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1. UVOD 

V letnem poročilu sta predstavljeni delo in življenje na šoli, ki sta se odražali v 
uresničitvi številnih nalog in dejavnosti, načrtovanih v letnem delovnem načrtu za 
šolsko leto 2009/2010. Te naloge in dejavnosti so v skupnem sodelovanju kvalitetno, 
vestno in odgovorno realizirali učitelji, dijaki, starši in ustanove, s katerimi je šola 
aktivno sodelovala. 
 
Pouk smo pričeli v ponedeljek, 1. septembra 2009, in ga zaključili v četrtek, 24. junija 
2010. Letna spričevala s priznanji, pohvalami in nagradami najboljšim dijakom 1., 2. 
in 3. letnika smo podelili 24. junija 2010, dijaki 4. letnika pa so zaključili pouk 21. 
maja 2010 s slovesno podelitvijo letnih spričeval, nagrad, priznanj in pohval. 
 
Poglavitna dejavnost in odgovornost sta bili namenjeni: 

 dobri organizaciji dela in uspešnemu napredovanju dijakov, 
 kvalitetni izvedbi pouka, praktičnega izobraževanja, izbirnih vsebin in 

interesnih dejavnosti, 

 dobri pripravi dijakov na maturo in poklicno maturo, 
 ustvarjanju dobre učne klime, 
 opremljanju šole s sodobno  informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, 

 stalnemu strokovnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju učiteljev in 
sodelavcev, 

 spodbujanju dejavnosti dijakov na kulturnem, športnem, raziskovalnem, 
socialnem in drugih področjih, 

 dobremu sodelovanju s starši, MŠŠ, zavodi in drugimi ustanovami. 
 
Ves čas je bilo čutiti delovni utrip in dobro vzdušje. Organiziranih je bilo veliko 
dejavnosti, s katerimi smo promovirali posamezne programe in šolo kot celoto. 
Izobraževalno delo sta v veliki meri zaznamovali splošna in poklicna matura. 
 
Posebnosti v šolskem letu 2009/2010: 

 sodelovanje v projektu Posodabljanje gimnazije, 
 sodelovanje s CPI in CPU pri uvajanju prenovljenega programa predšolska 

vzgoja in usposabljanje programskega učiteljskega zbora, 

 strokovna pomoč dijakom v projektu Svetovalna vloga učiteljev dijakom, 
 sodelovanje v projektu Partnerstvo fakultet in šol (s Filozofsko in Pedagoško 

fakulteto v Ljubljani), 

 tekmovanja v znanju,  
 izvajanje projektov Odprte šole, 
 sodelovanje v mreži ASPnet šol in izvajanje posameznih projektov UNESCO 

šole – projekt Dediščina v rokah mladih – Mladi posvojijo spomenik, 
 projekti EKO ŠOLE, 
 številne javne prireditve, v katerih sodelujejo dijaki vseh treh programov. 
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2. SPLOŠNI PODATKI O PROGRAMIH 

V šolskem letu 2009/2010 smo izvajali za mladino tri samostojne 
programe: 
 

 program predšolska vzgoja 
 program gimnazija 
 program umetniška gimnazija – plesna smer, modul sodobni ples. 

 
Že devetič smo vpisali oddelek poklicni tečaj v programu predšolska vzgoja, v 
katerem je bilo vpisanih 34 dijakov. 
V šolskem letu (stanje 30. 9. 2009) je bilo  842 dijakov in dijakinj v 30 oddelkih. 
Pouk je potekal v eni izmeni in pol; vsak oddelek je imel pouk enkrat popoldne, 1. 
letnik pa dvakrat. Popoldanski pouk se je zaključil ob 18.50, ob petkih pa že ob 
16.35. Struktura po programih, letnikih in številu dijakov: 
 
PROGRAM LETNIK ŠTEVILO ODD. ŠTEV. DIJAKOV 

PREDŠOLSKA VZGOJA 1. 3 96 

PREDŠOLSKA VZGOJA 2. 3 89 

PREDŠOLSKA  VZGOJA 3. 3 96 

PREDŠOLSKA  VZGOJA 4. 4 111 

PREDŠOLSKA VZGOJA /PT 5 1 39 

SKUPAJ PRED. VZGOJA  14 431 
GIMNAZIJA 1. 3 90 

GIMNAZIJA 2. 3 95 

GIMNAZIJA 3. 3 84 

GIMNAZIJA 4. 3 86 

SKUPAJ GIMNAZIJA  12 355 
UMET. GIMN. - smer sodobni ples 1. 1 15 

UMET. GIMN. - smer sodobni ples 2. 1 8 

UMET. GIMN. - smer sodobni ples 3. 1 18 

UMET. GIMN. - smer sodobni ples 4. 1 15 

SKUPAJ UMET. GIM.  4 56 
SKUPAJ  30 842 
 
 
Program predšolska vzgoja je strokovno izobraževalni program, s katerim si dijak 
po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobi strokovni naziv vzgojitelj predšolskih 
otrok. Dijak se lahko zaposli v vrtcu kot pomočnik vzgojitelja/vzgojiteljice predšolskih 
otrok ali nadaljuje študij na vseh visokošolskih strokovnih programih, z opravljenim 
maturitetnim predmetom pa tudi na nekaterih univerzitetnih programih. Večina 
dijakov nadaljuje visokošolski študij za vzgojitelja predšolskih otrok na pedagoških 
fakultetah v Ljubljani, Mariboru ali Kopru.  
 
Šolanje v gimnaziji in umetniški gimnaziji se zaključi z maturo, ki je pogoj za 
vpis na univerzo. Dijaki umetniške gimnazije smer sodobni ples so že osmič opravljali 
maturo. 
 
Programi, ki jih izvajamo, se dobro dopolnjujejo in omogočajo celosten razvoj ter z 
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upoštevanjem različnih predmetnih področij in z umetniškimi vsebinami omogočajo 
razvijanje različnih človeških potencialov, zato je v programih velik poudarek na 
splošni izobrazbi, umetniških vsebinah, športu oziroma plesu, kar vnaša v urnik 
potrebno razbremenitev, kulturo duha,  boljše učne rezultate in malo vzgojnih 
problemov. 

3. UČITELJSKI ZBOR 

Ravnatelj:            Alojz Pluško 
Pomočnica ravnatelja:  Petra Vignjevič, prof. zgodovine in sociologije 
 
UČITELJI, KI SO POUČEVALI POSAMEZNE PREDMETE, SO: 
 
SLOVENŠČINA 

 Tanja Marc  Anka Dušej Blatnik 
 Jenny Sraka   Katarina Jaklitsch Jakše  

 Janja Majcen  Nataša Pavlovič  
 Lili Epih  Petra Zupančič – pripravnica 

 
MATEMATIKA 

 Nada Lasič 

 Mateja Tomažič  
 Mojca Trampuš 
 Irma Kokelj  Žerovnik 
 Deja Kačič  

 
ANGLEŠČINA 

 Lidija Gabrovšek   
 Barbara Šulc 
 Irena Ajster  
 Urša Posavec  

 Sonja Švegl  
  

NEMŠČINA I. in II. 

 Alenka Golob  
 Maša Kosem  

 Manica Mivšek  
 
FRANCOŠČINA II. in ŠPANŠČINA 

 Mojca Berden  
 
FIZIKA 

 Boris Sevnik 
 Maruša Perger 

 
KEMIJA 

 Nada Golob (do 31. 12. 2009) 
 Sergeja Rauter  Groleger  
 Natalija Bohinc (od 7. 1. 2010) 
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BIOLOGIJA  

 Tomaž Bischof 
 Alenka Smuk  
 Maja Božičnik  

 
GEOGRAFIJA 

 Drago Radoman  
 Lili Rupnik 
 Darja Ogrin  

 
ZGODOVINA 

 Karolina Mršnik  

 Anita Kolpakov  
 Manica Mivšek   
 Petra Vignjevič – tajnica splošne mature 

 
SOCIOLOGIJA 

 Alenka Pokovec 
 
FILOZOFIJA 

 Jože Žlahtič  
 
PSIHOLOGIJA 

 Maja Tajnšek – na porodniškem dopustu 
 Tine Peštaj 
 Bernarda Nemec 

 
INFORMATIKA 

 Alenka Mihorič 
 
PEDAGOGIKA 

 Ljubica Pirc 

 Vesna Lotrič 
 Darja Kosec   

 
HIGIENA Z GOSPODINJSTVOM 

 Barbara Pušenjak – na porodniškem dopustu 

 Polona Gros Remec 
 

 
ŠPORTNA VZGOJA 

 Maja Macarol – porodniška do maja 2010  
 Vino Plevnik – nadomeščanje Maje Macarol 
 Irena Masten 
 Matjaž Fleischman 

 Petra Kašpar  
 
PLES Z METODIKO 

 Vilma Rupnik 
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 Irena Masten 
 
LIKOVNA KULTURA Z METODIKO 

 Jasna Potočnik 

 Lovro Inkret 
 Tanja Špenko 

 
LIKOVNA UMETNOST 

 Jasna Potočnik 

 Tanja Špenko 
 Lovro Inkret 

 
UMETNOSTNA ZGODOVINA 

 Lidija Černuta 
 
USTVARJALNO IZRAŽANJE 

 Lidija Černuta   Janja Dragan Gombač 
 Vilma Rupnik  Jaka Banič 
 Majda Gruden Eržen  Matej Voje 
 Miljana Sgerm  

  
GLASBA Z METODIKO 

 Katja Virant Iršič 
 Majda Gruden Eržen 

 
GLASBA 

 Lidija Černuta  Majda Gruden Eržen 
 Janja Dragan Gombač   Miljana Sgerm 

 
INSTRUMENT 
 

 Katja Virant  Iršič   Lidija Černuta  
 Matej Voje  Tatjana Lesjak  
 Janja Dragan Gombač  Majda Gruden 
 Jaka Banič  Miljana Sgerm 
 Marko Ogrin    

 
KITARA 

 Marko Korošec 
 
HOSPITACIJE 
 

 Tanja Špenko 
 Darja Kosec  

 Jasna Potočnik 
 Manica Mivšek 
 Polona Gros Remec 
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SODOBNE PLESNE TEHNIKE  

 Nataša Tovirac 
 Kaja Valenti 
 Martina Dobaj Eder 
 Katja Legin 

 
BALET 

 Vita Osojnik 
 Matej Voje – korepetitor 

 
USTVARJALNA DELAVNICA 

 Mojca Dimec Bogdanovski  

 Maja Delak 
 Petra Pikalo 
 Urška Vohar 

 
ZGODOVINA PLESA IN ODRSKIH UMETNOSTI 

 Mojca Dimec Bogdanovski 
 

UPORABNA ANATOMIJA 
 Polona Gros Remec 

 
Koordinatorici v programu umetniška gimnazija: Maja Delak in Petra Pikalo 
 
V dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport je opravljala  pripravništvo: 
 
Petra Zupančič, prof. slovenščine,  mentorica Janja Majcen od 1.9. 2009 – 30.6. 
2010. 
 
PO SISTEMIZACIJI SO DRUGI STROKOVNI DELAVCI ŠE: 
 
Cvetka Novak  šolska psihologinja 
Tatjana Vučko                  vodja šolske knjižnice  
Tanja Špenko  vodja izobraževanja odraslih 
Ivica Vrečko   laborantka za biologijo in fiziko 
Maja Božičnik  laborantka za kemijo in biologijo 
Borut Laznik   vzdrževalec učne tehnologije 
 
Tajniško-računovodska služba: 
Melita Kveder  poslovna  sekretarka 
Majda Plečnik  računovodkinja 
 
Čiščenje in vzdrževanje stavbe: 
Bojan Grilj    hišnik  
Stana Ribič    čistilka 
Mira Polak   čistilka 
Ljubica Kozlevčar  čistilka 
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4. KRONIKA ŠOLSKEGA LETA 2009/2010 

 
DELO V  SEPTEMBRU 2009 
 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

21. september PON ob 17. uri 
 

RODITELJSKI SESTANEK – 1. 
letnik GIMNAZIJA, UMETNIŠKA 
GIMNAZIJA 

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK, ostali učitelji, 
ki učijo v programih 

21. september PON ob 18. uri 
 

RODITELJSKI SESTANEK – 1. 
letnik PREDŠOLSKA VZGOJA 

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK, ostali učitelji, 
ki učijo v programih 

23. september SRE ob 17. uri RODITELJSKI SESTANEK – 2. 
letnik GIMNAZIJA, UMETNIŠKA 
GIMNAZIJA 

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK 

23. september SRE ob 18. uri RODITELJSKI SESTANEK – 2. 
letnik PREDŠOLSKA VZGOJA 

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK 

28. september PON ob 17. uri RODITELJSKI SESTANEK – 3. in 
4. letnik PREDŠOLSKA VZGOJA 

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK, VESNA LOTRIČ 

28. september PON ob 18. uri RODITELJSKI SESTANEK – 3. in 
4. letnik GIMNAZIJA, 
UMETNIŠKA GIMNAZIJA  

RAZREDNIKI, CVETKA 
NOVAK, PETRA 
VIGNJEVIČ 

30. september SRE ob 19. uri SESTANEK UČITELJSKEGA 
ZBORA 

vsi 
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DELO V  OKTOBRU 2009 
 

 
 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

1.  oktober ČET  ob 17. 
uri 

Sodelovanje na sejemski 
prireditvi Narava - zdravje 

Sgerm, Korošec, 7 
dijakov  

1. oktober ČET Nastop na 9. festivalu za 
življenjsko obdobje v CD 

4. B 

1.  oktober SRE POKLICNI TEČAJ  

2. oktober PET DAN ŠOLE - ekskurzija vsi 

4. in 18. 
oktober 

NED Nastop v oddaji SPET DOMA Janja Dragan 
Gomboč 

10. in 12. 
oktober 

SOB 
PON 

TEČAJ ROLANJA 3. letnik PV in PT, 
Plevnik, Kašpar 

10. oktober SOB ob 19.30 OSREDNJA SLOVESNOST OB 
60-LETNICI ŠOLE V CD 

vsi 

13. oktober TO  STROKOVNE EKSKURZIJE PV Učitelji – razpored 

14. oktober SRE STROKOVNE EKSKURZIJE 
GIMN 

Učitelji – razpored 

17. oktober SOB Otroško rajanje Pirc, Fleischman, 
Kašpar 3. PV 

17. in 18. 
oktober 

SOB 
NED 

Ekskurzija v Genovo – Monaco, 
predšolska vzgoja 

Maja Božičnik 

21. oktober SRE  KONCERT »ČAS TEČE« Učitelji 
spremljevalci in 2., 
3. letnik PV 

22. oktober ČET »VZGOJITELIJADA« srečanje 
šol v Sloveniji, ki izvajajo 
program PV v Mariboru 

Sgerm, Fleischman, 
Vignjevič,  

26. do 30. 
oktober 

PON - PET JESENSKE POČITNICE  

31. OKTOBER PET DAN REFORMACIJE  
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DELO V  NOVEMBRU 2009 
 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

26. 10. – 2. 

