNICE in obisk KSEVT-a (v času jesenskih počitnic) 

Ela Bečirović, Karin Kočevar, Milena Čahuk 10

Jesenska šola kemije

Ela Bečirović, Karin Kočevar 16

Laborant za en dan

Ela Bečirović, Karin Kočevar 8

NATEČAJI

SLO

Sodelovanje na natečajih (likovni, literarni)

N. Papež, V. Novak, A. Devjak, D. Lavrič 20

NOVINARSTVO IN OGLAŠEVANJE

SLO

Obrazi prihodnosti

Daniela Lavrič 30

TJ

Oglaševalska gverila

M. Adamič Varga 20

PROSTOVOLJSTVO

ET

Medgeneracijsko sodelovanje Simbioza in računalniški tečaj  za upokojence

Helena Marolt 32 0
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Prostovoljstvo - Medgeneracijsko sodelovanje

Nataša Tekavec 20 0

Vrstniško partnerstvo GIMNAZIJA in ET SSI

Irena Trope 20 0

Vrstniško partnerstvo PRO, EKT PTI, MIZ, OKO

Nataša Tekavec 20 0

RAČUNALNIK IN DRUŽBENA OMREŽJA

ET

Desetprstno slepo tipkanje, GIMNAZIJA in ET SSI

Irena Trope 12 0

Desetprstno slepo tipkanje PRO, EKT PTI, MIZ 

Helena Marolt 12 0

Uporabno programiranje (Lego robot, Arduino)

Tanja Masterl 16

Popestrimo šolo

Facebook GSŠ Kočevje, GIM IN ET SSI

Marjana Dolšina 10

ŠOLSKE PRIREDITVE

ET

Hostese (lokacija SŠ na TZO)

Helena Marolt 26 0

SLO

Priprave in sodelovanje na proslavi – februar (7. 2.)

N. Papež

Priprave in sodelovanje na proslavi – december (23.12.)

V. Novak,A. Devjak (SŠ)

Priprave in sodelovanje na proslavi – junij (22. 6.)

D. Lavrič

promocija šole

Sodelovanje pri promociji

Učitelji 20

Popestrimo šolo

Zid slave

Marjana Dolšina 10

ŠPORT IN PLES

NAR

Aerobika na mini trampolinu (Društvo Sokol)

Zorica Potisk 35 4

ŠV

Tenis - nadaljevalni (skupina 1-4 udeležencev)

Borut Pogorelec 70 35

Ogled tekme na EP Rokomet - Zagreb 2x v januarju

Borut Pogorelec 30 50

Smučanje tujina - januar

Borut 84 250

Šolska nogometna liga - med š.l.

Borut 44 0
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TUJI JEZIKI

TJ

EPI Reading Badge – 1., 2., 3. letnik

M. Adamič Varga 15

Nemška bralna značka

M. G. Markovič 15

Juvenes Translatores + prevajalska delavnica (evropsko tekmovanje v 

prevajanju za dijake 3. letnika rojene 1999)

M. Adamič Varga 15

Francoska bralna značka

M. M. Avsec 15

GLASBA, GLEDALIŠČE IN KNJIGA

SLO

Pevski zbor

učiteljica glasbe 30

3. Noč v knjižnici (20. 4. 2018)

D. Grgurič Vidic, N. Papež 12

Dramski krožek Igram se igro

V. Novak 50

Obisk slovenskih gledališč (minimalno 4 predstave)

V. Novak/N. Papež, Grgurič Vidic, Lavrič, Devjak 24 0

PRIPRAVE NA TEKMOVANJA

ET

Priprava na tekmovanje BS

Nataša Tekavec 24 0

Priprava na tekmovanje ekonomija

Marica Bartol 16 0

Priprave na državno tekmovanje tehnika prodaje

Helena Marolt 16

Priprave na tekmovanje moje finance

Ivana Ciglič 10 0

Priprave na tekmovanje tehnika prodaje

Nataša Tekavec 16 0

Priprave na tekmovanje ekonomika poslovanja (RČN 2 letnik)

Ivana Ciglič 16 0

NAR

Priprave na tekmovanje sladkorna bolezen

Karin Kočevar 8

Priprava na tekmovanje iz znanja fizike

Milena Čahuk 15

Priprave na tekmovanje iz znanja biologije

Zorica Potisk 16

Priprave na tekmovanje - Eko kviz

Karin Kočevar 8 0

Priprave na tekmovanje iz znanja kemije 3. in 4. letnik

Ela Bečirović 15

Priprave na tekmovanje iz znanja kemije 1. in 2. letnik

Anja Hace 15
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SLO

Priprave za Cankarjevo priznanje (2. stopnja - 1. in 2. letnik GIM in ET)

N. Papež 35

Priprave za Cankarjevo priznanje (3. stopnja - 3. in 4. letnik GIM in ET, 4. in 5. letnik EKT)

D. Lavrič 35

Priprave za Cankarjevo priznanje (1. stopnja - triletni programi)

A. Devjak 32

TJ

Poliglot – tekmovanje za SSI, PTI, SPI

B. Markelj 15

Priprave na tekmovanje ANG 3. letnik

Ana Mihelič 15

Priprave na tekmovanje FRA 4. letnik

M. M. Avsec 15

Priprave na tekmovanje NEM 2. letnik

T. Markovič 15

Priprave na tekmovanje NEM 3. letnik

M. G. Markovič 15

PRIPRAVE NA MATURO

MAT

Priprave na maturo GIM (OR)

Mirko Škof 16 0

Priprave na maturo (GIM, VR)

Mitja Bončina 16 0

RISANJE, OBLIKOVANJE IN FILM

LES

ZwCAD (samo za gimnazijce)

Janko Marinč 15

Zunanji ponudniki

Izdelava filma o šoli

TV Kočevje 50

Popestrimo šolo

Izdelava novoletnih okraskov in lesenega nakita za Festival lesa

Marjana Dolšina 10

OKO

OPISNA GEOMETRIJA TER IZDELAVA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE

Marko Ožbolt 30

MODELIRANJE V 3D PROSTORU

Marko Ožbolt 30

TEČAJI

Zunanji ponudniki

Tečaj CPP

AŠ Herby 20

AŠ Krkovič 20
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Organizacija OIV in ID:  

Šola izvaja obvezni del Obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti v skladu s pravilnikom, ki ga je sprejela 

ravnateljica dne 12.9.2016. Pravilnik predvideva, da mora dijak opraviti obvezni del OIV  najmanj  v obsegu 90% 

obveznega dela in v polnem obsegu izbrane dejavnosti proste izbire.  

Šola omogoča uveljavljanje naslednjih vsebin kot izbirni del OIV ali ID.  Izven teh določil uveljavitev ni možna: 

V gimnazijske programu so lahko tele vsebine: glasbena šola, organizirani športni in plesni treningi, aktivnosti v 

pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu, tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in 

znanj, aktivna udeležba v šolskem krožku, gledališki, filmski in glasbeni abonmaji, raziskovalna naloga, tečaj 

cestno-prometnih predpisov, pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji, tekmovanja v znanju, 

organizirano prostovoljno socialno delo, sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, 

interesnem ipd.), PROGRAMI PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO, druge vsebine po presoji šole.  
V nižjem poklicnem izobraževanju so vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, v obsegu 16 ur: glasbena šola, 

pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, gledališki, 

filmski in glasbene abonmaji, socialno delo, mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje 

itd. 

V srednjem poklicnem izobraževanju so vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, v obsegu 30 ur: gledališki, 

glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj 

cestnoprometnih predpisov, mladinska raziskovalna dejavnost, tekmovalna dejavnost v znanju, socialno delo, 

mentorstvo in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje itd. 

V srednjem strokovnem izobraževanju so vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, v obsegu 78 ur: gledališki, 

glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi, tečaj 

cestnoprometnih predpisov, mladinska raziskovalna dejavnost, tekmovalna dejavnost v znanju, socialno delo, 

mentorstva in pomoč drugim, organizirano dopolnilno izobraževanje itd.  

V poklicno-tehniškem izobraževanju so vsebine, povezane s prosto izbiro dijaka, v obsegu 24 ur: mladinska 

raziskovalna dejavnost, glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, društvih, plesni in športni 

trening, sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih, tečaji cestnoprometnih predpisov, gledališki, 

glasbeni in filmski abonmaji, tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim, socialno delo itd. 

Dijak vsebine prostega dela OIV ali ID izbira do predpisanega števila ur za posamezni letnik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

KARIERNA ORIENTACIJA

Popestrimo šolo

Obisk domačih podjetij (Melamin in druga podjetja), Karierni sejem

Marjana Dolšina 5

PROMOCIJA ŠOLE

SLO

Promocija šole - sodelovanje

V. Novak  N. Papež, A. Devjak, Lavrič, Grgurič Vidic 30
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DRUGE DEJAVNOSTI 

5.1  Zaposleni na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje v šol. letu 2017/18 

UČITELJ         PREDMET DELOVNI 

ČAS 

OPOMBE 

LOKACIJA LJUBLJANSKA 12 

1. LAVRIČ DANILA SJK KNDČ  Polovična upokojitev 

2. NOVAK VANJA SJK, UMLIK PNDČ  

3. PAPEŽ NINA SJK PNDČ  

4. ŠKOF MIRKO MAT PNDČ  

5. BONČINA MITJA MAT PNDČ  

6. ADAMIČ VARGA 

MOJCA 

ANJ PNDČ  

7. ANA MIHELIČ ANJ PNDČ  

8. MARKOVIČ 

TOMAŽ 

NEJ PNDČ tajnik ŠMK in POM, organizator OIV 

9. MARKOVIČ 

GREGORČIČ 

MARJETA 

NEJ, SLO PNDČ  

10. MARUŠA MARN 

AVSEC  

FRA KNDČ 50% zaposlitev 

11. KOS BARTOL 

LUCIJA 

ZGO PNDČ  

12. POGORELEC 

BORUT 

ŠV PNDČ Sindikalni zaupnik SVIZ 

13. IRENA SAJOVIC 

ŠUŠTAR 

UMGL KDČ Zaposlena na G Šentvid, Ljubljana – 

dogovor o dopolnjevanju učne 

obveznosti 20% 

14. KMETIČ MAJA GEO, ZGO PNDČ  

15. MESOJEDEC 

BEHIN LOTI 

GEO, SOC, 

ŠOK, DRU 

PNDČ  

16. POTISK ZORICA BIO, ŠOK PNDČ  

17. ČAHUK MILENA FIZ PNDČ  

18. BEČIROVIĆ ELA KE PNDČ B /DELNA UPOKOJITEV? 

19. ANJA HACE KE KDČ  

20. VESEL JASNA PSIH PNDČ SVETOVALNO DELO, učiteljica 

psihologije  

21. UROŠ CANKAR FIL,  KNDČ   20% ZAPOSLITEV 

22. MASTERL TANJA INF, PIN, PP, 

strokovni 

moduli 

PNDČ  

23. CIGLIČ IVANA RČN,GPO,PP, 

strokovni 

moduli 

PNDČ  

24. BARTOL 

MARICA 

GPO, strokovni 

moduli 

PNDČ  
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25. TROPE IRENA PP, PIN, 

strokovni 

moduli 

PNDČ  

 

 

                                                     LOKACIJA TZO 22 
26. ANDREJA 

DRAGOVAN 

MAT PDČ  

27. BRINŠEK DRAGO LES,OLE,STP, 

OLP,BIP,SNI,

ROL 

PNDČ Vodja lesarske delavnice 

28. DEVJAK 

ANDREJA 

SLO PNDČ 
 

29. KAPLAN IVA PSI, PSP,PB PNDČ svetovalno delo,  UČITELJICA psi 

30. BARBARA 

MARKELJ 

ANG, SAN, PNDČ  

31. RECEK NINA BIO, POŽ, 

BIO, KEM, 

NAR 

PNDČ  

32. MARINČ JANKO TZL,LES,RK, 

SRČ,STP,SIN,

OLE,BIP, 

PNDČ  

33. MAROLT 

HELENA 

MAN,PD,TSO, 

PTP,PRŽ,UT,

NIP 

PNDČ Koordinatorica izobraževanja odraslih 

34. PAVLIČ JOŽE TZL,OLE,LE,

OLP,CNC,UM

L, POL,MAT 

PNDČ  

35. KATJA ŠALEHAR 

 

ŠV PNDČ TAJNICA ZI, Sindikalna zaupnica VIR 

36. TEKAVEC 

NATAŠA 

TPK,  

PRP,SGO,PD, 

TSO 

PNDČ Pomočnica ravnateljice po pooblastilu  

 ADMINISTRATIVNI , TEHNIČNI DELAVCI IN STROKOVNI SODELAVCI 

DELAVEC 

 

DELOVNO MESTO PREDMET OPOMBE 

37. META KAMŠEK RAVNATELJICA PNDČ,    

38. KOČEVAR 

KARIN 

LABORANTKA BI, FI, 

KE, učitelj …… 

BI,FI,KE – PNDČ  

39. GRGURIČ 

VIDIC DIJANA 

KNJIŽNIČARKA KNDČ  

40. BARBARA 

ŽAGAR 

RAČUNOVODJA  PNDČ  

41. MURN IDA POSLOVNA 

SEKRETARKA 

PDNČ 65% ZAPOSLITEV, 

PROJEKT kompetence  

42. MIHELIČ TONI VZDRŽEVALEC UČNE 

TEHNOLOGIJE, učitelj 

KNDČ  

43. TANJA 

DEBENJAK 

JAVNA DELA – UČNA 

POMOČ NA TZO 22 

PDDČ  

44. KRAJC TEA JAVNA DELA – UČNA 

POMOČ 

PDDČ  
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45. TOMAŽ 

TRAMTE 

JAVNA DELA- 

RECEPTOR 

PDČ  

46. HERMINA 

DOMJAN 

SNAŽILKA PNDČ-B  

47. ČELIČ MILKA 

SNAŽILKA 

KNDČ  

48. ANDREJA 

CILENŠEK 

ŠKOF  

SNAŽILKA KNDČ  

49. VIDA NOVAK SNAŽILKA KNDČ .B Bolniški dopust 

50. ANITA 

BRINŠEK 

SNAŽILKA PNDČ  

51. IRENA 

CETINSKI 

SNAŽILKA  KNDČ – 40 %  

52. ANITA 

KONCILJA 

SNAŽILKA KDČ Nadomeščanje delavke na 

bolniškem dopustu  

53. KLEMENC 

IGOR  

HIŠNIK PDČ-nadomeščanje 

bolniške odsotnosti F. 

Švarca 

 

54. FRANC ŠVARC HIŠNIK PNDČ - B  

55. MARJANA 

DOLŠINA 

PROJEKT 

POPESTRIMO ŠOLO 

PDČ  

56. KATJA 

HOČEVAR 

SPREMLJEVALKA 

GIBALNO OVIRANEGA 

DIJAKA 

KDČ  

57. DRAGAN 

MILOSAVLJEVIČ 
SPREMLJEVALEC 

GIBALNO OVIRANEGA 

DIJAKA 

KDČ  

58. ANDREJ PALMAN KOMERCIALNA 

DEJAVNOST V ŠLD 

PDČ  

59. TIM POTISK ASISTENT DIJAKOM  

SPP 

KDČ  

 

SODELOVANJE S STARŠI 

Šola bo organizirala v vsakem oddelku roditeljske sestanke: 

1.letnik :   

Prvi roditeljski sestanek bo v septembru skupen za starše vseh 1. letnikov na lokaciji na 

Ljubljanski 12 in na lokaciji TZO 22. V uvodnem delu bo ravnateljica predstavila novosti iz 

LDN tega šolskega leta ter pomembnejše določbe Pravilnika o ocenjevanju v srednjih šolah ter 

Pravilnika o šolskem redu ter vsebino šolskih pravil in druga potrebna določila o malici.    

Na drugem roditeljskem sestanku bo šolska psihologinja predstavila pomen učnih navad in 

značilnosti prehoda v srednjo šolo. Razredniki bodo predstavili učni uspeh dijakov v 1. 
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ocenjevalnem obdobju in druge posebnosti oddelkov. Drugi sestanek bodo vodili razredniki in 

bo predvidoma v februarju ali marcu. 

  

2.letnik :  

Prvi roditeljski sestanek bo izveden v drugi polovici v septembru. V uvodnem delu bo 

ravnateljica predstavila pomembnejše novosti v šolskem letu ter letni delovni načrt šole.  

Drugi roditeljski sestanek bo izveden po zaključku 1. redovalne konference in ga bodo vodili 

razredniki in bo predvidoma v februarju ali marcu. 

 

3.letnik: 

Prvi roditeljski sestanek bo v drugem delu v septembru, razen  za starše dijakov na SŠ, ki so v 

tem času na delovni praksi. Zanje bo roditeljski sestanek izveden po prihodu dijakov s prakse. 

Namenjen bo seznanitvi staršev s pomembnejšimi novostmi v šolskem letu ter letnim delovnim 

načrtom šole. 

Drugi redni roditeljski sestanek bo izveden po zaključeni 1. redovalni konferenci in bo 

predvidoma v februarju ali marcu. 

Pred projektnim tednom bodo razredniki in vodje projektnih tednov po potrebi izvedli 

poseben roditeljski sestanek za dijake 2. letnika v spomladanskem času. 

 

4.letnik:   

Prvi roditeljski sestanek bo skupen za vse starše oddelkov 4. letnika   v drugi polovici  

septembra. Ravnateljica bo predstavila pomembnejše novosti letnega načrta. V decembru bosta 

tajnik splošne mature in poklicne mature ter šolska psihologinja predstavila vse potrebne 

informacije o opravljanju mature in o pripravah na maturo. Ta sestanek bo namenjen tudi 

staršem 2. letnika programa ET PTI. Šolska psihologinja bo staršem maturantov predstavila 

postopek vpisa na univerzo in visoke šole. Predvidoma bodo razredniki pred maturantskim 

plesom organizirali še zadnji roditeljski sestanek za zaključne letnike.  

 

GOVORILNE URE 

Razredniki imajo govorilne ure najmanj enkrat mesečno. Praviloma imajo vsi razredniki na 

obeh lokacijah govorilne ure vsak prvi četrtek v mesecu od 16. do 17. ure. Če je na določen dan 

pouka prost dan, se govorilne ure prenesejo na prvi naslednji četrtek v istem mesecu. Točni 

datumi so objavljeni na spletni strani šole. 

Posamezni razredniki se s starši lahko dogovorijo tudi o drugačnih terminih in to sprejmejo kot 

sklep na roditeljskem sestanku. Starši lahko dobijo informacije tudi v dopoldanskem času. 

Zaradi tega je vsak učitelj na šoli določil uro v dopoldanskem času, ko je vedno dosegljiv po 

telefonu za starše ali pa osebno v kabinetu. Natančen razpored govorilnih ur je predstavljen na 

spletni strani šole.  
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SVET STARŠEV 

Svet staršev se bo sestal v šolskem letu najmanj 3 krat. Svet bo obravnaval Poročilo o izvedbi 

letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17, Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto, načrt 

šolskega donatorskega sklada za leto 2018. V juniju bo svet staršev obravnaval predlog 

seznamov delovnih zvezkov in gradiv za Učbeniški sklad šole. Na vsakem sestanku sveta 

staršev bo svet obravnaval pripombe in predloge staršev. Ravnateljica bo člane sveta seznanila 

s pripombami in predlogi dijaškega parlamenta ter jih obveščala o izvedenih ukrepih za 

izboljšanje dela na šoli. 

 

OBVEŠČANJE STARŠEV  IN DIJAKOV 

Za dobro informiranje bomo starše obveščali na več načinov: 

-    spletna stran Gimnazije  in srednje šole Kočevje, kjer bodo sproti posredovane 

      vse aktualne informacije, RAZPOREDI IZPITOV, OBVETSILA, NAPOVEDI, 

-    pošiljanje važnejših obvestil ali uporabnih informacij za starše preko elektronske pošte 

(roditeljski sestanki, druga pomembnejša obvestila ali vabila na dogodke, za katere šola 

oceni, da ne vsebujejo komercialne ponudbe in so praviloma družbeno koristni in 

uporabni za družine, pozivi občine za urejanje skupnih javnih zadev – pripombe za 

različne strategije in podobno. 

-    elektronska redovalnica in e dnevnik z evidenco odsotnosti v  aplikaciji e asistent.  
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ŠOLSKA - DODATNA PRAVILA 

 

ŠOLSKI RED    
 

1.člen 

(2.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Pravice in dolžnosti dijakov  

 

Dijak ima pravico do dodatne razlage in nasveta izven pouka v času govorilne ure, ki  jo 

učitelji določijo in objavijo na spletni strani šole. V kolikor ima dijak to uro pouk, se dogovori 

z učiteljem o drugem terminu razgovora. 

 

2.člen 

( 3.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

dolžnosti dijakov - napoved odsotnosti in stroški dejavnosti 

 

Dijak ima dolžnost se udeležiti vseh aktivnosti, ki jih organizira šola po obveznem delu 

programa. Kadar organizira šola te dejavnosti  tako, da vključuje izvedba stroške vstopnine, 

prevoza in podobno, mora dijak plačati nastale stroške. Če je dijak odsoten, lahko svojo 

odsotnost opraviči vsaj 1 dan ( prejšnji dan do 12.00) pred napovedanim odhodom. Dijaku 

mora odpoved udeležbe odobriti razrednik, saj lahko le on presodi o utemeljenosti odpovedi 

Nato dijak napove odsotnost učitelju, ki koordinira dejavnost. Samo v tem primeru se dijaku 

strošek prevoza, vstopnice ali podobno ne obračuna. Dijak, ki odsotnosti ne napove ali napove 

prepozno, mora plačati vse stroške.   

 

3.člen  

(4.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

 Prepovedi - uporaba osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in 

telekomunikacijskim omrežjem 

 

Pred pričetkom vsake šolske ure dijaki oddajo izklopljene mobilne naprave na mesto, ki je za 

odlaganje predvideno. Vsak učitelj določi konkretno lokacijo v učilnici.  

Uporaba je dovoljena, kadar o tem odloči učitelj, ki predvidi uporabo mobilnih naprav kot vir 

podatkov ali komunikacij pri pouku. 

V primeru, da dijak s posebnimi potrebami  uporablja med poukom prenosni računalnik ali 

druge naprave (npr. diktafon), mora to odobriti razrednik. 

 

4.člen 

(8.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Šolska pravila 

 

Dijaki so seznanjeni s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah, Pravilnikom o 

ocenjevanju znanja v srednjih šolah, Šolskimi pravili na razrednih urah na začetku šolskega 

leta. 

Dijaki so seznanjeni s kriteriji ocenjevanja pri posameznih predmetih na začetku šolskega 

leta. Dijaki s podpisom potrdijo, da so seznanjeni s kriteriji ocenjevanja pri vseh predmetih. 
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5.člen 

( 11. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Pedagoška pogodba  

 

Status glasbenika, raziskovalca, tekmovalca 

Status glasbenika pridobi dijaki, ki obiskuje glasbeno šolo. Dejavnosti v glasbeni šoli   

obsegajo: 

- učenje 2 instrumentov, pouk teorije in nastopi 

- učenje 1 instrumenta, pouk teorije in vaje v instrumentalni zasedbi (orkestru) in 

nastopi ali plesna dejavnost poleg 1 instrumenta. 

- priprava na tekmovanje najvišjega nivoja, ki ga dijak izkaže s potrdilom glasbene šole 

     (državno ali mednarodno tekmovanje) 

 

Status raziskovalca pridobi dijak, ki pripravlja raziskovalno nalogo v okviru Razvojnega 

sklada Gimnazije Kočevje. Status se dijaku dodeli za določeno obdobje, ki ga določi mentor 

raziskovalne naloge. Dejavnost obsega:  

- študij literature, 

- izvedba eksperimentalnega dela,  

- pisanje naloge, 

- priprava na predstavitev naloge. 

 

Status tekmovalca pridobi dijak, ki se pripravlja na najvišji nivo srednješolskega tekmovanja 

na državni ali mednarodni ravni. Status se dijaku dodeli za določeno obdobje, ki ga določi 

učitelj, mentor ali razrednik. Dejavnost obsega:  

- študij  predmeta, 

- udeležba na skupnih pripravah na tekmovanje izven kraja bivanja, 

- udeležba na tekmovanju. 

 

Dijaki zaprosijo za status glasbenika, raziskovalca ali tekmovalca na obrazcu za dodelitev 

statusa. V sklepu o dodelitvi statusa se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti: 

prisotnost pri pouku, pravice in obveznosti pri pouku, načini in roki za ocenjevanje znanja in 

izpolnjevanje drugih obveznosti, obdobje trajanje pogodbe, razlogi za mirovanje oz. 

prenehanje.  

 

6. člen  

 (13.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Dovoljena in napovedana odsotnost 

 

Odsotnost od ure pouka dovoli učitelj, ki uro vodi. 

Odsotnost do tri dni dovoljuje razrednik, nad tri dni pa ravnatelj. 

Odsotnost lahko ob soglasju staršev pisno napovejo športne, kulturne, druge  organizacije ali 

šole najmanj tri dni pred nameravano odsotnostjo. 

Ne glede na prejšnje odstavke ne more naenkrat izrabiti pravice do napovedane odsotnosti več 

kot ena četrtina oddelka. V tem primeru razrednik upošteva vrstni red napovedi. 
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Obveščanje o odsotnosti 

 

Starši sporočajo odsotnost dijaka po telefonu, elektronski pošti ali drugače. Najpogostejša 

oblika je telefonska. V tem primeru obvestijo tajnico ali drugo osebo pri telefonu o odsotnosti. 

Tajnica pisno zabeleži obvestilo in ga preda v razrednikov predal za pošto v zbornici.  

Če razrednik v 3 dneh od prvega dneva odsotnosti ni obveščen o vzrokih odsotnosti dijaka, 

razrednik po 4 delovnih dneh od prvega dne odsotnosti telefonsko obvesti starše o odsotnosti 

dijaka. Če starši po telefonu niso dosegljivi, uporabi druge oblike obveščanja – elektronska 

pošta, navadna pošta. 

 

7. člen 

(14.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Opravičevanje odsotnosti 

 

Starši najkasneje v 3 dneh po prihodu dijaka v šolo pisno opravičijo izostanek dijaka. V 3 dni 

se štejejo le dnevi pouka.  

Dijak poskrbi za pravočasno opravičilo tako, da ga odda razredniku osebno pri pouku. Če to 

ni možno, odda opravičilo v tajništvo šole. V tem primeru mora dijak predati tajnici 

opravičilo osebno in počakati, da na opravičilo ali kuverto vpiše datum in uro opravičila.  

Tako oddano opravičilo tajnica odda razredniku v predal s pošto v zbornici.  

Dijak mora predložiti opravičilo staršev za vse vrste odsotnosti in sicer : 

- ko zboli, 

- ko mu učitelj dovoli odhod od pouka za 1 uro in razrednik za več ur ali največ 3 dni, 

- ko je opravičeno odsoten na podlagi pisne vloge športne ali druge organizacije. 

 

8.člen 

(8. člen Pravilnika o šolskem redu) 

Načini sodelovanja s starši 

 

Šola s starši sodeluje na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, na svetu staršev in svetu šole. 

Na lastno željo ali na povabilo delavcev šole se udeležujejo individualnih razgovorov v šoli. 

Obveščanje šole o odsotnosti je opredeljeno v drugih členih teh pravil. 

Če učitelj  ali drug strokovni delavec šole opazi, da se je poslabšal učni uspeh dijaka  ali je 

prišlo do drugih sprememb, ki vplivajo na uspešno delo  v šoli, sporočijo to razredniku, 

razrednik pa o tem obvesti starše na običajen ali dogovorjen način.  

V primerih, ko razrednik oceni, da je dijak ali več dijakov odsotnih tudi med poukom ali so 

nastopile večje težave z izostanki, to nemudoma takoj po ugotovitvi pri pouku sporoči v 

tajništvo šole. Za nemoteno izvajanje pouka pošlje reditelja z obvestilom o tem v tajništvo. 

Tajništvo zagotovi, da so o odsotnosti dijaka starši obveščeni. 

  

9.člen 

(8.člen Pravilnika o šolskem redu) 

Vključitev dijaka v drugo dejavnost, če je oproščen sodelovanja pri določenem 

predmetu 

 

Najpogostejši vzroki za oprostitev sodelovanja so pri pouku športne vzgoje. 
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Za oprostitev dijaka sodelovanja pri določenem predmetu zaprosijo starši s pisno vlogo, kateri 

priložijo ustrezna dokazila z navodili zdravnika in jo naslovijo na razrednika. Razrednik o 

vlogi odloči in pisno ( obrazec ) obvesti učitelja športne vzgoje. 

Dijaki morajo biti prisotni pri urah športne vzgoje v prostorih telovadnice in ne v garderobi, 

vendar jim učitelj glede na vzrok oprostitve organizira ustrezno aktivnost: korektivna vadba, 

prilagojena vadba, pomoč- asistenca pri procesu pouka ŠV, izdelava plakatov, pomoč pri 

organizaciji športnih dni, ko izvajajo sojenje, dežurstvo v garderobah.  

Dijaki, ki zaradi zdravstvenih razlogov niso sposobni priti k uram ŠV, se dogovorijo z 

razrednikom o možnih zaposlitvah  v šoli. Predvidoma so prisotni v kabinetu učne pomoči, o 

čemer vse potrebno za nemoten potek te zadolžitve uredi razrednik.     

V času športnih dni so opravičeni dijaki zadolženi za čiščenje okolice šole ali druge primerne 

aktivnosti v času trajanja športnega dneva.  

 

 

9.a člen 

(8.člen Pravilnika o šolskem redu) 

Upravičeni razlogi za zamujanje ali predčasno podhajanaje od pouka 

Dijak, ki ima dnevno samo en organiziran avtobusni prevoz v šolo in iz šole, ima upravičen 

razlog za zamujanje in predčasno odhajanje od pouka. Dijak in njegovi starši zaprosijo za 

zamujanje oz. predčasen odhod razrednika z vlogo, kar razrednik zabeleži v šolsko 

dokumentacijo. 

 

 

10. člen  

( 9. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Preventivna dejavnost šole  

 

Pri izvajanju zdravstvenega varstva dijakov, predvsem pri izvedbi obveznih zdravstvenih 

pregledov in obveznih cepljenj Gimnazija in srednja šola Kočevje sodeluje s Šolskim 

dispanzerjem Zdravstvenega doma Kočevje, usklajuje razpored pregledov, cepljenj in nudi 

ustrezen prostor, kadar se tako dogovori z izvajalci zdravstvene dejavnosti. 

 

Gimnazija Kočevje izvaja svoj program tako, da v okviru različnih predmetov in drugih 

dejavnosti seznanja dijake o varstvu okolja in s sodelovanjem v projektu EKO ŠOLA, za 

katerega izdela letni program aktivnosti. 

Pri pouku različnih predmetov dijake seznanja z veščinami in vedenjem o zdravem načinu 

življenja in oblikah varovanja pred različnimi nevarnostmi in tveganji.  

V okviru obveznega dela OIV in interesnih dejavnosti organizira tečaj prve pomoči, 

organizira  razgovore, delavnice ali predavanja o tveganjih za zdravje kot so kajenje, uživanje 

alkohola in drugih drog ali drugačnih zasvojenosti ter o različnih oblikah nasilja.  

Šola pri pouku državljanska vzgoja seznanja dijake s pravicami in načini iskanja ustrezne 

pomoči, kadar se znajdejo v nevarnosti ali stiski. V ta namen so na šolski spletni strani  

objavljene vse telefonske številke in naslovi institucij, ki dijakom v takšnih primerih lahko 

ponudijo pomoč in svetovanje.  

 

Gimnazija in srednja šola Kočevje zahteva pri pouku športne vzgoje, laboratorijskih vajah, na 

športnih dnevih in podobnih interesnih dejavnostih uporabo primerne opreme.  
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Za zdravo bivanje v šoli se zahteva, da dijaki v garderobnih omarah hranijo vso garderobo in 

se v  učilnicah ne zadržujejo v plaščih ali bundah, ker za to ni potrebe in je nezdravo. 

Za čas opravljanja delovne prakse so dijaki programa Ekonomski tehnik posebej zavarovani s 

strani šole in napoteni na prakso s predhodnimi navodili in napotki. 

Šola poskrbi za dijake tudi tako, da jih pri svojih dejavnostih seznanja s problemi nasilja 

(nadlegovanje, trpinčenje, zatiranje, diskriminacija in poniževanje).  

Na šoli lahko dijaki sodelujejo pri razrednih urah v 1. in 2. letniku na delavnicah Razvijanje 

občutka lastne vrednosti, kjer spoznavajo osnovne značilnosti pozitivne samopodobe ter 

spoznavajo pomen ustreznih medsebojnih odnosov v šoli, družini in drugje. Dijaki so za vse 

oblike psihičnega in fizičnega nasilja opozorjeni takoj z razgovorom, vabilom staršev na 

razgovor. V vseh primerih povzročanja nasilja se dijakom izreče ustrezen vzgojni ukrep. 

 

Šola organizira delo  v šoli tako, da z upoštevanjem hišnega reda zagotavlja optimalno zaščito 

in varnost dijakov. Za to se izvaja redno dežurstvo učiteljev v avli, po hodnikih in v okolici 

šole. Dnevno dežurni dijak dežura ob vhodu v šolo, kjer poskrbi za  pregled prihodov in 

odhodov v stavbo in nudi hkrati obiskovalcem potrebne informacije.  

 

 

11. člen 

(8.člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

pohvale, nagrade, priznanja  

 

Merila in postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj določajo: 

 vrste pohval, nagrad in drugih priznanj,  

 način njihovega izrekanja ali podelitve,  

 predlagatelje, 

 obrazce,  

 čas izrekanja in podeljevanja. 

 

Vrste pohval, nagrad in drugih priznanj in merila za dodeljevanje  

 

Gimnazija Kočevje izreka in podeljuje pohvale, nagrade in druga priznanja po naslednjih 

merilih, ki jih učitelji zabeležijo v e-asistentu. : 

 USTNA POHVALA  se izreka za uspešno šolsko delo, delo in pomoč sošolcem v 

oddelčni skupnosti, delo v interesnih dejavnostih ali pri obveznih izbirnih vsebinah v 

šoli ali v klubih zunaj šole. 

 PISNA POHVALA se izreka za odličen učni uspeh ob zaključku šolskega leta, delo v 

oddelčni skupnosti, izdelano in javno predstavljeno raziskovalno nalogo, dosežke na 

srednješolskih in drugih tekmovanjih. 

 PISNO PRIZNANJE  se izreka za odličen uspeh v vseh letih šolanja na srednji šoli, 

izdelano in predstavljeno več kot 1 raziskovalno nalogo, doseženo 1.mesto na 

državnem srednješolskem tekmovanju in za odličen uspeh s pohvalo na splošni in 

poklicni maturi. 

 KNJIŽNA NAGRADA  se podeli za doseženo 1. mesto oz. zlato priznanje  na državnem 

srednješolskem tekmovanju.  

 

Postopek podeljevanja pohval, nagrad in drugih priznanj 
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USTNO POHVALO predlaga in izreka učitelj pri pouku, razrednik, ravnateljica 

dijakinji/dijaku, skupini dijakinj/dijakov, članom /članicam kluba, društva ali druge skupine 

ali celotnemu oddelku. Predlagatelji poleg tega ocenijo, kdaj je primerno takšno pohvalo 

posebej izpostaviti preko šolskega radia. Praviloma preko šolskega radia ravnateljica ali drugi 

predlagatelji pohvalijo vse tekmovalne dosežke dijakov v stalnem terminu enkrat tedensko. 

PISNO POHVALO  za odličen uspeh ali delo v oddelčni skupnosti predlaga razrednik ali 

učitelj posameznega predmeta na zaključni redovalni konferenci. Pohvalo podeli razrednik na 

podelitvi letnih spričeval. Na posebni tabli za dosežke dijakov učitelji mentorji sprotno 

obveščajo o dosežkih dijakov. Takšna obvestila ureja učitelj, ki vodi projekt nadarjenih 

dijakov. 

PISNO POHVALO  za izdelano raziskovalno nalogo, dosežke na tekmovanjih predlagajo 

učitelji mentorji ali razredniki. Pisno pohvalo podeli ravnateljica na letni proslavi ob 

zaključku šolskega leta.  

PISNO PRIZNANJE  za odličen uspeh v vseh letih šolanja na Gimnaziji Kočevje podeli 

ravnateljica na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval. 

KNJIŽNO NAGRADO podeli ravnateljica na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval. 

 

 

 

12.člen 

( 16. do 21.člen Pravilnika o šolskem redu v srednji šoli) 

Kršitve  

 

1. Dodatna opredelitev kršitev 

Med lažje kršitve hišnega reda sodi tudi neprimerno izvajanje dolžnosti dežurnega dijaka ali 

opustitev teh dolžnosti. 

Med najtežje kršitve hišnega reda sodi uporaba audio in video snemalnih naprav v šolskih 

prostorih za nepooblaščeno snemanje pouka z mobilnim telefonom. Izjema velja le v primeru, 

da se vsi prisotni – dijaki in učitelj neposredno pred snemanjem strinjajo s tem. 