11. 

 JESENSKE POČITNICE  

 

3. 11. 2009 TO  ob 12.55  PREDAVANJE GLUHI DIJAKI 1. F, 

BERDEN 

10. 11. 09 TO ob 16.30 PREDAVANJE GLUHI UČITELJI 1. F in 

ostali učitelji 

10. 11. 09 TO ob 18. uri 

do 19.30 

SKUPNA GOVORILNA URA 

 

Učitelji 

5. do 13. 11. 

09 

ČE - PE DELOVNA PRAKSA V VRTCIH DIJAKI PT – ni 

pouka 

12. do 14. 11 ČE - SO STROKOVNA EKSKURZIJA V 

LINZ 

40 dijakov UG  

Pikalo, Černuta, 

Tovirac 

20. 11.  PE ob 18. uri PRIREDITEV EN-KNAPA v 

Španskih borcih 

Dijaki UG, Delak 

29. 11 NE FESTIVAL ŽIVA 8 dijakov UG, 

Vohar, Delak 

19. 11., 26. 

11., 3. 12., 

ČE od 8. do 

10. ure 

TEČAJ PLAVANJA ZA PT PT – pouk poteka 

popoldne po urniku  
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DELO V  DECEMBRU 2009 
 

 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

3. december ČETRTEK  Sodelovanje z Mestnim 
muzejem – MIKLAVŽEVANJE ob 
16. uri 

4. b razred, Lotrič, 
Pirc 

3. december ČETRTEK PROJEKT ČASOVNA BANKA – 
predstavitev za dijake v 212 

7. šolska ura – 
prijavljeni dijaki 
NEMEC 

7. december PONEDELJEK 
Ob 17.30 

SESTANEK UČITELJSKEGA 
ZBORA - zbornica 

UČITELJI 

7. december PONEDELJEK 
Ob 18.00 

TEMATSKA KONFERENCA NA 
TEMO »OCENJEVANJE« 
 - v učilnici 230 

UČITELJI 

16. – 24. dec SRE – ČET NASTOPI Z IGRICO PO 
VRTCIH… 

3. letnik PV 

17. – 24. dec. ČET – ČET PEDAGOŠKA DELOVNA PRAKSA  3. letnik PV 

8. – 18. dec.  RODITELJSKI SESTANKI 
- ROK ZA ODDAJO POROČILA 
JE 21. 12. 

RAZREDNIKI 

17. december ČETRTEK 
do 18.00 

VPIS OCEN  V RAČUNALNIK ZA 
4. LETNIKE 

UČITELJI V 4. 
LETNIKIH 

21. december PONEDELJEK ZAKLJUČEK 1. 
OCENJEVALNEGA OBDOBJA (4. 
letnik) 

 
 

18. december do 12.00 ODDAJA POROČIL V 
TAJNIŠTVO 

RAZREDNIKI 4. 
LETNIKOV 

21. december Od 17.00 do 
18.15 

OCENJEVALNA KONFERENCA  v 
učilnici 232 

Učitelji – 4. letnik 
 

21. december Ob 18.30 SESTANEK UČITELJSKEGA 
ZBORA  v učilnici 230 

Učitelji 

21. december 
 

OB 20.30 POGOSTITEV  VABLJENI VSI 
UČITELJI, 
ZAPOSLENI IN 
UPOKOJENCI 

22. december TOREK Razdelitev obvestil o uspehu RAZREDNIKI 4. 
LETNIKOV 

22. december TOREK  
ob 17. uri 

OBISK DEDKA MRAZA  

24. december ČETRTEK Delavnice – pouk in BOŽIČNO-
NOVOLETNA PRIREDITEV 

po seznamu 

25. december 
do 4. januar 

 PRAZNIK , NOVOLETNE 
POČITNICE 

 



Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana                                                                 Letno poročilo 2009/10 

 

 12 

DELO V  JANUARJU 2010 

 

 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

14. januar četrtek Športni dan  3. in 4. letnik, 
učitelji spremljevalci 

15. januar petek Konec ocenjevalnega obdobja 
za 1., 2. in 3. letnike 

 
 

15. januar petek ZAKLJUČITEV OCEN Učitelji 1., 2. in 3. 
letnikov 

18. – 19. januar PO – TO VPIS OCEN V RAČUNALNIK   

20. januar sreda ODDAJA POROČIL do 11. ure RAZREDNIKI 

18. – 20. januar PO – SRE TEČAJ SMUČANJA – PT nima 
pouka 

PT, vodja Kašpar  

21. januar četrtek od 
14.30 do 18. 
00 

Ocenjevalna konferenca za 1., 
2., in 3. letnik 

Predmetni učiteljski 
zbori po razporedu 

21. januar Četrtek ob 
18.30 

SESTANEK UČ. ZBORA VSI 

22. januar 
 

petek Razdelitev obvestil o uspehu razredniki 

26. januar torek Muzikal Showtime v CD 3. gimnazija, 4. 
letniki 

26. – 28. januar TO – ČET TEČAJ DRSANJA – PT ima 
pouk, 3. letnik PV nima pouka 

3. letnik PV in PT 
Vodji: Kašpar, 
Plevnik 
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DELO V  FEBRUARJU 2010 
 

 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

1. 2.  ponedeljek SREČANJE Z RAVNATEJI VRTCEV 
13. URI V 230 

ravnatelj, Pirc, 
ravnatelji vrtcev 

1. 2.  ponedeljek SESTANEK – informativni dan  
OB 14.30  v  211 

Učitelji informatorji 

5. 2.  petek KULTURNA PRIREDITEV ob  
12. uri 

DIJAKI, UČITELJI 

5. 2. 
 

petek Informativni dan – sestanek z 
dijaki ob 9.10 
ob 11.10 

Dijaki informatorji  
(9. 10) 
Dijaki spremljevalci 
(11.10) 

8. 2. ponedeljek Prešernov dan, kulturni praznik  

9. 2.  torek Predstava Tartuffe ob 11. uri  1., 2. letnik 

12., 13. 2. petek, sobota INFORMATIVNI DAN DIJAKI 3. LETNIKA 
UČITELJI PO 
RAZPOREDITVI 

12. 2.  petek ŠPORTNI DAN 1., 2. LETNIK 
UČITELJI PO 
RAZPOREDITVI 

15. – 19. 2.  PON – PET  ZIMSKE POČITNICE  

22. 2.  PON Ogled filmske predstave Katyn v 
CD ob 14.15, pouk do 13.30 

4.  e, f, g,  

9. – 26. 2.  TO – PET ZIMSKI ROK POKLICNE MATURE: 
- 9. 2. do 11. 2. (PISNO) 
- 22. 2. do 26. 2. (USTNO) 

RAZPORED 
UČITELJEV  NA 
OGLASNI DESKI V 
ZBORNICI 
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DELO V  MARCU 2010 

 

 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

4. marec ČET Preizkus nadarjenosti ples v mali 
telovadnici 

Plesni učitelji, 2. h 

10. marec SRE PMP – MAT splošna matura (8.,9. 
in 10. šolska ura) 

Razpored učitelji 

10. marec SRE PMP – MAT, ANG poklicna 
matura (10., 11. in 12. šolska 
ura) 

Razpored učitelji 
 

10. marec SRE  
od 18.00 do 
19.30 

SKUPNA GOVORILNA URA ZA 
STARŠE 

UČITELJI 

10. marec SRE ob 16.30 SVET ŠOLE Člani sveta 

13. marec SOB PREDMATURITETNI PREIZKUS 
SPLOŠNA, POKLICNA MATURA 

UČITELJI PO 
RAZPOREDU 
Zbor ob 8.00 

15. marec PON SESTANEK UČITELJSKEGA 
ZBORA  
OB 18.30 

UČITELJI 

16. marec TO ob 19.00 PRODUKCIJA UG  
v Stari mestni elektrarni 

DIJAKI UČITELJI, 
STARŠI 
UG – pouka nimajo 

17. marec SRE PMP – SLO (esej) splošna matura 
(10., 11. in 12. šolska ura) 

Razpored učitelji 
 

18. marec ČET  ob 13.00 MATEMATIČNI KENGURU  Trampuš M., nadzorni 
učitelji 

17. – 18. marec SRE –ČET 
ob 19. uri 

PRODUKCIJA UG 
v Stari mestni elektrarni 

DIJAKI UČITELJI, 
STARŠI 

20. marec SOB ob 16.00 Revija ljubljanskih zborov – 
AURORA (Škofijski zavodi) 

Dragan Gombač 

20. marec SOB PMP NEMŠČINA Kosem 

23. marec TO ob 11.30 ČUDOVITI SVET GLASBIL v CD 1. letniki 

24. marec SRE ob 18. uri Gostovanje UG v Trbovljah UG (pouk do 14. ure) 

26. – 28. marec PET - NED Maturitetni tabor v CŠOD Logatec  
(4. e, izbirni predmet psihologija) 

Trampuš M., Nemec  

MAREC  PREDMATURITETNI PREIZKUSI  
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DELO V  APRILU 2010 
 

 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

5. april PON VELIKONOČNI PONEDELJEK -   
prosto 

 

7. april SRE PREIZKUS POSLUHA – 9. šolska 
ura (14.35) 

Virant, Voje, Sgerm, 
Lesjak 

8. april ČE ob 1O.OO sestanek učiteljskega zbora VSI 

10. april SOB POUKA PROSTO (POSEBNO 
DOVOLJENJE MŠŠ, SICER 
DELOVNA SOBOTA) 

 

10. april SOB KONCERT AURORA Z B. 
JOHANSSONOM – švedskim 
dirigentom 

Dragan Gombač 
Janja 

12.,13. april PON, TO OIV IN IND razpored 

13. april TO Nastop za dijake Kapljica 
življenja – mala telovadnica  

2. c , Rupnik V. 

14. april SRE ODDAJA POROČIL O PMP 
poklicna in splošna matura 

 
učitelji 4. letnikov 

16. april  PET ŠOLSKA KULTURNA PRIREDITEV   
- POPOLDAN OB 15. IN 17.30 
URI (NAMESTO DELOVNE 
SOBOTE 10. 4.) 

ŠPANSKI BORCI 
VSI DIJAKI IN VSI 
UČITELJI 

16. april PET - dopoldan Generalka - MATURANTSKI PLES DIJAKI 4. L  

17. april SOB MATURANTSKI PLES DIJAKI 4. L IN 
UČITELJI 

17. april SOB OTROŠKO RAJANJE 3.a, b, c, Pirc, 
Kašpar, Špenko, 
Virant 

19. april PON ROK ZA ODDAJO SEMINARSKIH 
NALOG IN VAJ NA ŠOLI 

4.e, f, g, h 

april  Instrumentalni sestav in Aurora – 
nastop za Zvezo računovodij, 
finančnikov in revizorjev 

Katja Virant Iršič 
Janja Dragan G. 

22. april ČET Sodelovanje z ZPM – Zeleni 
nahrbtnik – Park Tivoli 

Ljubica Pirc 

22. april ČET SKUPNA GOVORILNA URA ZA 
STARŠE od 18.00 do 19.30 

učitelji 

23. april PET Zadnji rok za oddajo priprav za 
izpitne nastope za 4. predmet 
poklicne mature in za oddajo 
dnevnikov PPD 

 

26. april PON Pouka prosto  

27. april TO Dan upora proti okupatorju - 
praznik 

 

28. april – 30. 
aprila 

SRE – PET Prvomajske počitnice Učitelji in dijaki 

1., 2. maj SOB- NED Praznik dela  



Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana                                                                 Letno poročilo 2009/10 

 

 16 

DELO V  MAJU 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELO V  JUNIJU 2010 

DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 

    
4. maj  to Filmska predstava JUNO v 

Koloseju od 9.00 do 11.00 – 
pouk se začne 6. šolsko uro 

1a, 1e, 1f, 1g, 2b, 3a, 
3b, 3e, 3f, 3g 
 

4. maj to ESEJ SLOVENŠČINA – SM 4. e, f, g, h, nadzorni 
učitelji 

7. maj pet Orffova revija v Mariboru Katja Virant Iršič 

11. maj to KONCERT V GLM ob 16.00 – 
pouk poteka nemoteno 

1. e, f, g; Dragan, 
Gruden, Černuta 

12. in 13. maj sre, čet PRAKTIČNI NASTOP MATURA 4. h – BOLERO 

18. maj to zaključene ocene  
4. letnik  in zadnji rok za vpis v 
računalnik 

 

18. maj to oddaja poročil za 4. letnike  do 
12. ure 

Razredniki 

19. maj sre ob 17.30 zaključna ocenjevalna konferenca 
za 4. l.  