 

Okvirna lestvica neopravičenih ur in vzgojnih ukrepov: 

 1  -   5  ur neopravičene odsotnosti -  opomin razrednika  

 6  - 11  ur neopravičene odsotnosti -  ukor razrednika  

12 - 18 ur neopravičene odsotnosti  -  ukor oddelčnega učiteljskega zbora  

19 - 25  ur neopravičene odsotnosti -  ukor učiteljskega zbora 

26 -  34 ur neopravičene odsotnosti - pogojna izključitev 

35 in več  neopravičene odsotnosti  -  izključitev 

Učitelji vpišejo kršitve v e-asistent.  

 

2. Zapis zamud k pouku: 

Učitelj zapiše v dnevnik, koliko minut je dijak zamudil k pouku ali koliko minut je prej odšel 

od pouka. Tak zapis je ustrezen glede na zahteve po varnosti pri delu.  Ne glede na število 

zamujenih minut, se dijaku zamuda šteje kot kršitev hišnega reda in se ovrednoti kot 1 

neopravičena ura v primeru, ko dijak ne opraviči zamude v skladu s pravili šolskega reda.   

Izrekanje vzgojnih ukrepov za neopravičene izostanke se izvede z vzgojnimi ali alternativnimi 

vzgojnimi ukrepi. Praviloma se za neopravičene izostanke izreče najprej alternativni vzgojni 
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ukrep. Če se to dejanje ponovi, se takšna odsotnost smatra za ponavljajočo kršitev  šolskega 

reda ter se izreče vzgojni ukrep. Izrek vzgojnega ukrepa se praviloma stopnjuje. Če je bil 

izrečen opomin za določeno število neopravičenih ur, se za druge kršitve izreče ukrep 

naslednje stopnje. Če je potrebno izreči vzgojni ukrep istočasno za neopravičene izostanke in 

druge kršitve, se izreče ukrep stopnje, za katero presodi predlagatelj, da je primerna.  

Učitelji vpišejo zamude v aplikacijo easistent.   

 

3. Ukrepi za zagotavljanje primerne discipline v oddelkih SSI  

 

Zbirnik pohval in graj. Učitelji vpišejo pohvale v aplikacijo easistent.   

 

IZREKANJE POHVAL 

Učiteljski zbor se zavezuje k enotnosti izvajanja oz. delovanja v zvezi z zapisom pohval. 

Pohvala ravnateljice in učiteljskega zbora se podeli dijakom brez kršitev in 

neopravičenih izostankov le na koncu šolskega leta oz. po presoji oddelčnega učiteljskega 

zbora na zaključni redovalni konferenci. 

 

IZREKANJE VZGOJNIH UKREPOV  

Kriterij  pet (5) vpisov v zbirnik kršitev velja za izrekanje vzgojnih ukrepov do vključno 

ukrepa ukor oddelčnega učiteljskega zbora. To pomeni: 

Za pet (5)  vpisov za lažje kršitve je pisni opomin razrednika. 

Za deset (10)  vpisov lažjih kršitev je ukor razrednika. 

Za  petnajst (15) lažjih kršitev je ukor oddelčnega učiteljskega zbora. 

- Za dvajset in več  se izreče ukor celotnega učiteljskega zbora šola. 

- Najtežje kršitve in predloge višjih ukrepov obravnava učiteljski zbor individualno. 

Če dijak vpisov kršitev v zbirnik 10 dni zaporedoma nima,  se mu en zapis kršitve v zbirniku  

zbriše.  

 

4. Alternativni vzgojni ukrepi 

Pobotanje oziroma poravnava: razgovor med vpletenimi in opravičilo ter dogovor o 

ravnanju v bodoče 

Poprava škodljivih posledic ravnanja: popravilo, poplačilo, opravičilo, učna pomoč 

Opravljanje dobrih del: pomoč sošolcem pri učenju, čiščenje šole in okolice ( le v prostorih, 

ki jih uporabljajo dijaki), pomoč v knjižnici, pomoč drugim osebam.  

Premestitev v drug oddelek 

Oblike alternativnih ukrepov: Alternativni ukrepi, kjer se opravlja drugo delo, so možni. 

Vsekakor je potrebno od primera do primera presoditi, kaj je smiselni alternativni ukrep.  

( primeri do sedaj: za pobarvano miško bo dijak 2 uri čistil miške v računalnici ; branje 

knjige, za zastoj dvigala so dijaki pisali plakate, čestitke, okrasili 2. nadstropje, urejanje 

učilnice BIO – plakati in učila, zapis teksta s 1000 besedami o nasilju, naučiti se pesem, 

poučevanje vrstnikov…)    

 

Alternativni vzgojni ukrep se izvede obvezno izven časa pouka, za katerega je bil izrečen 

ukrep v primeru neopravičene odsotnosti od pouka. 

Izbris ukrepa se izvede na predlog predlagatelja vzgojnega ukrepa, če presodi sam ali drugi 

učitelji v tem oddelku, da je vzgojni ukrep deloval pozitivno. Predlagatelj lahko predlaga ob 

izreku ukrepa čas, v katerem se preveri možnost za izbris vzgojnega ukrepa. 
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13. člen 

( 20. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

začasna prepoved prisotnosti pri pouku   

 

Če dijak ogroža življenje ali zdravje dijakov in drugih, ga učitelj napoti k ravnateljici ali 

šolski psihologinji. Ta ukrep se na šoli izvede izjemoma. Po izvedenem razgovoru 

ravnateljica ali šolska psihologinja  napotita dijaka/injo na učenje pri strokovni 

sodelavki/cu za učno pomoč ali v knjižnici ali drugo primerno dejavnost.  V primeru 

prepovedi prisotnosti dijaka pri pouku, se obvezno izreče vzgojni ukrep v skladu s tem 

pravilnikom. V primeru, ko se to zgodi posameznemu dijaku večkrat, se mora dogovoriti s 

šolsko psihologinjo o nadaljnji obravnavi.  

 

14.člen 

(37. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah) 

Odškodninska odgovornost  

 

Kadar je nedvoumno dokazana  krivda dijaka ali več dijakov za odškodninsko odgovornost, 

se izvede ukrep poplačila oz. povrnitve škode. 

 

Odgovornost za primerno uporabo garderobnih omaric 

 

Vsakemu dijaki/inji je ob začetku šolskega leta dodeljena garderobna omarica in predana šifra 

za odpiranje vrat. Dijak ob prevzemu pregleda omarico v prisotnosti razrednika in hišnika ter 

s podpisom potrdi, da je prejel v uporabo urejeno in nepoškodovano omarico.  

Če šola med šolskim letom ali pred zaključkom pouka ugotovi, da je garderobna omarica 

poškodovana, mora dijak plačati ustrezno odškodnino za popravilo omarice. Med šolskim 

letom je vsak dijak dolžan sporočati okvare na omarici, tako da se zagotovi takojšnje 

popravilo ter da se definira odgovornost dijaka. 

 

34.člen 

(odločanje o pritožbi, odločanje o varstvu pravic dijakov) 

Šola imenuje komisijo za odločanje o pritožbah oz. za varstvo pravic dijakov v naslednji 

sestavi:  

      Predsednica:                        Ana Mihelič  

      Namestnik predsednice:      Marolt Helena 

      Član:                                    Ela Bečirovič  

      Namestnik/ca člana:            Maja Kmetič 

      Zunanja članica:                  Janja Murn  

      Namest. zunanje članice:     Peter Gradišar 

      Mandat komisije traja 1 leto do 30.9.2018. Po tem datumu bo svet imenoval novo 

      komisijo. 
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HIŠNI RED NA LJUBLJANSKI 12 
 ( 8. člen Pravilnika o šolskem redu ) 

 

1. Gimnazija in srednja šola Kočevje izvaja svoj program v stavbi na Ljubljanski 12 v 

Kočevju. Stavba šole se nahaja v centru mesta. Glede na to bomo še posebej pozorni na 

urejenost okolice in zagotavljanje čim manj motenj za neposredno okolico šole. 

 

2. Za pravilno vzdrževanje stavbe in počutje na šoli opravljamo dejavnosti tako, da: 

 prihajamo v šolo pravočasno 

 v garderobnih omarah puščamo obutev, vrhnja oblačila, druge pripomočke za šolo. 

Garderobne omare zapiramo kontrolirano, tako da s hrupom ne motimo pouka v 

pritličju. 

 kadar se zadržujemo v šoli, smo ves čas v copatih. Bunde in plašče puščajo dijaki 

dosledno v omarah. Zadrževanje v plaščih ali bundah v razredu je nezdravo. 

 skrbimo, da v stavbi in njeni okolici na dvorišču in v parku odlagamo smeti v koše in 

pazimo, da v nobenem trenutku ni nikjer smeti. Če naletimo na njih, jih poberemo in 

pospravimo. 

 šolske sanitarije uporabljamo kulturno, uporabljamo primerne količine brisač, mila in 

toaletnega papirja. Ker si vsi želimo urejene in čiste sanitarije, pazimo, da takšne pustimo 

za seboj ter se v njih ne zadržujemo več kot je potrebno 

 po vseh prostorih šole, po hodnikih so nameščene oglasne table. Oglasne table posredujejo 

vsem učiteljem, dijakom in obiskovalcem pomembne, potrebne in zanimive informacije. 

Ker se vsak posameznik med nami zaveda, da so te informacije pomembne za vse, jih ne 

preoblikujemo s komentarji ali trgamo. Vse oglasne table so lesene, zato bi bilo pisanje po 

njih poškodovanje,  ki bi zahtevalo zapleteno odstranjevanje madežev.  

 Obvestila po zvočniku so oblikovana v najkrajši obliki (vsebujejo največ 30 besed) in 

dijake predvsem opozorijo, da si ustrezne okrožnice preberejo na oglasnih deskah. Za 

vsa takšna obvestila je namenjena oglasna deska med vrati predavalnice.  

 Vabila, oglasi in podobno gradivo lahko dijaki nalepijo na dve oglasni deski v jedilnici, 

pri vratih v garderobo.  

 V vseh učilnicah so leseni stoli in klopi, ki zagotavljajo prijeten občutek za bivanje in delo. 

Žlahtnost lesa bomo upoštevali tako, da po klopeh in stolih ne bomo pisali ali vrezovali 

osebnih sporočil.  

 Ker se želimo čim bolje počutiti pri pouku, pazimo na vso opremo v vseh prostorih, kredo 

in druge pripomočke puščamo na njim namenjenem mestu. Obmetavanje s kredo, gobami 

smatramo za neprimerno obnašanje. Ne odpiramo omar, kjer so shranjena učila.  

 Po hodnikih, v učilnicah in drugih prostorih šole se gibljemo mirno, se ne prerivamo, ker 

želimo, da se vsi počutimo umirjeno in sproščeno.  

 Dijaki malicajo v šolski avli – jedilnici. V času malice dijaki ne »rezervirajo« svojih 

sedišč s puščanjem torb na mizah. V takšnem primeru bodo dežurni učitelji zahtevali, 

da dijaki torbe umaknejo.     

 V učilnicah je med odmorom dovoljeno piti iz plastenk.   

 Kajenje je v prostorih šole in na zemljišču ob šoli prepovedano.  

 V času prostih ur med poukom se zadržujemo v avli šole, v knjižnici in ne pred učilnicami, 

kjer bo naslednjo uro določen razred imel pouk. Sedenje po tleh je neprimerno. Kadar 

želimo zbrano delati, gremo v knjižnico, kjer s tihim delom zagotavljamo mir in tišino.  
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 Kadar se v času prostih ur zadržujemo v avli, pazimo, da nismo hrupni in s tem ne motimo 

pouka v ostalih prostorih šole.  

 Ko odhajamo iz šole, se preobujemo v garderobi in se v čevljih napotimo naravnost k izhodu 

ter se ne zadržujemo v jedilnici. 

 Zaradi nemotenega poteka pouka sporočamo vsa obvestila in opravičila učitelju na začetku 

ure.  

 Učilnice so ves čas odklenjene, izjeme so računalniški učilnici, učno podjetje, laboratorij 

kemije. 

 V času lepega vremena hišnik odpre vrata na ploščad pred jedilnico v času glavnega 

odmora.  

 Vožnja z dvigalom je dovoljena invalidom ter dijakom, ki zaradi poškodb ne morejo 

ali težko uporabljajo stopnice. Učitelji uporabljajo dvigalo za hiter dostop do zbornice. 

 Vsak mesec 1 oddelek v času razredne ure uredi in očisti okolico šole. Razpored 

oddelkov naredi v septembru koordinatorica prof. Lucija Kos Bartol. 

 

NALOGE REDITELJA 

 

1. Razrednik za vsak teden določi 2 reditelja, (po abecednem redu) in ju vpiše v ustrezno                          

rubriko v dnevniku.  

2. Naloge rediteljev: 

 OB PRIČETKU UČNE URE: 

 pripravita ustrezna učila pred pričetkom učne ure (zemljevidi,…) po naročilu 

učitelja, 

 ob pričetku ure na poziv učitelja sporočita odsotne dijake 

 OB ZAKLJUČKU UČNE URE ALI POUKA:  

 po končani uri pouka uredita razred 

 zadnja zapuščata razred in pred tem:  

 pobrišeta tablo, uredita stole, pobereta smeti, prezračita učilnico 

 pospravita učno opremo, če tako zahteva učitelj 

 TAKOJ, ko opazita, javita poškodbe inventarja in opreme, učitelju pri pouku 

 javita odsotnost učitelja v tajništvo šole, če učitelja ni v razred 5 minut po 

zvonjenju 

 najdene predmete oddata učitelju ali hišniku. 

3. Če reditelja ne opravljata zadovoljivo svojih dolžnosti, ju razrednik lahko imenuje ponovno. 

 

NAVODILA DEŽURNIM DIJAKOM / DIJAKINJAM 

1.  Dežurni dijak dežura v sprejemnici od 7.00 do 14.00, dežurni dijak malica med glavnim 

odmorom. 

2.  Ob pričetku dežurstva prevzame dijak, ki beleži obiske, zvezek v tajništvu. V zvezek vpisuje 

svoje ime in čas dežurstva, morebitne zamenjave oziroma posebnosti ter imena 

obiskovalcev. 

3.  Dežurni dijak, ki sprejema obiskovalce, sprejme vsakega, ki vstopa v šolo, povpraša h komu 

je namenjen in ga do tam tudi spremlja. Do vseh obiskovalcev je vljuden.  

4.  Po končanem glavnem odmoru, po krajših odmorih počisti avlo, ploščad pred šolo, park 

in okolico, tako da sprotno pospravlja smeti. V primeru slabega vremena pozimi tudi 

sprotno in po potrebi očisti novozapadli sneg. 
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5.  Pred 14.00 opravi zadnji obhod po okolici šole in v avli ter preveri, da je vse pospravljeno. 

S podpisanim zvezkom dežurstva se javi dežurnemu učitelju, ki je zadolžen za dežurna 

učenca. 

6.  Dijak/dijakinja mora dan dežurstva nameniti izključno nalogam dežurstva in ne opravljati 

ničesar drugega. 

7.  Učitelj – koordinator dežurstva določa vrstni red razredov za opravljanje dežurstva in 

opomni razrednika posameznega razreda, da na posebni razredni uri obvesti dijake o 

navodilih za dežurstvo in naloge, ki jih dijaki morajo opravljati.  

V šolskem letu 2016/17 je koordinatorica prof. Katja Hočevar.  

 

 

ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA NA LJUBLJANSKI 12 
 

1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI 

 

DOKUMENTI, S KATERIMI SO SEZNANJENI DIJAKI  

NA ZAČETKU LETA UČITELJ SEZNANI DIJAKE Z : 

 

- učnimi cilji, 

- obsegom učne snovi, 

- kriteriji ocenjevanja 

- roki za pisno ocenjevanje ( 5 delovnih dni po sprejetju načrta ocenjevanja – v 14 dneh 

po začetku konference) 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA, KI JIH DOLOČI STROKOVNI AKTIV UČITELJEV, 

OBSEGAJO: 

- oblike in načine ocenjevanja ( oblike preverjanja znanja, oblike, število  in roki za 

ocenjevanje    

       znanja, načini za popravljanje ocen, načini zaključevanje ocene, oblika izpitov) 

      -      minimalni standard znanja 

 

NA PISNEM IZDELKU JE NAVEDENO: 

- število točk za posamezno nalogo, 

- meje za ocene, 

- dovoljeni pripomočki. 

 

2. NAČRT OCENJEVANJA (mrežni plan) 

 

Pri  izvajanju mrežnega plana upoštevamo naslednje dogovore: 

1. Dijak/inja sme pisati največ tri pisna ocenjevanja v enem tednu in največ eno na dan. Ker 

je šolsko delo organizirano v 2 ocenjevalnih obdobjih, se praviloma načrtujeta 2 pisni 

ocenjevanji tedensko in le izjemoma tri pisna ocenjevanja.  

2. Zadnjih 14 dni pred redovalno konferenco in prvih 14 dni v začetku 2. redovalne 

konference dijaki ne pišejo več rednih pisnih ocenjevanj.  Izjema je ponavljanje  šolskih in 

kontrolnih nalog; o datumu se učitelj/ica dogovori z dijaki.  

3. Vrstni red vpisovanja datumov:  

 V programu gimnazija se vpišejo datumi po naslednjem vrstnem redu: 
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- učitelji predmetov TJ, SJK in MAT (datumi morajo biti usklajeni za oba tuja jezika),  

- V 4. letniku je zaporedje TJ, SL, MAT, Izbirni predmeti in za tem ostali  učitelji, ki imajo 

  samo 2 uri pouka tedensko, 

- Sledijo učitelji ostalih predmetov. 

4. Mrežni plan se vnaša v easistent, nato se uskladi na 2. torkovem sestanku v mesecu 

septembru.  

 5. O vseh naknadnih spremembah pisnih ocenjevanj učitelji/ice obvestijo ravnateljico. To 

je nujno potrebno zaradi pregleda nad  izvajanjem mrežnega plana.  

6. Datumi ponovnega pisnega ocenjevanja se vnesejo v e asistent. Učitelj/ica analizira vzroke 

ponavljanja in jih skupaj z dijaki skuša odpraviti.  

7. Če učitelj lahko predvidi svojo odsotnost na datum pisnega ocenjevanja, pripravi pisno 

gradivo in  obvesti učitelja, ki ureja suplence, da določi nadzor pisanja. Ta obvestila učitelj/ica  

vnese na obrazec  odsotnosti učiteljev. 

 

3.NEDOSEGANJE MINIMALNEGA STANDARDA 

 

Šolsko leto se organizira v dveh redovalnih konferencah. Učitelj vpiše oznako nzd ob 1. 

redovalni konferenci, ko ugotovi, da dijak ne dosega minimalnega standarda, Datum 

popravljanje negativne ocene in obseg ocenjevane učne snovi se vnese v program easistent.  

 

4.  PONOVNO PISANJE PISNIH IZDELKOV 

Vsak oddelek ima možnost vsako pisno nalogo pisati dvakrat.  

Prvo pisanje je redno pisanje pisne naloge, določene v načrtu ocenjevanja znanja. 

Drugo pisanje se lahko izvede: 

1. V okviru predmeta   

- ponavljanje, če je to potrebno zaradi več kot ene tretjine negativno ocenjenih pisnih 

izdelkov pri prvem pisanju, 

- pisanje zaradi odsotnosti dijakov pri prvem pisanju,  

- izboljševanje pozitivne oziroma popravljanje negativne ocene.  

Datum ponovnega pisanja zapiše učitelj v načrt ocenjevanja v e asistent in izvede ponovno 

pisanje praviloma  v 20 dneh po seznanitvi dijakov z ocenami prvega pisanja. Učiteljice SLO 

lahko pišejo 2 urni esej, razčlembo in interpretacijo v ET izven pouka. O skupnem pisanju 

vseh dijakov se skupaj dogovorijo in tudi izvedejo po dogovoru.   

 

Pri ponovnem pisanju so v razredu prisotni vsi dijaki, ne glede na to, če so se  odločili,  

da pisne naloge ne bodo ponovno pisali. Učitelj te dijake ustrezno zaposli. V 

redovalnico se vpišejo vse ocene, ki jih je dijak pridobil pri prvem oziroma drugem 

ocenjevanju. Aktivi učiteljev v svojih kriterijih določijo kako upoštevajo pridobljene 

ocene pri zaključevanju.  

Dve pisanji ima kot možnost oddelek in ne posameznik. Samo v skrajno izrednih življenjskih 

okoliščinah, ko dijak z pisnimi dokazili dokaže, da je bil upravičeno zadržan, lahko z vlogo 

ravnateljici 

zaprosi za izreden rok drugega pisanja. Dijakom s statusom športnika A1 ni potrebno 

posredovati vloge  

ravnateljici, temveč se o tem dogovori z učiteljem pri predmetu neposredno.    
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5.ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV 

 

Dijak, njegovi straši oziroma zakoniti zastopnik in vzgojitelj v dijaškem domu imajo pravico 

do seznanitve z uspehom med šolskim letom. Vpogled se omogoči v dijakove ocenjene pisne 

in druge izdelke najprej dijakom pri uri pouka. V izdelkih so napake označene tako, da je 

možno spoznati pomanjkljivosti v znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.  

Dijak lahko vpogleda v pisne izdelke pri učitelju kadarkoli ali jih prevzame v kabinetu 

učiteljev po petih delovnih dneh po razglasitvi ocen. Po tem datumu prinese učitelj izdelke v 

razred v naslednjih urah pouka v posameznem oddelku. V primeru ugovora na oceno učitelj 

vrne izdelke dijaku po končanem postopku. 

 

6. IZPITNI RED 

                                                               (izpitni roki) 

(1) Roki, pogoji in postopek opravljanja izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom šole v 

skladu z izobraževalnim programom in pravilnikom, ki ureja šolski koledar za srednje šole 

tako, da dijak lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v naslednji letnik do konca 

šolskega leta.  

(2) Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne 

izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora.  

(3) Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri dni pred datumom začetka 

njihovega opravljanja.  

 

 (število izpitov) 

(1) Z izpitom dijak izkazuje znanje. Izpit je lahko sestavljen iz več delov, ki se opravljajo na 

različne načine.  

(2) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz 

utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov. .  

(5) Na isti dan lahko dijak opravlja največ en izpit iz istega predmeta, ki se lahko opravlja na 

različne načine.  

 

 (trajanje izpita) 

(1) Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut.  

(2) Nastop oziroma vaje trajajo največ 45 minut.  

(3) Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Če je izpit samo 

ustni, traja največ 30 minut.  

(4) Dijak ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita. 

 (prijava in odjava) 

Dijak opravlja izpite v šoli, v kateri je vpisan 

(1) Dijak se prijavi k izpitu najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko 

najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.  

(2) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v 

istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti 

najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov 

odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.  

(3) Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita 

oziroma dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok. 
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(4) Dijak mora sporočiti, da ima zdravstvene težave pred opravljanjem izpita, če meni da bo 

to vplivalo na izid ocenjevanja in bo morda zaprosil za izredni rok izpita. Samo v tem primeru 

so zdravstveni razlogi tehten razlog za dodelitev dodatnega izpitnega roka.  

 

(izpitne komisije) 

(1) Ustni izpiti, zagovori in nastopi se opravljajo pred izpitno komisijo. Izpitna komisija 

ima predsednika, izpraševalca in enega člana. Imenuje jo ravnatelj.  

(2) Izpraševalec in ocenjevalec je učitelj, ki je dijaka poučeval, razen, če ni s tem 

pravilnikom drugače določeno.  

 

PRAVILA OPRAVLJANJA IZPITA 

 

(1) Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni 

učitelj, oceni pa ocenjevalec.  

(2) Na ustnem izpitu izprašuje izpraševalec. Izpitna komisija oceni dijaka na 

obrazložen predlog izpraševalca takoj po ustnem izpitu.  

(3) Pri ustnem izpitu mora biti pripravljenih pet izpitnih listkov več, kot je dijakov, ki 

opravljajo izpit v skupini. Dijak izbere izpitni listek in ga lahko enkrat zamenja, kar ne 

vpliva na oceno. Izpitni listki z vprašanji, na katera so dijaki odgovarjali, se izločijo.  

(4) Dijaka izprašuje oziroma ocenjuje učitelj predmeta, ki ga je poučeval, razen, če je s 

tem pravilnikom določeno drugače.  

(5) Če se izpit opravlja po delih, predsednik izpitne komisije obvesti dijaka o končni 

oceni takoj po končanem zadnjem delu izpita.  

(6) Obliko in način opravljanja izpitov določi strokovni aktiv ali izpraševalec oziroma 

ocenjevalec v skladu z izobraževalnim programom in jih zapiše v kriterijih 

ocenjevanja v poglavju izpiti. Skladno s kriteriji morajo aktivi pripraviti enotne izpite 

za posamezen letnik in program.  

 

7. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI 

 

Če pri pisanju izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi 

nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih pravil 

ocenjevanja, ga oceni z negativno oceno, kar je skupni dogovor učiteljev za enotno ukrepanje 

v tem primeru. Na podlagi suma kršitve pravil po pisanju dijaka ni možno sankcionirati. 

Kadar učitelj podvomi v verodostojnost dveh ali več identičnih izdelkov, dijaka ali več 

dijakov ustno preveri in na podlagi tega določi oceno.  

Dijaka se oceni z nezadostno oceno, če dijak pisnega izdelka ne odda.  

 

8. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 

 

Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, ravnatelja ali dijaka zaradi računske ali druge očitne 

napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument  

in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nanaša. Če učitelj ne odpravi 

napake v skladu s prejšnjim stavkom, o tem končno odloči ravnatelj. Če se v postopku 

popravljanja napake ugotovi, da so bila kršena pravila ocenjevanja, se ravna v skladu z 

določilom o ugovoru zoper oceno oziroma ugotovitev. 
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9. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 

 

 (priprava izpitnega gradiva) 

(1) Izpitno gradivo in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: 

izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če na šoli ni strokovnega aktiva, pripravi gradivo 

izpraševalec oziroma ocenjevalec.  

(2) Vodja strokovnega aktiva ali izpraševalec oziroma ocenjevalec izroči izpitno gradivo 

ravnatelju najkasneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga v 

skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti določi ravnatelj. 

 

10. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI 

 

10.1. PRAVILA NAPOVEDANEGA USTNEGA OCENJEVANJA  

             

 OBVEZUJOČA PRAVILA: 

- Vsi učitelji, ki se odločijo za napovedano ustno ocenjevanje, izvajajo ocenjevanje 

skladno z naslednjimi določili:  

- javljanje – ne more biti način napovedanega ustnega ocenjevanja, ker se ta privilegij 

izgubi v trenutku, ko učitelj tisto uro ne sprašuje. 

- Dijaki s statusom športnika ali dijaki, ki imajo neodložljive obveznosti (npr. zdravnik 

specialist in podobno) so dolžni pred napovedanim datumom ustnega ocenjevanja 

učitelja obvestiti, da na določen dan ne bodo mogli odgovarjati zaradi neodložljivih 

obveznosti ter se dogovoriti za nov datum. Skrajni rok za tak dogovor je tri dni pred 

datumom napovedanega ustnega ocenjevanja. 

      RAZLOGI ZA IZGUBO PRIVILEGIJA USTNEGA OCENJEVANJA: 

- če dijak izostane od ure, ko je bil napovedan za ustno ocenjevanje, učitelj v tem primeru 

sporoči dijaku, da se ukinja ustno ocenjevanje in da bo ustno ocenjen do konca 

redovalnega obdobja nenapovedano, 

- če dijak ne napiše 3-4 domačih nalog letno, se ukine napovedano ustno ocenjevanje 

posameznemu dijaku,  

- Če učitelj ugotovi, da sistem napovedanega ustnega ocenjevanja razpada v celotnem 

oddelku, kar se izkaže z 4-5 primeri neuspešnega napovedovanja ustnega ocenjevanja, 

se učitelj lahko odloči za ukinitev napovedanega ustnega ocenjevanja v celotnem 

oddelku. 

            PRIPOROČILA: 

- Priporoča se sprotno ocenjevanje. Če se pretrga kontinuum pri ustnem ocenjevanju, 

nastopijo večje težave, ker dijaki zaslutijo možnost, da je ustno ocenjevanje možno 

odmakniti v prihodnost. 

10.2. DOLOČANJE SPLOŠNEGA UČNEGA USPEHA  

 

- Roki za določitev splošnega učnega uspeha so na 2. redovalni konferenci in na prvi seji 

učiteljskega zbora po zaključenih izpitih v juliju in avgustu.  

- Na predlog razrednika, učitelja, ki ga uči ali ravnatelja, oddelčni učiteljski zbor z 

glasovanjem določi odličen uspeh dijaku, ki ima pri enem predmetu oceno dobro (3), 

pri več kot polovici predmetov pa odlično (5), oziroma prav dober uspeh dijaku, ki ima 

eno oceno zadostno(2) pri več kot polovici predmetov pa oceno odlično(5) ali prav 

dobro(4).  
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10.3 POGOJNO NAPREDOVANJE 

             

V naslednji letnik lahko pogojno napreduje dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 3.odstavka  

            20. člena Zakona o gimnazijah. Ravnateljica določi pogoje, način in roke, do katerega  

            mora dijak izpolniti pogoje za napredovanje v naslednji letnik. 

  

10.4 HITREJŠE NAPREDOVANJE  

            Nadpovprečno uspešnemu dijaku šola omogoči, da z opravljanjem predmetnih izpitov 

            v enem šolskem letu izpolni obveznosti iz dveh letnikov ali iz posameznih predmetov 

            naslednjega letnika. Hitrejše napredovanje lahko predlagajo dijak, njegovi straši,  

            razrednik, učitelj, razredni učiteljski zbor ali šolska svetovalna služba. 

            O hitrejšem napredovanju dijaka odloči učiteljski zbor v soglasju s starši.  

 

10.5. PRAVILA ZA ZAPISOVANJE OCEN V REDOVALNICO: 

      Rdeča barva- šolska naloga 

      Zelena barva – kontrolna naloga 

      Modra barva – ustna ocena  

      Črna barva – druge oblike ( referati, seminarske naloge, plakati, projektno  

     delo…)  

 

10.6.   OCENJEVANJE OIV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI  

           Dijak je uspešno opravil obvezni del OIV ali ID, če je iz obveznega dela OIV ali ID 

         zbral najmanj 90 % ur, potrebnih za posamezen letnik. Ure prostega dela OIV ali  

         ID mora dijak opraviti v celoti. 

  

10.7. ZAKLJUČEVANJE IN PISANJE V 4. LETNIKU 

Učitelji predmetov TJ2, ŠV, FIL in ZGO zaključijo ocene do konca aprila. Ostali 

predmeti pišejo redna pisanja do konca aprila.  V maju in juniju se pišejo le druga 

pisanja. 

 

10.8     ZAMENJAVE UČILNIC 

           Samovoljna menjava učilnic ni možna. Zamenjava učilnic je možna z vednostjo Tanje 

           Masterl.  

 

10.9.PRAVILA ZA RAVNANJE IN ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI 

UDELEŽENCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH ALI NA DRUGIH 

OBLIKAH IZOBRAŽEVANJA IZVEN ŠOLSKIH PROSTOROV   

1. Udeleženec ekskurzije (POJEM SE NANAŠA NA VSE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

IZVEN ŠOLE) oziroma njegovi starši morajo najkasneje 3 dni pred datumom pričetka 

ekskurzije  spremljevalca  dijaka pisno obvestiti o morebitnih posebnih osebnih 

zdravstvenih stanjih in jemanju morebitnih zdravil. 

2. Udeleženec ekskurzije mora priti na zbirno mesto ob napovedani uri  in se prijaviti pri 

spremljevalcu skupine, v katero je določen. 

3. Udeleženec ekskurzije mora na ekskurzijo prinesti osebni dokument in biti primerno 

obut in oblečen. 

4. Udeleženec ekskurzije mora ves čas ekskurzije skrbeti za lastno zdravje in varnost in ne 

ogrožati zdravja in varnosti ter telesne ali duševne integritete drugih. 
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5. Udeleženec ekskurzije mora priti na dogovorjeno zbirno mesto za izvedbo posameznih 

aktivnosti med trajanjem ekskurzije točno ob dogovorjeni uri.  

6. Udeleženec ekskurzije se mora med izvajanjem ekskurzije za vse informacije ali 

kakršnakoli odstopanja od določenega programa ali odmika od skupine uskladiti s 

spremljevalcem, ki spremlja njegovo skupino (neposredno ali prek prenosnega telefona, 

ki je naveden na seznamu skupine udeležencev ekskurzije). 

7. Udeleženec ekskurzije mora skrbno prebrati ta pravila s prilogami in med izvajanjem 

ekskurzije pazljivo poslušati vsa navodila, opozorila v zvezi z varnostjo oziroma 

morebitnimi nevarnostmi in druge informacije, ki jih udeležencem ekskurzije pred 

pričetkom ali med izvajanjem posamezne aktivnosti po programu ekskurzije pove 

spremljevalec ali vodič ter ravnati v skladu z navodili in biti posebno skrben pri 

varovanju sebe in svojih ravnanjih, da z njimi ne povzroči nevarnosti za druge dijake 

ali druge osebe. 

8. V primeru, da se udeleženec ekskurzije zaradi zdravstvenih razlogov ne more udeležiti 

posamezne aktivnosti, se s spremljevalcem svoje skupine dogovori, kje se bo v času 

odsotnosti skupine nahajal/gibal/počakal vse do vrnitve skupine, in mora ravnati v 

skladu z danimi navodili v tem času. 

9. Udeleženec ekskurzije se mora pred pričetkom prostočasnih aktivnosti pred odhodom z 

zbirnega mesta informirati pri spremljevalcu o uri in kraju, kjer se ponovno zbere vsa 

skupina udeležencev ekskurzije, ter o mestu oziroma okolju, kjer najde spremljevalca 

za primer potrebe po njegovi pomoči. 

Udeležencem ekskurzije so v času izvajanja ekskurzije izrecno prepovedane naslednje 

aktivnosti oziroma ravnanja: 

1. Udeleženec ekskurzije ne sme ovirati ali motiti spremljevalcev in drugih udeležencev 

ekskurzije pri izvajanju dogovorjenih aktivnosti na ekskurziji. 

2. Udeleženec ekskurzije ne sme izvajati kakršnekoli aktivnosti ali opustiti izvedbe 

potrebnega dejanja, s katerim lahko povzroči škodo na kateremkoli premoženju (predvsem 

premoženju drugih udeležencev ekskurzije, spremljevalcev, drugih oseb v njegovi okolici 

ali kjer koli na poti …). 

3. Udeleženec ekskurzije ne sme izvajati kakršnegakoli psihičnega ali fizičnega nasilja ali 

nasilna dejanja oziroma vzpodbujati takega ravnanja s svojim obnašanjem oziroma 

ravnanjem. 

4. Udeleženec ekskurzije ne sme kaditi in uživati alkohola in drugih opojnih substanc ter ne 

sme prinašati, posedovati, ponujati ali prodajati tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ter 

drugih opojnih substanc. 

5. Udeleženec ekskurzije ne sme posedovati predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost ali 

zdravje ljudi in varnost premoženja. 

 

 

 HIŠNI RED NA TRGU ZBORA ODPOSLANCEV 22 
16.člen Pravilnika o šolskem redu 

 

Za pravilno vzdrževanje stavbe in počutje na šoli opravljamo dejavnosti tako, da: 

3. V šolo prihajamo pravočasno, vsaj 5 minut pred začetkom pouka. 

4. V času prostih ur med poukom se zadržujemo v avli šole. Pred začetkom in po končanem 

pouku pazimo, da nismo hrupni in s tem ne motimo. Zadrževanje na podestu šole ni 

dovoljeno, razen med glavnim odmorom. Med malimi odmori se šole ne zapušča. 
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5. Dijaki nosimo v šoli ustrezne copate, ki ne puščajo sledov. V športni dvorani pa  čiste 

športne copate.  

6. Ko odhajamo iz šole, se preobujemo v garderobi in se v čevljih napotimo naravnost k izhodu 

ter se ne zadržujemo v jedilnici. 

7. V garderobnih omarah puščamo obutev, vrhnja oblačila, druge pripomočke za šolo. 

Garderobne omare zapiramo kontrolirano, tako da s hrupom ne motimo v pritličju.  

8. Skrbimo, da v stavbi in njeni okolici na dvorišču in v parku odlagamo smeti v koše in 

pazimo, da v nobenem trenutku ni nikjer smeti. Če naletimo na njih, jih poberemo in 

pospravimo. 

9. Reditelji so dolžni po vsaki končani uri pouka pospraviti učilnico. Dijaki ob koncu pouka 

zapustijo učilnico urejeno in čisto. Prav tako skrbijo za red in čistočo v skupnih prostorih. 

10. Šolske sanitarije uporabljamo kulturno, uporabljamo primerne količine brisač, mila in 

toaletnega papirja. Ker si vsi želimo urejene in čiste sanitarije, pazimo, da takšne pustimo 

za seboj ter se v njih ne zadržujemo več kot je potrebno. 