Razredniki in učitelji v 
4. letnikih 

19. maj sre ob 18.30 sestanek učiteljskega zbora Vsi učitelji 

24. – 28. maj   organizirana priprava na maturo 
po obstoječem urniku 

 

21. maj pet razdelitev spričeval ob 8.15  4. letniki 

22. maj sob izboljševanje ocen za 4. letnik  

26.,  31. maj sre, 
pon 

tečaj rolanja 3. letnik PV  

26. maj do 
11. junija 

sre poklicna matura pisni del 
od 11. ure pouk naprej 

1., 2., 3. letnik 

29. maj do 
10. junija 

sob splošna matura pisni del 4. e, f. g. h 
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DATUM DAN/URA OBVEZNOSTI UDELEŽENCI 
26. maj –  
11. junij 

sre POKLICNA MATURA PISNI DEL  
 

29. maj –  
10. junij 

sob SPLOŠNA MATURA PISNI DEL 4. e, f. g. h 

31. maj – 4. 
junij 

 DELOVNA PRAKSA  1., 2. letnik PV 

10. junij čet Sodelovanje z ZPM – POMEŽIK 
POLETJU  

Ljubica Pirc, Katja 
Virant Iršič,  

16. – 24. junij  vpisni postopki učitelji po seznamu 

17. JUNIJ čet Instrumentalni sestav in Aurora – 
nastop za Zvezo računovodij, 
finančnikov in revizorjev 

Katja Virant Iršič 
Janja Dragan G. 

18, 21. – 23. 
junij 

 plavalni tečaj 1., 2. letnik PV 

18. junij   pet zaključek ocen 1., 2., 3. letnik  

21. junij pon oddaja poročil razrednikov  

21. junij pon zadnji rok za vnos ocen, uspeha, 
izostankov v računalnik 

 
učitelji, razredniki 

22. junij 
ob 15. 30 

tor ocenjevalna konferenca 1., 2., 3. 
letnik  

 

18. junij – 24. 
junij 

pet 
čet 

ustni izpiti poklicna matura učitelji po seznamu 

18. junij – 24. 
junij 

pet 
čet 

ustni izpiti splošna matura učitelji po seznamu 

18, 21. – 23. 
junij 

po – sre 1., 2., 3. letnik gimnazije ima 
pouk – poseben urnik 

 

 
23. junij 

 
sre 

EKSKURZIJA V OGLEJ 2. e, f, g,  
Černuta, Perger, 
Potočnik, Mivšek, 
Kolpakov, Rupnik L. 

21. – 23. junij po – sre ANIMACIJA Z LUTKO 3. letnik PV 

24. junij čet RAZDELITEV SPRIČEVAL 
8.30 – 9.15 v telovadnici 
9.15 – 9.45 hladna malica 
9.45 – 10.30 po razredih 

1. , 2., 3. letnik 

24. junij  čet ustni izpiti za maturo – začetek 
ob 11.00 

 

24. junij  čet rok za oddajo nalog za izpite do 
12. ure 

 
učitelji 

26. junij sob objava razporeda za pisni del 
izpitov (popravni…) 

 

28. junij pon objava razporeda za ustni del 
izpitov (popravni…) 

 

29. in 30. junij tor – sre PISNI DEL – popravni izpiti razpored 

1. – 2. julij  če – pet USTNI DEL – popravni izpiti razpored 
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2. julij pet sestanki vseh strokovnih aktivov 
in  
zaključni sestanek učiteljskega 
zbora 

vsi učitelji 

5. julij pon seznanitev kandidatov z 
uspehom poklicna matura 
ob 12. uri 

razredniki 

14. julij sre seznanitev kandidatov z 
uspehom splošna matura 
 ob 10. uri 

razredniki 

od 16. avgusta  popravni izpiti – jesenski rok  

20. avgust 
ob 9.00 

pet uvodni sestanek vseh strokovnih 
aktivov in učiteljskega zbora 

 

24. avgust tor programska konferenca  
vsi učitelji 

25. avgust – 4. 
september 

 POKLICNA MATURA – jesenski 
rok 

 

25. avgust – 3. 
septembra 

 SPLOŠNA MATURA – jesenski rok  
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2. SPLOŠNI UČNI USPEH 

Pregled po programih, letnikih in oddelkih: 

a. PREDŠOLSKA VZGOJA 

Ob koncu pouka je dosegel najboljši učni uspeh 4. d (100 %). Sledili so: 1. a (96,7), 
1. c (93,7), 3. a (93,7), 4. b (93,5), 2. a (93), 1. b (90,6), 3. b (90,6), 2. c (90), 4. c 
(90), 2. b (86,6), 5 PT (78,9), 3. c (62,5). Pregled po letnikih in razredih je v prilogi. 
 
 
PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH – PREDŠOLSKA VZGOJA – 21. MAJ 
(4. letniki), 24. JUNIJ 2010 
 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % 5 4 3 2 NMS 

1. a 30 29 96,6 4 12 13 0 1 

1. b 32 29 90, 6 2 23 4 0 3 

1. c 32 30 93,7 5 16 9 0 2 

SKUPAJ 94 88 93,6 11 51 26 0 6 

2. a 29 27 93 3 13 11 0 2 

2. b 30 26 87 1 17 8 0 4 

2. c 30 27 90 3 20 4 0 3 

SKUPAJ 89 80 89,8 7 50 23 0 9 

3. a 32 30 94 6 20 4 0 2 

3. b 32 29 91 5 22 2 0 3 

3. c 32 28 90,6 6 14 8 0 4 

SKUPAJ 96 87 90,6 17 56 14 0 9 

4. a 25 24 96 6 15 3 0 1 

4. b 31 29 93,5 9 17 3 0 2 

4. c 30 27 90 9 16 2 0 3 

4. d 25 25 100 8 13 4 0 0 

SKUPAJ 111 105 94,5 32 61 12 0 6 

SKUPAJPV 390 288 73,8 67 218 75 0 30 

5. PT 19 15 79 4 11 0 0 4 

SKUPAJ 409 303 74 71 229 75 0 34 

 

5. 2. GIMNAZIJA  

PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH – GIMNAZIJA- 21. maj (4. letniki), 
24. JUNIJ 2010 
Ob koncu pouka je dosegel najboljši učni uspeh 3. h razred (100 %). Sledijo 4. e 
(96,4 %), 2f (90 %), 3. g (89 %), 4. g (89 %), 1. f (80 %), 4. f (80 %), 4. h (80 %), 
1. g (78 %), 3. f (78 %), 2. g (78 %), 2. e (74 %), 1. e (72 %), 3. e (60 %). Pregled 
po letnikih in razredih je v prilogi. 
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PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH – GIMNAZIJA – 24. JUNIJ 2010 
 

ODD. ŠT.DIJ. POZ. % ODL PD DB ZD NZ NEOC 

1. e 29 21 72,4 1 2 17 1 8 0 

1. f 31 25 81 4 3 16 2 6 0 

1. g 28 22 79 0 4 13 5 6 0 

1. h 15 10 66,6 2 4 4 0 5 0 

SKUPAJ 103 78 75,7 7 13 50 8 25 0 

2. e 31 21 67,7 0 7 13 1 9 1 

2. f 32 29 90 0 6 21 2 3 0 

2. g 32 25 78 3 8 10 4 7 0 

2. h 7 5 71,4 1 4 0 0 2 0 

SKUPAJ 102 80 78 4 25 44 7 21 1 

3. e 28 17 60,7 1 4 9 3 10 1 

3. f 28 22 78,6 2 5 13 2 6 0 

3. g 28 25 89,3 1 11 13 0 3 0 

3. h 18 18 100 3 7 8 0 0 0 

SKUPAJ 102 82 80,3 7 27 43 5 19 1 

4. e 28 27 96 3 13 10 1 1 0 

4. f 30 25 83 4 5 16 0 5 0 

4. g 28 25 89 0 7 12 6 3 0 

4. h 15 12 80 1 8 3 0 3 0 

SKUPAJ 101 89 88 8 33 41 7 12 0 

SKUPAJ G 408 329 80,6 26 98 178 27 77 2 

 
 
 
SKUPNI PREGLED PO PROGRAMIH – 21. MAJ, 24. JUNIJ 2010 
 

ODD.  ŠT. DIJ. ŠTEV. 
POZ. 

% ODL PD DB ZD NMS NZD/ 
NEOC 

Skupaj 409 303 74 71 229 75 0 34 / 

PV          

Skupaj 353 284 80,4 19 75 163 27 / 67/2 
GIM.          

Skupaj 

U. GIM. 

55 45 81,8 7 33 15 0 / 10 

 
Skupaj 

 
817 

 
632 

 
77 

 
97 

 
337 

 
253 

 
27 

 
34 

 
77/2 
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PREGLED USPEŠNOSTI PO PROGRAMIH – OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 
2010 
 
PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH – PREDŠOLSKA VZGOJA  
 
Ob koncu šolskega leta 2009/2010 je napredovalo 383 dijakov in 18 dijakov 
poklicnega tečaja.  
 
Uspešnost je 98 %. Skupaj neuspešnih dijakov je 8. 
 
 

ODD. ŠT. DIJ. POZ. % 5 4 3 2 NMS 

         

1. a 30 30 100 4 12 13 1 0 

1. b 32 31 96,8 2 23 6 0 1 

1. c 32 32 100 5 16 9 2 0 

SKUPAJ 94 93 98,9 11 51 28 3 1 

2. a 29 29 100 3 13 11 2 0 

2. b 30 30 100 1 19 10 0 0 

2. c 30 30 100 3 20 4 3 0 

SKUPAJ 89 89 100 7 52 25 5 0 

3. a 32 31 96,8 6 20 5 0 1 

3. b 32 30 93,7 5 22 3 0 2 

3. c 32 31 96,8 6 14 11 0 1 

SKUPAJ 96 92 95,8 17 56 19 0 4 

4. a 25 25 100 6 15 4 0 0 

4. b 31 29 93,5 9 17 3 0 2 

4. c 30 30 100 9 16 5 0 0 

4. d 25 25 100 8 13 4 0 0 

SKUPAJ 111 109 98 32 61 16 0 2 

SKUPAJ PV 390 383 98 67 218 83 8 7 

5. PT 19 18 94,7 4 13 1 0 1 

SKUPAJ PV 409 401 98 71 233 89 8 8 

 

GIMNAZIJA  

PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH V GIMNAZIJI OB KONCU 
ŠOLSKEGA LETA 2010 

Ob koncu šolskega leta je napredovalo 373 dijakov.  Uspešnost je 91 %. Skupaj 
neuspešnih dijakov je 34. 
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PREGLED DOSEŽENEGA USPEHA PO RAZREDIH – GIMNAZIJA  
 

ODD. ŠT. 

DIJ. 

POZ. % ODL PD DB ZD NZ NEOC 

          

1. e 29 24 82,7 1 2 17 4 5 0 

1. f 31 27 87 4 3 17 3 4 0 

1. g 28 25 89 0 4 13 8 3 0 

  1. h 15 13 86,6 2 4 4 3 2 0 

SKUPAJ 103 89 86 7 13 51 18 14 0 

2. e 31 26 83,8 0 7 14 5 4 1 

2. f 32 30 93,7 0 6 21 3 2 0 

2. g 32 31 96,8 3 8 10 10 1 0 

2. h 7 6 85,7 1 4 1 0 1 0 

SKUPAJ 102 92 90 4 25 46 18 8 1 

3. e 28 26 92,8 1 4 13 8 2 0 

3. f 28 27 96,4 2 5 13 7 1 0 

3. g 28 27 96,4 1 11 13 2 1 0 

3. h 17 + 1 17 + 1 100 3 7 8 0 0 0 

SKUPAJ 102 98 96 7 27 47 17 4 0 

4. e 28 27 96,4 3 13 10 1 1 0 

4. f 30 29 96,6 4 5 18 2 1 0 

4. g 28 25 89 0 7 12 6 3 0 

4. h 15 13 86,6 1 8 3 1 2 0 

SKUPAJ 101 95 93 8 33 43 10 7 0 

SKUPAJ 

GIM., UM. G. 
408 374 91 26 98 187 63 33 1 

 
 
SKUPNI PREGLED PO PROGRAMIH – OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2010 
 

Odd.  št. dij. štev. 
poz. 

% odl pd db zd nms nz/neo
c 

Skupaj 409 401 98 71 233 89 8 8 / 

PV          

Skupaj 353 324 91,7 19 75 171 59 / 28 /1 
GIM.          

Skupaj 

U. GIM. 

55 50 90.9 7 23 16 4 / 5 

 
Skupaj 

 
817 

 
775 

 
94,8 

 
97 

 
331 

 
276 

 
71 

 
8 

 
33/1 
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USPEŠNOST OB KONCU ŠOLSKEGA LETA V VSEH TREH PROGRAMIH JE 

94,8 %. 
 
Dijaki so v povprečju dosegli dober učni uspeh, na kar je vplivalo več dejavnikov: 

 Na šolo se vpisujejo učenci z višjim številom točk iz osnovne šole. 
 Vpliv mature in poklicne mature, kar se izraža v boljšem uspehu. 
 Pozitivna naravnanost številnih dijakov, motiviranost, identifikacija s 

programom oz. bodočim poklicem, intelektualne sposobnosti, delavnost itd. 

 Pedagoška naravnanost učiteljskega zbora, posluh za dijake. 
 
Vzroki za neuspešnost so pri posameznih dijakih različni. Za nekatere je program 
pretežak. Do šolskega neuspeha večkrat privede tudi sovplivanje dveh ali več 
različnih dejavnikov, kot so: slabo predznanje pri posameznih predmetih, 
neorganiziranost pri učenju, premajhna odgovornost za lasten uspeh, nesoglasja v 
družini, pritiski staršev (visoka pričakovanja). Boljša komunikacija, pozitivna 
naravnanost, pripravljenost učiteljev, da dijaku priskočijo na pomoč, in seveda 
kvaliteten učni proces – vse to so možnosti šole, da s svoje strani prispeva k boljši 
klimi in s tem posredno k večji učni uspešnosti svojih dijakov. 
 
Med šolskim letom (do 31. avgusta 2010) se je  40 dijakov izpisalo s šole. Do 31. 
maja se je izpisalo 5 dijakov (3 dijaki predšolske v. in 2 dijaka gimnazija) 
in 15 dijakov iz poklicnega tečaja. 
 
v programu predšolska vzgoja           15  dijakov iz 5 PT, 6 dijakinj 
v programu gimnazija        19 dijakov 
v programu umetniška gimnazija, smer sodobni ples    0 dijakov 
 
Število neuspešnih dijakov je  42 (od 817) oz. 5,14 %. 
 
 

Število dijakov s popravnimi, dopolnilnimi in diferencialnimi 
izpiti v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku: 
 
Spomladanski izpitni rok :106 dijakov; 53 dijakov uspešno opravilo. (50-odstotna 
uspešnost) 
Jesenski izpitni rok: 56 dijakov; 33 dijakov uspešno opravilo (58,9-odstotna 
uspešnost) 
 
 
Ravnatelj je zaradi zdravstvenih razlogov ob pozitivnem mnenju učiteljskega zbora 
skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja odobril nekaterim dijakom izredni rok v 
septembru: 
 izredni izpitni rok/št. dijakov opravili 

predšolska vzgoja 1 0 

gimnazija 7 4 

umetniška gimnazija 2 2 

SKUPAJ 10 6 

 
Dva dijaka napredujeta pogojno v višji letnik. Tamara Mihevc (v 4. b) in Che 
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Feighong (v 2. e). 
Vzporedno se izobražuje Belak Enya (3. h). 
 
Vsi dijaki napredujejo v oddelkih: 
Predšolska vzgoja:  1. a, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c 
Gimnazija: 0  
Umet. gimnazija: 3. h 
 
4. letnik so  zaključili v celoti oddelki 4. a, 4. c, 4. d. 
 
Z odličnim uspehom je izdelalo 97 dijakov. 
 
 

b. PREGLED POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD  

 

Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi nagradami oz. zgoščenkami. 
Pohvale so podeli razredniki oz. mentorji.  
Skupaj pohval: 313 
Skupaj priznanj z nagradami: 38 
Seznam pohval, priznanj in nagrad, ki so  jih prejeli dijaki ob koncu šolskega leta, je 
v prilogi poročila. 
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3. MATURA  

6.1.  Splošna matura 2010 
 
V gimnazijskem programu so se vsi dijaki pripravljali na maturo; nerazporejene ure 
smo dodelili slovenščini, angleščini ter matematiki (po 1 uro), izbirnim predmetom pa 
smo namenili  število ur, kot ga določa maturitetni katalog: 

 nemški jezik II.   2 uri 
 geografija  4 ure – 2 skupini 
 zgodovina  2 uri – 2 skupini 

 psihologija  6 ur 
 sociologija  6 ur 
 umetnostna zgod. 5 ur 
 fizika   4 ure 
 biologija   4 ure 

 kemija   4 ure 
 
Pri vseh maturitetnih predmetih so bili izvedeni predmaturitetni preizkusi z namenom, 
da se dijaki seznanijo s konkretno izpitno situacijo, da spoznajo vsebino in zahtevnost 
maturitetnih preizkusov ter da se preizkusi maturitetni izpitni red. 
 
SPOMLADANSKI ROK SPLOŠNE MATURE 2010 

 
K maturi v junijskem roku 2010 se je prijavilo 144 dijakov. Odjavili sta se 2 dijakinji 
4. c – predmet psihologija, pogojev za pristop k maturi ni izpolnjevalo 12 dijakov  
(4. e – 1, 4. f – 5, 4. g – 3, 4. H – 3).  
K maturi v junijskem roku 2010 je pristopilo 129 kandidatov 

 77 dijakov programa gimnazija, ki so uspešno zaključili 4. letnik, od teh je 1 
kandidatka s posebnimi potrebami, 

 12  dijakov programa umetniška gimnazija – smer sodobni ples, 
 15 dijakov programa predšolska vzgoja, ki opravljajo maturitetni predmet, 
 25 drugih kandidatov (12 kandidatov nima statusa dijaka, 1 kandidat opravlja 

poklicno maturo 2010 na Srednji gradbeni šoli) 
 
Priprave na maturo so potekale dobro, predmaturitetne teste smo izvedli pri vseh 
predmetih. Dijaki so 4. maja 2010 pisali pisni del izpita iz slovenščine – 1. izpitna 
pola – ESEJ.  K eseju ni pristopilo 7 kandidatov. 
Pisni del izpita  je potekal umirjeno, brez motenj. 
 
Izpitni nastopi pri predmetu sodobni ples so potekali 12. in 13. maja 2010 v Boleru. K 
izpitnemu nastopu ni pristopil Daniel Petković. 
 
Razpored maturitetnih izpitov po predmetih: 

 

Slovenščina                       97  kandidatov                Geografija                    56 kandidatov 

Matematika                     92 kandidatov                  Sociologija                  14 kandidatov 

Matematika  (V)              13 kandidatov                  Psihologija                   30 kandidatov 
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Angleščina                          84 kandidatov                  Fizika                            10 kandidatov 

Angleščina    (V)                15  kandidatov                  Biologija                      11 kandidatov 

Nemščina                            12 kandidatov                 Kemija                         13 kandidatov 

Zgodovina                          48 kandidatov                  UMZ                            12 kandidatov 

Sodobni ples                   14 kandidatov                 Filozofija                       1 kandidat 

 
 
 
PRAVOČASNO SO BILE ODDANE SEMINARSKE NALOGE, LABORATORIJSKE 
IN TERENSKE VAJE. SKUPAJ JE BILO ODDANIH  216  IZDELKOV. 
 

Predmet Učitelj Št. sem. 
nalog,vaj  

SOCIOLOGIJA ALENKA POKOVEC 13 
UMETNOSTNA ZGODOVINA LIDIJA ČERNUTA 15 

PSIHOLOGIJA BERNARDA NEMEC 29 

SODOBNI PLES (sem. naloga) MOJCA DIMEC BOGDANOVSKI 13 
SODOBNI PLES (ustv. delavnica) MAJA DELAK 14 
GEOGRAFIJA LILI RUPNIK 29 
GEOGRAFIJA DRAGO RADOMAN 29 

FIZIKA MARUŠA PERGER 8 

KEMIJA SERGEJA GROLEGER 11 

BIOLOGIJA ALENKA SMUK 12 

ZGODOVINA PETRA VIGNJEVIČ 43 

SKUPAJ  SEMINARSKE NALOGE 70 
SKUPAJ VAJE 103 
SKUPAJ INTERNI DEL ZGODOVINA 43 
 
Dijaki so bili z ocenami oz. s točkami praktičnega dela seznanjeni 17. maja 2010.  
 
20. maja 2010 je bil podan ugovor na število točk seminarske naloge pri predmetu 
sociologija. Tričlansko komisijo so sestavljali Jožef Žlahtič, Ljubica Pirc in  Petra 
Vignjevič.  
 
24. maja 2010 je komisija sprejela sklep, da je ugovor kandidatke na točke 
seminarske naloge pri prof. Pokovec je neutemeljen. Ocena seminarske naloge 
ostane 16 točk. 
Obrazložitev: 

- Seminarska naloga ne zajema ustreznih bistvenih informacij o vsebini. Ključne 
besede delno izražajo bistvene vsebinske poudarke iz naloge. 

- Metode dela niso opredeljene. 
- Klasifikacije besedila ni. 
- Viri so enkrat navedeni, ni citatov. 
- Raziskovalni rezultati niso ustrezno predstavljeni in se ne povezujejo s teorijo. 

 
Pisni maturitetni izpiti so potekali od 4. maja do 10. junija 2010. Dijakom 
smo zagotovili prijetno vzdušje, brez zunanjih motenj. Med odmorom smo poskrbeli 
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za osvežitev s sokom. Pisni del mature je potekal brez težav, dijaki niso uporabljali 
nedovoljenih pripomočkov.  Učitelji so nalogo nadzornega učitelja opravili natančno 
in odgovorno. Pritožb dijakov ni bilo.  
Na šoli je sodelovalo 22 zunanjih nadzornih učiteljev. 
 
Vsi zapisniki o poteku pisnih maturitetnih izpitov in razporedi dijakov po učilnicah so 
arhivirani. 
K pisnemu delu ni pristopilo 5 kandidatov.  
K izpitni poli 1 – esej pri slovenščini, 4. maj 2010, ni pristopilo 7 kandidatov. K 
izpitnemu nastopu sodobni ples ni pristopil Danijel Petković. 
Pri pisnem delu splošne mature je bilo več tehničnih napak: fizika (1) – podčrtovanje 
odgovorov na listu za odgovore s kemičnim svinčnikom, psihologija (2) – dva 
kandidata nista označila, katere naloge sta reševala pri izpitni poli 3 oz. pri izpitni poli 
2, angleščina (14) – 14 kandidatov ni pravilno podčrtalo odgovorov na listu z 
odgovori. 
Skupaj je bilo 17 tehničnih napak. Vsi kandidati so pravočasno oddali pisno prošnjo 
tajnici splošne mature, ki je v pisni in elektronski obliki posredovala Državnemu 
izpitnemu centru. 
Vsi zapisniki so pravilno izpolnjeni in podpisani ter shranjeni v arhiv šole. 
Rezultati splošne mature so bili objavljeni 14. julija 2010, podelitev spričeval pa je 
bila 
 14. julija ob 10. uri v učilnici 212. 
 
Določili smo 13 zunanjih nadzornih učiteljev, ki bodo opravljali nadzor pri maturi na 
drugih šolah. To so: 
 
Petra Kašpar 
Miljana Sgerm 
Mihorič Alenka 
Gruden Eržen Majda 
Sevnik Boris 
Posavec Urša 
Lesjak Tatjana 
Pavlovič Nataša 
Pokovec Alenka 
Šulc Barbara 
Nemec Bernarda 
Rupnik Vilma 
Fleischman Matjaž 
 
Ustni maturitetni izpiti (SLO, MAT, ANG,NEM, UM. ZGO) so potekali od 18. do 24. 
junija 2010. 
Razpored za ustne izpite je bil objavljen 4. junija 2010 na oglasni deski. Kandidati so 
bili razporejeni tako, da bodo na dan opravljali le en ustni izpit. 
Vsi izpiti so potekali v dopoldanskem času.  
Zapisniki ustnih izpitov z doseženimi točkami pri posameznem predmetu in razpored 
dijakov so arhivirani. 
K ustnemu delu splošne mature ni pristopilo 8 kandidatov. 
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ŠTEVILO KANDIDATOV NA USTNEM IZPITU PRI POSAMEZNEM PROFESORJU- 
IZPRAŠEVALCU – JUNIJ 2010 SPLOŠNA MATURA 

 

 

PROFESOR PREDMET ŠTEVILO 
KANDIDATOV 

BLATNIK, ANKA SLOVENŠČINA 27 

MARC, TANJA SLOVENŠČINA 25 

SRAKA, JENNY SLOVENŠČINA 25 

JAKLITSCH, KATARINA SLOVENŠČINA 12 

MAJCEN, JANJA SLOVENŠČINA 5 

TRAMPUŠ, MOJCA MATEMATIKA 64 

TOMAŽIČ, MATEJA MATEMATIKA 31 

LASIČ, NADA MATEMATIKA 4 

GABROVŠEK, LIDIJA ANGLEŠČINA 52 

POSAVEC, URŠA ANGLEŠČINA 26 

ŠVEGL, SONJA ANGLEŠČINA 12 

AJSTER, IRENA ANGLEŠČINA 5 

KOSEM, MAŠA NEMŠČINA 12 

ČENUTA NOWAK, L. UMETNOSTNA ZGOD. 12 

SKUPAJ KANDIDATOV  312 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uspeh v gimnaziji:  maturo je opravilo  75 dijakov (od 77) oz.  97 % 
 

 

REZULTATI MATURE JUNIJ 2010: 

 

Maturo je opravljalo  89 rednih dijakov, dosegli so  98,5  odstoten  uspeh 

(  2 dijakinji imata popravni izpit)  
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ODDELEK Št. dijakov v 

4. letniku 
ŠT. 