11. Obvestila, spremembe urnika in razpored nadomeščanj so na oglasni deski v zgornji avli. 

12. Po vseh prostorih šole, po hodnikih so nameščene oglasne table. Oglasne table posredujejo 

vsem učiteljem, dijakom in obiskovalcem pomembne potrebne in zanimive informacije. 

Ker se vsak posameznik med nami zaveda, da so te informacije pomembne za vse, jih ne 

preoblikujemo s komentarji ali trgamo.  

13.  Vabila, oglasi in podobno gradivo lahko dijaki nalepijo na dve oglasni deski v spodnji avli 

- jedilnici pri vratih v garderobo.. 

14. V vseh učilnicah so leseni stoli in klopi, ki zagotavljajo prijeten občutek za bivanje in delo. 

Žlahtnost lesa bomo upoštevali tako, da po klopeh in stolih ne bomo pisali ali vrezovali 

osebnih sporočil.  

15. Ker se želimo čim bolje počutiti pri pouku, pazimo na vso opremo v vseh prostorih, 

flomastre in druge pripomočke puščamo na njim namenjenem mestu. Obmetavanje s 

flomastri smatramo za neprimerno obnašanje. Ne odpiramo omar, kjer so shranjena učila.  

16. Po hodnikih, v učilnicah in drugih prostorih šole se gibljemo mirno, se ne prerivamo, ker 

želimo, da se vsi počutimo umirjeno in sproščeno. Prinašanje hrane v zgornje nadstropje ni 

dovoljeno.  

17. Okna imajo avtomatski prezračevalni sistem, zato jih ne odpiramo. 

18. Ne nagibamo se čez ograjo proti atriju, ker je to za nas nevarno. Ne mečemo tudi kakršnih 

koli predmetov in ne puščamo sledi za seboj. 

19. Dijaki malicajo v šolski avli – jedilnici. V učilnicah je med odmorom dovoljeno piti iz 

plastenk.   

20. Kajenje je v prostorih šole in na zemljišču ob šoli ni dovoljeno.  

21. Zaradi nemotenega poteka pouka sporočamo vsa obvestila in opravičila na začetku 

ure. 

22. Uživanje alkohola, drog in drugih psihogenih sredstev je v prostorih in v okolici šole 

prepovedano. V šolske prostore in na šolske površine je prepovedano  prinašanje  

alkohola, narkotikov in drog. V primeru, da pri posameznem dijaku obstaja sum na prisotnost 

psihogenih substanc, mora učitelj dijaka odstraniti od pouka in napotiti v tajništvo šole in 

počakati pomočnico ravnateljice ali šolsko svetovalno delavko. 

23. Učilnice  učno podjetje, računalnica in naravoslovje so zaklenjene, ostale po potrebi. 

24. Po vsaki končani uri odidejo dijaki/dijakinje in učitelji/učiteljice v učilnico, določeno po 

urniku. V učilnici so ob zvonjenju za začetek ure.  
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25. Dijaki in dijakinje, pedagoški delavci in zaposleni Gimnazije in srednje šole Kočevje se 

pozdravljamo tudi izven pouka in zgradbe šole (v mestu…). 

26. Dijaki in dijakinje vstopamo v zgradbo šole skozi glavni vhod in skozenj tudi    

odhajamo iz nje. 

27. Sestavni del internih pravil so navodila za dežurne in reditelje, pravilnik o garderobnem 

redu, navodila o redu v šolski delavnici idr. 

28. Dijaki so dolžni spoštovati pravila hišnega reda tudi v Športni dvorani in se ravnati po 

pravilih hišnega reda v Športnem centru. 

29. Pri praktičnem pouku so obvezna zaščitna oblačila in primerna obutev. 

30. Med poukom ni dovoljena uporaba prenosnih telefonov in različnih akustičnih aparatov. 

31. Mobitele pred pričetkom ure odložimo v zato namenjeno škatlo pri učitelju.  

32. Parkirišča pred šolo so namenjena zaposlenim Gimnazije in srednje šole Kočevje. Dijaki, 

ki se vozimo z avtomobili v šolo, parkiramo na parkirišču pred športno dvorano. 

Vsak mesec 1 oddelek v času razredne ure uredi in očisti okolico šole. Razpored 

oddelkov naredi v septembru koordinator učitelj Jože Pavlič (lokacija TZO 22). 

 

HIŠNI RED V ŠOLSKIH LESARSKIH DELAVNICAH  

1. Dijaki, ki imajo praktični pouk prvo šolsko uro, počakajo na pouk pred učilnico 3 

(družboslovje), kjer z učiteljem vstopijo v razred in najprej napišejo potek dela in narišejo 

načrt z dimenzijami.. 

2. Dijaki se med odmorom med prvo in drugo uro pri garderobah preobujejo in z učiteljem 

vstopijo v delavnico. 

3. V ročni delavnici imajo dijaki v omarah svoje kovčke z orodjem, delovne halje in primerno 

obutev, ki jih oblečejo in nosijo pri uri praktičnega pouka ( Pravilnik o osebni varovalni 

opremi). 

4. Za dijake se pričakuje, da se zadržujejo na delovnem mestu. Na odmor odhajajo, ko jim 

dovoli učitelj praktičnega pouka. 

5. Dijaki, ki zapuščajo delavnico oz. gredo na odmor se v garderobi šole preobujejo v copate. 

6. Učitelj praktičnega pouka dijake (prvi dan ko vstopijo v šolsko lesarsko delavnico) seznani 

z načinom zagotavljanja osebnih zaščitnih sredstev in njihovi uporabi. Dijake seznani z vso 

opremo v delavnici, načinom dela na posamezni opremi s poudarkom na varnem delu. Na 

prvem roditeljskem sestanku starši, dijak in učitelj praktičnega pouka podpišejo poseben 

obrazec oziroma izjavo o praktičnem usposabljanju (varnost in zdravje pri delu), ki je 

izdelan v treh izvodih. Enega prejmejo starši, enega dijak, ki je sestavni del delovnih poročil 

in enega šola, ki se hrani v posebni mapi v zbornici šole.                                                                                       

Z orodjem in stroji ravnajo skrbno in v skladu s predpisi o varstvu pri delu. 

7. Dijaki pristopijo k praktičnemu pouku zdravi in spočiti. V primeru, da pri posameznem 

dijaku obstaja sum na prisotnost psihogenih substanc, mora učitelj praktičnega pouka dijaka 

odstraniti od pouka in napotiti v tajništvo šole in počakati pomočnico ravnateljice ali šolsko 

svetovalno delavko.  

8. Dijaku morajo vsak odhod iz delavnice odobriti učitelj praktičnega pouka ali njihov mentor. 

9. Po končanem delu v šolski lesarski delavnici je potrebno počistiti svoje delovno mesto ob 

koncu pouka, izdelke in polizdelke pospraviti v skladišče, kovčke in halje pospraviti v 

omare in počistiti tla-pomesti. Učitelj praktičnega pouka preveri očiščenost šolske lesarske 

delavnice. 

10. Vodja komercialne dejavnosti po končanem delu počisti delovna mesta, na katerih je delal. 



56 

 

11. Učitelj praktičnega pouka  po končanem pouku in vodja komercialne dejavnosti po 

končanem delu zapreta okna, ugasneta luči in odsesovanje in zapreta vrata v delavnico.   

12. Čiščenje silosa izvajata učitelj praktičnega pouka in vodja komercialne dejavnosti, glede na 

polnost sodov z žagovino. Odvoz sodov izvaja hišnik s prikolico v centralno kurilnico. 

Odpadke, odčelke in  odrezke se odnaša v rjavi zabojnik pri šoli. 

13. Odpadke lužil, lakov, barv in lepil spravljamo v poseben plastičen sod, ki ga bo po potrebi 

odvažalo pooblaščeno podjetje, ki je registrirano za ravnanje z nevarnimi snovmi.  

14. Zunanje obiskovalce vpiše dežurni dijak in jih pospremi do učitelja praktičnega pouka 

oziroma do vodje komercialne dejavnosti. 

15. Za zunanje obiskovalce je vstop v prostore šolskih delavnic, kjer poteka praktični pouk, 

dovoljen samo organiziranim skupinam v spremstvu učitelja praktičnega pouka. 

16. Zunanji obiskovalci lahko vstopajo v posamezne prostore šolskih delavnic le z dovoljenjem 

vodje šolskih delavnic, vodje komercialne dejavnosti, ravnateljice  oziroma  pomočnice 

ravnateljice. Gibanje zunanjih obiskovalcev po prostorih šolskih delavnic je možno le v 

spremstvu učitelja praktičnega pouka ali v spremstvu druge osebe, zaposlene v enoti šolskih 

delavnic. 

 

PRAVILNIK ZA UPORABO RAČUNALNIŠKE  UČILNICE UP 

in LER 
1. Računalniška učilnica se uporablja za redni pouk in izobraževanje odraslih, ter za tečaje 

v skladu z dogovorom z vodstvom šole. 

2. Vsi računalniki so označeni s številkami. 

3. Vsako računalniško mesto ima svoj zvezek, v katerega se dijak vpiše ob pričetku pouka. 

V zvezek vpiše ime in priimek, razred, uro pouka, predmet in učitelja, ki izvaja pouk v 

računalniški učilnici.  

4. Ob pričetku pouka dijak pregleda stanje strojne opreme. Morebitne okvare in poškodbe 

takoj javi učitelju, ki opaženo zapiše v knjigo uporabe računalniške učilnice(učiteljev 

zvezek). 

5. Ob koncu pouka učitelj z dijakom pregleda stanje računalniške opreme. 

6. Neprijavljene poškodbe se pripišejo dijaku, ki je delal z računalnikom pri tekoči uri in 

se mu izreče vzgojni ukrep. 

7. Nameščanje programov ni dovoljeno. 

8. Delo z mapami in shranjevanje datotek je dovoljeno le na področju D:/, kjer si lahko 

vsak učenec ustvari svojo mapo v mapi SHRAMBA. 

9. Vse ostale mape, nedovoljene programske datoteke in programi ter datoteke na 

nedovoljenih področjih se brišejo brez opozorila. 

10. Spreminjanje nastavitev v sistemskih datotekah, ki vplivajo na delovanje računalnika ni 

dovoljeno. 

11.  Vsako morebitno okvaro ali poškodbo ter nepravilno delovanje programske opreme se 

sporoči odgovornemu učitelju. 

12. Po končanem pouku(osmo uro) dijaki računalnike in monitorje izklopijo, vsako uro 

pouka pa pospravijo stole ter ostale pripomočke na svoje mesto.  

13. Učitelj zaklene učilnico po koncu pouka (vsako uro).  

14. Dijaki se brez učitelja ne zadržujejo v računalniški učilnici UP ali LER. 

15. Med odmori so dijaki lahko v računalniški učilnici samo ob prisotnosti učitelja. 

16. Prepovedano je igranje računalniških iger, prenašanje in shranjevanje nelegalnih 

datotek(glasbe, filmov, programov,….) 
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17. Vnašanje in uživanje hrane in pijače v računalniški učilnici ni dovoljeno.. 

18. Vsa ostala pravila vedenja veljajo enako kot za vse ostale učilnice v skladu s hišnim 

redom. 

 

NALOGE REDITELJEV na TZO 22 

 

4. Razredniki za vsak teden v oddelku določijo 2 reditelja, v skupinah pa enega, po abecednem 

redu in jih vpišejo v ustrezno rubriko v dnevniku. 

2. Predsednik razredne skupnosti in blagajnik nista reditelja. 

3. Naloge rediteljev: 

 

 OB PRIČETKU UČNE URE: 

 ob pričetku ure na poziv učitelja sporočita odsotne dijake  

 če učitelja 5 minut po zvonjenju ni v razred, reditelj obvesti dežurnega učitelja, učitelje v 

zbornici ali v tajništvo 

 

 OB ZAKLJUČKU UČNE URE ALI POUKA:  

 zadnja zapuščata razred in pred tem: pobrišeta tablo,  pobereta smeti, odpreta okno, da se 

prezrači učilnica , 

 uredita druge stvari na zahtevo učitelja, 

 takoj, ko opazita, javita poškodbe inventarja opreme, učitelju pri pouku 

 najdene predmete oddata učitelju ali v zbornico. 

 

4. Če reditelja ne opravljata zadovoljivo svojih dolžnosti, ju razrednik lahko imenuje ponovno 

in vzgojno ukrepa. 

 

 

 

 

NAVODILA DEŽURNIM DIJAKOM / DIJAKINJAM NA TZO 22 

 

2.  Dnevno dežura en dijak/dijakinja po razporedu. 

3.  Dežurni dijak dežura v času od 7.00 do 14.10 ure. 

4.  Zadrževanje ostalih dijakov pri mizi dežurnega dijaka ni dovoljeno. 

5.  Dežurni dijak sprejema obiskovalce, ki vstopijo v šolo, povpraša h komu so namenjeni in jih 

spremlja. Do vseh obiskovalcev je vljuden. Obiskovalce vpiše v zato namenjen obrazec. 

6.  Po končanem glavnem odmoru pregledata in počistit večje smeti v avli, na ploščadi pred 

šolo. Smeti na teh površinah pospravljat tudi sprotno. 

7.  Dijak gre na malico po končanem glavnem odmoru, če gre na malico izven stavbe o tem 

obvesti varnostnika oz. dežurnega učitelja. 

8.  Dijak po končanem glavnem odmoru pobriše mize v jedilnici in pospravi stole. 

9.  Dežurstvo dijake ne odvezuje preverjanj in ocenjevanj znanja (predvsem pisanje kontrolnih 

in šolskih nalog). 

10. Vse najdene predmeta dežurni dijak/dijakinja odda varnostniku, dežurnemu učitelju ali 

drugim učiteljem v zbornici. 
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11. Zamenjavo dežuranja javi organizatorju dežuranja Jožetu Pavliču ali v odsotnosti 

dežurnemu učitelju. 

 

ŠOLSKA PRAVILA O OCENJEVANJU  na TZO 22 
 

1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI DOKUMENTI, S KATERIMI 

SO SEZNANJENI DIJAKI  

 

NA ZAČETKU LETA UČITELJ SEZNANI DIJAKE Z : 

- učnimi cilji, 

- obsegom učne snovi, 

- kriteriji ocenjevanja 

- roki za pisno ocenjevanje (5 delovnih dni po sprejetju načrta ocenjevanja – v 14 dneh 

po začetku konference) 

 

KRITERIJI OCENJEVANJA, KI JIH DOLOČI STROKOVNI AKTIV UČITELJEV, 

OBSEGAJO: 

-  oblike in načine ocenjevanja ( oblike preverjanja znanja, oblike in roki za ocenjevanje    

       znanja, načini za popravljanje ocen, načini zaključevanje ocene, oblika izpitov) 

      -      minimalni standard znanja 

 

NA PISNEM IZDELKU JE NAVEDENO: 

- število točk za posamezno nalogo, 

- meje za ocene. 

- dovoljeni pripomočki 

 

2. NAČRT OCENJEVANJA (mrežni plan) 

Pri  izvajanju mrežnega plana upoštevamo naslednje dogovore: 

1. Dijak/inja sme pisati največ tri pisna ocenjevanja v enem tednu in največ eno na dan. Ker 

je šolsko delo organizirano v 2 ocenjevalnih obdobjih, se praviloma načrtujeta 2 pisni 

ocenjevanji tedensko in le izjemoma tri pisna ocenjevanja.  

2. Zadnjih 14 dni pred redovalno konferenco in prvih 14 dni v začetku 2. redovalne 

konference dijaki ne pišejo več rednih pisnih ocenjevanj.  Izjema je ponavljanje  šolskih in 

kontrolnih nalog; o datumu se učitelj/ica dogovori z dijaki.  

3. Vrstni red vpisovanja datumov:  

Najprej se vpišejo datumi po naslednjem vrstnem redu: 

- učitelji predmetov TJ, SJK in MAT),  

- Sledijo učitelji ostalih predmetov. 

4. Mrežni plan se izdela in uskladi na 1. četrtkovem sestanku v mesecu septembru.  

Po sestanku razredniki izdelajo kopijo mrežnega plana in jo nalepijo na  zadnje strani v 

dnevniku.  

5. O vseh naknadnih spremembah pisnih ocenjevanj učitelji/ice obvestijo pomočnico 

ravnateljice. To je nujno potrebno zaradi pregleda nad  izvajanjem mrežnega plana.  

6. Datumi ponovnega pisnega ocenjevanja se vnesejo v kopijo mrežnega plana s svinčnikom. 

Učitelj/ica analizira vzroke ponavljanja in jih skupaj z dijaki skuša odpraviti.  

Učitelj/ica ugotovitve analize zapiše v poročilo (obrazec) in ga odda pomočnici 

ravnateljice. Uro pouka, pri kateri je analiziral/a vzroke ponavljanja, vpiše v dnevnik kot 
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Analizo negativnih ocen. Če je ponavljanj pri istem predmetu v celem šolskem letu in v istem 

oddelku več, učitelj/ica povabi  pomočnico ravnateljice k sodelovanju pri analizi učnega 

neuspeha. 

7. Če učitelj lahko predvidi svojo odsotnost na datum pisnega ocenjevanja, pripravi pisno 

gradivo in  obvesti učitelja, ki ureja suplence, da določi nadzor pisanja. Ta obvestila učitelj/ica  

vnese na obrazec  odsotnosti učiteljev. 

3. NEDOSEGANJE MINIMALNEGA STANDARDA 

Šolsko leto se organizira v dveh redovalnih konferencah. Učitelj vpiše oznako nzd ob 1. 

redovalni konferenci, ko ugotovi, da dijak ne dosega minimalnega standarda, Datum 

popravljanje negativne ocene in obseg ocenjevane učne snovi se vnese v program e-asistent.  

 

4.  PONOVNO PISANJE PISNIH IZDELKOV 

Če je negativno ocenjenih pisnih izdelkov več kot 50 %, se pisanje ponovi, vpišeta se obe 

oceni.  

Dijak, ki ne pristopi k pisanju pisnega preverjanja znanja se to evidentira-vpiše v e-

asistenta z oznako NPS. 

Prvo pisanje je redno pisanje pisne naloge, določene v načrtu ocenjevanja znanja. 

Drugo pisanje pa je lahko: 

- ponavljanje, če je to potrebno zaradi več kot polovico negativno ocenjenih pisnih izdelkov 

pri prvem pisanju  

Datum ponovnega pisanja zapiše učitelj v načrt ocenjevanja in izvede ponovno pisanje 

praviloma  v 20 dneh po seznanitvi dijakov z ocenami prvega pisanja.  

 

Pri ponovnem pisanju so v razredu prisotni vsi dijaki, ne glede na to, če so se  odločili,  

da pisne naloge ne bodo ponovno pisali. Učitelj te dijake ustrezno zaposli. V 

 redovalnico se vpišejo vse ocene, ki jih je dijak pridobil pri prvem oziroma drugem 

 ocenjevanju. Aktivi učiteljev v svojih kriterijih določijo kako upoštevajo pridobljene 

 ocene pri zaključevanju    

 

5. ROKI ZA VRAČANJE IZDELKOV 

Dijak, njegovi straši oziroma zakoniti zastopnik in vzgojitelj v dijaškem domu imajo pravico 

do seznanitve z uspehom med šolskim letom. Vpogled se omogoči v dijakove ocenjene pisne 

in druge izdelke najprej dijakom pri uri pouka. V izdelkih so napake označene tako, da je 

možno spoznati pomanjkljivosti v znanju. Dijak ima pravico do obrazložitve ocene.  

Dijak lahko vpogleda v pisne izdelke pri učitelju kadarkoli ali jih prevzame v kabinetu 

učiteljev po petih delovnih dneh po razglasitvi ocen. Po tem datumu prinese učitelj izdelke v 

razred v naslednjih urah pouka v posameznem oddelku. V primeru ugovora na oceno učitelj 

vrne izdelke dijaku po končanem postopku. 

 

6. IZPITNI RED 

                                                               (izpitni roki) 

(1) Roki, pogoji in postopek opravljanja izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom šole v 

skladu z izobraževalnim programom in pravilnikom, ki ureja šolski koledar za srednje šole 

tako, da dijak lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v naslednji letnik do konca 

šolskega leta.  

(2) Ravnatelj lahko dijakom iz utemeljenih razlogov v skladu z zakonom določi tudi izredne 

izpitne roke. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje učiteljskega zbora.  
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(3) Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj tri dni pred datumom začetka 

njihovega opravljanja.  

 

 

 (število izpitov) 

(1) Z izpitom dijak izkazuje znanje. Izpit je lahko sestavljen iz več delov, ki se opravljajo na 

različne načine.  

(2) V spomladanskem izpitnem roku lahko dijak opravlja največ dva izpita. Ravnatelj lahko iz 

utemeljenih razlogov dovoli v tem roku opravljati tudi več izpitov. .  

(5) Na isti dan lahko dijak opravlja največ en izpit iz istega predmeta, ki se lahko opravlja na 

različne načine.  

 (trajanje izpita) 

(1) Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 minut in največ 90 minut.  

(2) Nastop oziroma vaje trajajo največ 45 minut.  

(3) Ustni del izpita, zagovor izdelka oziroma storitve traja največ 20 minut. Če je izpit samo 

ustni, traja največ 30 minut.  

(4) Dijak ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit oziroma ustni del izpita. 

 (prijava in odjava) 

Dijak opravlja izpite v šoli, v kateri je vpisan 

(1) Dijak se prijavi k izpitu najkasneje tri dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko 

najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.  

(2) Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga lahko opravlja še v 

istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali prekinitev mora šoli pisno sporočiti 

najkasneje v enem dnevu po izpitu in priložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov 

odloči ravnatelj najkasneje v treh dneh po prejemu vloge.  

(3) Če se dijak ne odjavi pravočasno ali se iz neopravičenih razlogov ne udeleži izpita 

oziroma dela izpita ali ga prekine, ni ocenjen in se šteje, da je izrabil izpitni rok. 

(4) Dijak mora sporočiti, da ima zdravstvene težave pred opravljanjem izpita, če meni da bo 

to vplivalo na izid ocenjevanja in bo morda zaprosil za izredni rok izpita. Samo v tem primeru 

so zdravstveni razlogi tehten razlog za dodelitev dodatnega izpitnega roka.  

(izpitne komisije) 

(1) Ustni izpiti, zagovori in nastopi se opravljajo pred izpitno komisijo. Izpitna komisija ima 

predsednika, izpraševalca in enega člana. Imenuje jo ravnatelj.  

(2) Izpraševalec in ocenjevalec je učitelj, ki je dijaka poučeval, razen, če ni s tem pravilnikom 

drugače določeno.  

(pravila opravljanja izpita) 

(1) Pisni izpit, izdelavo praktičnega izdelka oziroma storitve in vaje nadzoruje nadzorni 

učitelj, oceni pa ocenjevalec.  

(2) Na ustnem izpitu izprašuje izpraševalec. Izpitna komisija oceni dijaka na obrazložen 

predlog izpraševalca takoj po ustnem izpitu.  

(3) Pri ustnem izpitu mora biti pripravljenih pet izpitnih listkov več, kot je dijakov, ki 

opravljajo izpit v skupini. Dijak izbere izpitni listek in ga lahko enkrat zamenja, kar ne vpliva 

na oceno. Izpitni listki z vprašanji, na katera so dijaki odgovarjali, se izločijo.  

(4) Dijaka izprašuje oziroma ocenjuje učitelj predmeta, ki ga je poučeval, razen, če je s tem 

pravilnikom določeno drugače.  

(5) Če se izpit opravlja po delih, predsednik izpitne komisije obvesti dijaka o končni oceni 

takoj po končanem zadnjem delu izpita.  

(6) Obliko in način opravljanja izpitov določi strokovni aktiv ali izpraševalec oziroma 
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ocenjevalec v skladu z izobraževalnim programom in jih zapiše v kriterijih ocenjevanja v 

poglavju izpiti. Skladno s kriteriji morajo aktivi pripraviti enotne izpite za posamezen 

letnik in program.  

 

7. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI 

Če pri pisanju izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja učitelj zaloti dijaka pri uporabi 

nedovoljenih pripomočkov, pri prepisovanju oziroma drugih kršitvah predpisanih pravil 

ocenjevanja, ga oceni z negativno oceno, kar je skupni dogovor učiteljev za enotno ukrepanje 

v tem primeru. Na podlagi suma kršitve pravil po pisanju dijaka ni možno sankcionirati. 

Kadar učitelj podvomi v verodostojnost dveh ali več identičnih izdelkov, dijaka ali več 

dijakov ustno preveri in na podlagi tega določi oceno.  

Dijaka se oceni z nezadostno oceno, če dijak pisnega izdelka ne odda.  

 

8. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU ZNANJA 

Učitelj lahko sam, na predlog razrednika, ravnatelja ali dijaka zaradi računske ali druge očitne 

napake, povezane z ocenjevanjem, odpravi napako, to pisno evidentira v ustrezen dokument  

in o tem obvesti dijaka, na katerega se ocena oziroma ugotovitev nanaša. Če učitelj ne odpravi 

napake v skladu s prejšnjim stavkom, o tem končno odloči ravnatelj. Če se v postopku 

popravljanja napake ugotovi, da so bila kršena pravila ocenjevanja, se ravna v skladu z 

določilom o ugovoru zoper oceno oziroma ugotovitev. 

 

9. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA 

 

 (priprava izpitnega gradiva) 

(1) Izpitno gradivo in drugo gradivo, ki je podlaga za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: 

izpitno gradivo), pripravi strokovni aktiv. Če na šoli ni strokovnega aktiva, pripravi gradivo 

izpraševalec oziroma ocenjevalec.  

(2) Vodja strokovnega aktiva ali izpraševalec oziroma ocenjevalec izroči izpitno gradivo 

ravnatelju najkasneje dan pred izpitom. Izpitno gradivo je potrebno varovati na način, ki ga v 

skladu s pravili o varovanju izpitne tajnosti določi ravnatelj. 

 

10. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI 

10.1. PRAVILA NAPOVEDANEGA USTNEGA OCENJEVANJA  

             OBVEZUJOČA PRAVILA: 

- Vsi učitelji, ki se odločijo za napovedano ustno ocenjevanje, izvajajo ocenjevanje 

skladno z naslednjimi določili:  

- javljanje – ne more biti način napovedanega ustnega ocenjevanja, ker se ta privilegij 

izgubi v trenutku, ko učitelj tisto uro ne sprašuje. 

- Dijaki s statusom športnika ali dijaki, ki imajo neodložljive obveznosti (npr. zdravnik 

specialist in podobno) so dolžni pred napovedanim datumom ustnega ocenjevanja 

učitelja obvestiti, da na določen dan ne bodo mogli odgovarjati zaradi neodložljivih 

obveznosti ter se dogovoriti za nov datum. Skrajni rok za tak dogovor je tri dni pred 

datumom napovedanega ustnega ocenjevanja. 

      RAZLOGI ZA IZGUBO PRIVILEGIJA USTNEGA OCENJEVANJA: 

- če dijak izostane od ure, ko je bil napovedan za ustno ocenjevanje, učitelj v tem primeru 

sporoči dijaku, da se ukinja ustno ocenjevanje in da bo ustno ocenjen do konca 

redovalnega obdobja nenapovedano, 
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- če dijak ne napiše 3-4 domačih nalog letno, se ukine napovedano ustno ocenjevanje 

posameznemu dijaku,  

- Če učitelj ugotovi, da sistem napovedanega ustnega ocenjevanja razpada v celotnem 

oddelku, kar se izkaže z 4-5 primeri neuspešnega napovedovanja ustnega ocenjevanja, 

se učitelj lahko odloči za ukinitev napovedanega ustnega ocenjevanja v celotnem 

oddelku. 

            PRIPOROČILA: 

- Priporoča se sprotno ocenjevanje. Če se pretrga kontinuum pri ustnem ocenjevanju, 

nastopijo večje težave, ker dijaki zaslutijo možnost, da je ustno ocenjevanje možno 

odmakniti v prihodnost. 

10.2. DOLOČANJE SPLOŠNEGA UČNEGA USPEHA  

- Roki za določitev splošnega učnega uspeha so na 2. redovalni konferenci in na prvi seji 

učiteljskega zbora po zaključenih izpitih v juliju in avgustu.  

- Na predlog razrednika, učitelja, ki ga uči ali ravnatelja, oddelčni učiteljski zbor z 

glasovanjem določi odličen uspeh dijaku, ki ima pri enem predmetu oceno dobro (3), 

pri več kot polovici predmetov pa odlično (5), oziroma prav dober uspeh dijaku, ki ima 

eno oceno zadostno(2) pri več kot polovici predmetov pa oceno odlično(5) ali prav 

dobro(4).  

10.3 POGOJNO NAPREDOVANJE 

V naslednji letnik lahko pogojno napreduje dijak, ki izpolnjuje pogoje in 53. člena Zakona o   

poklicnem in strokovnem  izobraževanju. Ravnateljica določi pogoje, način in roke, do 

katerega mora dijak   izpolniti pogoje za napredovanje v naslednji letnik. 

 10.4 HITREJŠE NAPREDOVANJE  

            Nadpovprečno uspešnemu dijaku šola omogoči, da z opravljanjem predmetnih izpitov 

            v enem šolskem letu izpolni obveznosti iz dveh letnikov ali iz posameznih predmetov 

            naslednjega letnika. Hitrejše napredovanje lahko predlagajo dijak, njegovi straši,  

            razrednik, učitelj, razredni učiteljski zbor ali šolska svetovalna služba. 

            O hitrejšem napredovanju dijaka odloči učiteljski zbor v soglasju s starši. 

10.5.OCENJEVANJE OIV IN INTERESNIH DEJAVNOSTI  

           Dijak je uspešno opravil obvezni del OIV ali ID, če je iz obveznega dela OIV ali ID 

         zbral najmanj 90 % ur, potrebnih za posamezen letnik. Ure prostega dela OIV ali 

ID 

         mora dijak opraviti v celoti. 

 

10.6. PRAVILA ZA ZAPISOVANJE OCEN V E-asistenta: 

      Rdeča barva- šolska naloga 

      Zelena barva – kontrolna naloga 

      Modra barva – ustna ocena  

      Črna barva – druge oblike ( referati, seminarske naloge, plakati, projektno delo…)  

10. 7. ZAKLJUČEVANJE MODULOV 

Če strokovni modul vsebuje več vsebinskih sklopov in le te poučuje več učiteljev, 

končno oceno ob zaključku pouka zaključi tisti učitelj, ki zadnji zaključuje vsebinski 

sklop modula.  

 

10.8. PRAVILA ZA RAVNANJE IN ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI 

UDELEŽENCEV NA STROKOVNIH EKSKURZIJAH ALI NA DRUGIH OBLIKAH 

IZOBRAŽEVANJA IZVEN ŠOLSKIH PROSTOROV   
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10. Udeleženec izleta oziroma njegovi starši morajo najkasneje 3 dni pred datumom 

pričetka ekskurzije (POJEM SE NANAŠA NA VSE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

IZVEN ŠOLE) spremljevalca  dijaka pisno obvestiti o morebitnih posebnih osebnih 

zdravstvenih stanjih in jemanju morebitnih zdravil. 

11. Udeleženec ekskurzije mora priti na zbirno mesto ob napovedani uri  in se prijaviti pri 

spremljevalcu skupine, v katero je določen. 

12. Udeleženec ekskurzije mora na ekskurzijo prinesti osebni dokument in biti primerno 

obut in oblečen. 

13. Udeleženec ekskurzije mora ves čas ekskurzije skrbeti za lastno zdravje in varnost in ne 

ogrožati zdravja in varnosti ter telesne ali duševne integritete drugih. 

14. Udeleženec ekskurzije mora priti na dogovorjeno zbirno mesto za izvedbo posameznih 

aktivnosti med trajanjem ekskurzije točno ob dogovorjeni uri.  

15. Udeleženec ekskurzije se mora med izvajanjem ekskurzije za vse informacije ali 

kakršnakoli odstopanja od določenega programa ali odmika od skupine uskladiti s 

spremljevalcem, ki spremlja njegovo skupino (neposredno ali prek prenosnega telefona, 

ki je naveden na seznamu skupine udeležencev ekskurzije). 

16. Udeleženec ekskurzije mora skrbno prebrati ta pravila s prilogami in med izvajanjem 

ekskurzije pazljivo poslušati vsa navodila, opozorila v zvezi z varnostjo oziroma 

morebitnimi nevarnostmi in druge informacije, ki jih udeležencem ekskurzije pred 

pričetkom ali med izvajanjem posamezne aktivnosti po programu ekskurzije pove 

spremljevalec ali vodič ter ravnati v skladu z navodili in biti posebno skrben pri 

varovanju sebe in svojih ravnanjih, da z njimi ne povzroči nevarnosti za druge dijake 

ali druge osebe. 

17. V primeru, da se udeleženec ekskurzije zaradi zdravstvenih razlogov ne more udeležiti 

posamezne aktivnosti, se s spremljevalcem svoje skupine dogovori, kje se bo v času 

odsotnosti skupine nahajal/gibal/počakal vse do vrnitve skupine, in mora ravnati v 

skladu z danimi navodili v tem času. 

18. Udeleženec ekskurzije se mora pred pričetkom prostočasnih aktivnosti pred odhodom z 

zbirnega mesta informirati pri spremljevalcu o uri in kraju, kjer se ponovno zbere vsa 

skupina udeležencev ekskurzije, ter o mestu oziroma okolju, kjer najde spremljevalca 

za primer potrebe po njegovi pomoči. 

Udeležencem ekskurzije so v času izvajanja ekskurzije izrecno prepovedane naslednje 

aktivnosti oziroma ravnanja: 

6. Udeleženec ekskurzije ne sme ovirati ali motiti spremljevalcev in drugih udeležencev 

ekskurzije pri izvajanju dogovorjenih aktivnosti na ekskurziji. 

7. Udeleženec ekskurzije ne sme izvajati kakršnekoli aktivnosti ali opustiti izvedbe 

potrebnega dejanja, s katerim lahko povzroči škodo na kateremkoli premoženju (predvsem 

premoženju drugih udeležencev ekskurzije, spremljevalcev, drugih oseb v njegovi okolici 

ali kjer koli na poti …). 

8. Udeleženec ekskurzije ne sme izvajati kakršnegakoli psihičnega ali fizičnega nasilja ali 

nasilna dejanja oziroma vzpodbujati takega ravnanja s svojim obnašanjem oziroma 

ravnanjem. 

9. Udeleženec ekskurzije ne sme kaditi in uživati alkohola in drugih opojnih substanc ter ne 

sme prinašati, posedovati, ponujati ali prodajati tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač ter 

drugih opojnih substanc. 

10. Udeleženec ekskurzije ne sme posedovati predmetov in sredstev, ki ogrožajo varnost ali 

zdravje ljudi in varnost premoženja. 
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IZPOSTAVLJENA PRAVILA NA  SŠ, KI JIH V Š.L. 2017/18 POSEBEJ POZORNO SPREMLJAMO  

1. UČITELJ MORA ITI PRAVOČASNO V RAZRED ko zazvoni in biti v razredu do konca šolske ure. 

Učitelji, kateri prehajajo iz ene na drugo lokacijo, lahko zamudijo ob začetku ure ali pa gredo 

predčasno iz razreda. NIKAKOR pa ne oboje v isti uri.  Učitelj NE ZAPUŠČA razreda! 

2. OPRAVIČILA –  v 3 delovnih dneh ga mora dijak prinesti razredniku : 

po pravilniku o šolskem redu v srednjih šolah:  

13. člen: Starši, ob njihovem soglasju pa tudi športne, kulturne in druge organizacije ali šole, o 

vzroku odsotnosti dijaka obvestijo šolo najkasneje v treh delovnih dneh od prvega dne 

odsotnosti.  

Če šola o odsotnosti dijaka ni obveščena v roku iz prejšnjega odstavka, razrednik oziroma šola, 

o odsotnosti dijaka obvesti starše najkasneje v štirih delovnih dneh od prvega dne odsotnosti, 

razen, če se s starši ni drugače dogovorila. 

 

3. Dijakov NE spuščamo iz razreda predčasno (prehitro zaključena šolska ura). Vpis dijakov, ki 

zamujajo pouk se evidentira v minutah, vendar se izostanek šteje kot neopravičen. 

 

4. Dosledno izvajanje izdajanja vzgojnih ukrepov po postopku. 

5. Kriteriji ocenjevanja- dijakom naklonjeno vrednotenje točk v primerih minimalnih 

primanjkljajev za doseganje minimalnega standarda. 

6. Nepravočasno prinašanje programov, seminarskih nalog se oceni z nzd oceno, nato se to oceno 

popravi pri pridobitvi programa, seminarske naloge….(evidentira se v e asistentu kot popravil 

oceno). 