DIJAKOV, KI 

SO 
PRISTOPILI 

NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

OPRAVILI 
MATURO 

% 

4. e 28 27 / 1 26 96 

4. f 30 25 / 0 25 100 

4. g 28 25 / 1 24 96 

SKUPAJ 86 77 / 2 75 97 
 
 

Uspeh v umetniški gimnaziji: maturo je opravilo 12 dijakov (od 12) oz. 100 %. 
  
ODDELEK Št. dijakov v 

4. letniku 
ŠT. 

DIJAKOV, KI 

JE 

PRISTOPILO  

NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

OPRAVILI 
MATURO 

% 

4 H 15 12 / 0 12 100 

       

       

SKUPAJ 101 89 / 2 87 98,5 
 
Število popravnih izpitov po predmetih: 
 
ANG        1     
SOC        2 
GEO        1 
 
SKUPAJ      4 popravni izpiti 
 
 
REZULTATI DIJAKOV PREDŠOLSKA VZGOJA, KI SO OPRAVLJALI 5. PREDMET 
SPLOŠNE MATURE OB POKLICNI MATURI 
 

 Št. 
dijakov 

ANG ZGO GEO SOC PSIH 

4A 3 0 2 1 0 0 

4B 5 1 2 0 2 0 

4C 4 0 0 0 0 4 

4D 3 1 2 0 0 0 

SKUPAJ 15 2 6 1 2 4 

 
 
 ODL PDB DB ZD NZD NEO 

ANG 0 0 1 0 1 0 

ZGO 0 0 0 2 4 0 

GEO 0 0 1 0 0 0 

SOC 0 1 0 0 0 1 

PSIH 0 0 0 1 3 0 

SKUPAJ 0 1 2 3 8 0 
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ŠTEVILO ODLIČNIH OCEN 

 

Predmet 4 E 4 F 4 G 4 H SKUPAJ 

SLO 0 2 1 0 3 

MAT 5 (3 višja 
r.) 

2 0 1 (višja r.) 4 (o), 4 (v) 

ANG 12 (11 
višja) 

6 2 (1 višja 
r) 

0 8 (o), 12 
(v) 

NEM 2 1 0 0 3 

GEO 0 0 0 0 0 

ZGO 0 0 0 0 0 

UMZ 1 1 1 0 3 

BIO 0 0 0 0 0 

KEM 1 0 0 0 1 

FIZ 1 0 0 0 1 

SOC 0 0 0 0 0 

PSIH 0 0 0 1 1 

SOD. PLES 0 0 0 6 6 

SKUPAJ 22 12 4 8 46 

 
 

ŠTEVILO DIJAKOV PO SPLOŠNEM USPEHU: 
 

uspeh nzd 10-12 (zd) 13-17 (db) 18-22 
(pdb) 

23-29 
(odl) 

skupaj 

4 E 1 1 9 9 7 27 

4 F 0 0 12 10 3 25 

4 G 1 3 11 8 2 25 

4 H 0 1 5 5 1 12 

SKUPAJ 2 5 37 32 13 89 
 
 
 

NAJBOLJŠI MATURANTJE NA SPOMLADANSKEM ROKU 2010 
 
 
28 TOČK: 
 
Jan Rozman, 4. h 
 
26 TOČK: 
 
Tjaša Goričan, 4. e 
Tamara Marić, 4. e 
Rok Peperko, 4 .e 
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Maturo v jesenskem roku je opravljalo 10 kandidatov programa 

gimnazija in 1 kandidatka programa umetniška gimnazija – smer sodobni ples, 3 
kandidati predšolska vzgoja,  2 odrasla kandidata ter 7 ostalih kandidatov. 
Skupaj je maturo opravljalo 23 kandidatov.  
 
SKUPAJ ŠTEVILO KANDIDATOV:     30 
ŠTEVILO KANDIDATOV, KI SO SE ODJAVILI:   7 

SKUPAJ KANDIDATOV NA MATURI V JESENSKEM ROKU:   23 
Način mature: 

- 6 kandidatov je  opravljalo celotno prvič (4. f – 4, 4. H – 1, drugi - Sara 

Manojlovič) 
- 8 kandidatov je opravljalo popravne izpite (4. e – 1 , 4. g – 1, ostalo 6) 
- 4 kandidati so izboljševali (4. e – 2, 4. F – 1 – ni pristopila,  4. g – 1) 
- 5 kandidatov je opravljalo 5. predmet (4. a – 1, 4. b – 1, 4. c -1, ostali 

2). 
 
ŠMK je 16. avgusta obravnavala 2 naknadni prijavi. 
ŠMK za splošno maturo je sprejela sklep, da se prijavi k splošni maturi upoštevata.   
 
Pisni maturitetni izpiti so potekali od 25. avgusta do 31. avgusta 2010. Dijaki so bili 
pravočasno obveščeni o individualnem razporedu pisnih izpitov.   
Pisni del mature je potekal brez težav, dijaki niso uporabljali nedovoljenih 
pripomočkov.  Učitelji so nalogo nadzornega učitelja opravili natančno in odgovorno. 
Pritožb dijakov ni bilo.  
 
Vsi zapisniki o poteku pisnih maturitetnih izpitov in razporedi dijakov po učilnicah so 
arhivirani. 
Odsotni kandidati pri pisnem delu mature: 4 
 
Ustni maturitetni izpiti (SLO, MAT, ANG, NEM, UMZ) so potekali 30. avgusta do 3. 
septembra 2010.  
Zapisniki ustnih izpitov z doseženimi točkami pri posameznem predmetu in razpored 
dijakov so arhivirani. 

 
 

 
ŠTEVILO KANDIDATOV NA USTNEM IZPITU – JESENSKI ROK 2010 

 SPLOŠNA MATURA 
 

PROFESOR PREDMET ŠTEVILO 

JANJA MAJCEN SLOVENŠČINA 1 
TANJA MARC SLOVENŠČINA 4 
KATARINA JAKLITSCH SLOVENŠČINA 2 
ANKA BLATNIK SLOVENŠČINA 1 
MATEJA TOMAŽIČ MATEMATIKA 8 
NADA LASIČ MATEMATIKA 2 
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MOJCA TRAMPUŠ MATEMATIKA 2 
LIDIJA GABROVŠEK ANGLEŠČINA 1 
SONJA ŠVEGL ANGLEŠČINA 1 
IRENA AJSTER ANGLEŠČINA 2 
URŠA POSAVEC ANGLEŠČINA 4 
ALENKA GOLOB NEMŠČINA 2 
LIDIJA ČERNUTA UMETNOSTNA ZGODOVINA 4 
SKUPAJ  34 
 
 

USTNI DEL MATURE 
 

 SLO MAT ANG NEM UMZ 

Št. 
kandidatov 

8 12 8 2 4 

Prisotni 8 12 7 2 4 

Odsotni 0 0 1 0 0 

 
 

 
ŠTEVILO SEMINARSKIH NALOG IN VAJ  PRI POSAMEZNEM PROFESORJU NA 

JESENSKEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2010 
 

PROFESOR PREDMET ŠTEVILO 

BERNARDA NEMEC PSIHOLOGIJA 1 
PETRA VIGNJEVIČ ZGODOVINA 1 
 
 

Uspeh v gimnaziji:  maturo je opravilo  5 dijakov (od 6) oz.  83 % 
 
REZULTATI MATURE SEPTEMBER 2010: 

 

Maturo je opravljalo (celotno prvič in popravna izpita)  7 rednih dijakov,  

dosegli so   85,7-odstoten uspeh.   

 

ODDELEK ŠT. DIJAKOV NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

OPRAVILI 
MATURO 

% 

4. e 1 / 0 1 100 

4. f 4 / 1 3 75 

4. g 1 / 0 1 100 

SKUPAJ 6 / 1 5 83 
 

Uspeh v umetniški gimnaziji: maturo je opravilo 1 dijakinja(od 1) oz 100 %. 
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ODDELEK ŠT. DIJAKOV NEOCENJENI POPRAVNI 
IZPITI 

OPRAVILI 
MATURO 

% 

4. h 1 0 0 1 100 

      

      

SKUPAJ 7  0 6 85,7 
 

USPEŠNOST JESENSKI ROK 2010, CELOTNO PRVIČ 
PRIMERJAVA Z DRŽAVNIM NIVOJEM 

    

Št. kand. Št. šol Povprečje Opombe 

389 54 8,4 Št. vseh prijavljenih kandidatov: 509;  

5 1 12,2 Št. vseh prijavljenih kandidatov: 9;  

 
REZULTATI DIJAKOV PREDŠOLSKA VZGOJA, KI SO OPRAVLJALI 5. PREDMET 
SPLOŠNE MATURE OB POKLICNI MATURI 
 

 Št. 
dijakov 

ZGO PSIH OCENA 

4. a 1 1 0 NZD (1) 

4. b 1 1 0 NZD (1) 

4. c 1 0 1 NZD (1) 

SKUPAJ 3 2 1   

 
 
DRUGI KANDIDATI: 

ŠTEVILO KANDIDATOV OPRAVILI NEUSPEŠNI USPEŠNOST 

9 2 7 22% 

 
 
 

ŠTEVILO DIJAKOV PO SPLOŠNEM USPEHU: 
 

uspeh nzd 10-12 (zd) 13-17 (db) 18- 22 
(pdb) 

23-29 
(odl) 

skupaj 

4.  e / 1 / / / 1 

4.  f 1 / 2 1 / 4 

4.  g / / 1 / / 1 

4.  h / 1 / / / 1 

SKUPAJ 1 2 3 1 0 7 
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SPLOŠNI USPEH NA SPLOŠNI MATURI 2010 
 
K splošni maturi 2010 je pristopilo 94 dijakov od 101 dijaka. Uspešno je zaključilo 
izobraževanje 93 dijakov, 8 dijakov je neuspešnih. 

Skupaj uspešnost je 92 %. 
 
 
 
V projektu MATURA 2010  so kot zunanji ocenjevalci Državnega izpitnega centra 
sodelovali naslednji profesorji: 
 
1.  Lili Epih   za slovenščino 
4.  Barbara Šulc  za angleščino 
5.  Lidija Canič Gabrovšek za angleščino 
6.  Darja Ogrin  za geografijo 
7. Anita Kolpakov  za zgodovino 
8. Bernarda Nemec          za psihologijo 

 

6.2.  Poklicna matura 
 

PRIJAVE in ODJAVE K POKLICNI MATURI 
Z letošnjim šolskim letom smo izvajali PM po starem (vsi dijaki 4. letnikov) in po 
novem izobraževalnem programu (5. PT in odrasli kandidati). 
 
Na spomladanski rok PM se je do 27. marca 2010 prijavilo 190 kandidatov:  

 25 dijakinj 4. a letnika 
 30 dijakinj 4. b letnika  
 30 dijakov 4. c letnika 
 25 dijakinj 4. d letnika 
 19 dijakinj 5. PT letnika 
 61 IZO kandidatov  

 
ODJAVE 
Do 22. maja se je pisno odjavilo 37 kandidatov. Od tega: 
 1 dijakinja 4. a razreda 
 1. dijakinja 4. b razreda  
 3 dijakinje 4. c razreda  
 4 dijakinje 5. PT razreda  
 28 kandidatov IZO 

 
OD VSEH 153 PRIJAVLJENIH naj bi opravljalo maturo: 

 v dveh delih (1  kandidatka IZO) 
 celotno prvič (120 rednih dijakov z ali brez uveljavljanja izpitov) 
 celotno ponovno (1 odrasla kandidatka OST, razen 4. predmeta) 
 »izboljšava« (5 kandidatov IZO in OST) 

 »popravni izpit« (2 odrasli kandidatki OST) 
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IZPOLNJENI POGOJI ZA PRISTOP K POKLICNI MATURI 
Vseh 152 kandidatov je izpolnjevalo pogoje za pristop k spomladanskemu roku PM. 
Le ena kandidatka IZO je na dve šoli hkrati oddala prijavo k maturi, a se do 22. maja 
ni pisno odjavila na drugi, niti na naši šoli. K maturi ni pristopila.  
 
 

ŠIK NA POKLICNI MATURI in DATUMSKA RAZPOREDITEV 
IZPITOV 
ŠMK za PM je sprejel sklep o četrtih zunanjih članih pri predmetu Izpitni nastop in 
zagovor (ustni del): 

 za 4. a ga. Mojca Franja Škof 
 za 4. b ga. Andreja Klopčič Hološević 

 za 4. c ga. Zdenka Vinšek 
 za 4. d Marija Kermavnar 
 za  PT Suzana Antič 
 za IZO in OST ga. Irena Upelj 

 
Pisni izpiti so potekali od 26. maja do 9. junija, ustni pa od 12. do 24. junija 2010. 
Seznam ŠIK priložen. 
Vsi profesorji ocenjevalci so v dogovorjenem roku vrnili tajnici ocenjene maturitetne 
pole. 

 
 
MEJE TOČK ZA POSAMEZNE OCENE PRI POKLICNI MATURI  
Državna komisija za poklicno maturo je na svoji 21. redni seji  1. julija 2010 sprejela 
merila za pretvorbo točk v ocene za 1. in 3. predmet PM. Merila veljajo za 
spomladanski, jesenski in zimski rok PM 2010.                                                                                                                               
 
Meje za 2. predmet poklicne mature (pedagogika, psihologija in vzgoja predšolskega 
otroka) ter 4. predmet (izpitni nastop in zagovor ) je sprejela šolska maturitetna 
komisija za poklicno maturo, v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za navedene 
predmete za poklicno maturo 2010, in sicer: 
 
 

Izpitna enota 
Zadostno 

(2) 
Dobro 

(3) 
Prav dobro 

(4) 
Odlično 

(5) 

PEDAGOGIKA 50 63 77 89 

PSIHOLOGIJA 50 63 77 89 

VZGOJA PREDŠOLSKEGA 
OTROKA 

50 61 75 87 

IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR 50 67 80 91 

 
 

REZULTATI POKLICNE MATURE                                                                   
Slovesna podelitev maturitetnih spričeval poklicne mature je potekala 5. julija ob 
12.00, v predavalnici 212. 

Od 153 prijavljenih je maturo opravilo 151 kandidatov, kar je 98,7 %.     
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Analiza splošnega uspeha pri poklicni maturi 
 
Vsi kandidati 

 Nivo Št. šol 
Št. 
kandidatov Povprečje Program 

šolski 1 149 16,66 
Predšolska 
vzgoja 

državni 27 1138 14,78 Predšolska vzgoja 

 
Dijaki  

 Nivo Št. šol 
Št. 
kandidatov Povprečje Program 

šolski 1 122 16,98 
Predšolska 
vzgoja 

državni 8 434 15,88 Predšolska vzgoja 

 
 

Najboljši rezultati – spričevala o poklicni maturi s pohvalo 
Izjemen splošni uspeh (22 in 23 točk) je doseglo 9 maturantk. 
 

  Priimek Ime Razred 
Splošni 
uspeh 

1. PODKRAJŠEK MAJA 4. a 23 

2. BENEDIČIČ JULIJA 4. b 22 

3. JENKO JULIJA 4. c 22 

4. JUVAN POLONA 4. c 22 

5. KOŠIR PETRA 4. a 22 

6. KOVAČ TJAŠA 4. b 22 

7. MIRTIČ ŠPELA 4. b 22 

8. ROZMAN ANA 4. b 22 

9. VOLER SAŠA 4. c 22 

 
Minister dr. Igor Lukšič je maturante z vsemi točkami na sprejem povabil v petek, 16. 
julija 2010, ob 18.30 v Festivalno dvorano v Ljubljani. 
 
 

PREDMETI NA POKLICNI MATURI (doseženi rezultati/ocene) 
 
Po uspešnosti (vsi kandidati) 

1. Nemščina: 5,00 
2. Izpitni nastop in zagovor: 4,44 
3. Pedagogika: 4,23 
4. Vzgoja predšolskega otroka: 4,03 
5. Angleščina: 3,69 
6. Slovenščina: 3,68 
7. Matematika: 3,59 
8. Psihologija: 3,52 
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SKLEPNA UGOTOVITEV 
Poklicna matura je potekala po vseh pravilih, dijaki so bili na maturo dobro 
pripravljeni.  
Obveščanje dijakov in profesorjev o poteku mature je potekalo ustno in pisno. 
Tajnica PM je vodila maturitetno dokumentacijo za osebni »tekoči« in šolski arhiv. 
Uvajala je bodočega tajnika PM, Vinka Plevnika. Uvajanje je potekalo tudi v času 
jesenske mature 2010. 
 
Na jesenski rok PM se je do 15. avgusta 2010 prijavilo 33 kandidatov:  

 1 dijakinja 4. a letnika 
 3 dijakinje 4. b letnika  
 4 dijakinje 4. c letnika 
 2 dijakinji 5. PT letnika 
 23  kandidatov IZO  

 
OD VSEH 33 PRIJAVLJENIH naj bi opravljalo maturo: 

 v dveh delih (1  kandidatka IZO) 
 celotno prvič (26 kandidatov: od tega 6 rednih dijakov in 20 kandidatov IZO z 

ali brez uveljavljanja izpitov) 
 »izboljšava« (2 kandidatki IZO; 1 dijakinja 4. b; 1 dijakinja 4. c) 
 »popravni izpit« (2 dijakinji 4. b letnika) 

 
ODJAVE 
Do 22. maja se je pisno odjavilo 5 kandidatov. Od tega: 
 1 dijakinja 4. c  
 4 kandidati IZO 

 

 
IZPOLNJENI POGOJI ZA PRISTOP K POKLICNI MATURI 
Vseh 28 prijavljenih kandidatov je izpolnjevalo pogoje za pristop k jesenskemu 
roku PM. 
 
 

ŠIK NA POKLICNI MATURI in DATUMSKA RAZPOREDITEV 
IZPITOV 
ŠMK za PM je sprejel sklep o četrtih zunanjih članih pri predmetu Izpitni nastop in 
zagovor (ustni del): 

 za redne dijake ga. Suzana Antič (ustnih zagovorov se zaradi službenih 
obveznosti ni mogla udeležiti) 

 za IZO ga. Irena Upelj, ki se je ustnih zagovorov udeležila 26. avgusta 2010 

 
Pisni izpiti na naši šoli so potekali od 25. do 30. avgusta, ustni pa od 26. avgusta do 
2. septembra 2010. 
 
Sestava ŠIK je bila enaka kot na spomladanskem roku mature 2010.  
 
Vsi profesorji ocenjevalci so v dogovorjenem roku vrnili tajnici ocenjene maturitetne 
pole. 
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MEJE TOČK ZA POSAMEZNE OCENE PRI POKLICNI MATURI  
Državna komisija za poklicno maturo je na svoji 21. redni seji, dne 1. julija 2010, 
sprejela merila za pretvorbo točk v ocene za 1. in 3. predmet PM. Merila veljajo za 
spomladanski, jesenski in zimski rok PM 2010.                                                                                                                                         
 
Meje za 2. predmet poklicne mature (pedagogika, psihologija in vzgoja predšolskega 
otroka) ter 4. predmet (izpitni nastop in zagovor ) je sprejela šolska maturitetna 
komisija za poklicno maturo, 24. maja 2010, v skladu s predmetnim izpitnim 
katalogom za navedene predmete za poklicno maturo 2010, in sicer: 
 

Izpitna enota 
Zadostno 
(2) 

Dobro 
(3) 

Prav dobro 
(4) 

Odlično 
(5) 

PEDAGOGIKA 50 63 77 89 

PSIHOLOGIJA 50 63 77 89 

VZGOJA PREDŠOLSKEGA 
OTROKA 

50 61 75 87 

IZPITNI NASTOP IN ZAGOVOR 50 67 80 91 

 
 

REZULTATI POKLICNE MATURE 
Slovesna podelitev maturitetnih spričeval je potekala 8. septembra ob 12.30 v 
predavalnici 327. 
 

Od 28 prijavljenih kandidatov je maturo opravilo 21 kandidatov, kar je 75 
%.  

 
Negativni kandidati: 

 3  kandidati IZO so bili negativni pri vzgoji predšolskega otroka. 
 1  kandidatka IZO pri matematiki. 

 
Izboljševanje mature: 

 1 dijakinja 4. b – ni pristopila 
 2 kandidatki IZO 

Popravni izpiti na maturi: 

 2 dijakinji 4. b  
 
Neudeležba na maturi: 

 2 dijakinji 4. b razreda  (slovenščina, matematika) 
 1 odrasla  kandidatka IZO  (vzgoja predšolskega otroka in matematika) 

 

Analiza splošnega uspeha pri poklicni maturi 
 
Vsi kandidati 

 Nivo Št. šol 
Št. 
kandidatov Povprečje Program 

šolski 1 24 10,54 

Predšolska 
vzgoja 
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državni 25 240 12,87 Predšolska vzgoja 

 
Dijaki  

 Nivo Št. šol 
Št. 
kandidatov Povprečje Program 

šolski 1 7 12,29 

Predšolska 
vzgoja 

državni 8 65 12,05 Predšolska vzgoja 

 

Najboljši rezultati – spričevala o poklicni maturi s pohvalo 
Izjemnega splošnega uspeha (22 in 23 točk) ni dosegel noben kandidat. 
 
 

PREDMETI NA POKLICNI MATURI (doseženi rezultati/ocene) 
 
Po uspešnosti (vsi kandidati) 

9. Angleščina: 4,00 (2 kandidata) 
10. Izpitni nastop in zagovor: 3,83 (23 kandidatov) 
11. Psihologija: 3,00 (1 kandidat) 
12. Pedagogika: 2,71 (7 kandidatov) 
13. Vzgoja predšolskega otroka: 2,50 (17 kandidatov) 
14. Slovenščina: 2,33 (6 kandidatov) 
15. Matematika: 2,20 (6 kandidatov) 
 

  

VPOGLEDI V IZPITNO ODKUMENTACIJO IN PRITOŽBE 
V tem izpitnem roku ni bila vložena nobena pisna vloga za vpogled v maturitetno 
izpitno dokumentacijo niti ugovor na oceno. 
 
 

SKLEPNA UGOTOVITEV 
Poklicna matura je potekala po vseh pravilih, kandidati so bili na maturo dobro 
pripravljeni.  
Obveščanje kandidatov in profesorjev o poteku mature je potekalo ustno in pisno. 
Tajnica PM je vodila maturitetno dokumentacijo za osebni »tekoči« in šolski arhiv. 
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5. UČITELJI  

 
V šolskem letu 2009/2010 je poučevalo 78 učiteljev, od tega 70 z univerzitetno 
izobrazbo, 2 z visoko in 4 s srednjo – ti učitelji imajo status umetnika plesalca in 
sodelujejo v umetniški gimnaziji, kar ustreza kadrovskim pogojem. 2 učitelja imata 8. 
stopnjo izobrazbe. 
 
Strokovni izpit sta v šolskem letu 2009/2010 opravila: 
Vinko Plevnik, Tatjana Vučko. 
 
 

6. IZBOLJŠANJE MATERIALNIH POGOJEV 

Sodobno pedagoško delo in izvedba mature zahtevata novo učno tehnologijo in 
posodobitev materialnih pogojev, kar se je izrazilo v nabavi in nakupu številnih 
strokovnih in leposlovnih knjig, šolske pohištvene opreme, računalnikov in 
računalniške opreme, zamenjavi programske opreme za računalnike, LCD-
projektorjev, AV-sredstev, aparatov in pripomočkov za laboratorijsko delo in drugih 
didaktičnih sredstev, kar vse je predvideval letni delovni načrt. 
 
 
Pomembnejše posodobitve v šolskem letu 2009/10 
 

- nova knjižnica šole v 1. nadstropju 
- nova čitalnica v 1. nadstropju 
- preureditev stare knjižnice v učilnico in kabinet 
- preureditev zaklonišč v garderobe 
- preureditev dela zaklonišč v arhiv šole 
- preureditev dela zaklonišč v fitnes center  
- prenova učilnice za glasbo in dramsko gledališke stvaritve z garderobo, 

gledališkim odrom, novo razsvetljavo  
- prenova učilnice za fiziko 
- prenova in delno nova oprema zbornice 
- preureditev hodnika v 2. nadstropju za pogovore s starši in individualno delo z 

dijaki … 
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7. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV 

Stalno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev je bilo namenjeno v prvi 
vrsti: 

 uvajanju novih učnih načrtov, katalogov znanj in načrtovanju dela 
 pripravi na poklicno maturo in maturo  
 novim metodično-didaktičnim pristopom 

 novi kulturi preverjanja in ocenjevanja znanja 
 in novostim na posameznih  predmetnih področjih.  

 
Strokovno izobraževanje je potekalo v več oblikah: 

1. Seminarji kot oblika intenzivnih priprav na SPLOŠNO in POKLICNO MATURO 
2010  

2. Študijska srečanja pri posameznih predmetih. 
3. Strokovna srečanja učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega 

izobraževanja na Centru za poklicno izobraževanje in CPU-ju. 
4. Pedagoški sestanki in konference učiteljskega zbora ter delo v strokovnih 

aktivih. 
5. Predavanja  in delavnice za učiteljski zbor: 

 

 Kulturni anticiklon (avgust 2009) 
 Izobraževanje za učitelje Moodle – spletna učilnica in e-gradiva 

(december 2009 in januar 2010) 

 Gluhi in naglušni (10. 11. 2009) 
 Ocenjevanje (7. 12. 2009) 
 Projekt Seyle – samouničevalno vedenje (23. 8. 2010) 
 Program Lo.Polis (24. 8. 2010) 

 
V šolskem letu 2009/10 so se tudi udeleževali seminarjev, ki so jih organizirale 
zunanje institucije. Seznam seminarjev, ki so se jih udeležili učitelji je v prilogi. 
 