Vsaka dva meseca na sestanku ob četrtkih preverimo kako delujejo, kje smo, kako naprej. Ravnateljica 

nenapovedano prihaja na lokacijo SŠ in preverja prisotnost učiteljev v razredu in izvajanje ukrepov. 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

Plan za šolsko leto 2017/ 18 

Oranizatorica: Helena Marolt 

 

Izobražujemo v organizacijskih oblikah:  

-  samoizobraževanje ( konzultacije  in izpit), 

-  organizirana predavanja, 

-  kombinirana oblika. 

 

Verificirani programi: 

- NPI  Obdelovalec lesa,  

- SPI  Trgovec/ prodajalec, mizar, oblikovalec kovin-orodjar  

-  PTI  Ekonomski tehnik, lesarski tehnik, 

 - SSI  Ekonomski tehnik, lesarski tehnik 

 - SI    Gimnazija, maturitetni tečaj, 

 Tečajne oblike: Računalniška pismenost za odrasle, Operater CNC naprav, Podjetniške delavnice 

(osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt), Slovenščina kot drugi in tuji jezik, Nemščina za odrasle 

– 1. stopnja, Učenje osnov podjetništva – Sprejmi izziv 

 

Postopek vpisa 

  

Za vpis odraslih v posamezni program veljajo isti pogoji oz. zahteve kot za vpisovanje rednih dijakov. 

Ob vpisu prinesejo s seboj: 

- prijava za vpis, obrazec 1,20, 

- dokazila o predhodni izobrazbi, 

- kopija osebnega dokumenta s sliko. 

V računovodstvu ali pri organizatorju izobraževanja odraslih prejme kandidat položnico za vpis ( 

vpisnina znaša 120,00€). Po plačilu vpisnine dobi dijak potrdilo o vpisu. 

Šolnino plačajo izredni dijaki po podpisu pogodbe o izobraževanju v enkratnem znesku ali obročno 

(obrok naj ne bi bil manjši kot 100,00€). 

 

V šolskem letu je bilo razpisanih:  

 

 

Program - poklic  

NPI - OBDELOVALEC LESA 15 

 SPI - MIZAR 30 

SPI – TRGOVEC/ PRODAJALEC 30 

SPI – OBLIKOVALEC KOVIN -

ORODJAR 

30 

PTI EKONOMSKI TEHNIK, 13 

PTI LESARSKI TEHNIK 20 

SSI LESARSKI TEHNIK 30 

SSI EKONOMSKI TEHNIK 20 

GIMNAZIJA,  30 
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MATURITETNI TEČAJ 40 

Skupaj 268 

VSE TEČAJNE OBLIKE SE 

PRILAGAJAJO SKUPINI. 

MINIMALNO ŠTEVILO 

DELEŽNIKOV JE 8 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

Realizacija predavanj, konzultacij in izpitov 

v šolskem letu 2017/ 18 

 

Predavanja oziroma konzultacije bodo organizirane od prve polovice oktobra za vse 

programe. V primeru, če je v programu več kot 8 slušateljev se organizira predavanja. 

Predavanja so priporočljiva, niso pa obvezna in bodo potekale v povprečju 3x na teden 

med 16 in 20 uro.  

V primeru konzultacij, potekajo le te v skladu z urnikom konzultacij, kateri bo objavljen 

od 10 oktobra na spletni strani šole in na oglasni deski pred pisarno organizatorja 

izobraževanja odraslih. 

Cenik izobraževanja v šolskem letu 2017/18 ostaja nespremenjen. 

CENIK za šolsko leto 2017/18 

 

Program  Cena 

SPI - prodajalec 1. letnik  900 € 

 2. letnik 1175 € 

 3. letnik  700 € 

 Zgornji cenik velja, če je dovolj vpisanih, če ne, je 

izobraževanje organizirano kot samoizobraževanje – 

konzultacije in opravljanje izpitov. 

PTI -  EKT 

(ekonomski tehnik) 

1. letnik 1514 € 

2. letnik 1394 € 

PTI- LT 

(lesarski tehnik) 

1. letnik 1489 € 

2. letnik 1344 € 

CENIK SAMOIZOBRAŽEVANJA S KONZULTACIJAMI 

SPI - prodajalec Vsak predmet, ki ga mora opraviti, 75 € 

 SPI - mizar Vsak predmet, ki ga mora opraviti, 75 € 

SSI – ekonomski 

tehnik 

Vsak predmet, ki ga mora opraviti, 75€ 

SI - Gimnazija Vsak predmet, ki ga mora opraviti, 75€ 

Maturitetni tečaj  Vsak predmet, ki ga mora opraviti, 75€ 

( 5x 75 = 375€) 

Računalniška 

pismenost za odrasle 

Tečaj se izvaja, če je dovolj veliko 

število udeležencev 

Cena je odvisna od števila kandidatov 
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Predavatelji po usmeritvah 

V izrednem izobraževanju izvajajo predavanja oz. konzultacije, pripravljajo izpitno gradivo in izvajajo 

izpite vsi profesorji kot pri redno vpisanih, ker pri odraslih izobražujemo iste programe.  

 

Predmetniki 

Vse programe, ki jih izvajamo v rednem izobraževanju, izvajamo tudi v izrednem. Predmetniki so isti 

in so tudi v LDN, samo program PTI – lesarski tehnik izobražujemo le odrasle, zato je predmetnik 

priložen. 

 

PTI – lesarski tehnik / predavanja, konzultacije 

V program se lahko vpišejo kandidati s končanim programom SPI – mizar. 

 

 

PREDMETI 1. letnik (št. ur) 2. letnik (št. ur) kreditne točke 

A – Splošno-izobraževalni predmeti 60 

Slovenščina 

Matematika 

Tuji jezik 

Umetnost 

Zgodovina 

Geografija 

Psihologija 

Fizika 

Kemija 

Športna vzgoja 

42 

31 

42 

10 

/ 

13 

13 

25 

13 

/ 

42 

31 

42 

/ 

13 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

14 

11 

14 

2 

2 

2 

2 

4 

3 

6 

B – Strokovno-teoretični predmeti 37 

Tvoriva 

Tehnologija obdelave lesa 

Konstruiranje lesnih izdelkov 

Stroji za obdelavo lesa 

Podjetje in priprava dela 

Proizvodna tehnika 

Projektiranje 

Ekonomika proizvodnih procesov 

Opremljanje interjerjev 

Žagarstvo in sušenje 

23 

42 

33 

/ 

/ 

/ 

36 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

20 

34 

30 

36 

20 

20 

20 

2 

6 

5 

3 

5 

4 

10 

3 

3 

3 

C – Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk 30 30 7 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu  

Praktično usposabljanje z delom 40 / / 

Odprti kurikul   11 

Interesne dejavnosti                                                                                      4 

SKUPAJ 353 318 120 
 

 

Izobraževanje za program  se zaključi s poklicno maturo: 

- slovenščina (ustno in pisno), 
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- lesarstvo (ustno in pisno), 

- matematika ali tuji jezik (ustno in pisno), 

- izdelek z zagovorom. 

 

Samoizobraževanje 

Ni organiziranih predavanj. Vsak učitelj ima eno uro tedensko rezervirano za konzultacije in izpite po 

objavljenem razporedu. Na konzultacjo se kandidati prijavijo z interno prijavnico pri organizatorju 

izobraževanja. V šolnini, ki jo kandidat plača (75€ po predmetu), sta šteti dve uri konzultacij in enkratno 

opravljanje izpita. 

 

 ORGANIZACIJA DELA 

 

Obveščanje 

Spletna stran šole, oglasna deska pred pisarno organizatorja izrednega izobraževanja, po telefonu ( 

službeni mobilni telefon). 

  

Izpiti ( tudi popravni, predmetni in dopolnilni izpiti, izpitni roki , poklicna matura) 

Po koncu predavanj je  čez en teden izpitni rok za opravljanje izpita. Vsak učitelj ima enkrat mesečno 

izpitne roke. Predhodna prijava na izpit vsaj 5 dni prej, z uradno prijavnico - Zapisnik o izpitu,  Obr 

1.49. Popravnih izpitov pri odraslih ni ampak ponovno opravljanje, ki se zaračuna ( trenutna cena 

25€). Prvi izpit je vštet v šolnini. Tistim, ki prihajajo že z delno narejeno šolo, organizator 

izobraževanja in učitelj predmeta določita priznavanje, za neformalno pridobljeno znanje pa še 

vodja aktiva.  

Po opravljenih izpitih iz vseh predmetov dobi izredni dijak spričevalo z datumom zadnjega 

opravljenega izpita. 

Splošno in poklicno maturo vodi Tomaž Markovič , enako kot za redne dijake, le da je potrebno 

plačati – posamezen izpit 50 €. Odrasli lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih ( 2 + 2 izpita). 

Zaključni izpit vodi Katja Šalehar, enako kot pri rednih dijakih. Posamezni izpit je 50€. 

 

 

Informacija o delovnem času 

Uradne ure za odrasle so vsak dan od 8.00 do 14.00ure na lokaciji –  TZO 22  (1. nadstropje). 

Organizator izrednega izobraževanja je Cvetka Majerle. 

 

PRAVILNIK O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH  

 
Pravila izobraževanja odraslih, ki veljajo na GSŠ  Kočevje, določajo načela, po katerih je šola prilagodila 

organizacijo izobraževanja, časovno razporeditev izobraževanja, ocenjevanje znanja in napredovanje, 

priznavanje predhodno pridobljenega znanja, ki ga odrasli dokažejo z javno veljavno listino ter organe, 

ki o tem odločajo, pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja ter predavateljev. 

 

1. Organizacija izobraževanja 

GSŠ Kočevje za izobraževanje odraslih: 

 Organizira najmanj 30 % ur vzgojno-izobraževalnega dela, ki je za strokovno teoretični del 

programa določen s predmetnikom za mladino. 

 Omogoči udeležencem (samoizobraževanje) konzultacije z učiteljem posameznega predmeta. 

 Organizira preverjanje znanja tudi v obliki seminarjev, seminarskih nalog,  nastopov, izdelave 

praktičnih izdelkov. 

 Organizator izobraževanja odraslih, svetuje udeležencem pri izobraževanju.  
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2.  Časovna razporeditev izobraževanja 

Vzgojno izobraževalno delo je določeno s prilagojenim predmetnikom in sicer tako, da je 

udeležencem omogočeno opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da 

udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Pri 

določanju obveznosti za posameznega kandidata upoštevamo predhodno znanje udeležencev. 

Izobraževalno delo mora biti organizirano tako, da zagotovi možnost smiselnega nadgrajevanja 

znanja in med predmetne povezave. 

GSŠ Kočevje za izobraževanje odraslih organizira predavanja tedensko skozi celotno šolsko leto, 

lahko pa tudi v strnjeni obliki oz. v obliki tečajev in seminarjev. Pri tem ne veljajo z zakonom in 

drugimi predpisi določene najvišje obremenitve z organiziranim vzgojno-izobraževalnim delom za 

dijake v posameznem dnevu. 

 

3.  Ocenjevanje znanja 

      Praviloma se izobraževanje odraslih ocenjuje z izpiti. Z izpitom se lahko ocenjuje znanje 

iz posameznega predmeta za posamezen letnik, lahko pa tudi iz posameznega predmeta 

za celoten program ali več letnikov hkrati. 

Izpite opravljajo odrasli udeleženci ob koncu pouka, lahko pa tudi kot delne izpite po 

posameznih poglavjih. 

Odrasli udeleženci izobraževanja lahko opravljajo izpite večkrat, trikrat pri učitelju 

predmeta, četrtič in nadalje pa pred izpitno komisijo.  

Odrasli so oproščeni ocenjevanja znanja pri predmetih, za katere lahko s spričevalom ali 

drugim javno veljavnim dokumentom dokažejo enakovreden standard znanja.  

Izpite lahko opravljajo tudi odrasli, ki so si znanje pridobili s samoizobraževanjem. 

 

4.  Napredovanje 

Odrasli lahko napredujejo po izobraževalnem programu in opravljajo izpite ne glede na letnik v 

katerega je vpisan, vendar si morajo izpiti za posamezni predmet slediti v zaporedju. V primeru, da 

so neuspešni, ne ponavljajo letnika, temveč ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa 

oz. predmetu, kjer so bili neuspešni. Pri tem število ponavljanj izpitov pri posameznem predmetu 

ni omejeno. V višini šolnine je všteto enkratno opravljanje izpita. Vsako naknadno opravljanje se 

zaračuna.  

Odrasli uspešno končajo letnik, ko so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov in opravijo še druge 

obveznosti po programu. 

 

5. Priznavanje predhodno pridobljenega znanja 

GSŠ Kočevje udeležencem prizna predhodno pridobljeno znanje na podlagi javno veljavne listine, ki 

jo je izdala izobraževalna organizacija, vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnega programa v 

skladu z zakonom. 

Pri tem upoštevamo po standardu znanj enakovredne pozitivno ocenjene predmete, kar ugotavljamo 

na podlagi imena predmeta in primerjave katalogov znanj oziroma učnih načrtov, pri čemer razlike v 

obsegu ur ne smejo presegati več kot 30%. 

Predhodno pridobljeno znanje pri strokovno teoretičnih predmetih se prizna, če javna listina ni bila 

izdana pred več kot 10 leti, razen če se aktiv strokovnih predmetov ne odloči drugače. Upoštevajo se 

praktično pridobljena znanja za zaposlene deležnike izobraževanja odraslih. V primeru, da je listina 

starejša kot 10 let, lahko GSŠ Kočevje določi preizkus znanja, ki obsega znanje, ki je vključeno v 

kataloge znanj v zadnjih 5 letih. 
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Praktični del izobraževanja se lahko prizna, če udeleženec izobraževanja s potrdilom      delodajalca 

dokaže, da je pri  delodajalcu opravljal ustrezno delo najmanj v obsegu časa,  ki je z izobraževalnim 

programom določen za   praktično izobraževanje. 

Neformalno pridobljeno znanje oceni komisija, ki jo sestavlja profesor predmeta, vodja aktiva in 

organizator izobraževanja odraslih. 

 

5.  Pristojnosti  

Pred vključitvijo v izobraževanje opravi vodja ali organizator izobraževanja z udeležencem 

izobraževanja uvodni pogovor, s katerim ugotovi predhodno znanje in izkušnje, pa tudi najprimernejše 

prilagoditve, ki so potrebne za njegovo uspešno izobraževanje. 

O prilagoditvi organizacije izobraževanja, časovni razporeditvi izobraževanja, ocenjevanju znanja ter 

o priznavanju predhodno pridobljenega znanja odloči ravnatelj šole potem, ko si je pridobil k svojim 

odločitvam mnenje organizatorja izobraževanja odraslih. 

 

6. Ugovor 

Udeleženec izobraževanja lahko na odločitev ravnatelja vloži pisni ugovor, o katerem odloči učiteljski 

zbor. Odločitev učiteljskega zbora je dokončna.  

 

7. Pravice in obveznosti predavateljev 

Predavatelji pripravijo učni načrt za svoj predmet. Opredeliti morajo temeljne cilje, ki jih morajo 

udeleženci izobraževanja doseči, bistveno vsebino, s katero bodo cilje dosegli, v katalogu znanja pa 

prav tako označiti temeljno znanje, ki se preverja in je pogoj za nadaljevanje izobraževanja. Ker imajo 

na voljo omejeno število ur neposrednega pouka, teme načrtujejo skladno s časom, ki ga imajo na 

voljo, predvidijo čas za ponavljanje in utrjevanje ter sprotno ocenjevanje znanja.  

Učni načrt oddajo vodji oz. organizatorju izobraževanja odraslih. 

 

8. Pravice in obveznosti udeležencev izobraževanja glede opravljanja izpitov in plačevanja 

šolnine 

 Ob vpisu v posamezen program izobraževanja, ki ga izvaja GSŠ Kočevje morajo udeleženci 

izobraževanja plačati vpisnino. Vpisnina mora biti poravnana pred začetkom izobraževanja. 

 Cena šolnine za posamezni program je različna, ker je tudi različno število predmetov, oz.   se 

izobraževanje izvaja  z organiziranimi predavanji ali z konzultacijami. 

 Udeležencem izobraževanja omogočamo obročno plačevanje šolnine. Posamezen znesek je 

potrebno plačati vsak mesec do 18. v mesecu.  

 Pri vpisnini je potrebno poravnati tudi prvi obrok šolnine. 

 V ceni šolnine so zajeta predavanja po prilagojenem predmetniku, sprotno ocenjevanje znanja ter 

pravica do prvega ocenjevanja znanja za vsak predmet.  

 Pri samoizobraževanju so v ceno šolnine zajete konzultacije in opravljanje prvega ocenjevanja 

znanja za vsak predmet. 

 Udeleženci izobraževanja morajo vsa ponovna opravljanja izpitov za posamezni predmet in 

zaključni izpit ter izpit poklicne mature plačati po veljavnem ceniku, in sicer pred pristopom k 

izpitu, ker niso predmet šolnine. 

 Udeleženci izobraževanja se  morajo k opravljanju izpita prijaviti najmanj 5 dni pred izpitom oz. 

odjaviti od izpita 3 dni prej. Udeleženec izobraževanja mora imeti poravnane vse obveznosti iz 

šolnine pred opravljanjem vsakega izpita. Če obveznosti niso poravnane, kandidat nima pravice 

pristopiti k opravljanju izpita. 

  

Ob zaključku izobraževanja dobijo udeleženci spričevala, vendar morajo predhodno vodji oz. 

organizatorju izobraževanja odraslih prinesti potrdila: 

- računovodstva, da so vse obveznosti poravnane, 

- skrbnika učbeniškega sklada in knjižničarke, da je vrnil vso literaturo. 
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Pravilnik izobraževanja odraslih na GSŠ Kočevje je oblikovan na podlagi Navodil za prilagajanje 

izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslim udeležencem 

izobraževanja, Uradni list Republike Slovenije, št. 80/98. Pravilnik je bil potrjen na seji  Sveta Srednje 

šole Kočevje dne 6.7.2011 

                                                                                 

                                                                 

ORGANIZACIJA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA IN NAČRT VPISA 

Število dijakov 

Skupno je na šolo vpisanih 334 dijakov na dan 15.9.2017. Skupno je na šoli 164 fantov in 170 deklet. 

2         Razred ponavlja 9 dijakov dijakov iz šole (2 dijaka v programu ET, 1 dijak v G, 2 dijakinji iz programa 

PRO, 2 dijakinji iz  programa PTI EKT, 2 dijaka iz programa OKO. 

3         V šolo sta vpisana 2 dijaki tujci, 1 dijak v G (potrebuje tečaj SLo za tujce), 1 dijak  v programu  OKO.Ob 

aimata pravico do tečaja SLO za tujce.  

4         Naknadno (1.9 do 14.9. 2017 ) se je vpisalo 11 dijakov: 2 dijaka v G, 1 dijaka v ET, 1 dijak v ST, 2 

dijaka v OKO, 3 dijaki v MIZ, 2 dijakinji v PRO, 1 dijak v ET PTI. 

5         Iz šole se je med šolskim letom 2016/17  (v času od 1. 9. 2016 do vključno 31.8.2017) izpisalo 26 dijakov 

(4 ET,  1 G, 5 ET PTI, 8  MIZ, 3 OBL, 3 PRO, 2 OKO). 

 

Številčno stanje dijakov ob pričetku pouka 2017/18 (15.9. 2017) 

  Vpisani 

na dan 

15.9.2016 

M Ž TJ1 ANG TJ2 NEM TJ2 FRA 

1. A 20 7 13 20 20 
 

1. B 23 9 14 23 23   

2. A 21 7 14 21 16 5 

2. B 18 7 11 18 17 1  

3. A 25 11 14 25 8  17 

3. B 22 10 12 22 22 
 

4. A 15 3 12 15 2 13 

4. B 15 7 8 15 15 
 

GIM 159 61 98 159 123 36 

1. C 8 3 5 8 8   

2. C 14 7 7 14 14   
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3. C 6 3 3 6 6   

4. C 9 4 5 9 9   

ET 37 17 20 40 40 0 

1.D 

(STROJNI TEHNIK) 

23 23  23   

ST 23 23 0 23 0 0 

SKUPAJ  LJ 12 219 101 118 219 160 36 

1. PRO 11 2 9 11     

2. PRO 18 2 16 18     

3. PRO 14 2 12 14     

4. ET/pti 10 4 6 10 10   

5. ET/pti 11 5 6 11 11    

SKUPAJ PRO, ET PTI 64 15 49 64 11 0 

1. MIZ 7 5 2 7     

2. MIZ 10 10 0 10     

3. MIZ 8 7 1 8     

1. OBL 2 2 0       

2. OBL 6 6 0       

SKUPAJ 33 30 3 17 0 0 

1. OK 7 7 0 7      

2.OK 7 7 0 7   

3.OK 4 4 0 4   

SKUPAJ 18 18 0 18   

SKUPAJ TZO 22 115 63 52 99 11 0 
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šola 334 164 170 318 171 36 

 

 

Načrt vpisa 

Načrt vpisa in novi izobraževalni programi  

Šola bo v prihodnjem šolskem letu vpisovala 2 oddelka programa gimnazija. Poleg tega bo šola 

razpisala 1 oddelek programa Ekonomski tehnik SSI IN 1 oddelek programa strojni tehnik, 1 

oddelek programa PRO, ET PTI, 1 oddelek MIZ, 1 oddelek OBL ter 1 oddelek SPI Oblikovalec 

kovin- orodjar.  

Dosedanje poklicne in strokovne programe smo v odprtem kurikulu prenovili tako, da 

poudarjamo z novim predmetom podjetniške vsebine, ročne spretnosti kot dodana vrednost 

izdelkom,  turistične storitve v okviru podjetništva ter informatiko  in multimediji v poslovanju 

na stopnji SSI.   

V programu gimnazija izvajamo v 2. in 3. letniku predmete KULTURA IN CIVILIZACIJA, 

ŠTUDIJ OKOLJA Z INFORMTAIKO IN LIKOVNO SNOVANJE. 

Šola bo izvajala svoj program na lokaciji Ljubljanska 12, Trg zbora odposlancev 22 in predmet 

LIKOVNO SNOVANJE  na naslovu KCK, TZO 62, Kočevje. 

 

Razporeditev v oddelke 

Razporeditev v oddelke in skupine se določa po normativih. Oddelki se v realnosti oblikujejo 

uravnoteženo in racionalno ter v skupnem seštevku sledijo normativom.  

Dijaki v programu gimnazija so razporejeni v 2 oddelka 1. letnika, 2.letnika, 3. letnika in 

4.letnika. Olbikovanje dveh oddelkoh v 4. l G nam omogoča znižan normativ zardai dijakinje 

z Odločbo o usmeritvi in znižanim nomrtaivom. Skrajno racionalno komaj sledimo načelom 

delitve v skupine glede na določen normativ pri pouku športne vzgoje. 

V programu ET SSI so dijaki razporejeni v 1 oddelek v  2.,  3. in 4. letniku; v 1. letniku so pri 

splošno izobraževalnih predmetih združeni z dijaki iz ST v kombiniran oddelek.  

V  programu ET PTI sta 2 samostojna oddelka. V 1. in 3. letniku so pri splošnoizobraževalnih 

predmetih združeni dijaki programa PRO in MIZ in OKO v 1 oddelek. V 2. letniku so dijaki 

razporejeni v dva oddelka in sicer dijaki programa MIZ  in PRO v en oddelke, dijaki programov 

OKO v drug oddelek. Dijaki programa OKO so v 2. in 3. letniku združeni v eno skupino pri 

pratičlnem pouku v dleavnici. 

Dijaki 1. in 2. letnika  OBD LES so združeni v 1 oddelek.  

Pouk francoščine kot TJ2 v programu GIM bomo izvajali v 2.,3., in 4.letniku.  

 

 

Razporeditev dijakov 4. letnika 

Pouk matematike in angleščine poteka istočasno v dveh oddelkih, dijaki so glede na interes po 
nivojih razdeljeni na osnovni in višji nivo. Dijaki, ki so se odločili za višjo raven, dodatno 
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obiskujejo še skupino za višjo raven. Kljub nizkemu številu dijakov sta olbikovana dva oddelka 
4. letnika G zaradi znižanega normtaiva za dijkinjo z Odločbo o usmeritvi. 
Dijaki 4. letnika so razporejeni v izbirne skupine glede na 2 izbrana predmeta za maturo. Urnik 
izbirnih skupin v 4. letniku je izdelan tako, da imajo dijaki skupne ure v sredini dopoldneva, 
izbirne skupine pa pred pričetkom ali po zaključku skupnega dela. Opažamo, da je interes za 
predmete stabilen. Izbirne maturitetne skupine imajo naslednje število dijakov: 

 
Predmet splošne mature Osnovna raven Višja raven 

Matematika 16 14 

Angleščina 17 10 

Fizika 11 - 

Biologija 9 - 

Kemija 8 - 

Informatika 8 - 

Geografija 10 - 

Psihologija 12 - 

Izbirni predmet v 2. in 3. letniku 2. letnik 3. letnik 

Kultura in civilizacija (KIC) 13 19 

Likovno snovanje (LSN) 12 7 

Študij okolja (ŠOK) 14 21 

 
 

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti 

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti se za redno vpisane dijake izvajajo v junijskem in 

avgustovskem roku v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju v srednjih šolah (Ur.l. RS št. 

60/2010). 

Za dijake vpisane v programe za odrasle se izpiti izvajajo skozi celo šolsko leto po razporedu 

in urniku. V času letnih počitnic ne izvajamo izpitov za odrasle. 

Izpitni roki  

Pomembni datumi: 

28.5.2018: izpitni rok za izboljševanje ocene (zaključni letniki) 

1.2.2018:  začetek zimskega izpitnega roka POM,  

1.6.2018 – začetek spomladanskega izpitnega roka za ZI,  

29.5.2018 – začetek spomladanskega izpitnega roka za SM in POM 

24.8.2018 - začetek jesenskega izpitnega roka SM in POM 

27.10.2017 – Ravnateljev dan ob zagotovljnei 100 udeležbi zaposlenih  

 

Matura in poklicna matura 

Izpita bosta potekala po koledarju, ki ga bo sprejela DKSM in DKSPOM.  
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NAČRT STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV 

IZOBRAŽEVANJE IZVEN ŠOLE 

UČITELJ Naslov seminarja 

Marica Bartol Študijske skupine, Gea collage, Seminar za učna podjetja, 

Podjetniški inkubator Kočevje 

Irena Trope Študijske skupine, Podjetniški inkubator Kočevje 

Tanja Masterl Študijske skupine, Sirikt 2017, Konferenca LEGO, Konferenca 

Kakovost v izobraževanju 

Helena Marolt Podjetništvo, turizem, študijske skupine, seminarji s področja financ 

Nataša Tekavec Trening komunikacije, študijske skupine, seminarji s področja 

financ 

Ivana Ciglič Študijske skupine, seminarji s področja financ, Podjetniški 

inkubator Kočevje, Simpozij računovodij 

Toni Mihelič Sirikt 2017, NTK, Tehnološke novosti v šolstvu 

Novak, Lavrič, Papež, 

Grgurič Vidic, Devjak 

Tradicionalni zajtrk za mentorje v CD (28. avgust 2017) 

Novak Študijska skupina SLO; UZG (22. 8.) 

Zgonc Študijska skupina GLA 

Devjak; Papež, Lavrič Študijska skupina SLO 

Grgurič Vidic  Študijska skupina 

Grgurič Vidic Seminarji IZUM (glede na ponudbo) 

Papež Seminarji v okviru projekta OBJEM 

Lavrič, Novak Seminarji za maturo 

Papež Strokovni posvet Umetnost, šport in dediščina (25. 9.) 

Papež, Novak Slovenistični kongres (22. 9.) 

Loti M. Behin Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Jasna Vesel  Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Lucija Kos Bartol Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Maja Kmetič Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Uroš Cankar Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Iva Kaplan Študijske skupine, en seminar iz kataloga/ naknadno 

Mirko Škof Študijska skupina za matematiko 

Andreja Dragovan Študijska skupina za matematiko 

Mitja Bončina Študijska skupina za matematiko 

Andreja Dragovan Seminar za poklicno maturo 

Zorka Potisk 

 

FS (znotraj tega deluje študijska skupina za biologijo) 
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Nina Recek 

 

Študijska skupina NAR 

Milena Čahuk 

 

Študijska skupina 

Milena Čahuk 

 

Seminar za fizike: Izboljšanje učenja in procesa samoevalvacije na 

podlagi podatkov eksternih preverjanja znanja I-fizika na maturi 

Milena Čahuk 

 

Konferenca: kakovost 

Karin Kočevar 

 

Študijska skupina  

Karin Kočevar 

 

Sladkorna bolezen 

Anja Hace Študijska skupina 

Ela Bečirović 

 

Študijska skupina, 

Ela Bečirović 

 

Seminar za ocenjevalce na maturi 

Ela Bečirović 

 

Poti izboljšanja učnih dosežkov-kemija (učenje z raziskovanjem v 

kontekstu snovi in kemijskih reakcij 

Borut Pogorelec Študijske skupine 

Katja Šalehar Študijske skupine 

Katja Šalehar ZI 

Mojca Adamič Varga Novosti stroke (Književnost na maturi), študijska skupina 

Ana Mihelič  Novosti stroke (Književnost na maturi), študijska skupina 

Marjeta G. Markovič Novosti stroke (Goethe-Institut), Erasmus, nova gradiva, prva 

pomoč, književnost na maturi, študijska skupina 

Tomaž Markovič PM, SM 

Barbara Markelj Novosti stroke, Erasmus+, študijska skupina 

Maruša M. Avsec Novosti stroke, slovensko-francoski letni seminar, študijska skupina 

Jože Pavlič Udeležba na okrogli mizi v okviru pohištvenega ali obrtnega sejma  

  

Janko Marinč Seminarji, ki jih organizira PIK Kočevje 

Drago Brinšek Udeležba na okrogli mizi v okviru pohištvenega ali obrtnega sejma  

MARKO OŽBOLT STROKOVNI IZPIT 

MARKO OŽBOLT DIGITALNE KOMPETENCE IN SODOBNI POUK 
 

IZOBRAŽEVANJE V ŠOLI 

Naslov IZVAJALEC 

  

Delo z  dijaki z vedenjskimi motnjami  v 

programu NPI- oktober 2017 

Po dogovoru 
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SODELOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 

Šola se vsako leto predstavi tudi širši javnosti  in sicer z naslednjimi aktivnostmi. Večina 

jih je namenjena promociji šole. Zato navajamo vsebino načrtovanih aktivnosti v načrtu 

promocija šole.  

 Vsebina, posebnosti, novosti ČAS  VODJA, 

sodelujoči  

SODELOVANJE NA 

SEJMIH 

- Sodelovanje na sejmih, oddaljenih do 60 

km. 

- Sodelujejo tisti, ki izdelke dobro poznajo. 

2017/18 Aktiv LES 

FESTIVAL LESA Tržnica 

Delavnice za OŠ, občane 

Izdelki dijakov  

 

Junij, 

oktober, 

december 

2017 

Kamšek 

Tekavec 

  

Dolšina Delač 

SODELOVANJE Z 

MUZEJEM 

Razstave iz muzeja na SŠ in Gimnaziji 

 

2017/18  Tekavec 

Dolšina Delač 

Grgurič Vidic 

SODELOVANJE Z OŠ 

LJUBO ŠERCER 

Delovna praksa 2017/18 Pavlič 

SODELOVANJE Z 

VRTCEM   

- Organizacija teka po stadionu (ZDRAV 

DAN NA ŠOLI), morda še 1. triada 

 

- Vrtec na obisku 

April 2018 Šalehar,  

Tekavec  

 

Dolšina Delač 

 

SODELOVANJE Z ZD 

KOČEVJE 

- Zdrav dan 

- Zobozdravstvo (sistematski pregledi) 

April 2018 Šalehar  

PREDSTAVITEV ŠOLE 

V MEDIJIH, ČLANKI 

- Z mediji sodelovati tudi v bodoče, tudi z 

Dolenjskim listom 

- Ohraniti objave in načrtovati delo  

- Spletno oglaševanje  

 

- Dnevnikov projekt -  Obrazi prihodnosti 

 

 

 

vsak mesec  

 

 HOČEVAR 

 

Aktiv SLO: 

Obrazi 

prihodnosti 

Dijaki kot OIV 

NATEČAJI Natečaj: Izziv patenta   2017 AKTIV SLO 

POLETNO VARSTVO ZA 

UČENCE OŠ 

Poletno varstvo osnovnošolcev (v povezavi z 

Občino Kočevje) 

 

 

Julij 2017, 

2018 

KAMŠEK 

 

PESEM ZA KAVO - Svetovni dan poezije -  Pesem za kavo 21. marec 

2018 

Aktiv SLO, 

Novak 

Dolšina Delač 

  

RAZSTAVA 

ZAKLJUČNIH 

IZDELKOV V TUŠU 

- Izdelki dijakov lesarske smeri Maj-junij 

2018 

Aktiv LES 

SODELOVANJE Z 

LASTNIM IZDELKOM 

ŠOLE NA NATEČAJU 

»NAJ SPOMINEK 

KOČEVSKE« 

Oblikovati izdelek za natečaj in prodajo, 

povezava s preteklostjo Kočevske, material: 

les 

Spomladi 

2018 

VODJA 

AKTIVA LES  

 

Kos Bartol   

DNEVI EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE 

– DEKD IN TKD 

Ekoremediacije Rinže (ogled pod vodstvom 

Mihe Varga), dogodek prijavljen na DEKD; 

sodelovanje dijakov ŠOK-a 

28. sept. 

2018 

Novak 

Kmetič 

Potisk 

OSTALO Pletarska razstava 2017/18 Marinč 
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Ostale dejavnosti navajamo v nadaljevanju:   

 Predstavitve:   

 Profesorica BIO in dijaki bodo organizirali aktivnosti ob dnevu AIDSa ob 1. decembru 

na ploščadi v Kočevju 

 O dosežkih bomo obveščali redno vse lokalne medije ( Kočevsko, Utrip, Krošnjar), 

na radiu Univox in Urban,  koordinator obveščanja je Katja Hočevar, 

 Ob večjih dosežkih bomo organizirali tiskovne konference 

 

Sodelovanje na prireditvah:  

 Dijaki šole bodo na prošnjo organizatorjev sodelovali kot povezovalci ali 

      recitatorji na različnih proslavah,   

      Učitelji bodo predstavljali uspele projekte in primere dobre prakse na različnih 

      strokovnih srečanjih. 

 Sodelovanje učiteljev lesarstva z Biotehniško fakulteto oddelek za lesarstvo, 

Društvom inženirjev in tehnikov Ljubljana, 

 Sodelovanje s Klubom mladih Kočevje,  

 Sodelovanje s KCK – smo člani ZELENe EKIPe KOČEVSKO 

 Sodelovanje s Turističnim društvom Kočevje,  

 

Dijaki -Status športnika, glasbenika, tekmovalca in na Ljubljanski še status raziskovalca 

Dijaki, ki ob rednem šolskem delu trenirajo v športnem klubu ali se vzporedno izobražujejo po 

drugem srednješolskem programu, lahko zaprosijo za status, s katerim se omogočijo dijaku 

nemotene klubske in druge priprave. 

Dijak zaprosi za status z vlogo, ki jo dobi pri razredniku prvi šolski dan. Vloga predvideva 

potrdilo kluba, da je dijak registriran igralec kluba. Za vrhunske športnike se natančneje 

opredelijo pravice in obveznosti šole in dijaka. Učiteljski zbor obravnava oddane vloge dijakov 

in o njih glasuje o mnenju, ki ga posreduje ravnateljici.  

Skladno z določili internega dela Pravilnika o šolskem redu lahko dijaki zaprosijo za status 

glasbenika, tekmovalca ali raziskovalca, če izpolnjujejo pogoje, ki so določeni v šolskih 

pravilih. Za prijavo uporabijo enako vlogo kot za status športnika. 

Dijaki s posebnimi potrebami 

Šola posveča sistematično posebno pozornost dijakom s posebnimi potrebami. Predvsem se 

osredotočamo na dijake, ki imajo zdravstvene in druge težave ali so napoteni v šolo z odločbo o 

usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopke o dodelitvi sklepov o prilagajanju šolskih 

obveznosti dijakom s posebnimi potrebami. V tem šolskem letu bomo pomagali pri izobraževanju 

na podlagi odločbe o usmeritvi po individualnem programu: 

 

Šolo obiskuje 30 dijakov z Odločbamo o usmeritvi, za 14 dijakov pričakujemo odločbo o 

usmeritvi ZRSŠ. 

V programu ekonomski tehnik imajo veljavno odločbo o usmeritvi 3 dijaki (1 dijak v 2. letniku 

ima znižan normativ), v gimnaziji gimnazija 5 dijakov (1 dijakinja ima v 4. letniku znižan 

normativ), v programu strojni tehnik so 4 dijaki še v procesu pridobivanja odločbe.  

V poklicnih programih bo šolo obiskovalo predvidoma 32 dijakov s posebnimi potrebami, od tega 

je 22 dijakov že usmerjenih, za 10 dijakov pričakujemo odločbo o usmeritvi ZŠRS (NPI 3 dijaki; 
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v postopku na Zavodu za šolstvo sta še 2 dijaka), SPI 18 dijakov; v postopku še 5 dijakov), PTI-

ET 1 dijak (v postopku so še 3 dijaki). 

V letošnjem letu imamo vključenih v projekt Botrstvo 9 dijakov v poklicnih programih: ( 3 dijaki 

PRO,  3 dijaki OBL, 3 dijaki MIZ). Iz OŠ Ljubo Šercer prihaja en dijak, pri katerem bomo 

Botrstvo nadaljevali. Sredstva so v začetku leta namenjena nakupu kovčkov z orodjem za dijake 

lesarskih programov in stroškom šolskih potrebščin ter učbeniškega sklada, kasneje plačilu 

ekskurzij, vstopnin, avtobusnih prevozov in individualno po potrebi. Tudi letos pričakujemo med 

letom dodatne vloge. 

 

 Pedagoško  delo  

 NAČRTOVANI SESTANKI oz. termini za sodelovanje: 

 Tedenski kratki sestanki - vsako sredo(gimnazija), vsak torek (SŠ) med glavnim    

 odmorom. Namen teh sestankov je tekoče informiranje vseh učiteljev o dogajanju na 

 šoli, o organizaciji in potrebnih aktivnostih, določanju spremstev, glasovanju. Obvezna 

            je prisotnost za vse strokovne delavce. 

            Redovalne konference bodo potekale kot do sedaj ločeno po programih v torkovem in  

            četrtkovem terminu od 13.35 dalje. 

 Sestanki RUZ bodo izvedeni 2krat letno poleg redovalnih konferenc za vse programe, 

kjer bomo spremljali razredno problematiko dijakov, učnega uspeha in podobno. 

 trikrat letno bodo učitelji poročali o izvedbi AVTENTIČNIH NALOG in po prvi 

redovalni konferenci ob polletju o izvedbi drugih projektov na šoli..  

 Šolski razvojni tim se bo sestajal po potrebi in dogovoru. Predvidoma bo več sestankov 

ŠRT v spomladanskem času, ko se začnejo priprave za novo šolsko leto.   

 V torkovem ali četrtkovem terminu ob 13.30 se bodo sestajali projektni timi, izvedena 

bodo interna krajša predavanja ali pa sestanki celotnega učiteljskega zbora po potrebi.  

 Razredniki bodo izvajali obvezne oddelčne redovalne konference, ki bodo potekale 

ob redovalnih konferencah in po potrebi v drugih terminih.  

 Ravnateljica se bo sestala z dijaško skupnostjo dvakrat in sicer v septembru in aprilu. 

Na teh srečanjih bodo dijaki lahko posredovali svoje pripombe in predloge za delo na 

šoli.  

 

 

Razvojno pedagoške naloge na gimnaziji in srednji šoli poteka v sklopu razvojnih projektov. 

V nadaljevanju sledijo načrti projektov:  

RAZVOJNO PEDAGOŠKI PROJEKTI 

NAČRT ZA  PROJEKT 

 AVTENTIČNE NALOGE Z ELEMENTI FORMATIVNEGA SPREMLJANJA 

KOORDINATORJA: Ana Mihelič 

MENTORICE: Mojca Adamič Varga, Meta Kamšek, Ana Mihelič, Zorica Potisk, Marjana Dolšina Delač 

ČLANI: Vsi člani učiteljskega zbora. 
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VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Izobraževanje Avgust 2017 Mentorice 

Priprava načrta AN Avgust 2017 – marec 2018 Posamezni izvajalci 

Pregled načrtov AN September 2017 – april 2018 Mentorice  

Izvedba AN v razredu in 

evalvacija  

September 2017 – april 2018 

(glej skupno preglednico!) 

Posamezni izvajalci 

Ključni sklepi za šolsko leto 2017 / 2018: 

- Pri načrtovanju prenovljenih ali novi avtentičnih nalog učitelji upoštevajo dogovore oz. 
Sklepe, ki so bili sprejeti na avgustovski delavnici (glej zapis »Dogovori-rešitve« v spletni 
učilnici) 

- Učitelji v svoje načrte avtentičnih nalog vnesejo po 2 elementa formativnega spremljanja. 
- Predstavitve izvedenih avtentičnih nalog bodo potekale na 3 mesece. 

 

SKUPNA PREGLEDNICA IZVAJANJA AVTENTIČNIH NALOG 2017/2018 

Oddelek Učitelj Točen naslov AN Ponovljena/ 

nova AN 

Končni 

izdelek/naloga 

Čas izvedbe 

(mesec) 

1. a Ana Mihelič Meet me! prenovljena Govorni nastop in 

“scrapbook” 

november, 

december 

1. a Vanja Novak Simbolna 

podoba dijaka 

nova Likovni izdelek november 

1. a Lucija Kos 

Bartol 

Rimljani pri 

pouku zgodovine 

prenovljena Zbornik GG april, maj 

1. a Zorka Potisk Zgradba 

evkariontske 

celice 

nova Model celice (3D 

iz odpadkov) 

december 

2017 

1. b Mojca Adamič 

Varga 

Meet me! prenovljena Govorni nastop in 

“scrapbook” 

november, 

december 

1. b Vanja Novak Simbolna podoba 

dijaka 

nova Likovni izdelek november 

1. b Zorka Potisk Zgradba 

evkariontske 

celice 

nova Model celice (3D iz 

odpadkov) 

december 

2017 

2. a Milena Čahuk Merjenje 

izkoristka grelca za 

vodo 

ponovljena poročilo februar, marec 
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2. a Ana Mihelič At the Doctor’s ponovljena Govorni nastop - 

dialog med 

zdravnikom in 

bolnikom 

november 

2. a Vanja Novak Pismo Jezikovni 

policiji 

prenovljena uradno pismo december 

2. a Zorka Potisk Ekologija tal prenovljena Časopisni članek april 2018 

2. a 

(fantje) 

Borut 

Pogorelec 

Vzdržljivost ponovljena Test vzdržljivosti marec 2018 

2. b Mojca Adamič 

Varga 

At the doctor’s ponovljena dialog pri zdravniku 

- govorni nastop v 

dvojicah 

november 

2. b Milena Čahuk Merjenje 

izkoristka grelca za 

vodo 

ponovljena poročilo februar, marec 

2. b Mirko Škof Varčen nakup 

sadja 

ponovljena poročilo o varčnem 

nakupu sadja 

februar, marec 

2. b Daniela Lavrič Zakaj (ne) brati 

Hamleta? 

nova Kolumna/komentar september/ 

oktober 

2. b Zorka Potisk Ekologija tal prenovljena Časopisni članek april 2018 

2. b 

(fantje) 

Borut 

Pogorelec 

Vzdržljivost ponovljena Test vzdržljivosti marec 2018 

3. a Maruša Marn 

Avsec 

Vêtements et 

Accessoires 

ponovljena dialog v trgovini - 

govorni nastop v 

parih 

december, 

januar 

3. a Ela Bečirović, 

Dijana G. Vidic 

Katero plastiko naj 

uporabimo za 

izdelavo embalaže 

za kis? 

 

nova 

poročilo vodje 

razvojnega oddelka 

januar/februar 

3. a Ana Mihelič An Ideal Husband ponovljena aktualizacija in 

dramatizacija 

dramskega besedila 

januar/februar 

3. b Mojca Adamič 

Varga 

An Ideal Husband ponovljena aktualizacija in 

dramatizacija 

dramskega besedila 

februar 
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3. b Ela Bečirović, 

Dijana G. Vidic 

Katero plastiko naj 

uporabimo za 

izdelavo embalaže 

za kis? 

 

nova 

poročilo vodje 

razvojnega oddelka 

januar/februar 

3. b Nina  Papež Drugačnost prenovljena komentar dec. in januar 

4. a Marjeta G. 

Markovič 

die 

Wettervorhersage 

ponovljena govorni nastop v 

vlogi 

napovedovalca 

vremena 

februar  

4. a Maja Kmetič Populacijski trendi 

kot vzrok in 

posledica 

gospodarskega 

stanja občin 

spremenjena 

stara 

strokovno poročilo 

za gospodarsko 

ministrstvo 

november/ 

december 

4. a Mitja Bončina Volumen vrtenin 

(uporaba 

določenega 

integrala) VIŠJI 

NIVO 

ponovljena Poročilo živilskega 

tehnologa 

marec 

4. a Ana Mihelič Animal Farm nova Govorni nastop - 

pogovorna TV 

oddaja  

januar 

4. a Uroš Cankar Filozofski esej ponovljena filozofski esej april 

4. b Mojca Adamič 

Varga 

Animal Farm nova Govorni nastop - 

pogovorna TV 

oddaja  

januar 

4. b Marjeta G. 

Markovič 

die 

Wettervorhersage 

ponovljena govorni nastop v 

vlogi 

napovedovalca 

vremena 

februar  

4. b Maja Kmetič Populacijski trendi 

kot vzrok in 

posledica 

gospodarskega 

stanja občin 

spremenjena 

stara 

strokovno poročilo 

za gospodarsko 

ministrstvo 

november/ 

december 

4. b Mitja Bončina Volumen vrtenin 

(uporaba 

določenega 

ponovljena Poročilo živilskega 

tehnologa 

marec 
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integrala) VIŠJI 

NIVO 

4. b Uroš Cankar Filozofski esej ponovljena filozofski esej april 

1. c Marica Bartol Podjetje Ponovljena Poslovni sestanek 

med lastnikom in 

investitor-jem 

marec 

1. c Irena Trope Jaz, bloger! Ponovljena Predstavitev na 

blogu (predstavitev 

sebe in svoje 

družine, svojega 

vzornika, časopisni 

članek, razglednica, 

križanka, življenjski 

moto) 

april 

2. c Loti 

Mesojedec 

Behin 

Razvoj turizma v 

domači pokrajini 

Ponovljena Pismo županu/ 

Zavodu  za turizem 

januar, februar 

2. c Marica Bartol Poslovna 

dokumentacija 

(povpraševanje in 

ponudba) 

Ponovljena Izdelana dopisa: 

povpraševanje in 

ponudba 

junij 

2. c Irena Trope Poslovna 

dokumentacija 

(povpraševanje in 

ponudba) 

Ponovljena Izdelana dopisa: 

povpraševanje in 

ponudba 

junij 

2. c Ivana Ciglič, 

Marica Bartol, 

Irena Trope 

Priprava izdelka za 

trženje 

Ponovljena Izdelek: DZ september 

3. c Ciglič Ivana Vodenje 

blagajniškega 

poslovanja 

Ponovljena DZ Vodenje b.p. in 

knjiženje 

december 

3. c Karin Kočevar Od proizvodnje do 

prodaje izdelka 

ponovljena črtna koda na 

marmeladi - izdelek 

september 

3. c Nina Papež Poslovni pogovor ponovljena igra vlog  november 

4. c Mojca Adamič 

Varga 

Applying for a job: 

Job interview 

nova govorni nastop - 

zaposlitveni 

intervju 

december/ 

januar 
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4. c Ciglič Ivana Moj finančni 

portfelj 

nova Izdelek: Naložba v 

sklade 

december-jan. 

4. c Nina Papež Poslovni pogovor ponovljena igra vlog november 

1. EKT Nataša 

Tekavec, 

Helena Marolt 

Osebni in 

podjetniški 

portfolio MPP 

ponovljena Osebni in 

podjetniški 

portfolio 

september, 

oktober 

1. SPI-

MIZ 

Jože Pavlič Okvir Ponovljena Okvir november, 

december 

1. SPI- 

MIZ 

Andreja 

Devjak 

Prošnja za ... Ponovljena Prošnja za 

opravljanje  PUD-a 

pri delodajalcu 

november 

1. SPI_ 

PRO 

Andreja 

Devjak 

 Ponovljena Prošnja  za 

opravljanje PUD-a 

pri delodajacu 

november 

1. SPI- 

OKO 

Andreja 

Devjak 

 Ponovljena Prošnja za 

opravljanje PUD-a  

pri delodajalcu 

november 

1. SPI - 

OKO, 

PRO, 

MIZ 

Nina Recek Merjenje v 

naravoslovju 

Nova Načrtovanje  September - 

oktober 

2. SPI-

MIZ 

Drago Brinšek Intarzija Ponovljena Intarzija januar 

3. SPI-

MIZ 

Janko Marinč Snovanje izdelka Prenovljena 

ponovljena 

Načrtovanje in 

konstrukcijska 

dokumentacija za 

zaključni izdelek 

november, 

december 

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT PISNA SPRETNOST 

IZDELAVA PROJEKTNE NALOGE (1. letnik gimnazija) 

V prvem mora vsak dijak pri predmetu informatika izdelati projektno nalogo po načrtu UBD. 
Predpisano je, da naloga vsebuje vsaj 3000 znakov in vsebuje zahtevane prvine oblikovanja besedila z 
Wordom. Projektna naloga je raziskovalne narave. Dijak raziskuje novosti s področja informacijske 
tehnologije. 
Predmeti: informatika; Učiteljice: Masterl, Papež, Gregorčič Markovič 
Vsebinski koncept projektne naloge:  
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1. Dijak na izbrano temo s področja informacijske tehnologije zbira in zapisuje podatke. Dijak na 
izbrano temo raziskuje, primerja s podobnimi področji in predstavi svoje mnenje.  

2.  Zbrane podatke uredi po predpisanih navodilih za oblikovanje pisnih nalog. 
Obseg projektne naloge: 2000 besed, to je 8 strani brez skic in grafov. 
Dijak pri izdelavi projektne naloge samostojno načrtuje nalogo, išče podatke, zbrane podatke 
vrednotijo in izločijo neustrezne in pripravijo in izvedejo predstavitev. 
Časovnica: 
januar –izbira in določitev naslova projektne naloge 
januar – marec – učenje uporabe orodja za oblikovanje 
januar -marec – iskanje virov 
marec – 4. teden – 1.konzultacija (predstavitev virov in področij) 
marec, maj – pisanje in oblikovanje pisanje projektne naloge 
april – MPP (INF-SLO) povzemanje 
maj – 2 teden, 2. konzultacija (predstavitev oblikovane naloge) 
junij – oddaja in predstavitev projektnih nalog 

 

NAČRT ZA  PROJEKT PISNA SPRETNOST - REFERAT 

SODELUJOČE:    Maja Kmetič (koordinatorica) 
                             Loti Mesojedec Behin, Lucija Kos Bartol, Vanja Novak, Tanja Masterl, Danila  
                             Lavrič, Dijana Grgurić Vidic, Marjana Dolšina Delač,  
                             Nina Papež (koordinatorica projekta Objem) 
VSEBINSKI OKVIR:  

Pred začetkom izvajanja projekta bo izvedena skupna ura za vse dijake 2. letnika. Dijake seznanimo z 

namenom in pomenom obvladovanja te spretnosti (bistvena vprašanja), predstavimo delovni zvezek 

za UBD, dijaki dobijo seznam naslovov in literature – med predlaganimi temami izberejo eno za svoj 

referat. 

Dijaki  v okviru 1. projektnega dne spoznajo teoretične osnove pisanja referata pri pouku slovenščine, 

pri KIZ  spoznajo pravila iskanja literature, citiranja in povzemanja virov ter navajanja virov in 

literature. Pri družboslovnih predmetih SOC, GEO in ZGO  ter pri UZG (morda še INF in en 

naravoslovni predmet)  naredijo povzetek strokovnega besedila oz. napišejo osnutek referata. 

2. projektni dan bo izveden v obliki konzultacij pri mentoricah in Dijani Grgurić Vidic.  

Dijaki oddajo referat mentorju/mentorici ter šolski knjižničarki, obvezno v digitalni in papirni obliki. 

Mentorji/mentorice referatov in knjižničarka pregledajo in točkujejo izdelek po kriterijih, mentorice o 

doseženem številu točk obvestijo dijake. 

V okviru 3. projektnega dne  dijaki spoznajo oz. urijo veščine govornega nastopa (SLO), pri predmetih 

SOC, GEO, ZGO in UZG pa z načeli dobre , ustrezne PowerPoint predstavitve. V dogovoru z 

mentoricami  opravijo vsaj eno konzultacijo, pri multiplikatorici lahko opravijo generalko pred 

govornim nastopom. 

Dijaki predstavijo referat v obliki govornega nastopa (4. projektni dan). Dijaki dobijo oceno po 

opravljenem govornem nastopu.  

Dijaki, ki ne oddajo referata in ne opravijo govornega nastopa, so ocenjeni z negativno oceno.  Ta ocena 

se ne popravlja (izboljšuje). 

ČASOVNI OKVIR:  
Projekt bo potekal  v 2. ocenjevalnem obdobju, od 2. polovice januarja 2018 , ko bo izveden 1. 
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projektni dan, do sredine aprila 2018, ko se bodo izvajali govorni nastopi.  

Referat bodo ocenjevale mentorice in knjižničarka (tehnični del) po izdelanih opisnih kriterijih. 

Dokončna verzija načrta s časovnico bo narejena po avgustovskem sestanku članic skupine PS-referat 

oz. potem, ko bodo znane smernice projekta Objem.                             

                                                                                                                    

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Splošno o projektu: 

Dijaki  v okviru dveh projektnih dni  spoznajo 

teoretične osnove pisanja referata pri pouku 

slovenščine, pri KIZ  ponovijo oblikovanje 

besedila v Word-u (naslovnica, pagina viva, 

…)ter navajanje virov in iskanje literature. Pri 

družboslovnih predmetih SOC, GEO, ZGO  

pišejo povzetek strokovnega besedila. 

Seznanijo se tudi z veščino govornega 

nastopanja ter izdelavo ustrezne PowerPoint 

predstavitve. Pred prvim projektnim dnevom  

dijaki med predlaganimi temami izberejo eno  

za svoj referat. Pri mentoricah  opravijo vsaj 

dve konzultaciji v obliki »polovičnega » 

projektnega dne. 

 

 

Dijaki oddajo izdelan 

referat mentoricam in 

knjižničarki do 14. 

februarja 2018. 

 

Predstavitev referatov  

v obliki govornih 

nastopov bo potekala  

od konca marca do 

začetka aprila 2018. 

 

 

Vse članice skupine. 

Prvi sestanek skupine za referat: Dogovor o 

delu, o datumih projektnih dni in rokih za 

oddajo referatov ter govornih nastopih. 

 

24. 8. 2017 Kmetič in vse članice 

skupine 

Teme za referat, obvezni viri: Posredujejo 

mentorice koordinatorici do dogovorjenega 

datuma.  

 

30. september 2017 Mentorice 

 

Skupna uvodna ura z dijaki 2. letnika: 

Predstavitev in osmislitev projekta dijakom, 

razredni predsedniki prejmejo naslove 

referatov. 

 

Ok. 15. decembra 

2017 

Kmetič, Dolšina Delač, 

Grgurić Vidic, slavistka 

Odločanje dijakov za naslove referatov.  

Razredni predsedniki sezname z vpisanimi 

Do 22. 12. 2017  



87 

 

dijaki do dogovorjenega datuma vrnejo 

koordinatorici. 

 

 

Drugi sestanek delovne skupine: Organizacija 1. 

projektnega dne. 

1. pol. jan. 2018  

 

Kmetič in vse članice 

skupine 

 

Prvi projektni dan: Kako napišem referat in ga 

oblikujem; izpiski in povzetki; izdelava osnutka. 

Nekaj dni pred tem koordinatorica POŠ z dijaki 

izvede debato o pomenu projekta (bistvena 

vprašanja) in merilnike predznanja (FS) 

  

Med 15. in 19. 1. 2018 Vse članice skupine 

 

Dolšina Delač 

Drugi (polovični) projektni dan: Prva 

konzultacija dijakov z mentoricami in 

knjižničarko. Dijaki pred tem pošljejo 

knjižničarki in mentoricam referat po e-pošti, 

na konzultaciji skupaj pregledajo. 

 (FS) 

 

1. teden februarja 

2018 

Knjižničarka in 

mentorice 

 

Dijaki imajo pred oddajo referatov v 

ocenjevanje možnost dodatnih konzultacij – 

izven časa pouka. (FS) 

 

 Dolšina Delač 

Oddajanje referatov v ocenjevanje (točkovanje) Do 14. 2. 2018 do 12. 

ure 

Knjižničarka in  

mentorice 

 

Tretji sestanek delovne skupine: Organizacija 3. 

projektnega dne 

Konec februarja 2018 Vse članice skupine 

Druga konzultacija: Seznanitev dijakov s 

številom doseženih točk in obrazložitev števila 

točk. (FS) 

 

26. 2. - 2. 3. 2018 Mentorice 

Tretji projektni dan: Kako se pripravim na 

govorni nastop in izdelam ustrezno PowerPoint 

predstavitev 

 

Med 5. in 9. 3. 2018 Učiteljice slovenščine in 

mentorice 
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Četrti (polovični) projektni dan: Tretja 

konzultacija: Pregled PowerPoint predstavitev. 

Dijaki pred tem pošljejo predstavitev 

mentoricam po e-pošti, na konzultaciji skupaj 

pregledajo. (FS) 

 

Sredina marca 2018  Mentorice 

Dijaki imajo pred izvedbo govornega nastopa 

možnost dodatnih konzultacij in/ali generalke 

nastopa. (FS) 

 Dolšina Delač 

Govorni nastopi in seznanitev dijakov z oceno 

ter obrazložitev le-te. 

 

Konec marca/ začetek 

aprila 2018 

Učiteljice slovenščine in 

mentorice  

Nekaj dni po izvedenih govornih nastopih 

koordinatorica POŠ z dijaki izvede vodeno 

refleksijo (samoocena nastopa, ocena nastopov 

sošolcev in sošolk, bistvena vprašanja) in 

merilnike napredka ter končno evalvacijo 

projekta. (FS) 

Do 15. 4. 2018 Dolšina Delač 

Evalvacija projekta 2. polovica aprila 2018 Učiteljice slovenščine, 

mentorice 

Četrti sestanek delovne skupine: Pregled 

opravljenega dela, predlogi za delo v 

naslednjem šolskem letu 

Konec junija 2018 Vse članice skupine 

 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: Nekateri roki so napisani okvirno, po delih mesecev. Natančni 

datumi bodo določeni naknadno, ko bo znan urnik in vse morebitne druge dejavnosti dijakov.  

Pregled dejavnosti za dijake-Referat (v kronološkem zaporedju): 

1. Formativno spremljanje: 1 ura (skupna za vse dijake 2. letnika)– dijakom predstavimo pomen, 

smisel projekta; pisno in/ali ob vodenem razgovoru odgovarjajo na bistvena vprašanja. Izpolnijo 

merilnike predznanja - (W,H) 

2. Dijaki glede na interes izberejo referat iz nabora naslovov, ki jih razpišejo učiteljice geografije, 

zgodovine  in sociologije. V knjižnicah, na spletu ali doma poiščejo literaturo – navedeno, 

predpisano in dodatno-po lastni želji in izbiri. Lahko si izberejo tudi naslov po svoji želji, vendar 

morajo mentorici obvezno predložiti literaturo. Mentorica oceni primernost literature in dijakov 

naslov sprejme ali zavrne - (T, Eq, Ex) 

3. 1. projektni dan: Kako napišem referat in ga računalniško oblikujem. Sodelujejo učiteljice 

slovenščine (kaj je referat, kako napisati referat), geografije, zgodovine, sociologije, 

ekonomskega predmeta (kritično branje literature, izpiski in povzetki – vsi štirje predmeti in 

izdelava osnutka) ter knjižničarka (iskanje literature v COBISS, pravilno navajanje virov in 

literature, citiranje). Dijaki izpolnijo kratek evalvacijski vprašalnik. - (Eq, Ex, Ev-R) 
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4. Dijaki doma napišejo prvo verzijo referata – (Ex, T) 

5. Formativno spremljanje: 2. projektni dan: 1. konzultacija – dijaki prinesejo knjižničarki in 

mentoricam osnutek referata v papirni obliki, v pogovoru ponovno razmislijo o popravkih, 

spremembah…. – (Eq, R) 

6. Formativno spremljanje: Pred oddajo dokončne verzije imajo dijaki možnost opraviti še dodatne 

konzultacije pri multiplikatorici POŠ -  (Eq, R) 

7. Dijaki doma napišejo dokončno verzijo referata, do dogovorjenega datuma ga oddajo 

knjižničarki in mentoricam v elektronski in papirni obliki. - (Ex, R) 

8. Knjižničarka in mentorice do dogovorjenega datuma popravijo referate, jih po kriterijih 

točkujejo. (Ev) 

9. Formativno spremljanje: 2. konzultacija: Dijakom v razgovoru podajo povratno informacijo o 

doseženem številu točk. - (Ev, R) 

10. 3. projektni dan: Kako se pripravim na govorni nastop ob ustrezni powerpoint predstavitvi. 

Sodelujejo učiteljice slovenščine in mentorice. – (Eq, Ex) 

11. Dijaki doma naredijo osnutek powerpoint predstavitve, osnutek pošljejo mentoricam. - (Ex, T) 

12. Formativno spremljanje: 4. projektni dan: 3. konzultacija - v pogovoru z mentoricami ponovno 

razmislijo o spremembah, popravkih… - (Eq, R) 

13. Formativno spremljanje: Pred izvedbo govornega nastopa imajo dijaki možnost opraviti še 

dodatne konzultacije / generalko pri multiplikatorici POŠ-  (Eq, R) 

14. Dijaki doma izdelajo dokončno verzijo powerpoint predstavitve. - (Ex, R) 

15. Govorni nastopi. Sošolci in sošolke spremljajo nastope in si delajo zapiske. Dijaki dobijo povratno 

informacijo učiteljic in mentoric o izvedenem nastopu, predstavitvi – so dokončno ocenjeni. - 

(T, Ev) 

16. Formativno spremljanje: Evalvacija po zaključku projekta: Dijaki pisno in/ali v vodenem 

razgovoru ponovno odgovarjajo na bistvena vprašanja, izvedejo (samo)refleksijo govornega 

nastopa/govornih nastopov. Izpolnijo merilnike napredka.  - (W, R, Ev) 

17. Urniki projektnih dni - (O) 

 

                                                                                                               

NAČRT ZA  PROJEKT PISNA SPRETNOST  

SEMINARSKA NALOGA 

KOORDINATOR: Nina Papež 

1. ČLANI  

* naravoslovje: Milena Čahuk, Ela Bečirović, Zorka Potisk 

* jeziki: Maruša Avsec Marn, Marjeta Gregorčič Markovič, Tomaž Markovič,  Mojca Adamič 

Varga, Ana Mihelič, Vanja Novak, Danila Lavrič 

*matematika: Mirko Škof, Mitja Bončina 

* umetnostna zgodovina: Vanja Novak 

* psihologija: Jasna Vesel 

* informatika: Tanja Masterl (novo) 

* KIZ (3 ure OIV – Seminarska naloga): Dijana Grgurič Vidic 

* Tehnična in vsebinska podpora: Marjana Dolšina Delač 

 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  
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VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Predstavitev projekta za 

mentorje: gradivo, obrazci, 

roki za izvedbo, pripombe 

in predlogi mentorjev glede 

evalvacije in zahtev 

projekta OBJEM 

avgust 2017 

 

 

ravnateljica 

N. Papež 

vsi sodelujoči 

Sestanek koordinatorjev 

pisna spretnost – delo po 

UBD ter formativno 

spremljanje 

avgust, september Papež 

Kmetič 

Masterl 

Ravnateljica 

Potisk 

Citiranje in povzemanje – 

izobraževanje za mentorje 

September 2017 Papež 

Vsi sodelujoči 

Teme/naslovi nalog in 

viri/literatura (knjižni vir) 

Do 1. 10. 2017 N. Papež, mentorji nalog 

Uvod v projekt – delovni 

zvezek, časovnica, 

razdelitev naslovov, 

merilnik znanja 

Oktober 2017 Papež 

Dolšina Delač 

 

Uvodna ura – ključna 

vprašanja 

Oktober 2017 Dolšina Delač 

Sestanek za 1. projektni 

dan 

Oktober 2017 N. Papež, D. Grgurič 

Vidic, Dolšina Delač, 

Novak 

1. PD seminarska 

naloga – SLO, KIZ, 

INF 

Oktober 2017 N. Papež, D. Grgurič 

Vidic, Marjana Dolšina 

Delač, Novak 

2. PD seminarska 

naloga – 

konzultacije, KIZ 

Oktober 2017 Mentorji nalog + N. 

Papež,D. Grgurič Vidic, 

M. Dolšina Delač 

Ocenjevanje SN: 

Najprej Dijana Grgurič 

Vidic, nato mentorji 

  

November Mentorji nalog + D. 

Grgurič Vidic, 

Oddaja vsebinsko 

popravljenih in ocenjenih 

nalog učiteljicama 

slovenščine  

November 2017 Mentorji nalog 

Ocenjevanje jezika – 

vnaprej določen del naloge 

November-december Učiteljica slovenščine 
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Seznanitev dijakov z oceno Januar 2018 mentorji 

Ponovno ključna vprašanja 

Evalvacija (račun.) dijaki 

Januar 2018 Dolšina Delač 

Evalvacija (mentorji) Januar 2018 N. Papež 

Zaključni sestanek – 

poročilo, mnenja in 

predlogi za delo naprej 

Januar 2018 Papež 

Vsi sodelujoči 

Ravnateljica 

 

V šol. letu 2017-18 bomo: 

1) Izobrazili mentorje o citiranju in povzemanju (to delo sta do sedaj opravili slavistka in 

knjižničarka, a se ni dobro obneslo). Težave imajo dijaki in mentorji. Najprej bom 

organizirala izobraževanje z mentorji – teoretično predavanje in vaje.) Večji poudarek 

temu bomo dali na 1. projektnem dnevu za dijake in (če bo potrebno) tudi na urah 

slovenščine. 

2) Prav tako bomo na 1. projektnem dnevu dali pri pouku slovenščine večji podarek na 

pisanju povzetka, uvoda in zaključka. 

3) Projekt bi prestavili v 1. konferenčno obdobje zaradi preobremenjenosti nekaterih 

mentorjev (referat, inf. Dan, tekmovanja). 

4) Ker koordinatorica začenjam sodelovati v projektu OBJEM, bom z natančnim načrtom 

počakala, saj do sedaj ni jasnih navodil, kako bomo povezali oba projekta. 

 

Pregled dejavnosti za dijake (v kronološkem zaporedju): 

1. Uvod v projekt – osmislitev projekta, dijaki dobijo delovni zvezek, pregledamo 

časovnico, dijaki žrebajo naslove, izpolnijo Likertov vprašalnik (W, H) 

2. Uvodna ura –  dijaki sodelujejo v vodeni diskusiji ob ključnih vprašanjih, izpolnijo 

merilnik znanja (W, H)  

3. 1. projektni dan (oktober) : izvajajo učiteljice SLO, KIZ  (Eq, Ex, Ev-R) 

 

DELO PRI SLO:  SPREMEMBE GLEDE NA DOGOVOR ZNOTRAJ AKTIVA 

Dijaki ob učbeniku sprejemajo novo znanje, povezano s seminarsko nalogo, samostojno 

odgovarjajo na vprašanja v učbeniku, preberejo tudi spremljevalno besedilo, spoznavajo 

nastajanje seminarske naloge s pomočjo pripravljenega gradiva, pregledajo časovnico in so 

pozorni na datume, ki si jih pobarvajo, samostojno presojajo ustreznost dveh primerov 

seminarskih nalog, iniciativno postavljajo še druga vprašanja, zato se razvije debata, 

popravljajo jezikovne, slovnične in slogovne napake danih nalog, se osredotočijo na povzetek, 

uvod in zaključek; naredijo zaključek (seminarska naloga je zahtevna besedilna vrsta in da terja 

njena tvorba temeljito pripravo, dobro razumevanje navodil oz zgradbe naloge, jezikovno 

natančnost in slogovno ustreznost); se seznanijo s kriteriji ocenjevanja. 

DELO PRI KIZ: Prav tako so natančno seznanjeni z načini citiranja in povzemanje ter 

navajanja virov in literature. Znanje utrjujejo ob konkretnih primerih, tudi lasnem izboru 

literature. 

 

4.  dijaki se doma pripravljajo, berejo, izbirajo literaturo in napišejo osnutek, vedo, da 

dobijo vsebinsko pomoč pri mentorju, sledijo časovnici (Eq, Ex, T) 

 

5. 2. projektni dan (oktober) (sodelujejo mentorji in  koordinatorica, knjižničarka, 

Marjana Dolšina Delač): 

Dijaki pridejo na konzultacije k mentorju pripravljeni – imajo izdelan osnutek, se 

individualno pogovorijo (ob osnutku) z mentorjem o ključni trditvi, hipotezi, 
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raziskovalnem vprašanju, o metodi dela ipd. Od mentorja dobijo povratne informacije. 

Imajo možnost individualnih nasvetov koordinatorice, šolske knjižničarke ter pomoč 

Marjane Dolšina Delač. ( Ex, Eq, R,T) 

 

6.  dijaki doma napišejo končno verzijo seminarske naloge, upoštevajo mentorjeva 

navodila glede vsebine, so pozorni na oblikovanje seminarske naloge, pazijo na 

primeren obseg seminarske naloge, upoštevajo pravila slov. knjižnega jezika, saj 

jezikovno nalogo oceni učiteljica slovenščine (povzetek, uvod in zaključek) (Ex, Eq, R) 

 

7.  nalogo pravočasno oddajo, najprej knjižničarki, nato mentorji krožno pregledujemo 

seminarsko nalogo ter jo ocenimo (T, Ev) 

 

8. mentorji seznanijo dijaka z oceno (Ev) 

 

9. skupna evalvacija ob zaključku projekta: Dijaki pisno in/ali ob vodenem razgovoru 

ponovno odgovarjajo na bistvena vprašanja. Izpolnijo evalvacijski vprašalnik? (W, R, 

Ev) 

 

10. urnik projektnih dni, časovnica dela za dijake (O) 

 
 

NAČRT ZA  PROJEKT KARIERNA ORIENTACIJA 

KOORDINATOR: mag. JASNA VESEL  

ČLANI  

Lokacija LJ 12: Jasna Vesel, Vanja Novak, Mojca Adamič Varga, Marica Bartol, novi razredniki prvih 

letnikov 

Lokacija TZO 22: Iva Kaplan, Drago Brinšek, Jože Pavlič, novi razredniki prvih letnikov 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

Projekt karierna orientacija se nadaljuje v šol . l. 2017/18 kot posodobitev dosedanjega procesa 

Študijskega svetovanja. Projekt temelji na posodobljenih konceptih karierne orientacije, katere cilj je 

razvoj veščine vodenja lastne kariere pri dijakih. Ta veščina je sestavni del kroskurikularnih oz. 

transverzalnih veščin, ki jih mladi potrebujejo za bolj samostojno in učinkovito vstopanje v svet dela 

ali nadaljevanje izobraževanja. Veščina je opredeljena na štirih področjih:  

- zavedanje sebe 
- prepoznavanje in zavedanje priložnosti iz okolja 
- učenje veščin odločanja 
- učenje za prehod. 

Projekt karierne orientacije poteka letos v prvem letniku in drugem, potekal bo skozi vsa 3 ali štiri 

leta srednješolskega izobraževanja, in sicer na dva načina: v okviru pouka kot učiteljevo povezovanje 

učnih vsebin z razvijanjem veščin vodenja lastne kariere in s posebnimi urami karierne orientacije, ki 

se bodo izvajale dodatno ob pouku (najmanj 5 dodatnih ur na letnik). Dijaki spremljajo razvoj svoje 

veščine s KARIERNO MAPO, katere bistveni cilj je spodbujanje refleksije o sebi, priložnosti in 

načrtovanju lastne poklicne poti.  
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Učitelji dejavnosti, ki se bodo izvedle načrtujejo v spletni učilnici, dijaki so ob začetku leta seznanjeni 

z načrtovanimi aktivnostmi. Vsak učitelj bo izvedel najmanj en učni sklop, ki bo vseboval tudi 

elemente karierne orientacije, predvidel dokazilo dijakovega sodelovanja in spremljal njihovo izvedbo 

s podpisom na evidenčni list (v karierni mapi). Projekt poteka v 1. in 2. letniku v vseh programih šole, 

vsebinsko se bodo načrti aktivnosti učiteljev po posameznih programih in letnikih še načrtovali in 

dopolnili do konca avgusta 2017.  

Način zapisa aktivnosti v projektu KO (predvidene aktivnosti učiteljev v preteklem šolskem letu 

2016/17 (projekt je potekal samo v prvem letniku). 

 

GIMNAZIJA 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

MOJA DOSEDANJA KARIERNA POT. Uvod v KO. Karierna 

mapa. Delovni list. 

september RU/KO/šolska psihologinja: 

KAKŠNI SO MOJI INTERESI. 

Delovni list. 

oktober RU/KO/šolska psihologinja: 

Gibalna abeceda. 

Analiza telesnih spretnosti. 

celo leto ŠV /Pogorelec: 

 

DELO V KEMIJSKEM LABORATORIJU celo leto KEM/Bečirović 

 

Delo in vloga zgodovinarja 

kako zbirati in urejati informacije? 

september ZGO/Kos Bartol 

VEDA, ZNANOST, STROKA - uvod v eksperimentalno delo :september BIO/Potisk 

Rastem s knjigo. Sodelovanje s Knjižnico Kočevje po dogovoru KIZ/Vidic Grgurič D. 