 

8. DELO ŠRT-ja IN AKTIVNOSTI OPRAVLJENE V TEM ŠOLSKEM 

 
V š. l. 2009/2010 nam je uspelo  delno uresničiti cilje zastavljene v letnem delovnem 
načrtu.  
- Izdelali smo posodobitveni načrt šole za š. l. 2009/2010. 
- Zbrali smo evidence o opravljenih kurikularnih povezavah  z eno od oblik TP kot 
izvedbeno obliko, vključno z refleksijami učiteljev in anketami dijakov.  
- Izvedli smo evalvacijo in samoevalvacijo dela ŠRT in evalvacijo realizacije 
posodobitvenega načrta šole za š. l. 2009/2010 
- V sklopu dela PT in ŠRT smo pripravili srečanje z vodji predmetnih aktivov  (2009) 
in delavnico (2010) za vodje PA in člane PA, na kateri smo skušali prenesti znanje na 
kolektiv. Osrednja tema delavnice je bila skupna priprava za izvedbo KP in TP po dani 
predlogi ter ustreznost terminologije. 
- Za vsako tromesečje je pripravljeno podrobno vsebinsko poročilo za Konzorcij 
splošnih gimnazij. 
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Člani ŠRT, ki so med letom aktivno sodelovali pri pripravi kolektiva na vpeljevanje 
sprememb: 
 
Lidija Canič Gabrovšek, vodja ŠRT 
Janja Majcen, član ŠRT, vodja PT za KP 
Mojca Berden, član ŠRT in član PT za T 
Miljana Sgerm, član ŠRT in član PT za KP 
 
 

9. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

V šolskem  letu 2009/10:  
1. Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so letos prvič vpisani: 

Prekvalifikacija 1A (IV. stopnja izobrazbe in manj) – 10 udeležencev 
Poklicni tečaj 1A (V. stopnja izobrazbe) – 34 udeležencev (2 udeleženca izpis) 
Poklicni tečaj 1B (V. stopnja izobrazbe) – 27 udeležencev (4 udeleženci izpis) 
Skupaj 71 udeležencev. 
 

2. Udeleženci izobraževanja odraslih, ki so bili prvič vpisani v  šolskem 
letu 2008/09 in v letošnjem letu nadaljujejo s predavanji: 
Prekvalifikacija 10 – 1 udeleženka, 2 udeleženki izpis 22.10.2009 (poslušala 
bo v glavnem predavanja iz strokovnih modulov). 
 

3. Vpisani udeleženci izrednega izobraževanja iz prejšnjih let, ki so 
načeloma že zaključili z obiskom predavanj (to možnost še vedno 
imajo), opravljati pa morajo še izpite in poklicno maturo. 
Poklicni tečaj 2 – 1 udeleženka izpis 22.10.2009 (10. leto izobraževanja) 
Prekvalifikacija 3 – 1 udeleženka, ena udeleženka izpis 22.10.2009 (9. leto 
izobraževanja) 
Poklicni tečaj 3 – 1 udeleženka ( 8. leto izobraževanja) 
Poklicni tečaj 4 – 2 udeleženki (7. leto izobraževanja) 
Prekvalifikacija 5 – 2 udeleženki (7. leto izobraževanja) 
Prekvalifikacija 6 – 1 udeleženka, 1 udeleženka izpis 22.10.2009 (6. leto 
izobraževanja) 
Prekvalifikacija 7 – 2 udeleženki (5. leto izobraževanja) 
Poklicni tečaj 6 – 3 udeleženke (5. leto izobraževanja) 
Poklicni tečaj 7 – 1 udeleženec (4. leto izobraževanja) 
Prekvalifikacija 8 – 6 udeležencev (4. leto izobraževanja) 
Prekvalifikacija 9 – 3 udeleženci, ena udeleženka izpis 22.10.2009 (3. leto 
izobraževanja) 
Poklicni tečaj 8 – 2 udeleženki, 2 udeleženki izpis 22.10.2009 (3. leto 
izobraževanja) 
Poklicni tečaj 9 – 5 udeležencev, 2 udeleženki izpis 22.10.2009 (2. leto 
izobraževanja) 
Skupaj 30 udeležencev 
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NAZIV SKUPINE 

 
LETO 
IZOBRA- 
ŽEVA-NJA 
 

 
ŠTEVILO 
VPISANIH 
UDELEŽEN. 
NA ZAČETKU 
ŠOL. L. 

 
ŠTEVILO 
IZPISANIH 
UDELEŽ. 
MED 
ŠOLSKIM  
LETOM 

 
ZIMSKI ROK 
2009 

 
SPOMLADA 
NSKI ROK 
2010 

 
JESENSKI 
ROK 
2010 

PREKVALIF. 3 9. LETO 1 /    

POKLICNI TEČAJ 3 8. LETO 1 /    

POKLICNI TEČAJ 4 7. LETO 2 /   2 

PREKVALIF. 5 7. LETO 2 /    

PREKVALIF. 6 6. LETO 1 /    

PREKVALIF. 7 5. LETO 1 / 1   

POKLICNI TEČAJ 6 5. LETO 2 /  1  

POKLICNI TEČAJ 7 4. LETO 1 /    

PREKVALIF. 8 4. LETO 6 /    

PREKVALIF. 9 3. LETO 1 /  1  

POKLICNI TEČAJ 8 2. LETO 1 / 1   

PREKVALIF. 10 2. LETO 1 /    

POKLICNI TEČAJ 9 2. LETO 3 / 2  1 

POKLICNI TEČAJ1A 1. LETO 31 +5  12  

POKLICNI TEČAJ1B 1. LETO 26 +6  9 11 

PREKVALIF. 1A 1. LETO 10 /    

POKLICNI TEČAJ SKUPAJ   3 22 14 

PREKVALIFIKAC. SKUPAJ   1 1  

 
 

Predmet, modul in profesor Prekv. 1 A 
Samoizobraževanje 
PREDVID. ŠT UR 

Prekv. 1 A 
Samoizobraževanje 
REALIZ. ŠT. UR 

Slovenščina 3, 4 – Lili Epih 40 30 

Angleščina 3, 4 – Barbara Šulc 34 36 

Matematika 3, 4 – Nada Lasič 40 40 

Informatika 1 – Alenka Mihorič 8 11 

Sociologija 2 – Alenka Pokovec 10 12 

Zgodovina 1,2 – Anita Kolpakov 14 24 

Geografija 1,2 – Simona Novoselec 24 18 

Biologija 1,2 – Tomaž Bischof 30 30 

Kemija 1 – Sergeja Groleger 6 6 

Fizika 1 – Boris Sevnik 10 10 

Psihologija 3 – Bernarda Nemec 12 13 

(Igre za otroke – Ljubica Pirc, Bernarda 
Nemec) 

20 11 

SKUPAJ ur 248 241 
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PREKVALIFIKACIJA 
10 (KONZULT. OZ. 
PREDAVANJA 
SKUPAJ S PT 1B) 

 

 PREDVIDENO ŠT. 
UR 

REALIZIRANO ŠT. 
UR 

Športna vzgoja 4 – Vinko Plevnik 30 52 

Glasba z metodiko 1,2 – Veda Gruden 30 33 

Glasba z metodiko 3, 4 – Katja Virant 30 26 

Instrument 1, 2, 3, 4 – Igor Štuhec 5 6 

Likovna kultura z metodiko 1, 2 – Damir 
Smerdel 
Likovna kultura z metodiko 3, 4 – Lovro 
Inkret 

30 
 

30 

59 

Ples z metodiko 1, 2, 3, 4 – Vilma Rupnik, 
Andreja Gjud 

35 48 

Psihologija 4 – Bernarda Nemec 30 31 

Pedagogika 3, 4 – Vesna Lotrič, Ljubica 
Pirc 

60 60 

Higiena z gospodinjstvom 3 – Polona Gros 
Remec 

25 24 

Tečaji s področja športa 1, 2, 3 – Vinko 
Plevnik, Luka Klasinc  

45 43 

Hospitacije 2, 3, 4 – Ljubica Pirc 180 180 

Delovna praksa – Ljubica Pirc 40 40 

Praktični pedagoško delo – Ljubica Pirc 180 184 

Konzultacije za PM – ANG – Barbara Šulc 6 4 

Konzultacije za PM – SLO – Lili Epih 6 6 

Konzultacije za PM – MAT – Nada Lasič 6 6 

                            SKUPAJ UR 768 791 
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Komunikacijske veščine – Vesna Lotrič PT 1A, PT 1B 
IZOBR. V SKUPINI 
PREDV. ŠT. UR 

PT 1A, PT 1B 
IZOBR. V SKUPINI 
REAL. ŠT. UR 

Predšolska pedagogika – Vesna Lotrič 25 x 2         3kt 12 x 2 

Razvojna psihologija – Bernarda Nemec 35 x 2         3kt 28 x 2 

Varnost in zdravje v vrtcu – Polona Gros 
Remec 

30 x 2         3kt 31 x 2 

Kurikulum oddelka v vrtcu – Ljubica Pirc 25 x 2         3kt 24 x 2 

Likovno, glasbeno in plesno izražanje 25 x 2         6kt 32 x 2 

(Likovni izražanje – Damir Smerdel, Lovro 
Inkret) 

160           16kt 162,2 x 2 

(Glasbeno izražanje – Veda Gruden, Katja 
Virant, Robi Bilođerić, Radmila Hrnjak, 
Marko Ogrin, Igor Štuhec, Matej Voje) 

60 49 x 2 

(Plesno izražanje – Andreja Gjud, Vilma 
Rupnik) 

35 x 2 48 x 2 

Narava in družba za otroke - Sergeja 
Groleger, Simona Novoselec 

16 x 2              6kt 30 x 2 

Praktično usposabljanje z delom pri 
delodajalcu – Ljubica Pirc 
4 tečaji s področja športa – Vinko Plevnik, 
Luka Klasinc 

250 x 2          12kt 
 

45 x 2 

244 x 2 
 

43 x 2 

Odprti kurikulum 58 x 2            4kt 55 x 2 

(Matematika kot igra – Irma Kokelj 
Žerovnik) 

8 x 2 6 x 2 

(Otrok in jezik – Katarina Jaklitsch) 20 x 2 22 x 2 

(Šport za otroke – Vinko Plevnik) 30 x 2 27 x 2 

Priprave na PM – SLO, ANG, MAT – Lili 
Epih, Barbara Šulc, Nada Lasič 

18 16 

 
 
Redni poklicni tečaj je obsegal 1136 ur, poklicni tečaj za odrasle pa 661,2 ure, kar je 
58-odstotna realizacija ur. 
 
Za skupinski organizacijski model izobraževanja zadošča 50 % realizacija ur rednega 
programa. 
 
1 kandidatka prekvalifikacije 10 se je pridružila predavanjem poklicnega tečaja 1B. 
Sodi v individualni organizacijski model izobraževanja, saj redni program PV  (4 
letniki: strokovno teoretični predmeti, praktično izobraževanje - HOS, DEP, PPD) 
obsega 2124 ur. Realizacija teh ur je bila 36 %. 
 
Kandidatke v prekvalifikaciji 1A so imele konzultacije iz splošnoizobraževalnih 
predmetov, v rednem programu je teh ur 1426 (glede na realizirane predmete po 
posameznih letnikih), realiziranih je bilo 241 ur konzultacij, torej 17 % rednega 
programa. 
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Kandidatke v prekvalifikaciji so se izobraževale po neprenovljenem programu 
predšolske vzgoje, kandidati poklicnega tečaja pa po prenovljenem programu PV. 
 
 
Celotno organizacijo izredno zahtevnega izobraževanja (saj imajo kandidati zelo različno 

predizobrazbo) je odgovorno in vestno vodila Tanja Špenko. 

 

 

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

 
V šolskem letu 2009/2010 smo izvedli naslednje obvezne izbirne vsebine in interesne 
dejavnosti: 

 Za 1. letnik so bile izvedene ure  zdravstvene vzgoje, kulturne dejavnosti (obiski 
koncertov, muzejev in galerij, kulturne prireditve in proslave na šoli), nekaj ur 
knjižnično-informacijskih znanj, učenje za učenje, športne dejavnosti, ogled  
Ljubljane in umetnostnozgodovinskih znamenitosti, strokovna ekskurzija.  

 Za 2. letnik so bili izvedeni vzgoja za mir, družino in nenasilje (delavnice na temo 
komunikacijskih veščin, psihološke teme, športni dnevi, medpredmetne 
ekskurzije, ogledi kulturnih prireditev. 

 Za 3. letnik smo organizirali predavanja: državljanska kultura,  kulturne in športne 
dejavnosti, psihološke teme, tečaj cestnoprometnih predpisov in prve pomoči, 
animacija z lutko, strokovne ekskurzije.  

 Za 4. letnik so potekale strokovne ekskurzije, kulturne in športne dejavnosti in 
seznanitev z nadaljnjim šolanjem in poklici. 

Proste ure izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti pa so si dijaki izbrali sami po 
katalogu, ki ga je izdal Zavod RS za šolstvo, oziroma katalogu, ki ga je ponudila šola. 
Raznovrstne vsebine so obsegale področja naravoslovja, družboslovja, jezikov, 
kulture, umetnosti in športa. Novost na področju izvajanja OIV in IND je bila izvedba 
projektnih dni v aprilu 2010, kjer so dijaki izbirali med pestro ponudbo dejavnosti na 
šoli in izven šole. Velik interes so dijaki pokazali tudi pri fakultativnem pouku  
japonskega  jezika. 
 