Odločanje za motiv, odločanje v življenju november LUM/Novak 

Vreme in podnebje-onesnaževanje zraka december GEO/Kmetič: 

Meet Me! - Predstavitev sebe in družine 

 

december ANG/Adamič Varga 

Meet Me! - Predstavitev sebe in družine december ANG/A. Mihelič: 

PREDSTAVITEV SEBE. 

 

december TJ2/Marn Avsec, Markovič 

Življenjske vrednote v književnih besedilih  

 

december SLO/Novak: 

ZDRAV IMAM VEČ MOŽNOSTI celo leto ŠV/K. Šalehar 

 

STATISTIKA marec MAT/Škof 
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Uporaba statistike na vsakdanjem primeru  

STATISTIKA 

Uporaba statistike na vsakdanjem primeru 

marec MAT/Bončina 

 

MOČNA PODROČJA (MOJI USPEHI) 

Delovni list. 

april RU/KO/šolska psihologinja 

Eksperimentalne vaje: Veščine merjenja in analiziranja 

meritev 

celo leto FIZ/Čahuk 

 

Študiji in poklici, ki vključujejo informatiko junij INF/Masterl 

KARIERNA ORIENTACIJA LETOS. Pregled karierne mape. 

 

junij RU/KO/šolska psihologinja: 

Drugi dogodki za KO po dogovoru Glede na organizacijo dogodka 

 

EKONOMSKI TEHNIK 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

ODLOČITEV ZA SREDNJO ŠOLO. 

Kaj je veščina vodenje kariere? Karierna mapa. 

Delovni list. 

september RU/KO/šolska psihologinja: 

Kaj je zgodovina, v katerih poklicih je nujno poznavanje 

preteklosti 

oktober ZGO/Kmetič:? 

zdelava interaktivne predstavitve celo leto MUP/Masterl 

Razporeditev podjetij iz našega okolja v različne dejavnosti celo leto SOG/Bartol/ 

Komunikacija Branje geografskih prikazov/ Analiza 

klimogramov, zemljevidov 

september GEO/Mesojedec Behin/PD - 

ZDRAV IMAM VEČ MOŽNOSTI. Pomen gibanja za zdravje in 

bolj kvalitetni življenje ter večjo učinkovitost na delavnem 

mestu 

september ŠV/K. Šalehar 

Jaz in moje lastnosti/govorni nastop po dogovoru POD/Ciglič/ 

/knjiga To sem jaz, avtentična naloga november POP/Trope 

My Dream Job. Dijak razmišlja o prednostih in slabostih 

svoje sanjske službe 

december ANJ/Markelj  

 
december 

 

Odločanje za motiv, odločanje v življenju december UME/Novak 

PROCENTNI RAČUN. Uporaba procentnega računa v 

vsakdanjem življenju. 

december MAT/Škof 
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Opomba. Za ostale programe šole se vsebinski načrt še dopolnjuje. 

  

NAČRT ZA  PROJEKT   GLAS UČENCA (BRIDGE) 

 

KOORDINATORICA: ZORICA POTISK 

ČLANI: mag. Meta Kamšek, Marjana Dolšina Delač, Barbara Markelj, Nina Recek, Andreja Devjak, 

Irena Trope, Anja Hace, Andreja Dragovan  

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

 

 

OSEBNI NAČRT 

 

 

 

 

 

23.-31.avgust 2017 

 

 

mag. Meta Kamšek 

Zorica Potisk 

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 

2/4: 

Dokazi o učenju 

Vprašanja v podporo učenju 

 

 

 

25. september 2017 

(8 ur: 4 ure + 4 ure DN) 

 

 

 

dr. Ada Holcar Brunauer, 

Saša Kregar-svetovalki ZRSŠ 

 

SREČANJE PROJEKTNEGA TIMA 

NA ŠOLI (Poročanje članic o 

izvedenih in načrtovanih 

dejavnostih v razredu) 

 

 

 

v oktobru 2017… 

 

mag. Meta Kamšek 

Zorica Potisk 

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 

3/4: 

Samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje 

 

 

3. november 2017 

(8 ur: 4 ure + 4 ure DN) 

 

svetovalki ZRSŠ: 

Vilma Brodnik  

Mateja Sirnik ; 
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Samoregulacija 

 

 učitelji praktiki 

 

 

SREČANJE PROJEKTNEGA TIMA 

NA ŠOLI (Poročanje članic o 

izvedenih in načrtovanih 

dejavnostih v razredu) 

 

 

 

v decembru 2017… 

 

mag. Meta Kamšek 

Zorica Potisk 

FORMATIVNO SPREMLJANJE 

4/4: 

Samovrednotenje in vrstniško 

vrednotenje 

 

PREDSTAVITVE PRIMEROV 

UDELEŽENCEV USPOSABLJANJ 

 

 

vsi udeleženci projekta 

 

SREČANJE PROJEKTNEGA TIMA 

NA ŠOLI (Poročanje članic o 

izvedenih in načrtovanih 

dejavnostih v razredu) 

 

 

februar-junij 2018 

 

mag. Meta Kamšek 

Zorica Potisk 

 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Na skupnem sestanku  4. 7. 2017  s skrbnico Sašo Kregar smo se dogovorile, da bomo v oz. do  

septembra pripravile osebni načrt za šolsko leto 2017/18. Načrt bo vseboval razmislek o tem, kaj želimo 

doseči v tem projektu, kaj bi želeli doseči na področju učenčevega glasu, kateri (-e) element (-e) FS, 

bomo razvijale/ uporabljale pri svojem pouku za krepitev »glasu učenca«, kdaj se bomo pogovarjale z 

učenci/dijaki/starši o tem, kaj jim je všeč  pri pouku oz. česa ne marajo, o njihovi vlogi  v šoli ter o 

formativnem spremljanju učenja, katere dejavnosti za  pristop Učenčev glas bomo razvijale, izvajale, 

zapisovale  spremembe, ki jih bomo ob izvajanju dejavnosti in uporabi elementov FS opažale pri svojem 

pedagoškem delu, prav tako 

spremembe, ki jih bodo opažali naši učenci/dijaki/starši… 

Članice bomo evalvirale kaj nam je še posebej dobro uspelo (nova spoznanja, česa smo se naučile, …) 

in  kaj nam je predstavljalo največji izziv. 

 

NAČRT ZA PROJEKT POŠ 2016-2021  

 

KOORDINATOR: Marjana Dolšina Delač (multiplikatorka POŠ) 
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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

SODELOVANJE Z UČITELJI 

Mednarodna izmenjava september 2017 Mojca Adamič Varga, Ana 

Mihelič 

Festival lesa september – oktober 2017 Meta Kamšek, Nataša Tekavec 

Usposabljanje učiteljev na 

matični in na partnerskih 

šolah 

november 2017, junij, avgust 

2018 

Marjana Dolšina Delač 

Prednovoletne aktivnosti december 2017 Marjana Dolšina Delač 

Priprave na informativni dan januar 2018 Vanja Novak 

Priprave na proslavo za 

kulturni praznik 8. februarja 

januar 2018 Nina Papež 

Pisna spretnost december 2017 – junij 2018 Maja Kmetič, Nina Papež, 

Tanja Masterl 

Ustvarjalne, družabne 

delavnice in delavnice učenja 

učenja 

september 2017 – junij 2018 različni učitelji 

Aktivne počitnice za OŠ junij – julij 2018 Sašo Mrnjec 

Ekskluzivne delavnice, 

Tehniški dnevi 

februar – marec 2018 učitelji strokovnih predmetov 

MIZ, OKO 

Posamezni enkratni dogodki september 2017 – junij 2018 različni učitelji 

Pomoč pri izvajanju 

avtentičnih nalog 

september 2017 – junij 2018 različni učitelji 

Vodenje skupine za šolsko 

Facebook stran 

september 2017 – junij 2018 različni učitelji 

Poročanje za obdobje 

poročanja 

september, december 2017, 

marec, junij 2018 

/ 

Poročanje za koledarsko leto januar 2018 / 

 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

V okviru projekta POŠ se bodo glede na potrebe in možnosti izvajale različne aktivnosti, ki vsebinsko 

sodijo v projektne podaktivnosti, načrtovane v prijavni vlogi projekta POŠ 2016–2021 - GSŠ Kočevje in 

sicer: (1) Podpora šolskemu projektu »Ustno in pisno sporočanje«, (2) Razredne spletne strani in 

dijaški blogi, (3) Šolska Facebook stran, (4) Pametna učila, (5) Učna podpora, (6) Formativno 

spremljanje učenja in poučevanja pri šolskem projektu »Avtentični pouk«, (7) Delavnice učenja 
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učenja, (8) Karierna orientacija, (9) Kočevska, dežela gozdov in lesa, (10) Ustvarjalne delavnice, (11) 

Dijaški kotički in šolski zid slave, (12) Podpora sodelovanju na natečajih in komunikaciji z mediji, (13) 

Družabne delavnice, (14) Predavanja in delavnice na partnerskih in drugih šolah, (15) Predstavitev 

aktivnosti projekta za partnerske in druge šole, (16) Individualne konzultacije z učitelji na GSŠ 

Kočevje, (17) Izobraževanje (seminarji in druge oblike izobraževanja), (18) Samoizobraževanje ob 

podpori strokovne in znanstvene literature, (19) Priprave na podaktivnosti in koordinacija, (20) 

Dokumentiranje in vodenje evidence. 

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT E - vsebine 

 

KOORDINATOR: Mitja Bončina 

ČLANI : Ana Mihelič, Marjeta Gregorčič Markovič,  Tomaž Markovič, Maruša Marn Avsec (samo 

Classcraft), Vanja Novak, Nina Papež, Jasna Vesel, Lucija Kos Bartol, Loti Mesojedec Behin, Irena 

Trope, Ivanka Ciglič, Janko Marinč, Jože Pavlič, Andreja Devjak, Barbara Markelj (tudi Classcraft), Iva 

Kaplan, Nataša Tekavec, Helena Marolt, Karin Kočevar, Nina Recek, Marica Bartol, Toni Mihelič - 

tehnična podpora. 
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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Uporaba e-table pri pouku Šolsko leto 2017/18 Vsi člani 

Učitelj izvede uro pouka s 

pripravljeno predlogo na e-

tabli. 

Do 31.10.2017 Mitja Bončina 

Individualna pomoč glede 

interaktivne table 

Šolsko leto 2017/18 Mitja Bončina 

 

Izvedba delavnice Classcraft September 2017 Mitja Bončina 

Igrifikacija pouka (uporaba 

aplikacije Classcraft) 

 Mitja Bončina 

Barbara Markelj 

Maruša Marn Avsec 

Uporaba aplikacije Edmodo Šolsko leto 2017/18 Mitja Bončina 

Uporaba aplikacije Classflow 

(aplikacija za interaktivni 

zaslon) 

Šolsko leto 2017/18 Mitja Bončina 

 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Člane projekta E-vsebine se lahko naknadno uredi (na začetku septembra) glede na urnik – član je 

tisti učitelj, ki vsaj štiri ure tedensko poučuje v učilnici z e-tablo ali/in izvaja igrifikacijo pouka. 

Učitelji, ki učijo v učilnicah z e-tablo, 

1. V učilnici uporabljajo e-tablo namesto bele table in flomastra. 

2. Do konca oktobra 2017 izdelajo predlogo na tablo za eno šolsko uro in izvedejo z izdelano 

predlogo. 

3. Ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja poročajo o delu s tablami vodji projekta. 

Uvedba igre Classcraft v pouk 

V tem šolskem letu bodo igrifikacijo izvajali trije učitelji. Mitja Bončina bo ostalim članicam ponovno 

predstavil aplikacijo Classcraft in jim pokazal rezultate že izvedene igrifikacije. 

Classflow 

Mitja Bončina bo preizkusil uporabo aplikacije Classflow (udeležil se je webinarja v juliju 2017). 

Aplikacijo bo uporabljal na interaktivnem zaslonu. 
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NAČRT ZA  TIMSKO POUČEVANJE IN KURIKULARNE POVEZAVE 

KOORDINATOR ZA GIMNAZIJA, ET, ST: Lucija Kos Bartol  

1. ČLANI  

Lavrič Daniela, Novak Vanja, Papež Nina, Bončina Mitja, Škof Mirko, Adamič Varga Mojca, 

Mihelič Ana,  Zgonc Tanja, Kmetič Maja, Mesojedec Behin Loti, Potisk Zorka, Bečirovič Ela, 

Čahuk Milena, Jasna Vesel,  Tomaž Markovič,  Masterl Tanja, Bartol Marica, Ciglič Ivana, 

Trope Irena, Marn Avsec Maruša, Grgurić Vidic Dijana,  Barbara Markelj, Karin Kočevar in Iva 

Kaplan . 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Spletna učilnica – načrtovanje 

mpp, projektnih dejavnosti, 

ekskurzij ali učnih situacij 

julij, avgust, september učitelji, ki poučujejo v oddelkih 

GIM, ET, ST,  

objava načrta TPin KP ter učnih 

situacij na oglasni deski 

September, oktober Koordinatorica in 

računalničar, ki zaklene 

spletno učilnico in natisne 

načrt 

Skupna preglednica po programih 

 

KOORDINATOR ZA LES: Janko Marinč 

ČLANI: Učitelji strokovnih predmetov v programu mizar in obdelovalec lesa 
NAČRTOVANE DEJAVNOSTI: 
SPI -  mizar 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

1. letnik              

Delavniški dnevnik – 1 MPP 

 tehniška pisava 

 strokovne vsebine 

September 2017 J. Pavlič 

J Marinč 

 

2. letnik              

CNC - 6 MPP: 

 Izvoz načrtov iz Zwcad v Maestro 

 Izdelava CNC omarice 

Marec, april 2018 

 

J. Pavlič 

J. Marinč 

3. letnik    
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Načrtovanje zaključnega izdelka – 1MPP 

 Načrtovanje izdelka v sklopu avtentične 
naloge 

November, december 

2017 

D. Brinšek 

J. Marinč 

NPI - obdelovalec lesa 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

1. letnik OBL             

Delavniški dnevnik - 1 MPP 

 tehniška pisava 

 strokovne vsebine 

September 2017 D. Brinšek 

J. Marinč 

2. letnik OBL             

Zaključni izdelek – 1 MPP 

 Izdelava načrta 

 Izdelava izdelka 

September, oktober 

2017 

D. Brinšek 

J. Marinč 

 

KOORDINATORICA ZA EKT IN PRO: ANDREJA DEVJAK 

1. ČLANI: Nataša  Tekavec, Helena Marolt, Barbara Markelj, Iva Kaplan, Marica Bartol,        Irena 

Trope, Loti  Mesojedec Behin  

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI : SPI -  Prodajalci 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

1. letnik PRO Šolsko leto 2017/18       

 1 MPP in 1TP   

1. Skladiščenje, grosisti in 
detajlisti (PRP in PTP)     
MPP 

december 2017 I. Trope 
N. Tekavec 

2. Literarni junaki v besedi 
in sliki (SLO in LUM)  TP 

oktober/november 2017 A. Devjak 
B. V. Novak 

2. letnik PRO Šolsko leto 2017/18  

2 MPP       1 TP   

1. Državni zbor – obisk 
  DZ    in Evropske hiše  

MPP 

24. november 2017       M. Bartol 

      Loti Mesojedec Behin 

2.Uradni pogovor s 

stranko – (1MPP in 1 TP 

SLO in ANG) 

januar A. Devjak 
      B. Markelj 

3. letnik PRO   
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    5  MPP šolsko leto 2017/18 . 

1. Prešeren in čokoladne  
kroglice MPP 

december- januar 2017/18 A. Devjak  
B. N. Tekavec 

2. Učinkovita 
komunikacija 
3MPP 

november 2017 C. Markelj 
      H. Marolt 

      N. Tekavec 

3. .  Državni zbor - obisk 
DZ    in Evropske hiše 
MPP 

24. november 2017       M. Bartol 

      Loti Mesojedec Behin 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI :  PTI - Ekonomski tehnik 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

1. letnik  - PTI -EKT             

3      MPP in 3 TP šolsko leto 2016/17   

1. Prijava na delovno 
mesto 

oktober 2016 H.  Marolt, B. Markelj, A. 

Devjak, I. Kaplan 

 

Povzetek načrta TP in KP za šolsko leto 2017/18 

V programu prodajalec je v  1. letniku načrtovani 1 MPP in 1 TP,  ostaja  MPP Skladiščenje, grosisti in 

detajlisti med predmetoma PTP IN PRP, ki se je izkazala za uporabno,  1 TP med SLO in LUM pa  je 

nova - Literarni junaki v besedi in sliki, kjer bodo dijaki pri LUM likovno ustvarjali obravnavane 

literarne junake v stripu ob prisotnosti obeh profesoric. V drugem letniku sta načrtovani 2 MPP – 

ostaja MPP med TPK, POVP in DRU, kjer  bodo dijaki obiskali DZ in Evropsko hišo  in 1 TP – nova, ki  

bo  med SLO in ANGL, kjer bodo dijaki drugega letnika opravili uradni pogovor  s stranko v obliki 

govornega nastopa v slovenščini in angleščini. V tretjem letniku je  načrtovanih 5 MPP,  ostaja1 MPP  

z naslovom Prešeren in čokolada med SLO in MIM, ker se je  izkazala za zanimivo in uporabno.  Tudi 

tu bomo letos  na  uvedli novo MPP z naslovom Učinkovita komunikacija med predmeti ANG, TSO in 

PRP, kjer bodo dijaki učinkovito komucirali v stroki in predstavili storitev/izdelek.  V četrtem letniku 

EKT so planirane 3 MPP in 3 TP med predmeti MAN, ANJ, SLO, PSI , kjer bodo dijaki obravnavali 

najprej prijavo  pri svojem predmetu, nato jo s TP primerjali, opravili intervju za zaposlitev in 

prepoznavali stresne situacije pri razgovoru na zaposlitev.   Za 2. letnik EKT tudi letos nismo planirali 

MPP, ker menimo, da so dijaki obremenjeni s poklicno maturo in naj se nanjo dobro pripravijo. 
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NAČRT DELOVNE SKUPINE ZA NADARJENE 

KOORDINATOR:  Mirko Škof 

ČLANI: Jasna Vesel (svetovalna služba), Ela Bečirović (razvojni sklad), Nina Papež  

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Zbiranje dokumentacije o identificiranih 

nadarjenih iz OŠ 

ob vpisu v prvi letnik – 

junij 2017 

svetovalna služba 

Priprava seznama nadarjenih za prvi letnik konec avgusta 2017  delovna skupina  

Seznanitev kolektiva s Konceptom vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v 

srednji šoli 

skozi celo leto koordinator + 

svetovalna služba 

Pregled možnih kandidatov za INDEP-e za višje 

letnike 

avgust 2017 do januar 

2018  

delovna skupina 

Ponudba dijakom višjih letnikov za INDEP ali 

pedagoško pogodbo 

september 2017 do 

februar 2018 

delovna skupina + 

vodja aktiva + 

mentorji 

Razgovori z nadarjenimi dijaki, ki so prinesli 

dokumente o identificirani nadarjenosti iz OŠ – 

prvi letnik 

november 2017 do januar 

2018 

koordinator 

 

 

Informiranje novincev in staršev o Konceptu 

vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki 

v srednji šoli 

prvi roditeljski sestanek 

za prvi letnik 

koordinator 

 

 

Pregled možnih kandidatov za INDEP-e za prvi 

letnik 

september 2017 do 

februar 2018  

delovna skupina  

Ponudba dijakom prvega letnika za INDEP ali 

pedagoško pogodbo 

oktober 2017 do februar 

2018 

delovna skupina + 

vodja aktiva + 

mentorji 

Odkrivanje nadarjenih: 

 -     zbiranje dokumentacije o identificiranih 

       nadarjenih iz OŠ 

- pregled vseh tekmovanj in dosežkov dijakov 
na posameznih ravneh 

- predlogi pedagoških delavcev 

skozi celo leto koordinator + 

svetovalna služba + 

mentorji + razredniki 
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Sprejemanje vlog dijakov in njihovih staršev za 

pripravo INDEP-a ali pedagoške pogodbe 

skozi celo leto razredniki + 

koordinator 

Priprava osnutka INDEP-a oziroma pedagoške 

pogodbe 

skozi celo leto koordinator + 

svetovalna služba + 

mentorji + razredniki 

Pridobivanje soglasja dijaka in staršev za pripravo 

INDEP-a oziroma pedagoške pogodbe 

skozi celo leto svetovalna služba + 

razredniki 

Izvajanje in sprotno spremljanje INDEP-a oziroma 

pedagoške pogodbe 

skozi celo leto mentorji + razredniki 

Analiza uresničevanja INDEP-a oziroma 

pedagoške pogodbe 

ob koncu šolskega leta mentorji + razredniki 

+ svetovalna služba 

Analiza izvajanja programov, evalvacija in 

uresničevanje koncepta ter načrtovanje novih 

programov 

ob koncu šolskega leta delovna skupina + 

svetovalna služba + 

razredniki + mentorji 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 
1. Praviloma bo imela delovna skupina dva sestanka: januarja in junija 2018. 
2. Predlagamo dopolnitev delovne skupine za nadarjene še s predstavnikom s področja 

jezikoslovja (morda slovenščine zaradi umetniško nadarjenih dijakov, predlog: Nina Papež). 
3. Koordinator bo učitelje spodbujal, da opažajo med dijaki tiste, ki kažejo nadarjenost za 

različna področja. 
Skozi celotno šolsko leto bomo urejali oglasno tablo z dosežki naših dijakov na državnih 
tekmovanjih. 
Ponudbo dijakom za INDEP bomo poskusili razširiti tudi na umetniška področja (če ne bo 
mogoče zadostiti potrebam nadarjenih dijakov v okviru OIV). 
Delovna skupina za nadarjene podpira razvoj karierne orientacije za nadarjene v obliki 
projekta na šoli. Delovna skupina za nadarjene bo v tem šolskem letu iskala vsebinske 
povezave s projektom Karierna orientacija (npr. možnosti job shadowing-a). 

4. Učitelji tujih jezikov nadaljujejo z delom z nadarjenimi dijaki (kot pouk tretjega tujega jezika), 
če bodo dijaki to želeli. 

5. Nadarjenim dijakom bomo predlagali udeležbo na znanstvenih delavnicah, ki jih izvaja 
mariborska Pedagoška fakulteta (januar 2018, za izvedbo je zadolžena prof. Milena Čahuk). 

 

  

 

NAČRT ZA  PROJEKT UČENJE UČENJA 

KOORDINATOR: LOTI MESOJEDE BEHIN 

ČLANI: VSI UČITELJI, KI IZVAJAJO DELAVNICE NA ŠOLI. 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI: 
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VSEBINA 

  

ROKI 

  

NOSILCI 

1. A             

RAZVIJANJE STRATEGIJ ZA UČINKOVITO BRANJE FEB A. Mihelič ANG 

ZAPISKI IN IZPISKI celo leto V. Novak SLO 

PV2P+P 22.3. Z. Potisk  -  BIO 

DELO S SLOVARJEM IN IZDELAVA SLOVARČKA 
do oktobra 

M. Marn Avsec FRA 

T. Markovič NEM 

IZDELAVA MATEMATIČNEGA PRIROČNIKA 

januar 

M. Bončina MAT 

  

  

IZDELAVA UČNIH KARTIC celo 

leto 

M. Čahuk FIZ 

1. B             

IZDELAVA UČNIH KARTIC celo leto M. Čahuk FIZ 

DELO S SLOVARJEM IN IZDELAVA SLOVARČKA, delo z 

besedilom 
do oktobra 

T. Markovič  NEM 

RAZVIJANJE STRATEGIJ ZA UČINKOVITO BRANJE 

gapped text, shorth answers 
FEB 

M. Adamič Varga ANG 

PV2P+P 22.3. 

2017 

Z. Potisk - BIO 

SODELOVALNE KARTE 6. 2017  M. Škof  MAT 

 Izpisi, povzetki OKT:   D. Lavrič 

2. A             

DELO S STROKOVNIM BESEDILOM (REFERAT) jan.-marec V. Novak SLO 

RAZVIJANJE BESEDOTVORNIH STRATEGIJ FEB A. Mihelič ANG 

      

IZDELAVA IN UPORABA UČNIH KARTIC celo leto M. Čahuk FIZ 

BRANJE IN INTERPRETACIJA TABEL IN GRAFIKONOV 
FEB 

L. Mesojedec Behin 

SOC 

DELO S SLOVARJEM IN USVAJANJE BESED 
APR: 

M. Gregorčič Markovič 

NEM 
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 Kisline in baze marec   E. Bečirovič KEM 

2. B     

IZDELAVA IN UPORABA UČNIH KARTIC celo leto M. Čahuk FIZ 

KAKO NAPIŠEMO FORMALNO PISMO? FEB M.Adamič Varga ANG 

BRANJE IN INTERPRETACIJA TABEL IN GRAFIKONOV 
FEB 

L. Mesojedec Behin 

SOC 

DELO S SLOVARJEM IN USVAJANJE BESED 
APR: 

M. Gregorčič Markovič 

NEM 

KAKO TVORIMO SAMOSTALNIKE - razvijanje 

besedotvornih strategij 
FEB 

M. Adamič Varga ANG 

Poglobljeno branje lit. besedila/odlomka - osnova za 

pisanje  razpravljalnega ali interpreatitvnega eseja 
5.12. 

N. Papež , SLO 

 
 

 

 Kisline in baze marec   E. Bečirovič KEM 

3. A     

RAZVIJANJE BESEDOTVORNIH STRATEGIJ FEB A. Mihelič ANG 

ZAPISKI IN IZPISKI celo leto J. Vesel PSI 

POJEM IN VRSTE UČNIH STRATEGIJ 
januar 

S. Selan 

Perovšek PSI 

Poglobljeno branje književnega besedila (priprava na 

pisanje eseja) 
celo leto 

V. Novak SLO 

3. B     

RAZVIJANJE BESEDOTVORNIH STRATEGIJ 

FEB 

A.Adamič Varga ANG 

ZAPISKI IN IZPISKI celo leto J. Vesel PSI 

POJEM IN VRSTE UČNIH STRATEGIJ marec J. Vesel PSI 

1. C     
 

 
 

DELO S SLOVARJEM IN USVAJANJE BESED 
MAR. 

M. Gregorčič Markovič 

NEM 

UPRAVLJANJE S ČASOM (POJEJ ŽIVO ŽABO) JUN.(5 ur) I. Trope (RU) 

2. C     
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IZDELAVA UČNIH KARTIC   
OKT 

  

             Ivana Ciglič, 

                EP 

UČNE KARTICE – GLAVNA MESTA EVROPE 

JAN  

L. Mesojedec 
Behin GEO 

IZDELAVA MATEMATIČNEGA PRIROČNIKA 

SEP. 

M. Bončina 

MAT 

OZNAČEVANJE IN ZAPISOVANJE BISTVENIH 

INFORMACIJ 

FEB 

L. Kos Bartol 

ZGO  

IZPISKI, ZAPISKI, DELO Z BESEDILOM - poglobljeno 

branje umetnostnega in neumetnostnega besedila 

18.10. 

      Nina Papež, SLO 

3. C 

  

  

IZDELAVA UČNE SHEME  

marec 

  

  

Ivana Ciglič 

EP (plače) 

                 1 A PRO 

  

MISELNI VZORCI 

DELO S TEKSTOM 

Sept.- april   

  

Ivana Ciglič, 

GD  

  Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Projekt Učenja učenja se nadaljuje v enakem obsegu. Želja je, da bi se delavnice izvajale tudi na 

spodnji lokaciji šole. V projektu sodeluje precejšnje število učiteljev, ki izvajajo delavnice med 

poukom. Število izvedenih delavnic po letih ne upada, kar kaže, da učitelji vidijo smisel v ohranjanju 
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teh dejavnosti in njihov pozitiven vpliv na učenje. Učitelji tako kot vsako leto vpisujejo načrtovane 

delavnice v tabelo na spletni učilnici.  

 

 

NAČRT KOMISIJE ZA  KAKOVOST 

 

KOORDINATOR: Milena Čahuk 

ČLANI: Tanja Masterl,  Iva Kaplan 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Pridružitev k projektu EPOS september 2017 Milena Čahuk 

Priprava združene ankete konec novembra 2017 člani komisije 

Izvedba združene ankete konec decembra: srednja šola, 

konec januarja: gimnazija 

Tanja Masterl 

Anketiranje učiteljev in dijakov 

EPoS 

konec marca  Tanja Masterl 

Analiza anket maj 2018 člani komisije 

Izdelava poročila začetek  julija člani komisije 

 

V letošnjem letu bomo združili ankete Počutje dijakov na šoli in anketo za Zaključne letnike.Prav tako 

smo povabili k sodelovanju tri učitelje za izvedbo ankete o kakovosti poučevanja učitelja v razredu 

(Tanja Masterl, Mitja Bončina, Iva Kaplan- izvajalec EPoS). V poročilo komisije za kakovost bi vključili 

tudi izobraževanje odraslih, ki je ravno tako del naše šole. 

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT  VRSTNIŠKO PARTNERTSVO 

KOORDINATORICI: Nataša Tekavec, Irena Trope 

V šolskem letu 2017/18 bomo v 1. letnikih dijakom predstavili in jih spodbudili za projekt 

vrstniškega partnerstva, ker je to za  njih novost. Ostale pa bova ponovno spodbudili k  

sodelovanju na vseh področjih vrstniškega partnerstva: iskanje ustrezne pomoči zaradi težav 
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pri predmetu in nudenje pomoči sošolcem ali drugim dijakom šole ter vrstniško druženje in 

aktivno preživljanje prostega časa.  

Razrednikom višjih letnikov bova pripravili gradivo za vrstniško partnerstvo z namenom, da 

dijake na razrednih urah spomnijo in spodbudijo, da se (ponovno) pridružijo projektu.   

Še naprej  bo na vidnem mestu urejen seznam, kjer bodo lahko dijaki sproti preverjali, kdo 

vse nudi pomoč in pri katerih predmetih.   

Upoštevali bova tudi nagrajevanje oz odločanje ali vrstniško partnerstvo uporabijo za OIV – 

prosta izbira ali za točke za naj razred. 

 

 

NAČRT ZA PROJEKT PROMOCIJA   

 

1. KOORDINATORICA: Vanja Novak 

 

      Ožja skupina: ravnateljica Meta Kamšek, Vanja Novak, Nataša Tekavec, Marjana 

Dolšina Delač 

 

2. Vodja na lokaciji SŠ: Nataša Tekavec 

 

Člani: Helena Marolt, Srečko Hrovatin, Marko Ožbolt, Jože Pavlič, Drago Brinšek, 

Janko Marinč, Katja Šalehar, Barbara Markelj, Nina Recek, Andreja Devjak, Simona 

Štupica, Iva Kaplan 

 

3. Vodja na lokaciji GIM: Vanja Novak 

 

Člani: Marjana Dolšina Delač, Katja Hočevar, vodje aktivov v šol. l. 2016/17 Loti 

Mesojedec Behin, Nina Papež, Mitja Bončina, Maruša Marn Avsec, Borut Pogorelec, 

Tanja Masterl, Zorica Potisk  

 

 

DEJAVNOSTI ZA BODOČE DIJAKE IN NJIHOVE STARŠE, UČITELJE NA OŠ 

 

  Vsebina, posebnosti, novosti ČAS   VODJA, 

sodelujoči 

GSŠK VABI TALENTE iz 6., 7., 8. 

razreda OŠ  

(tekmovanje v črkovanju tudi za 9. r.) 

- Dvourne delavnice za izbrane dijake. 

- Razpored po razredih ostaja, dodajamo delavnico strojništvo v 8. razred. 

- Delavnice z manjšimi popravki na  podlagi izkušenj. 

- Podelitev GIMKA za učence; ŠVZ: vsak naj dobi medaljo. 

- Skupno neformalno druženje v avli pred odhodom na avtobus - dijaki in učitelji 

GSŠK.  

- Dopis: za SLO izbrati tiste učence, ki radi besedno ustvarjajo. 

- Organizacija: uro pred in po delavnicah sodelujoči učitelji in dijaki prosti. 

Marec-april 2018 

 

 

Tekmovanje v 

črkovanju: sept.-

okt. 2017 

VESEL  

Kaplan 

Kamšek 

Tekavec 

 

Marinč – 

medalje 

 

Vodje delavnic 

v preglednici  
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RAZPORED EKSKLUZIVNIH DELAVNIC V ŠOLSKEM LETU 2017/18 

 

  Vsebina, posebnosti, novosti ČAS   VODJA, 

sodelujoči 

TEHNIŠKI DAN 

POKLICEV  

(za 9. r. OŠ) 

- Osnovnošolce iz Ribnice in Sodražice povabimo 

v Kočevje, plačamo avtobus.  

 

DEJAVNOSTI NA TDP (pribl. 8.30-11.30) 

(učenci se že na OŠ razdelijo glede na 

interes/uspeh, delitev napovemo z dopisom) 

 

Določiti, kaj povemo na TDP in kaj na 

informativnem dnevu. 

 

a) TDP na  SŠ 

- Uvod: predstavitev šole (naše stavbe, oprema; 

tradicija, starost, tekmovanja, uspehi, protokol; vse 

ekskurzije, potovanja, izmenjave, praksa doma in 

v tujini; vsi krožki oz. OIV; šolska prehrana; 

prednosti šole v domačem kraju  

 

- 15 minut karierne orientacije 

 

- Predstavitev programov/poklicev (kot doslej) 

 

- Malica 

 

- Predstavitev programov/poklicev (kot doslej) 

 

-  Odhod na GIM in ogled prostorov (za učence iz 

Ribnice …) 

 

 

 

 

b) TDP na  Gimnaziji 

- Uvod: pozdrav 

Okt.-nov. 

2017 

NOVAK  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekavec 

 

 

Kaplan 

 

Marinč 

Hrovatin 

Marolt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamšek 

Vesel 

 

Potisk, Bartol, 

Pogorelec, 

 6. 

r. 

7. 

r. 

8. 

r. 

9.  

r. 

Izvajalec Naslov delavnice   

Lesarstvo √     Brinšek, Pavlič, Marinč Od kladiva do računalniško 

vodenega stroja - CNC 

Kovinarstvo √    Ožbolt, učitelj PP, 

Dolšina Delač 

Kovina kot uporaben izdelek 

Šport √    Pogorelec, Šalehar Delavnica za 6. razred: športni 

poligon    

Naravoslovje   √   Čahuk, Bečirović, Potisk, 

Kočevar 

Profesor Baltazar 

Slovenščina   √   Papež Literarna ustvarjalnica 

Matematika  

(logika) 

  √  Škof Vitezi, oprode, da o marsovcih niti 

ne govorimo   

Zgodovina   √  Kos Bartol Kozlerja imam poln »kufer« 

Ekonomija  √    Ciglič Finance 

Tuji jezik – ang.   √ √ √ Mihelič, Adamič Varga, 

Markelj 

Tekmovanje v črkovanju 

Strojništvo   √  Ožbolt, Masterl ?? 
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- Delavnica: Hitri zmenki  – vse o šoli: 

predstavitev šole (naše stavbe, oprema; 

tradicija, starost, tekmovanja, uspehi, 

protokol; vse ekskurzije, potovanja, 

izmenjave, praksa doma in v tujini; vsi 

krožki oz. OIV; šolska prehrana; 

prednosti šole v domačem kraju) - 

sodelujejo po dva dijaka na skupino (5 

skupin po 5-7 minut), teme in vodje 

skupin: 

 pouk (primer AN, MPP, projekti, 

ekskurzije, izmenjave): Adamič 

Varga 

 podjetništvo, tabori (projektni teden), 

praksa v tujini: Bartol    

 status športnika: Pogorelec 

 nadarjeni, tekmovanja, status 

tekmovalca, kulturnika: Škof   

 vzdušje, odnosi, dogodki na šoli – 

protokol: Potisk   

 

- Malica 

 

- Delavnica – ponovitev iz preteklega leta (naloga 

aktivov: izvedba delavnice, naloga skupine za 

promocijo: določitev delavnice za posamezne 

TDP): 

- DRU: Kaj mi ponujata geografija in zgodovina v 

poklicnem življenju?   

- MAT: Ali sploh lahko živimo brez matematike?   

- SLO: Kaj mi bo slovenščina, saj jo itak znam!  

(prenova delavnice) 

- TJ  NEM ali FRA: Prevajalec = ali ≠ google 

translate   

- ET: Kaj moram spremeniti, da bom imel več 

denarja?  (prenova) 

- BIO: ?? 

 

- Odhod na SŠ in ogled prostorov (za učence iz 

Ribnice …) 

 

Adamič Varga, 

Škof (hitri 

zmenki; na 

posameznem 

TDP le po dva 

učitelja) 

 

Vsak učitelj 

določi še 2 

dijaka. 

 

 

 

 

Vodje delavnic  

Kmetič 

Bončina   

Papež 

Adamič 

Varga/Mihelič 

Ciglič 

 

Vsak učitelj 

določi še dijake. 

  

 

 

  Vsebina, posebnosti, novosti ČAS   VODJA, 

sodelujoči 

INFORMATIVNI DAN – 

za 9. razred 

Pripravimo pozdravni napis ali misel (pred 

vhodom v gimnazijo in SŠ).  

 

POTEK  ID 

A) Na SŠ – kot doslej 

Uvod: kulturni program (proslava) 

Teme uvodne predstavitve: 

-  vpis in postopek 

- zaposleni, knjižnica, učbeniki  

- skrb za dijake: vzpodbujamo talente, 

nadarjene, pomagamo v primerih težav 

- tekmovanja: uspešnost, stiki s starši 

februar 

2018 

NOVAK,  

TEKAVEC 

 (zgibanka 

STR) 

 (napis ob 

vhodu: Leta 

…)  

Na SŠ: 

Tekavec 

(uvod)  

Marinč, 

Štupica, 
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- naše prednosti pri ocenjevanju 

 

 

B) Na GIMNAZIJI 

- Film: predstavitev šole  

- Uvod: pozdrav, kulturni program   

- Razdelitev na manjše skupine (5 

učencev, starši in 1 dijak) 

- Ogled šole in učilnic - predmetnih 

kotičkov 

 

a) gimnazija: manj postaj, na eni od 

njih predstavitev programa 

(predmetnik …), ostale: DRU, 

MAT, TJ, roboti, avtentične 

naloge 

 

b) strojni tehnik 

c) ekonomski tehnik 

 

Hrovatin, 

Marolt 

Devjak  

Na gimnaziji: 

 

Kamšek 

(pozdrav) 

Vesel  

(predstavitev 

gimnazije) 

 

Vodje 

predmetnih 

predstavitev: 

aktivi 

 Vsebina, posebnosti, novosti ČAS VODJA, 

sodelujoči 

TEHNIŠKI DNEVI LES, 

OKO,  NARAVOSLOVJE,  

 

EKONOMIJA – 

podjetništvo (turistična 

ideja) 

(za 8. r. OŠ,  lahko tudi 

drugi) 

Prenoviti ponudbo (fotografije, program – 

vsebina) do 4. 6. 2017. 

- Celodnevna aktivnost (6 ur). 

- Ponudimo OŠ, učenci plačajo (5 evrov). 

- Podjetništvo se lahko izpelje tudi na OŠ.   

- Vsebina dejavnosti: ne sme se ponoviti na 

tehniškem dnevu poklicev. 

Če je skupina učencev velika, naj bo več 

naših spremljevalnih učiteljev. 

Sept., okt., 

dec. 2017,  

jan., mar. 

2018 

VODJE 

AKTIVOV 

LES, KOV, 

NAR, ET 

SREDNJEŠOLEC ZA 1 

DAN – za 9. razred  

- Decembra napovemo dejavnost v drugi 

polovici januarja (14 dni).  

- Pričakujemo po 2 učenca na dan. 

Januar 2018 KAPLAN 

(dopis, 

koordinacija) 

HITRI ZMENKI ZA 

STARŠE 

(za starše učencev 8. in 9. r. 

OŠ) 

- Le na Gimnaziji. 

 

Pregledati vsebino, dodati kakšno novo 

temo. 

- Poskrbeti za boljše obveščanje (dijaki 

odnesejo obvestila/vabila na oglasne table 

po vaseh, OŠ po eAsistentu, vabilo v 

Kočevski in Rešetu, plakati na reklamnih 

stebrih). Za to poskrbi oglaševalska gverila 

(OG). 

November 

2017 

NOVAK 

ADAMIČ 

VARGA  

(OG)  

Vesel 

Markovič 

Škof 

Kamšek 

Bartol, Ožbolt  

OGLAŠEVALSKA 

GVERILA NA VSEH OŠ   

- Dijaki obiščejo OŠ jeseni in pred 

informativnim dnevom: letaki, baloni, 

usmerjevalne table, ples, predstavitve 

poklicev … 

Jeseni 2017, 

februar (več) 

2018 

ADAMIČ, 

Markelj 

 – OIV FB/OG 

PREDSTAVITEV V 

VELIKIH LAŠČAH   

- Obvezno vključimo dijake. November ? NOVAK 

2 učitelja 

Karierni zajtrk - 
SVETOVALNI DELAVCI  

NA OŠ  

Pripravimo PPT za svetovalne službe vseh 

OŠ o sedanjih trendih v poklicni karieri oz. o 

tem, kaj mi povemo našim dijakom in bi 

morda prišlo prav tudi njim; predstavimo 

šolo s posameznimi primeri dobre prakse: 

dogodki, pouk, OIV, ekskurzije ... 

 

December 

2017 

Vesel, Kaplan 

Kamšek  
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SODELOVANJE Z LOKALNIM OKOLJEM 

 Vsebina, posebnosti, novosti ČAS  VODJA, 

sodelujoči  

SODELOVANJE NA 

SEJMIH 

- Sodelovanje na sejmih, oddaljenih do 60 

km. 

- Sodelujejo tisti, ki izdelke dobro poznajo. 

2017/18 Aktiv LES 

FESTIVAL LESA Tržnica 

Delavnice za OŠ, občane 

Izdelki dijakov  

 

Junij, 

oktober, 

december 

2017 

Kamšek 

Tekavec 

  

Dolšina Delač 

SODELOVANJE Z 

MUZEJEM 

Razstave iz muzeja na SŠ in Gimnaziji 

 

2017/18  Tekavec 

Dolšina Delač 

Grgurič Vidic 

SODELOVANJE Z OŠ 

LJUBO ŠERCER 

Delovna praksa 2017/18 Pavlič 

SODELOVANJE Z 

VRTCEM   

- Organizacija teka po stadionu (ZDRAV 

DAN NA ŠOLI), morda še 1. triada 

 

- Vrtec na obisku 

April 2018 Šalehar,  

Tekavec  

 

Dolšina Delač 

 

SODELOVANJE Z ZD 

KOČEVJE 

- Zdrav dan 

- Zobozdravstvo (sistematski pregledi) 

April 2018 Šalehar  

PREDSTAVITEV ŠOLE 

V MEDIJIH, ČLANKI 

- Z mediji sodelovati tudi v bodoče, tudi z 

Dolenjskim listom 

- Ohraniti objave in načrtovati delo  

- Spletno oglaševanje  

 

- Dnevnikov projekt -  Obrazi prihodnosti 

 

 

 

vsak mesec  

 

 HOČEVAR 

 

Aktiv SLO: 

Obrazi 

prihodnosti 

Dijaki kot OIV 

NATEČAJI Natečaj: Izziv patenta   2017 AKTIV SLO 

Teme: 

trendi vpisa, novosti na naši šoli,  

kaj mi povemo našim dijakom, 

predstavimo karierno orientacijo, 

na kaj misliti, ko se odločaš o karieri,  

vrednotenje SM in POM, posledice vpisa, 

trendi ... 

UČENCI IN UČITELJI ŠV 

NA OŠ 

Nogometni turnir - vključiti še OŠ Ribnica 

Komunikacija med OŠ in GSŠK  

Februar 2018 Učitelja ŠV 

Razstave izdelkov iz ŠLD 

po OŠ 

Pazimo na ustrezen razpored razstav, daljše 

obdobje. 

2017/18 

(nov.-marec) 

Aktiv LES 

Sestanek z ravnatelji OŠ Predstavitev dejavnosti v šolskem letu 

2018/19 

Junij 2018 Kamšek 

Novak 

Tekavec  
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POLETNO VARSTVO ZA 

UČENCE OŠ 

Poletno varstvo osnovnošolcev (v povezavi z 

Občino Kočevje) 

 

 

Julij 2017, 

2018 

KAMŠEK 

 

PESEM ZA KAVO - Svetovni dan poezije -  Pesem za kavo 21. marec 

2018 

Aktiv SLO, 

Novak 

Dolšina Delač 

  

RAZSTAVA 

ZAKLJUČNIH 

IZDELKOV V TUŠU 

- Izdelki dijakov lesarske smeri Maj-junij 

2018 

Aktiv LES 

SODELOVANJE Z 

LASTNIM IZDELKOM 

ŠOLE NA NATEČAJU 

»NAJ SPOMINEK 

KOČEVSKE« 

Oblikovati izdelek za natečaj in prodajo, 

povezava s preteklostjo Kočevske, material: 

les 

Spomladi 

2018 

VODJA 

AKTIVA LES  

 

Kos Bartol   

DNEVI EVROPSKE 

KULTURNE DEDIŠČINE 

– DEKD IN TKD 

Ekoremediacije Rinže (ogled pod vodstvom 

Mihe Varga), dogodek prijavljen na DEKD; 

sodelovanje dijakov ŠOK-a 

28. sept. 

2018 

Novak 

Kmetič 

Potisk 

OSTALO Pletarska razstava 2017/18 Marinč 

 

AKTIVNOSTI ZA SEDANJE DIJAKE IN NJIHOVE STARŠE 

 Vsebina, posebnosti, novosti ČAS   VODJA  

PREDSTAVITVE 

ZA STARŠE 

LETNO PISMO STARŠEM OB KONCU POUKA: s 

pomočjo eAsistenta povzetek vsega, kar je razred v tem 

letu doživel, brez imen, nagrade in priznanja, vse vrste 

pomoči dijakom, dijaški socialni sklad in podobno 

(pismo naj bo z novim logotipom in geslom, v barvah, 

priloženo zadnji položnici), dodamo povabilo na FB 

 

PREDSTAVITVE DELA: 

- predstavitve za starše: atraktivno ali novo, do 2 na 

razred /leto 

- predstavitve za posamezne oddelke (npr. projektni 

teden za ET,   mednarodne izmenjave, ) na 

roditeljskih sestankih: enkrat po želji 

razrednika/učiteljev (predstavitev posebnih 

dejavnosti) 

  

 

Konec 

šolskega 

leta 

 

Klasični 

RS sept., 

novosti 

feb./mar. 

2018, 

maj 2018 

(IP) 

Razredniki – 

Dolšina 

Delač 

 

 

 

 

Učitelji, 

razredniki 

Zid slave   

in 

DIJAŠKI ZID 

SLAVE (OIV) 

- Objavljati dosežke, zanimivosti, zlati maturantje (uredi 

šola). 

- Dijaki oblikujejo dijaški zid slave. Poiščejo prostor, 

pripravijo predlog. – obe lokaciji. Izkoristiti vitrino z 

dosežki dijakov (staro stopnišče).   

2017/18 Dolšina 

Delač 

 

OIV Dijaški 

zid slave 

NOČ V KNJIŽNICI -  Nadaljevanje projekta. April 2018 Grgurič 

Vidic, Papež 

TEKMA S STARŠI  - Tekma s starši:  očetje in sinovi – nogomet  

- Matere in hčere – ?? 

Januar 

2018 

 

Pogorelec  

 

SPLETNA STRAN - Ohraniti objave 

- Več hvale! (primer naše slave: GSŠK je šola prvakov 

iz logike = šola logike) 

- Nove fotografije   

- Preoblikovati spletno stran (Toni Mihelič) 

2017/18 Toni Mihelič 
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 FACEBOOK 

SKUPINA (OIV)  

- Urejajo mesečni napovednik dogodkov 

- Poberejo elektronske naslove učencev, uredijo 

Googlove skupine in bodoče dijake nagovarjajo in 

obveščajo o dogajanju na GSŠK 

- Več dijaških objav. 

2017/18 Dolšina 

Delač 

MARKELJ  

Trope 

Bončina 

Hočevar 

FESTIVAL LESA -  Okrasni izdelki kot OIV (10-20 ur), v manjših 

skupinah 

  

-  Dijaški kotički na gimnaziji– hodnik v 1. nadstropju 

(MAT) 

Jeseni 

2017 

Dolšina 

Delač 

Ana Mihelič 

OIV  

(Palman) 

OSTALO - Okraševanje šole za novo leto (Katja Hočevar, 

razredne ure  v novembru, dijaška skupnost) 

- Maškarada (pustni torek)  

- Tekmovanje »Najbolj zdrav mafin« (za valentinovo)   

Te projekte lahko izberejo dijaki kot projektno nalogo 

(ET, PTI), sodelovanje z dijaško skupnostjo. 

2017/18 Dolšina 

Delač 

Hočevar 

Trope 

Marolt 

Tekavec  

Štupica  

 PROFESOR ZA 

ENO URO 

-  En dijak v razredu izpelje eno učno uro (redna  učna 

snov) 5. 10. (svetovni  dan učiteljev). 

- Možnost: hišnik/ravnateljica/tajnica … za en dan (job 

shadowing) 

Oktober 

2017 

Razredniki  

 

  
 

 

NAČRT ZA  PROJEKT Mednarodno sodelovanje – ERASMUS +  

KOORDINATORICI: Marjeta G. Markovič, Barbara Markelj 

ČLANI: Maruša Marn Avsec, Nataša Tekavec, Helena Marolt 

 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Dodatno izobraževanje za 

vodenje in evalvacijo projekta  

šolsko leto 2017/18 Marjeta G. Markovič 

Priprava na izobraževanje v 

tujini: Projekt KA 101 

junij, avgust, september 2017 Marjeta G. Markovič in 

udeleženke izobraževanja 

Oddaja končnega poročila za 

projekt Recycling & artistic 

Creation 

oktober 2017 Marjeta G. Markovič 

Enhancing Motivation 

Strategies in the Contemporary 

Classroom, Split, Hrvaška 

avgust 2017 Irena Trope 
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Training for French teachers 

Lyon Bleu International, Lyon, 

Fracija 

 

september 2017 Maruša Marn Avsec 

Assessment for learning 

Creative and diverse 

assessment methods for the 

education in the 21st century, 

Borgarnes, Islandija  

 

november 2017 Iva Kaplan 

Creative Methodology for 

Teachers of English as a 

Foreing Language, London, 

Velika Britanija  

 

 

november 2017 Barbara Markelj 

Priprava novega projekta KA1 

mobilnost dijakov in iskanje 

novih partnerjev 

december 2017, januar 2018 Barbara Markelj  

Foster Entrepreneurships & 

Creativity through easy ICT 

tools, Dublin, Irska  

februar 2018 Ida Murn 

There`s an App for That! 

Exploring the Best Apps for 

Teaching an Student Learning, 

Dublin, Irska 

junij 2018 Marjana Dolšina Delač 

The Secret Codes of 

Arhitecture , Firence, Italija 

 

september 2018 Vanja Novak 

 

 

NAČRT KOMISIJE ZA ŠOLSKO PREHRANO 

 

KOORDINATOR :Karin Kočevar 

ČLANI: Janko Marinč, Borut Pogorelec, Irena Trope 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  
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VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Anketa o zadovoljstvu 

uporabnikov šolske prehrane 

Februar 2018       

Elekronska prijava  Junij 2018       

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Glede na majhno število prijavljenih dijakov na lokaciji TZO 22 bomo poskušali na malico navdušiti 

čim več dijakov.  V sodelovanju s ponudnikom šolske malice – Sodexom bomo tekom šolskega leta 

izvedli anketo o zadovoljstvu uporabnikov malice, rezultati se bodo objavilo na spletni strani šole, 

poskušali bomo upoštevati želje dijakov glede malice. 

Poskušali bomo, da se bodo dijaki elektronsko prijavili na malico za novo šolsko leto, saj s tem 

prihranimo tako papir in tudi čas. 

 

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT NAJ RAZRED 

KOORDINATOR: Mitja Bončina  

ČLANI: Maruša Marn Avsec (mentorica dijaške skupnosti) 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Razredi na GSŠK tekmujejo 

med sabo za »naj« razred. 

 

Tekom celega šolskega leta 

zbirajo točke v skladu s kriteriji 

in točkovnikom, ki sta 

objavljena v spletni učilnici na 

spletni strani GSŠK.  

 

Ob koncu šolskega leta 

razglasimo zmagovalni razred, 

ki je nagrajen z enodnevnim 

izletom v organizaciji GSŠK. 

Šolsko leto razdelimo na dve 

tekmovalni obdobji – datum 

zaključka posameznega 

tekmovalnega obdobja se 

določi v dogovoru s šolsko 

skupnostjo;  

 

Ob koncu šolskega leta 

rezultate javno objavimo in 

razglasimo »naj« razred. 

Mitja Bončina 

 

(v sodelovanju z mentorico 

dijaške skupnosti Marušo Marn 

Avsec in predstavniki dijaške 

skupnosti.)  

 

(na lokaciji Ljubljanska 12) 
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Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

V šolskem letu 2017/18 bomo nadaljevali z izvajanjem projekta Naj razred na GSŠK, ki  spodbuja 

dijake k večji in vsestranski aktivnosti znotraj in izven šole, s posebnim poudarkom na delu in 

dosežkih znotraj šole in pri pouku samem.  

Tekmovanje poteka celo šolsko leto; končni rezultati so javno objavljeni, zmagovalni razred pa je 

nagrajen z enodnevnim izletom ob začetku naslednjega šolskega leta. 

V tem šolskem letu bom ponovno pregledal pravilnik. Športna tekmovanja v okviru šole je potrebno 

točkovati podobno kot tekmovanja iz znanj. Odpravil bom negativne točke pri izostankih na dijaka. 

Raje bom točke povečal pri oddelkih z manjšim izostankom na dijaka. 

V povezavi s Tomažem Markovičem bom za vsak dogodek, kjer je možno točkovanje, vstavil tabelo v 

online dokument, tako da bodo mentorji lahko takoj po dogodku sami vstavili točke. Tako bom 

zmanjšal nemogoče razmere ob koncu posameznega tekmovalnega obdobja, ko točke letijo iz vseh 

koncev, kakšno se verjetno tudi pozabi.  

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT DIJAŠKA SKUPNOST 

 

KOORDINATOR: Maruša Marn Avsec 

ČLANI : Marjana Dolšina Delač (POŠ), Ana Mihelič (urejanje kotičkov za druženje) 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Krst fazanov Zadnji petek v septembru/prvi 

v oktobru 

Maruša Marn Avsec 

Izbor Naj dijaka GSŠK za Naj 

dijaka Slovenije 

po dogovoru Maruša Marn Avsec 

Maškarada 13. 2. 2018 Maruša Marn Avsec, Marjana 

Dolšina Delač 

Kotički za druženje po dogovoru Ana Mihelič 

 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Poleg rednih sej svetnikov DS, ki načeloma potekajo enkrat mesečno, ima DS v načrtu tudi naslednje 

aktivnosti: 

Organizacija krsta fazanov bo potekala v skladu z dogovorom z dne 20.3.2014, in sicer: če bo le 

možno, bo prireditev potekala zadnji petek v septembru, čaprav bo verjetneje prvi oz. drugi teden 
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oktobra (zaradi mentoričine odsotnosti do 10. 9.) poskusili bomo uresničiti tudi idejni koncept 

prireditve (šolska himna, nagovor ravnateljice in predsednika DS, predstavitev dijakov 1.letnikov, kviz 

o šoli ter na koncu prisega). Kot ponavadi bodo glavni organizatorji dijaki 4. letnikov, ki bodo 

poskrebeli za scenarij in vodenje prireditve. 

Pod okriljem dijaške skupnosti in v sodelovanju s skupino za promocijo bo tudi  v tem šolskem letu 

delovala posebna skupina dijakov za ureditev kotičkov za druženje pod mentorstvom Ane Mihelič. 

Dejavnost bo ponujena kot OIV.  

DS bo v sodelovanju z Marjano Dolšina Delač (POŠ) izvedla maškarado, ki je predvidena za pustni 

torek. Po potrebi se lahko prestavi tudi na kakšen drug dan, če bi se izkazal kot primernejši. 

Člani DS bodo tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali pri izboru Naj dijaka GSŠK za Naj dijaka 

Slovenije. Izbor načeloma poteka proti koncu šolskega leta (odvisno od organizatorja). 

NAČRT ZA  DIJAŠKO SKUPNOST (TZO 22) 

KOORDINATOR: Barbara Markelj 

ČLANI: Marjana Dolšina Delač ; Maruša Marn Avsec 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Krst fazanov Zadnji teden v septembru / 

prvi teden oktobra 

Barbara Markelj 

Maškarada 13. 2. 2018 Barbara Markelj 

Tekmovanje za naj razred skozi celo šolsko leto rezultati 

bodo objavljeni januarja ( za 1. 

obdobje) in maja ( za 2. 

obdobje) 

Barbara Markelj 

Dijaški socialni sklad Razpis in razdelitev sredstev 

Januar - april 

Barbara Markelj 

Sodelovanje na šolskih 

proslavah 

celo šolsko leto Barbara Markelj 

Zaključna prireditev Maj – zaključna prireditev za 

dijake programov NPI in SPI ter 

PTI – predaja simbolov 

Barbara Markelj 

Skrb za podobo šole TZO 22 Ob spremembi letnega časa Barbara Markelj; razredniki 

Kotički za druženje Tekom šolskega leta Barbara Markelj; Marjana 

Dolšina Delač 

Natečaj za »drevo znanja« Tekom šolskega leta Barbara Markelj; Marjana 

Dolšina Delač 
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Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Poleg že ustaljenih in utečenih dejavnosti, ki se odvijajo tekom šol. leta (krst fazanov, predaja 

simbolov, razne šolske prireditve) je moj letošnji cilj tudi nadgraditev vizualne podobe oz. notranje 

ureditve šole. Jeseni bo razpisan natečaj za t. i. »drevo znanja«. Cilj je zasnovati simbolično drevo, na 

katerem bi bila objavljena imena uspešnih dijakov ter njihovi dosežki. Hkrati bi drevo imelo tudi 

uporabno funkcijo – kot kotiček za druženje dijakov.Enako bi poskusili s klopmi estetsko in simbolno 

zapolniti tudi hodnik ob učilnici št. 10. Ob začetku šol. leta bo tudi revidiran in prenovljen pravilnik za 

»Naj razred«, ki ga bomo s predstavniki dijaške skupnosti potrdili na prvi seji. Skozi celotno šolsko 

leto bo moj cilj tudi spodbujanje k aktivnejšemu vključevanju in sodelovanju dijakov z lokacije TZO 22 

na  

šolskih prireditvah – povezovanje z gimnazijsko skupnostjo. 

NAČRT ZA  PROJEKT Povezava s športnimi klubi 

KOORDINATOR: Borut Pogorelec 

ČLANI: Katja Šalehar 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

     Sodelovanje s 

športnimi klubi 

     kontakti       

Rokometni klub Ribnica, 

Kočevje      

 Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Janko Ilc 

Bizjak 

Triatlon klub Ribnica  Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Kromar Damjan 

Plavalni klub Ribnica  Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Miha Koren      

Nogometni klub  Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Branko Kverh 
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Atletski klub Kočevje  Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Papež Srečko 

Teniški klub Kočevje Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu. 

Memedovič Gregor 

Sibor  Začetek konec avgusta in 

v septembru, nadaljevanje 

s sestankom v oktobru. 

Sprotno trenerje 

obveščam po telefonu.  

Elvis 

 

S trenerji bom zopet vzpostavil kontakt in jim ponovno razložil status športnika na GSŠ KOČEVJE.    

Status lanski dijaki obdržijo do 30.9.2017. Status se športniku  ob pridobljeni negativni oceni ne 

vzame, temveč se dijaku športniku pomaga  z dodatno učno pomočjo. Poizkušamo imeti več 

komunikacije tako z starši, kot trenerji.  Kontakte s trenerji in prve informacije za to šolsko leto 

načrtujem v začetku septembra.  

 

NAČRT ZA  PROJEKT EKOŠOLO – zgornja lokacija 

KOORDINATOR: LOTI MESOJEDEC BEHIN 

1. ČLANI  

Dijana Grgurić Vidic, Karin Kočevar, Mitja Bončina, Milena Čahuk, Ela Bečirovič, Nina Papež, Toni  

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI – natančno načrtovanje dejavnosti bo potekalo v avgustu in 

dokončno po konferenci koordinatorjev v mesecu septembru 

 

VSEBINA 

 

 

ROKI 

 

 

NOSILCI 

Energija april Milena Čahuk, Mitja Bončina 

Izdelava prospekta /knjižice – 

ekološki problemi 

Celo leto Loti Mesojedec Behin 

ŠOK 

Šolski zeliščni vrt Celo leto Učiteljici ŠOK 

Eko dan april  2018 Loti Mesojedec Behin 
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Eko kviz Januar, februar 2018 Karin Kočevar 

Zbiranje starega papirja, 

kartuš, zamaškov 

Celo leto T. Mihelič, D. Grgurić        Vidic, 

Mitja Bončina 

Zbiranje izrabljene elektro 

opreme 

Celo leto Ela Bečirović, Karin Kočevar 

   

Sodelovanje z lokalnimi in 

državnimi organizacijama 

Melamin, Hydrovod, MOP, 

Zavod za gozdove 

Celo leto Loti Mesojedec Behin 

Problematika reke Rinže september Maja Kmetič, Loti M. Behin 

Zbiranje elektronskih 

odpadkov 

Marec, april Ela Bečirovič 

Karin Kočevar 

Eko bralna značka Celo leto Dijana Grgurič Vidic 

Mladi poročevalci Celo leto Dijana Grgurič Vidic 

Nina Papež 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

V prihodnjem šolskem letu bomo še vedno izvajali zbiralne akcije (plastičnih pokrovčkov, odpadnega 

papirja, električne opreme), nekatere akcije so dobrodelne.  Denar, ki ga bomo pridobili z zbiranjem 

papirja bomo deloma namenili za šolski socialni sklad. Sodelovali bomo v projektih, ki so že ustaljeni 

in morda še v kakšnem novem, ki bo predstavljen v mesecu septembru na konferenci na Brdu. Še 

vedno se bodo izvajale dejavnosti v povezavi z vodo, energijo, odpadki, skrbeli bomo za svoj vrt in 

sodelovali s podjetji z okolja s katerega prihajamo in drugimi  institucijami v državi. 

 

NAČRT ZA  EKOŠOLO – zgornja lokacija 

 

KOORDINATOR: NINA RECEK 

1. ČLANI  

Nataša Tekavec, Andreja Devjak, Barbara Markelj, Katja Šalehar, Helena Marolt, Janko Marinč, Jože 

Pavlič, Drago Brinšek 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI – natančno načrtovanje dejavnosti bo potekalo v avgustu in 

dokončno po konferenci koordinatorjev v mesecu septembru 
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VSEBINA 

 

 

ROKI 

 

 

NOSILCI 

ALTERMED marec Tekavec 

Odgovorno s hrano-

mednarodni projekt 

Celo leto Nataša Tekavec in Katja 

Šalehar 

Eko dan april  2018 Nataša Tekavec 

Eko kviz Januar, februar 2018 Karin Kočevar, Nina Papež 

Zbiranje starega papirja, 

kartuš, zamaškov 

Celo leto Nina Recek, Dijaška skupnost 

Sodelovanje z lokalnimi in 

državnimi organizacijama 

Melamin, Hydrovod, MOP, 

Zavod za gozdove 

Celo leto Nian Recek 

Eko bralna značka Celo leto Devjak Andreja 

Mladi poročevalci Celo leto Andreja Devjak in Nina Recek 

Urejanje notranjosti šole Celo leto Barbara Markelj 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

V prihodnjem šolskem letu bomo še vedno izvajali zbiralne akcije (plastičnih pokrovčkov, odpadnega 

papirja,), nekatere akcije so dobrodelne.  Denar, ki ga bomo pridobili z zbiranjem papirja bomo 

deloma namenili za šolski socialni sklad. Sodelovali bomo v mednarodnih in nacionalnih projektih, ki 

so že ustaljeni in morda še v kakšnem novem, ki bo predstavljen v mesecu septembru na konferenci v 

Laškem. Še vedno se bodo izvajale dejavnosti v povezavi z vodo, energijo, odpadki, skrbeli bomo za 

vključevanje dijakov v projekte, ki se tičejo odgovornega ravnanja s hrano in ravno tako bomo 

sodelovali s podjetji z okolja s katerega prihajamo in drugimi  institucijami v državi. 

 

 

NAČRT ZA  PROJEKT Razvojni sklad / Mladinsko raziskovalno delo 

KOORDINATORICA:  Ela Bečirović 

ČLANICE: Zorica Potisk, Lucija Kos Bartol, Karin Kočevar 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  
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VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

S pismom nagovoriti – 

povprašati podjetja, ki so 

donatorji šole, za sodelovanje 

na raziskovalnem področju 

Oktober 2017 Koordinatorica, tajništvo 

Informativni sestanek z 

mentorji, ki so podali teme 

/naslove raziskovalnih nalog  

Oktober 2017 Koordinatorica 

Predprijava raziskovalne naloge 

na regijsko tekmovanje 

November 2017 Koordinatorica 

Prijava naloge na regijsko 

tekmovanje 

Februar/marec 2018 Koordinatorica 

Predstavitev raziskovalnih nalog 

iz preteklih šolskih let 

Šolsko leto  2017/18 Članice  

Predstavitev mladinskega 

raziskovalnega dela dijakom 1. l 

Oktober/november 2017 Članice 

Urejanje oglasne deske  Šolsko leto 2017/18 Članice v sodelovanju z dijaki 

Delo na raziskovalni nalogi 

 » (konzultacije, zaključek, 

oblikovanje, tiskanje, vezava) 

Šolsko leto 2017/18 Izbrani mentor/-ica, 

koordinatorica Ela Bečirović 

Sodelovanje z mentorjem 

raziskovalne naloge 

Oktober/november Mentor, Ela Bečirović, Karin 

Kočevar 

Tehnična pomoč, tiskanje, 

kopiranje 

Februar /marec 2018 Toni Mihelič 

Finančno in administrativno 

delo 

Junij / julij 2018 Barbara Žagar 

Predstavitev in povabilo 

učiteljem, da pripravijo teme za 

raziskovalne naloge 

Julij 2018 Koordinatorica 

1. Komisija načrtuje 1. sestanek z mentorji, ki so na zaključni konferenci podali predloge za 
raziskovalne naloge v mesecu oktobru. Ti učitelji so: Tanja Masterl, Novak Vanja, Lavrič 
Danila, Zorica Potisk. 

2. Komisija načrtuje  sestanke meseca  januarja in junija.  
3. Spodbujali bomo dijake in njihove mentorje, da avtentične in / ali seminarske naloge razvijejo 

v raziskovalno nalogo. 
4. Komisija načrtuje sestanek s potencialnimi zunanjimi mentorji raziskovalnih nalog.  

5. Načrtujemo predstavitve raziskovalnih nalog bivših dijakov naše šole, da tudi tako spodbudimo 
dijake, da se lažje odločajo za raziskovalno delo.  
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Podani predlogi s strani učiteljev: 

MENTOR NASLOV DIJAKI 

Tanja Masterl Kako mi IT lahko olajša delo? GIM 2.,3. in 4. 

MENTOR NASLOV DIJAKI 

Novak Jezik mladih na Kočevskem   

Lavrič Stereotipi v književnosti za 

mlade 

  

Zorica Potisk, zunanji mentor  Mikrobiologija: odpornost 

bakterij na antibiotike 

2. ali 3. letnik 

 

                                          NAČRT ZA PROJEKT UČNA POMOČ      

KOORDINATOR: Krajec Tea, Tanja Debenjak 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Izvajanje alternativnih 

ukrepov – učenje 

Celotno šolsko leto Krajec Tea 

Učna pomoč Celotno šolsko leto Krajec Tea, Tanja Debenjak 

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Izvajanje alternativnih ukrepov – učenje bo potekalo po ustaljeni praksi in sicer:  

Potem ko razrednik določi alternativni ukrep, mi posreduje kopijo dokumenta. Nato dijaka napoti k 

meni, saj se mora glede konkretnih terminov izvajanja učenja dogovarjati neposredno z mano. 

Možnost opravljanja imajo načeloma ves čas po zgornjem urniku, razen v času mojih ostalih 

obveznosti. Ob vsakem prihodu se mora dijak vpisati v evidenco prisotnosti, na podlagi katere se ure 

tudi seštevajo. Ta vključuje: ime in priimek, datum in čas (zaporedna številka ure) učenja, trajanje (št. 

šolskih ur) in podpis dijaka. V času učenja so dijaki dolžni spoštovati ista šolska pravila kot v razredu 

med poukom (prepoved prenosnega telefona, klepetanja ipd., hkrati obveza učenja). Dejavnost, 

vezano na učenje, si dijaki izberejo sami; sem sodijo tudi domače naloge, branje knjig za domače 

branje, samostojno delo (referati, seminarske naloge ipd.). Poleg dijakov z alternativnimi ukrepi lahko 

kabinet obiskujejo tudi drugi dijaki šole, vendar po istimi pogoji kot tisti z ukrepom (tišina, učenje …) in 

le v primeru, da je za vse dovolj prostora. Sicer imajo prednost dijaki z ukrepom. Pri učenju je dijakom 

na voljo celotno gradivo šolske knjižnice. 

Izvajanje učne pomoči: 

Učno pomoč bosta sodelavki izvajali na obeh lokacijah v času prisotnosti.  
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                                          NAČRT ZA  šolsko prehrano 

 

KOORDINATOR :Karin Kočevar 

ČLANI: Janko Marinč, Borut Pogorelec,  Irena Trope 

NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Anketa o zadovoljstvu 

uporabnikov šolske prehrane 

Februar 2018       

Elekronska prijava  Junij 2018       

Dodatni opis vsebin in dejavnosti: 

Glede na majhno število prijavljenih dijakov na lokaciji TZO 22 bomo poskušali na malico navdušiti 

čim več dijakov. V sodelovanju s ponudnikom šolske malice – Sodeksom bomo tekom šolskega leta 

izvedli anketo o zadovoljstvu uporabnikov malice, rezultati se bodo objavilo na spletni strani šole, 

poskušali bomo upoštevati želje dijakov glede malice. Poskušali bomo, da se bodo dijaki elektronsko 

prijavili na malico za novo šolsko leto, saj s tem prihranimo tako papir in tudi čas. 

 

 

 

NAČRT ZA PROJEKT UČBENIŠKI SKLAD 2017/18 
 

KOORDINATOR: Dijana Grgurić Vidic 

1. ČLANI  

Mag. Jasna Vesel 

Iva Kaplan 

Marica Bartol 

 

2. NAČRTOVANE DEJAVNOSTI  

 

 

VSEBINA 

 

ROKI 

 

NOSILCI 

Zbiranje vlog za 

subvencijo 

4. julij 2018 Komisija 

Obravnava vlog za  

subvencijo 

27. avgust 2018 Komisija 

Odločbe o subvencijah 1. šolski dan v mesecu 

septembru 

Dijana Grgurić Vidic 
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NAČRT KOMISIJE ZA INTEGRITETO   
Komisija za integriteto  
Zaradi menjave zaposlitve v Komisiji za integriteto ne bo več članice Simone Štupica. Vodstvo šole 

smo konec šolskega leta 2016/17 pozvali, da predlaga in imenuje novega člana ali novo članico.  

V načrtu je, da bomo v začetku letošnjega šolskem letu 2017/18 člani skupine pregledali obstoječi 
načrt integritete ter navedli morebitne predloge dopolnitev in izboljšav.  

Skladno z dopolnitvami in novostmi bom kot skrbnica načrta integritete skrbela, da se bodo ukrepi, 

določeni in sprejeti z načrtom integritete, izvrševali v določenih rokih, evidentirala in obravnavala bom 
predloge zaposlenih in na tri mesece poročala predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav.  

Novo zaposlene bom do konca leta 2017 seznanila z načrtom integritete šole.  
 

STROKOVNI ORGANI ŠOLE   

 

Delo vodstva šole 

Naloge pedagoškega vodenja obsegajo dejavnosti, ki jih opravlja ravnateljica:   

          pripravlja program razvoja šole in je odgovorna za njegovo uresničevanje; 

 organizira, načrtuje in vodi delo šole, ŠRT in odgovarja za strokovno vodenje šole; 

 zastopa in predstavlja zavod in je odgovorna za zakonitost dela; 

 določi sistemizacijo delovnih mest v zavodu; 

 pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovorna za njegovo izvedbo; 

 skrbi za ukrepe za zagotovitev uresničevanja pravic dijakov in odraslih, ki se 

izobražujejo po posameznem programu; 

 vodi delo učiteljskega zbora; 

 podpisuje javne listine šole, vezane na izobraževalni proces; 

 zastopa in predstavlja šolo in je odgovorna za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil; 

 oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za njihovo izvedbo; 

 odgovarja za namensko porabo sredstev šole; 

 spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev; 

 organizira mentorstvo za pripravnike; 

 prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim  

svetuje, 

 predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive;  

 predlaga napredovanju delavcev v plačilne razrede; 

 spremlja in organizira delo svetovalne službe; 

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki dijakov 

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike  sodelovanja); 

 obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti dijakov; 

 spodbuja in spremlja delo skupnosti dijakov ter zagotavlja možnosti za njihovo delo; 

 odloča o vzgojnih ukrepih; 

 odgovarja za varstvo pri delu; 

 razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in 

posodabljanje izobraževalnega procesa po finančnem planu  oziroma programu prioritet 

za delitev presežka prihodkov nad  odhodki; 

 sprejema splošne akte zavoda, za katere ni pooblaščen drug organ zavoda; 

 sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so zanje 

odgovorni; 
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 koordinira delo vseh služb na šoli; 

 sklepa delovna razmerja; 

 skrbi za sodelovanje z zunanjimi institucijami   in drugimi uporabniki storitev; 

 skrbi za promocijo zavoda;  

 opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi, kolektivno pogodbo, 

ustanovitvenim aktom  zavoda   ter po splošnih  aktih  zavoda; 

 vodi pripravo in oblikovanje promocijskih gradiv šole (publikacija, domača spletna 

stran…); 

 sodeluje s skupnostjo dijakov; 

 skrbi za urejenost šolske dokumentacije; 

 se dogovarja o ponudbi OIV z zunanjimi in šolskimi izvajalci;  

 organizira izvedbo postopka izbire OIV; 

 organizira obveščanje dijakov in izvajalcev o izvedbi OIV.  

 

Dnevna organizacija pouka - urnik, suplence 

4. Za izdelavo urnika in večjih sprememb urnika je zadolžena Masterl Tanja na, ki 

administrira aplikacijo e asistent na celotni šoli. Za urejanje nadomeščanj in dnevnih 

sprememb urnika pa prof. Tomaž Markovična Ljubljanski 12 in Jože Pavlič na TZO 22. 

 

Naloge pedagoškega vodenja, ki jih opravlja Nataša Tekavec na lokaciji TZO 22 

 

Normativi v š.l. 2017/18 ne omogočajo sistemizirati delovnega mesta pomočnika ravnatelja. 

Kljub temu je mag. Nataša Tekavec pripravljena opravljati naloge pedagoškega vodenja na 

lokaciji TZO 22, ker je sicer delo dveh šol nepredstavljivo.   

Pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalogah.  Opravlja naloge, za 

katere jo pisno pooblasti ravnateljica ter jo nadomešča v času njene odsotnosti.  

V okviru nalog poskuša v omejenem obsegu opravlja zlasti:  

 pomaga pri organizaciji vzgojno - izobraževalnega dela zavoda na TZO 22 in nadomešča 

ravnatelja v času ravnateljeve odsotnosti, 

 po pooblastilu ravnatelja izvaja naloge s področja poslovodenja, 

 pomaga pri oblikovanju predloga letnega delovnega načrta zavoda in predloga nad 

standardnih programov, finančnega plana, letne bilance in drugih dokumentov zavoda, 

 pomaga ravnatelju pri izvajanju nalog za zagotavljanje in ugotavljanja kakovosti s samo-

evalvacijo in za pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda; 

 pregleduje pedagoško dokumentacijo in skrbi za urejenost šolske dokumentacije,  

 skrbi za urejenost  matičnih knjig, osebnih listov dijakov ter nadzira pravilnost vodenja zbirk 

osebnih podatkov, 

 pomaga pri pripravi in izvajanju letnega programa strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja delavcev zavoda in sodeluje pri izvajanju programa,  

 sodeluje pri zagotavljanju uresničevanja pravic dijakov in njihovih dolžnosti, 

 pomaga pri vodenju dela učiteljskega zbora  in vodenju strokovnih aktivov ter pri  

koordinaciji oziroma vodenju dela PUZ, 

 izdeluje urnik interesnih dejavnosti ter spremlja izvajanje ur,  
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 skrbi za prijave na razpise za razne projekte in koordinira delo v zvezi z izvedbo posameznih 

projektov, 

 skrbi za organizacijo izvedbe praktičnega pouka, izbirnih vsebin/  interesnih dejavnosti in 

podobno, 

 v skladu s pooblastilom ravnatelja prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu strokovnih 

delavcev,   spremlja njihovo delo in jim svetuje,  

 občasno nadomešča odsotnega delavca, 

 sodeluje z zunanjimi institucijami in drugimi organizacijami, 

 skrbi za urejenost zavoda, 

 opravlja govorilne ure, sodeluje na roditeljskih sestankih in pomaga pri njihovi izvedbi,  

 računovodstvu posreduje podatke o oddajanju šolskih prostorov za izstavitev računov, 

 opravlja druga dela po nalogu ravnatelja. 

 sooblikuje oceno dela delavcev za redno delovno uspešnost oziroma v zvezi z ugotavljanjem 

pogojev za napredovanje delavcev v plačne razrede in opravlja letne razgovore z delavci, 

 spremlja in organizira delo svetovalne službe na lokaciji TZO 22, 

 skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma z drugimi zakonitimi zastopniki dijakov  

(roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike  sodelovanja), 

 obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti dijakov, 

 spodbuja in spremlja delo skupnosti dijakov ter zagotavlja možnosti za njihovo delo na 

lokaciji TZO 22, 

 usmerja reševanje vzgojne problematike in odloča o vzgojnih ravnanjih oziroma ukrepih na 

lokaciji TZO 22,  

 skrbi za sodelovanje zavoda na TZO 22 s šolsko zdravstveno službo,  

 skrbi za ustrezno organizacijo in izvedbo zagotavljanja šolske prehrane dijakom na lokaciji 

TZO 22, 

 sodeluje pri skrbi za promocijo zavoda.  

 

Spremljanje pedagoškega dela učiteljev 

V tem šolskem letu bo ravnateljica spremljala delo učiteljev na različne načine, na razgovorih, 

sestankih in v obliki hospitacij pri pouku. V tem š.l. se bo pposbeje posvetila uvajanju učitelja 

strokovno teoretičnih predmetov v programu Strojni tehnik. Hospitirala bo po potrebi in 

časovnih zmožnostih. Cilj opazovanja pouka bo prilagojen trenutnim potrebam učiteljev, 

dijakov oz. nastalim težavam. O datumu hospitacij bodo učitelji obveščeni nekaj dni vnaprej.  

Poslovanje šole 

Zagotavljanje vseh pomembnih funkcij delovanja šole bomo poskušali zagotoviti na naslednje 

načine: 

Težave zaradi vse manjšega financiranja šole zaradi upada števila dijakov  postajajo nekaj 

normalnega in utečenega. V poslovodenju šole. Nova pogodba o financiranju za leto 2017 

ponovno upošteva še manjše število dijakov kot doslej. MIZŠ nam zagotavlja dodatna finančna 

sredstva že tretje leto zapored in sicer letos v višini 295.000 EUR. Varčevanje se izvaja povsod, 

kjer je le možno. Poskusili bomo izvesti nekaj vzdrževalnih del na na Ljubljanski 12. Kot nujno 

ocenjujemo tudi izvedbo notranjega finančnega nadzora, ki bo izveden v tem šolskem letu.Za 

andzor smo že izvedli psotopek izbire najbolj ugodnega izvajalca.    

V tem šolskem letu smo uspeli pridobiti finančno pomoč občine Kočevje za 3 namene. Izbirnost 

v programu gimnazija, promocija šole, izobraževanje učiteljev.   
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Po zaprtju pritličja puščamo v pritličju še dve učilnici zaprti zaradi manjšega vpisa dijakov. 

Tako nameravamo znižati predvsem stroške ogrevanja. Razmestitev novega programa Strojni 

tehnik nam bo v naslednjih 3 letih verjento omogočila prenehanje varčevanja. Iskanje 

dopolnilnega programa v teh prostorih bo zahtevalo več časa.  

Redno sodelujemo pri nabavi električne energije preko Zveze srednjih šol Slovenije in si tako 

zagotavljamo cenovno zelo ugodno dobavo elektrike. 

Oddajanje prostorov v najem( kuhinja, predavalnica, učilnice na obeh lokacijah, fotokopirnica, 

delavnice  v okviru šole na TZO 22. Najemnino za uporabo šolske kuhinje  in stroške 

obratovanja v šolski jedilbici smo nehali zaračunavati izvjačcu prehrane, ker je bil to pogoj za 

skelnitev pogodbe s Sodexom- edinim prijavljenim subjektom za šolsko prehrano. Z 

naraščanjem vpisanih dijakov se bo tudi ta problem postopma rešil. 

Prodaja stanovnaj na Podgroski 61 je stekla, vplačna aje bila že kupnina za eno manjše 

stanovanje. Za drugi  dve stanovanji čakamo na podpis pogodbe. Ravanateljica se trenutno 

pogaja z MIZŠ za prenos sredstev iz kupnine za opremo v promgramu Strojni tehnik.- 

računalniki, CNC in drugi stroji.   

Čakamo še na razpis enega projekta in sicer Podjetnost za gimnazije, v katerega bi vključili 

načrtovanje za ITS- interdisciplinanri sklop in delo na avtentičnih nalogah. Drugih razpisov ne 

načrtujemo posebej, spremljali pa bomo vse tekoče razpise.  

Sredstva za delovanje na področju kulture in dela z mladimi pridobivamo na občinskih 

razpisih. Šolsko športno društvo sofinancira občina po odloku.  

Za promocijo lesarskih poklicev  in programov sodelujemo v skupini za organizacijo 

Festivala lesa, ki bo okotbra  2017 v Kočevju. Občina Kočevje je namenila več kot 

15.000,00EUR  sredstev za organizacijo Festivala lesa.   

Poskušali bomo zagotavljati dodatna sredstva preko Razvojnega sklada – donatorskega sklada  

Gimnazije Kočevje, toda zaradi krize predvsem z donatorstvom staršev.  

  

Predlog aktivov za nabavo učil, strokovne literature  in druge opreme  

VRSTA OPREME OKVIRNA CENA ZA  PREDMET 

USB ključ, 6 x 10,00 na USB Strokovne predmete  

LEGO mindstorms EV3 500 € Strokovne predmete  

Kahon, ksilofon, električna kitara Sofinancirano s strani projekta 

Soki 20 za 20 

glasba 

Naglavni brezžični mikrofoni  Za vse 

Ozvočenje (računalniško)  Za vse 

Slike za učilnico  Slovenščina SŠ 

Kreativno pisanje/razni priročniki  slovenščina 

Atlasi sveta za osnovne in srednje 

šole !! NUJNO 20 - št 

Cca. 30 – 40 e  GEO 

Zbirka maturitetnih nalog SOC; ZGO Cca. 15- 20 e GEO, SOC 

Testne lističe za pH - komplet Cca. 10e  GEO 
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Nekaj šestil in geo-trikotnikov za 

uporabo v razredu 

20 Matematika 

Interaktivni zaslon 3100 +ddv + montaža (lizing) Matematika 

Zbirka vaj za priprave na 

poklicno maturo iz matematike 

20 Matematika 

John Hattie: Visible learning cca 40 € Formativno 

spremljanje 

servis mikroskopov cca 300 € biologija;  promocija 

magnetni laser 300 € (2 kosa) FIZ 

plinski gorilnik 60 €/kos (4 kosov) KEM 

Športni dresi Predračun na šoli  

Bralna značka – knjige AN, 

NEM, FRA 

Cca 30 eur/ predmet ANG, NEM, FRA 

Angleške slovnične vadnice Cca 50 eur ANG 

Novi roman za maturo, 3 kom. Cca 15 eur/ kom NEM 

Priročniki za FS (Zavod za 

šolstvo) – več izvodov za 

kabinete 

? ANG, NEM, FRA 

Shirley Clarke: Active learning 

through formative assessment & 

Outstanding formative 

assessment 

? ANG 

UPORABEN tiskalnik za kabinet 

NEM 

 NEM, FRA 

Rezkarji različnih premerov - 2x 100 CNC 

Rezkarji različnih profilov - 2x 100 CNC 

Vpenjalna glava – 1x 200 CNC 

Štoparica – 3x 100 UML, POL 

Nadrezkar – 1x 

 

100 LES, OLE, STP, OLP, 

BIP, SNI, ROL, SOL, 

IZD, CNC = praktični 

pouk 

Ročne vibracijske brusilke – 2x 

 

300 Praktični pouk 

Električni spenjač – 1x 50 Praktični pouk 

Knjiga AutoCad 50 RVS 

Knjige na temo Intarzija – 3x 100 Praktični pouk 

Knjige na temo Rezbarjenje – 3x 100 Praktični pouk 

Žagan les – 4 m3 

1 m3 se nameni za Festival lesa 

250€ Praktični pouk 

Vezana plošča -6x 15€/ m2 Praktični pouk 

Lesomal – 2x 4€/ m2 Praktični pouk 

Iveral 5€/ m2 Praktični pouk 

Robna folija – 2x 20 Praktični pouk 

   

Stojalo za selotejp – 12x 120 Lesariada 

Olfa noži – 15x 150 Lesariada 
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Perforiran trak 70 Lesariada 

Furnir 400 Lesariada 

Tračni meter – 15x 60 Lesariada 

 

Zakonodaja   

Načrtujemo dopolniti Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na GSŠ Kočevje, gibanju 

knjigovodskih listin in Popravke pravilnika o inventuri terpopravke pravilnik o Razvojnem 

skladu.  

Vrednotenje in evidenca delovnih ur bo potekala po načrtih. Žal pa je manj motiva, saj so 

sredstva za stimulacijo še vedno ukinjena. 

 

Sodelovanje z MIZŠ 

Sodelovanje ravnateljice z MIZŠ, Skupnostjo gimnazija in Zvezo srednjih šol poteka vsebinsko 

v smislu zagotavlja drugačne oblike financiranja za podeželske šole, posodobitev 

gimnazisjkega programa.  

Sodelovanje ravnateljice z Združenji ravnateljev srednjih šol in gimnazij, društvom Ravnatelj 

bo potekalo zato bolj intenzivno kot običajno, enako z drugimi službami in šolami v Sloveniji 

ter z odboroma  sindikata na šoli. 

 

Izobraževanje  

Ravnateljica  se bo udeležila seminarjev za ravnatelje v Portorožu in Radencih ter drugih 

posvetov ravnateljev šol. Drugih izobraževanj se bo ravnateljica udeležila le po potrebi. 

Strokovni aktivi 

 

Splošne zadolžitve učiteljev v okviru aktivov so: 

 Oddaja osebnih učnih načrtov do konca avgusta preteklega šolskega leta, 

 upoštevanje vseh pravilnikov  in šolskih pravil ter zakonov za področje vzgoje in  

izobraževanja, 

 sodelovanje  v študijskih skupinah, 

 sodelovanje pri delu aktiva na šoli, pri oblikovanju in izvedbi načrta aktiva za 

posamezno šolsko leto, 

 sodelovanje in usklajevanje pri oblikovanju kriterijev ocenjevanja. 

 

Vodje aktivov 2017/18 

SLO Vanja Novak 

MAT Mirko Škof 

TJ Tomaž Markovič 
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DR Loti Mesojedec Behin 

NAR Ela Bečirović 

ET Ivana Ciglič 

ŠV Katja Šalehar 

LES Jože Pavlič 

 

         učitelji v strokovnih aktivih bodo izvedli:  

 sestanke po obisku študijskih skupin in izvedli poročanje o vsebini ter nato zapisali v 

      zapisnik sklepe aktiva, 

 aktivi bodo potrdili kriterije ocenjevanja v primerih, ko en sam učitelj poučuje 

      predmet na šoli. 

 sestanki pred 1. in 2. redovalno konferenco – učitelji se bodo dogovorili o ukrepih na 

podlagi uspeha dijakov,   

 obravnavali bodo letni načrt in poročilo aktiva. 

 

Varuhi kabinetov in učilnic 

             Učitelji so zadolženi, da kot varuhi kabinetov in učilnic  skrbijo  za urejenost  tako, da: 

 sproti obveščajo  o nastalih poškodbah in potrebnih popravilih ( zapis v seznam 

poškodovanega inventarja, obveščanje hišnika, obveščanje ravnateljice) 

 skrb za pravočasno popravilo, obnovo zbirk učil in novo nabavo v okviru dogovorjenega 

programa na šoli. 

 sodelovanje pri vsakoletni inventuri. 

LJUBLJANSKA 12 

TROPE 1 

MASTERL 2 

KOS BARTOL 3 

MESOJEDEC BEHIN 4* 

KMETIČ,VESEL 5* 

CIGLIČ 6 

ŠKOF 11 

BONČINA 12 

MARN AVSEC 13 

KOČEVAR 14 

BEČIROVIČ, HACE 15 
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GREGORČIČ MARKOVIČ 16 

POTISK 17 

ČAHUK 18 

CIGLIČ 21 

BARTOL 22 

PAPEŽ 23 

ADAMIČ VARGA 24 

MIHELIČ ANA 25 

LAVRIČ 26 

 V TEM ŠOLSKEM LETU NISO V UPORABI 

TZO 22 

MARKELJ TJ 2 

DEVJAK SLO 9 

DRAGOVAN MAT 4 

POTOČNIK ŠKD 6  

RECEK NAR 5 

TEKAVEC PiM 8 

MAROLT UP 10 

PAVLIČ LES 1 

MARINČ DRU 3 

BRINŠEK ŠLD 

 

Načrti posameznih aktivov opredeljujejo 

 člane aktiva, varuhe učilnic, vodjo aktiva 

 načrt izobraževanja učiteljev 

 predlog nakupa didaktične in druge opreme 

 ponudba OIV,  

 predlogi projektov in raziskovalnih nalog za razvojni sklad 

 načrt medpredmetnih ekskurzij in drugih dejavnosti v obveznem delu OIV in ID 

 načrt medpredmetnih povezav in projektnih dni in tednov 

 druge specifične zadolžitve 

 kriterije ocenjevanja 
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Individualni načrti učiteljev   

Vsako šolsko leto učitelji pripravijo individualne pedagoške načrte  dela, v katerih je 

pozornost posvečena didaktičnim vidikom pouka  in predvsem uvajanju novosti  v pouk.     

RAZRED RAZREDNIK NADOMESTNI RAZREDNIK 

1.A GIM ANA MIHELIČ TOMAŽ MARKOVIČ 

1.B GIM MAJA KMETIČ LOTI MESOJEDEC BEHIN 

2.A GIM VANJA NOVAK TOMAŽ MARKOVIČ 

2.B GIM MOJCA ADAMIČ VARGA TOMAŽ MARKOVIČ 

3.A GIM ZORICA POTISK LUCIJA KOS BARTOL 

3.B GIM MILENA ČAHUK KARIN KOČEVAR 

4.A GIM MARUŠA MARN AVSEC ANA MIHELIČ 

4.B GIM MARJETA GREGORČIČ MARKOVIČ MOJCA ADAMIČ VARGA 

1.C +1D  TANJA MASTERL MAJA KMETIČ 

2.C ET MARICA BARTOL LUCIJA KOS BARTOL 

3.C ET NINA PAPEŽ IRENA TROPE 

4.C ET MITJA BONČINA KARIN KOČEVAR 

 

 

RAZREDNIK 

 

RAZRED 

 

NADOMESTNI RAZREDNIK 

 

Andreja Devjak 

 

1. OK 

 

Nina Recek 

1. PRO 

1. MIZ 

 

Helena Marolt 

 

2. PRO 

Katja Šalehar 

Nina Recek  2. OKO Andreja Devjak 

 

Barbara Markelj 

 

3. PRO/OKO 

Kaplan Iva 

 

Jože Pavlič 

 

2. MIZ 

Janko Marinč 

 

Janko Marinč 

 

3.  MIZ 

 

Barbara Markelj 

 

Jože Pavlič  

 

1. OBL 

 

Drago Brinšek 

Drago Brinšek  2. OBL Jože Pavlič 

 

Katja Šalehar  

 

4.  EKT 

Helena Marolt 

 

Nina Recek 

 

5.  EKT 

Andreja Devjak 
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NAČRTOVANJE IZRABE DELOVNEGA ČASA ZAPOSLENIH IN EVIDENCA O 

IZRABI 

    

Uvodne določbe  

Delovni čas zaposlenih se načrtuje skladno s sklepom UZ z dne 28. 6. 2005 o vrednotenju in 

evidenci drugega dela strokovnih delavcev, kot to predvideva 119. člen ZOFVI. Zaposleni 

načrtujejo izrabo svojega delovnega časa za 1 šolsko leto in pri tem upoštevajo, da so delovne  

obveznosti prerazporejene znotraj šolskega leta tako, da je delo vseh zaposlenih bolj intenzivno 

v teku šolskega pouka kot v času šolskih počitnic.  

Poslovni čas Gimnazije Kočevje je na delovni dan od 7.00 do 19.00. Znotraj poslovnega časa 

poteka največji delež dejavnosti.  

Podlaga za izračun obsega potrebnega drugega strokovnega dela strokovnih delavcev: 

 

IZRAČUN LETNE DELOVNE OBVEZNOSTI  za šolsko leto: 2017/18 

1. SKUPNA IZHODIŠČA  

2080 ur = 40 delovnih ur tedensko x 52 tednov v letu  

80 ur = 10 dni x 8 ur - prazniki v šolskem letu 2017/18         

                               31. oktober    –  torek 

                                 1. november -  sreda   

                               25. december  -  ponedeljek                            

26. december  -  torek 

  8. februar      -  četrtek 

  2. april          -  ponedeljek 

27. april          -  petek 

  1. maj           -  torek 

  2. maj            - sreda 

15. avgust.       - sreda 

-------------------------------------------------------------------------------- 

ŠTEVILO DELOVNIH UR V ŠOLSKEM LETU: 2000  

2. LETNI DOPUST  
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Število dni letnega dopusta je določeno skladno s kolektivno pogodbo za VIZ. Zaposleni imajo 

različno število dni letnega dopusta. 

40-urna tedenska obveznost se zmanjša na 37,5 zaradi odmora za malico (0,5 ure dnevno). 

2.1. KOLEKTIVNA POGODBA 

45. ČLEN : Delavci, zaposleni v vzgojno–izobraževalnih zavodih, praviloma izbirajo večino 

letnega dopusta v času šolskih počitnic (poletne, jesenske, novoletne, zimske, prvomajske 

počitnice). 

48. ČLEN (2. odstavek) : Delavec ima pravico dva dni letnega dopusta izrabiti na tista dneva, ki 

ju sam določi, pri čemer mora o tem obvestiti zavod tri delovne dni pred izrabo. Delavec teh 

dveh dni ne more koristiti v istem tednu.  

 

Dogovor in pravilo v šoli:  

Učitelji morajo praviloma koristiti dopust v času počitnic.  

Zaradi neodložljivih osebnih zadev lahko učitelji po predhodnem obvestilu ravnateljice in njeni 

odobritvi  (pravila ZDR in KP VIZ) v času pouka izkoristijo ločeno do dva (2) dneva letnega 

dopusta, in sicer: 

- od januarja do junija iz kvote letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (oziroma za 
preteklo, če ga še niso izrabili), 

- od septembra do konca decembra pa v primeru, da so izrabili že celoten letni dopust 
za koledarsko leto le, če so v tem obdobju že opravili v 8 ur dodatnega dela več, kot je 
predvideno v izračunu letne delovne obveznosti za isto obdobje. 

 

2.2. DATUMI  IN ČAS, KI VPLIVAJO NA DOLOČITEV DOPUSTA  

Določila šolskega koledarja v letu 2017/18: 

- prvi delovni dan po poletnih počitnicah: 16. 8. 2017 (sreda) 

- začetek šolskega leta 2017/18: 1. 9. 2017 (petek)    

- zadnji delovni dan v šolskem letu 2017/18 : 4. 7. 2018 (sreda) 

- poslovni čas Gimnazije in srednje šole Kočevje je od 7.00 do 19.00.    
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PREGLEDNICA potrebnih delovnih ur glede na število dni dopusta 

40 320 2000 - 320 1680

39 312 2000 – 312 1688

38 304 2000 – 304 1696

37 296 2000 -  296 1704

36 288 2000 – 288 1712

35 280 2000 – 280 1720

34 272 2000 -  272 1728

33 264 2000 – 264 1736

32 256 2000 – 256 1744

31 248 2000 -  248 1752

30 240 2000 – 240 1760

29 232 2000 – 232 1768

28 224 2000 – 224 1776

27 216 2000 – 216 1784

26 208 2000 – 208 1792

25 200 2000 – 200 1800

24 192 2000 – 192 1808

Število dni 

dopusta

Primer: Delovne ure, ki jih mora zaposleni 

opraviti v koledarskem letu

Dopust izražen v 

urah (štev. dni 

dopusta x 8 ur)

 

3. NAČIN IZRABE DELOVNIH UR 

3.1. PEDAGOŠKA (UČNA) OBVEZNOST IN PLAČILA V KPISu 

Navedena poprečna 40-urna tedenska delovna obveznost velja za koledarsko leto. V času 

pouka, t.j. v okviru 35 tednov pouka, je na podlagi prerazporeditve delovnega časa tedenska 

delovna obveznost lahko tudi večja od 40 ur na teden. Učitelj, ki  po svoji krivdi ne opravi vseh 

del in nalog iz 40-urne delovne obveznosti, odgovarja za kršitev pogodbenih in delovnih 

obveznosti. 

3.2. PEDAGOŠKA (UČNA) OBVEZNOST: 

19 ur slavisti 

20 ur strokovno teoretični predmeti 

25 ur praktični pouk 

30 ur laborant 

Povečanega obsega pedagoškega dela (učne obveznosti), nadur, dodatkov za poučevanje 

maturitetnih predmetov, plačila DSP ne upoštevamo, ker so obračunani v KPISu. 
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Pouk Ure za 

priprave – 

tedensko

Odmor za 

malico 

Skupaj

19 ur 11 2,5 32,5
20 ur 10 2,5 32,5
25 ur 5 2,5 32,5
30 ur 5 2,5 37,5  

 

Obrazložitev: Tedensko vsak delavec opravi s poukom, pripravami in vštetim odmorom za 

malico 32,5 ur. Pedagoška (učna) obveznost je različna glede na vrsto predmetov. Različna 

obveznost pomeni, da zakonodajalec vrednoti pouk predmetov različno. Ker ni predpisanega 

primernega obračuna ur za priprave, ocenjujemo, da je najbolje, da skupaj z odmorom 

dosežemo vsi zaposleni učitelji enako število delovnih ur. Poprečna  tedenska  delovna 

obveznost v letu je 40 ur. 

 

32,5 ur x 35 tednov pouka = 1138 ur + 10 ur za malico v preostalih tednih v letu = 1148  

V kolikor ima zaposleni manjšo delovno obveznost od polne, si v izhodišču izračuna delež (%) 

delovnih ur in nato po enakem postopku izračuna razliko števila ur, ki jih je potrebno opraviti 

za določeno delovno obveznost 

 

 

40 1680 1148 532

39 1688 1148 540

38 1696 1148 548

37 1704 1148 556

36 1712 1148 564

35 1720 1148 572

34 1728 1148 580

33 1736 1148 588

32 1744 1148 596

31 1752 1148 604

30 1760 1148 612

29 1768 1148 620

28 1776 1148 628

27 1784 1148 636

26 1792 1148 644

25 1800 1148 652

24 1808 1148 660

Število dni 

dopusta 

Delovne ure, ki jih mora zaposleni 

opraviti v koledarskem letu glede na 

letni dopust

35 tednov x 32, 5 ur +10 ur Razlika, ki jo mora 

delavec opraviti z ostalim 

delom (119. člen ZOFVI)

 

Vsebino in način drugega dela določita učitelj in ravnateljica ob pripravi letne priprave na delo 

(priloga LDN). Posamezne dejavnosti se lahko le izjemoma vnesejo v letno pripravo med 

šolskim letom. 
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Način izplačila dodatnega dela je kot stimulacija (dodatek k plači za delovno uspešnost) ali 

povečan obseg, v kolikor ima šola na razpolago sredstva.   

Dodatno izplačilo učitelju pripada le v primeru, da učitelj opravi (dogovorjeno in v okviru šole 

načrtovano delo) nad obsegom njegove predpisane letne delovne obveznosti in se ta čas 

opravljanja dela ne izravnava (kompenzira v okviru prerazporeditve delovnega časa) s prostimi 

dnevi učitelja v času počitnic, ki presegajo učiteljev pripadajoči obseg letnega dopusta. 

V primeru, da učitelj nima opravljenih dovolj ur za kompenzacijo prostih dni v času počitnic, 

mora med počitnicami v šoli opravljati dežurstvo in druge zadolžitve po nalogu ravnateljice  (8 

ur na dan). 

Izpolnjen obrazec za izračun letne delovne obveznosti velja (poleg letne priprave na vzgojno- 

izobraževalno delo) kot dogovor med učiteljem in ravnateljico, da bo učitelj predvideni 

program izpolnil. Dogovor prispeva k boljšemu načrtovanju dela, na takšen način se usklajujejo 

cilji posameznega učitelja in šole kot celote. V kolikor učitelj ne odda predloga za izrabo letnih 

delovnih ur, ravnateljica določi zaposlenemu letne naloge za izrabo delovnih ur. 

 

Vsak zaposleni mesečno, najkasneje do vsakega 30. dne v mesecu za pretekli mesec, odda 

poročilo o opravljenih urah skupaj s poročilom o prisotnosti, potnih nalogih in malici v 

računovodstvo šole.  

Realizacijo delovne obveznosti se preverja najmanj dvakrat letno, in sicer konec avgusta  za 

šolsko leto in konec decembra za koledarsko leto, ali če bo drugače dogovorjeno na 

učiteljskem zboru. Ta obrazec je sestavni del letnega delovnega načrta Gimnazije in srednje 

šole Kočevje.  

Posodobil, T. Markovič 

 

PREDLOG LETNE IZRABE DELOVNIH UR ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 

Priimek in Ime:       

Delež delovnega časa:       

VRSTA OSTALEGA DELA: 
Predvidene 

ure 

Načrtovane 

ure   
OPOMBE 

RAZREDNIŠTVO       

Razredništvo 90ur letno (na število dijakov), obvezne redne tedenske 

razredne ure 90 
    

Pomočnik razrednku – po opravljenih urah       

POUK       

Letne priprave na pouk 10 - 20      
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Priprava novih lab.vaj, demonstracij vaj ali učil, NOVIH PRIMEROV 

PROJEKTNEGA DELA- UBD, KIC, ŠOK, obvezna oddaja načrta po načelu 

UBD,  35-70 

    

Obvezni del OIV - predavanje po opravljenih urah x faktor 1,5       

Konzultacije, dodatna pomoč dijakom- razen po odločbi, razgovori – razen 

kot razrednik ( po realiziranih urah,                                       
    

Dežursto v šoli letno 61 ur 61     

IZOBRAŽEVANJE       

Samoizobraževanje naslov gradiv, literature  70     

Izobraževanje šteje se začetek in zaključek seminarja, pot se obračuna z 

dnevnicami   
    

Vodenje tečaja, usposabljanja za učitelje – opravljene ure x faktor 2       

STROKOVNI AKTIVI       

Delo v strokovnih aktivih, vodenje aktiva, članstvo – sestanki in izvedba 

nalog, udeležba na sestankih vodij aktivov  - po opravljenih urah, podlaga so 

zapisniki aktiva 10 - 20  

    

Usklajevanje dela z laborantko       

Skrb za učne pripomočke in urejenost kabineta  12     

STROKOVNI ORGANI ŠOLE     

Sestanek razrednega učiteljskega zbora, 

po 

opravljenih 

urah 

    

Sestanek učiteljskega zbora (ped., red. konference) 

po 

opravljenih 

urah 

    

Sestanki ob sredah ali četrtkih (40 min) 

po 

opravljenih 

urah 

    

OIV, INTERESNE IN DRUGE DEJAVNOSTI       

Koordinacija ekskurzije OIV kot prosta izbira - stara 2-6 ur, nova 6-12 ur, 

če organizira več učiteljev se ure razdelijo 

2-6 

ur/izvedba 
    

Priprava  in koordinacija športnega dne, kulturnega dne (obisk kult.inst.)  
2-6 

ur/izvedba 
    

Spremstvo dijakov (od začetka do zaključka dejavnosti), več dni ( ure se 

štejejo do 22.00,nočne ure za stanje pripravljenosti 4,5 ure) spremstvo pri vseh 

dejavnostih; 1 ura dodatno za vodenje avtobusa.    

    

Koordinacija OIV, interesnih dejavnosti – opravljene ure x faktor 1,3       

Vodenje OIV, interesnih dejavnosti kot pouk – opravljene ure x faktor 1,6       

Vodenje OIV, interesnih dejavnosti kot priprava na tekmovanje v znanju, 

veščinah – opravljene ure x faktor 2   
    

Vodenje OIV, interesnih dejavnosti – uredništvo publikacij -  opravljene ure 

x faktor 2   
    

TEKMOVANJA       
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Popravljanje tekmovalnih nalog, poskusne mature   
30 

min/izdelek 
    

Izjema Kenguru, bralna značka – po opravljenih urah        

nadzor tekmovanj v šoli, sojenje na športnih igrah -po opravljenih urah       

Priprava ekipe na  šolsko športno tekmovanje – prijava, organizacija 

prevoza, dresi, informiranje    2 uri/izvedba 
    

MATURA, IZPITI     

Nadzor SM,POM, ZI: od 8.00 do zaključka maturitetnega izpita       

(oddaja izpitnega gradiva po zaključku pisnega izpita + 15 min,       

Članstvo pri ustnih izpitih SM,POM, ZI – od začetka izpita do oddaje 

izpitnega gradiva po zaključku  ustnega izpita +15 min,   
    

Popravni izpiti ustno: od začetka izpita do zaključka zadnjega izpita v 

komisiji + 15 min, izpraševalec dodatno 15 min na dijaka   
    

Priprava pisnih popravnih izpitov 

3 

ure/letnik.za 

aktiv 

    

Priprava izpitne pole za ZI, POM- 2.IE 5 -20 ur     

Priprava ustnega gradiva za ZI, POM 5 -10 ur     

Ocenjevanje pisnih popravnih izpitov 30 minut, ocenjevanje POM - 45 minut 

/predmet   
    

DRUGE NALOGE       

Vnos evidence ur - 1 ura mesečno; vnos v Lopolos 22     

Vodenje in organizacija dežurstva dijakov   3 ure/mesec     

Mentorstvo dijaške skupnosti  5 ur/mesec     

Član sveta šole / Predsednik sveta šole 2 - 3 ure/sejo     

Vodja šolske prehrane in razdeljevanje malice na TZO 22 
1,5 ure 

dnevno 
    

Inventura – po opravljenih urah, glede na funkcijo 2-5 ur     

DRUGE DEJAVNOSTI PO LETNEM DELOVNEM NAČRTU ŠOLE   

Vodenje in članstvo v PROJEKTIH – PRILOGA 3       

Vodenje in članstvo komisij – PRILOGA 3        

MEDPREDMETNI POUK – PRILOGA 4        

Urejanje oglasnih desk, splošne - 1 ura na mesec, posebni dogodki - 2 uri na 

plakat   
    

Organizacija prireditve, akcije (humanitarne), natečaja, nastopa, proslave 

(KD); po opravljenih urah   
    

Koordinacija protokolarnih šolskih prireditev – maturantski ples, podelitve 

priznanj in podobno 

6-12 

ure/izvedbo 
    

Prisostvovanje šolskemu protokolu - po opravljenih urah        

Mentorstvo študentom; nastop študenta 1 ura, vzorni nastop 2 uri       
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Mentorstvo pripravnikom, začetnikom –  po programu  1ura tedensko       

Računalniške storitve za potrebe šole       

ARHIVSKA OBDELAVA GRADIV, UREJANJE EVIDENC ZA 

POTREBE ŠOLE    
    

urejanje URNIKA, SUPLENC, ORGANIZACIJA  DELA       

Priprava dokumentacije in drugih podlag za razpise – po opravljenih urah       

Lektoriranje tekstov za potrebe šole        

Ocenjevanje pisnih izdelkov – letno na oddelek/ izračun glede na število 

dijakov  - priloga1,2                                                                               
    

SKUPAJ   0,00   

Realizirano število ur pouka       

Koordinatorstvo ( EO, taj. mature, ZI – po normativih)       

Projekti ESŠ (če je delež v del. obveznosti)       

ure potrebne za polno delovno obveznost (glej  tabelo vezano 

na dni dopusta)   
400,00   

RAZLIKA   -400,00   

Ure DSP za dijake z ODLOČBO – POSEBNO PLAČILO       

URE ZA NADARJENE – POSEBNO PLAČILO        

datum oddaje       

Kočevje, Podpis 

delavca/ke: 

    

 

 V obrazcu mesečno poročilo bo vnesena vrstica za ure bolniškega dopusta.   
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PRILOGE 

 

 NAČRT AKTIVOV UČITELJEV na spletni strani šole www: gimnazija-

kocevje.si/spletna učilnica/strokovno delo učiteljev/aktivi   

 NAČRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE: na spletni strani šole www: gimnazija-

kocevje.si/spletna učilnica/svetovalno delo    

 NAČRT KNJIŽNICE: na spletni strani šole www: gimnazija-kocevje.si/ spletna 

učilnica/strokovno delo učiteljev/aktivi     

 ŠOLSKI KOLEDAR (na spletni strani šole www: gimnazija-kocevje.si/ spletna 

učilnica/e-zbornica    

 KRITERIJI OCENJEVANJA: na spletni strani šole www: gimnazija-kocevje.si/ 

predmeti   
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