 
Šola je dijakom omogočila: 

 delo v krožkih  
 petje v pevskem zbor AURORA, v razrednih pevskih zborih, sodelovanje v 

glasbenih instrumentalnih skupinah, kitarski skupini, rock ansamblu, 
 animacijo z lutko 
 ekskurzije po Sloveniji, na Dunaj, Nizozemsko, v Genovo in Monaco,  na 

Ligursko in Azurno obalo, v Linz, Munchen, Pariz, Rim, Benetke, Prago, 
Oglej in Gradež 

 smučarski tečaj 
 pripravo in izdajo šolskega glasila v angleškem jeziku in prispevki v drugih 

jezikih 

 organizacijo in izvedbo dveh javnih prireditev za predšolske otroke 
 organizirane obiske likovnih razstav, glasbenih koncertov, gledaliških in 

filmskih predstav  

 učenje za učenje 
 tečaj prve pomoči 
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 tečaj cestnoprometnih predpisov 
 delo v šolskem športnem društvu, šolski košarkaški ligi s plesno skupino 
 priprave na tekmovanja v znanju 
 dodatne priprave na poklicno maturo iz matematike in maturo iz zgodovine 

 raziskovalno delo in izdelavo seminarskih in raziskovalnih nalog. 
 
 
REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI V  ŠOL. L. 2009/2010 
1. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                             96 ur (66 + 30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Kulturni anticiklon 6 

Zdravniški pregled 6 

KIZ 1C - 1     1A - 1 

Ogled Ljubljane  6 

Novoletna prireditev 1 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Dramska predstava »Tartuffe« 3 

Zimski športni dan 6 

Zdravstvena vzgoja 8 

Čudoviti svet glasbil 4 

Dnevi IND različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Film: Juno 1A-3 

Tečaj plavanja 12 

 
 
REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI V  ŠOL. L. 2009/2010 
2. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                              96 ur (66+30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

  

Strokovna ekskurzija v Vipavsko dolino 6 

Koncert v CD: »Čas teče« 3 

Novoletna prireditev 1 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Dramska predstava: »Tartuffe« 3 

Zimski športni dan 6 

Komunikacija 8 

KIZ 2B - 3       2A - 1 
2C - 3 

Ogled etnološkega muzeja in ministrstva za kult. 2A -19 dijakov- 2 
uri 

Dnevi IND različne vsebine 12 
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Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Film: Juno 2B - 3 

Tečaj plavanja 12 

 
REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI V  ŠOL. L. 2009/2010 
3. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                              96 ur (66+30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Zdravniški pregled 6 

KIZ 3C - 1   3B - 1 

Strokovna ekskurzija na Primorsko 6 

Koncert v CD: »Čas teče« 3 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 3B - 1,   3C - 1 

Zimski športni dan 6 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Informativni dan 6 

Državljanska vzgoja  8 

KIZ 3A – 1  

Obisk Etnografskega muzeja in ministrstva za 
kult. 

3C - 2  

Dnevi IND- različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Film:Juno 3A/3B – 3  

Animacija z lutko ali strokovna ekskurzija v 
Pariz 

12 

 
 
REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI V  ŠOL. L. 2009/2010  
4. LETNIK PREDŠOLSKA VZGOJA                                               64 ur (34+30) 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

4B  Mestni muzej, delavnica »Miklavž peče 
piškote« 

4 

Obisk vrtcev na avstrijskem Koroškem 8 

KIZ 4A  - 1 

Zimski športni dan 6 

Športno-kulturna prireditev Revščina v svetu 4A - 1,4C - 1, 4D 
- 1 

Musical »Showtime« 4 

Dnevi IND različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Plesne vaje in maturantski ples 18 
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REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ŠOL. L. 2009/2010 
1. LETNIK  GIMNAZIJE                                                                     54 ur 
 

VSEBINA ŠTEVILO UR 

Kulturni anticiklon 6 

Zdravniški pregled 6 

Strokovna ekskurzija na Dolenjsko 6 

Predavanje: Gluhi 1F - 3 

Novoletna prireditev 1 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu«  1G - 1, 1E - 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Dramska predstava:«Tartuffe« 3 

Zimski športni dan 6 

Zdravstvena vzgoja 8 

Čudoviti svet glasbil 4 

KIZ 1F - 2            1G - 
2 

Dnevi OIV- različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Film:Juno 3 

Učenje učenja (prof. Novak) 1E - 3       1G - 2 
1F - 2         1H - 2 

 
 
REALIZACIJA IZBIRNIH VSEBIN  V  ŠOL. L. 2009/2010 
2. LETNIK GIMNAZIJA                                                                  90 ur (60+30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Strokovna ekskurzija v Idrijo  6 

Novoletna prireditev 1 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 2E - 1, 2F - 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Dramska prireditev »Tartuffe« 3 

Zimski športni dan 6 

Komunikacija 8 

Dnevi OIV različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

KIZ 2F - 3   2E - 1  
2G - 1 

Strokovna ekskurzija v zamejsko Italijo 12 
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REALIZACIJA IZBIRNIH VSEBIN  V  ŠOL. L. 2009/2010 
3. LETNIK GIMNAZIJA                                                                    90 ur 
(60+30) 
 

 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Zdravniški pregled 6 

KIZ 3F - 1 

Strokovna ekskurzija v Prekmurje  6 

Novoletna prireditev  1 

Zimski športni dan 6 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 1 

Musical »Showtime« 4 

Informativni dan 6 

Državljanska vzgoja 8 

KIZ 3F - 1 

Obisk etnografskega muzeja in ministrstva za 
kult. 

3F/3G - 2  

Dnevi OIV različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Film Juno 3 

Filternet 1 
 
 

REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN V ŠOL. L. 2009/2010 
4. LETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA                                         30 ur 
 

VSEBINA ŠTEVILO UR 

Novoletna prireditev 1 

Zimski športni dan 6 

Športno-kulturna prireditev »Revščina v svetu« 4E - 1 

Musical »Showtime« 4 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Film »Katyn« 3 

Dnevi OIV različne vsebine 12 

Šolska kulturna prireditev v Španskih borcih 3 

Plesne vaje in maturantski ples 18 
 

 

REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ŠOL. L. 2009/2010 
1. LETNIK UMETNIŠKE GIMNAZIJE                                              54 ur 
 

VSEBINA ŠTEVILO UR 

Kulturni anticiklon 6 

Zdravniški pregled 6 

Strokovna ekskurzija v Linz 24 

Novoletna prireditev 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Dramska predstava »Tartuffe« 3 
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Zimski športni dan 6 

Zdravstvena vzgoja 8 

Čudoviti svet glasbil 4 

Produkcija Opazovati in opazovano 20  

 
REALIZACIJA IZBIRNIH VSEBIN  V  ŠOL. L. 2009/2010 
2. LETNIK UMETNIŠK GIMNAZIJA                                             90 ur (60+30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Strokovna ekskurzija v Linz 24 

Novoletna prireditev 1 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Zimski športni dan 6 

Komunikacija 8 

KIZ 2 

Produkcija Opazovati in opazovano 20  

 
 
REALIZACIJA IZBIRNIH VSEBIN  V  ŠOL. L. 2009/2010 
3. LETNIK UMETNIŠKA GIMNAZIJA                                         90 ur (60+30) 
 
 

VSEBINA ŠTEV. UR 

Zdravniški pregled 6 

Strokovna ekskurzija v Linz 24 

Novoletna prireditev 1 

Zimski športni dan 6 

Musical »Showtime« 4 

Prireditev ob kulturnem prazniku 1 

Državljanska vzgoja 8 

Informativni dan 6 

Produkcija Opazovati in opazovano 20  

KIZ 1 

 
 
REALIZACIJA OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN V ŠOL. L. 2009/2010 
4. LETNIK PROGRAMA  UMETNIŠKA GIMNAZIJA                30 ur 
 

VSEBINA ŠTEVILO UR 

Strokovna ekskurzija v Linz 24 

Novoletna prireditev 1 

Zimski športni dan 6 

Musical »Showtime« 4 

Prireditev ob kultrurnem prazniku 1 

Produkcija Opazovati in opazovano 20  

Plesne vaje in maturantski ples 18 
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Proste ure izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti pa so si dijaki izbrali sami po 
katalogu, ki ga je izdal Zavod RS za šolstvo in šport, oziroma katalogu, ki ga je 
ponudila šola. 
 
Dijaki 3. in 4. letnika pa so izbrali poleg dejavnosti iz šolskega kataloga tudi tečaj CCP 
in tečaj prve pomoči z izpitom. 
Dijaki, ki redno trenirajo v raznih klubih, obiskujejo  glasbeno šolo, redno sodelujejo 
pri pevskih zborih, vodijo taborniške organizacije, obiskujejo gledališke šole, 
glasbeno, plesno šolo, aktivno sodelujejo v krožkih na šoli, v jezikovnih tečajih ali 
obiskujejo še druge tečaje, ki prispevajo k zadovoljstvu in bogatitvi njihovega 
razvoja, pa imajo s tem vse proste ure obveznih izbirnih vsebin zapolnjene. 
 

10. TEČAJI S PODROČJA ŠPORTA 

 
V šolskem letu 2009/2010 smo izvedli naslednje tečaje s področja športa: 
 
1. letnik PV  
- Plavalni tečaj – 20 ur, bazen Ilirija, izvajalec Plavalni klub Ilirija, od 18. 6. do 23. 6.  
2010, vodja Matjaž Fleischman, prof. 
 
2. letnik PV 
- Plavalni tečaj – 20 ur, bazen Ilirija, izvajalec Plavalni klub Ilirija, od 18. 6. do 23. 6. 
2010, vodja Matjaž Fleischman, prof. 
 
3. letnik PV  
- Tečaj rolanja – 10 ur, Hala Tivoli, izvajalec Lucky Luka, 26. maja, 9. junija, 10. 
junija, vodja Maja Macarol, prof. 
- Tečaj drsanja – 10 ur, Hala Tivoli, izvajalec Lucky Luka, 26., 27. in 28. 01. 2010, 
vodja Vinko Plevnik, prof. 
 
PT  
- Tečaj drsanja – 10 ur, Hala Tivoli, izvajalec Lucky Luka, 26., 27. in 28. 01. 2010, 
vodja Petra Kašpar, prof. 
- Tečaj plavanja – 10 ur, Fakulteta za šport, 19.11., 26. 11. in 3. 12. 2009, vodja 
Petra Kašpar, prof. 
- Tečaj smučanja – 32 ur, Krvavec, 18., 19. In 20. 1. 2010, vodja Petra Kašpar, prof. 
 
Izobraževanje odraslih 
- Tečaj plavanja – 9 ur, Fakulteta za šport, 5., 12., 19. 12. 2009, vodja Vinko Plevnik, 
prof. 
- Tečaj drsanja – 9 ur, Hala Tivoli, izvajalec Lucky Luka, 3., 10. 2. 2009, vodja Vinko 
Plevnik, prof.  
- Tečaj smučanja – 18 ur, Rogla, 27., 28. 2. 2010, vodja Vinko Plevnik, prof. 
- Tečaj rolanja – 9 ur, Hala Tivoli, izvajalec Lucky Luka, 12., 19. 5. 2010, vodja Vinko 
Plevnik, prof. 
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11. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V PROGRAMU PREDŠOLSKA 
VZGOJA 

 
Tudi v tem šolskem letu je deloval strokovni aktiv za praktično izobraževanje, člani pa 
so vsi učitelji, ki organizirajo in pripravljajo delovno prakso, praktično pedagoško 
delo, hospitacije in izpitne nastope za 4. predmet poklicne mature. Ti učitelji so bili:  
PUD: Vesna  Lotrič (1. letnik), Darja Ogrin (2. letnik) 
DEL. PRAKSA: Mojca Berden (3. letnik) 
PRAKTIČNO PEDAGOŠKO DELO (PPD):  Ljubica Pirc 
IZPITNI NASTOPI IN ZAGOVOR (4. PREDMET POKLICNE MATURE): Vesna Lotrič, 
Ljubica Pirc, Katja Virant Iršič, Gros Remec Polona, Nemec Bernarda 
HOSPITACIJE: Darja Kosec, Jasna Potočnik, Polona Gros Remec, Manica Mivšek, Tanja 
Špenko. 
 
HOSPITACIJE: 
 
Po programu predšolska vzgoja so del praktičnega izobraževanja hospitacije v vrtcih 
v obsegu 70 ur letno za dijake 3. letnika, 68 ur za  dijake 4. letnika. 
 
V okviru aktiva so pripravljena enotna navodila za hospitacije v v 3. in 4. letniku. 

 Dogovor o 90-odstotni prisotnosti na hospitacijah smo dosledno upoštevali. 
 Dogovorili smo se, da morajo dijaki napisati poročila za vse hospitacije, ki so 

jih obiskovali, če poročila ni, pomeni, da dijak nima opravljenih hospitacij za ta 
dan. 

 Dijaki, ki so na hospitacijah manjkali več kot 4-krat, so lahko hospitacije 
opravili med počitnicami ali v juniju (izven pouka) do zaključka 2. 
ocenjevalnega obdobja. 

 
Skupna ugotovitev pri izvedbi hospitacij pa je naslednja: mentorji in ravnatelji so v 
tem šolskem letu ob začetku hospitacij prejeli pisna navodila. Organiziran je bil tudi 
sestanek z mentoricami pred začetkom hospitacij. Ta način dela se je pokazal kot 
zelo dober. Hospitacije so uspešno opravili vsi dijaki. 
 
Dijaki so opravljali hospitacije v  7 različnih vrtcih. Začele so se sredi oktobra, v 
septembru pa so dijaki obiskovali zunanje institucije po operativnem načrtu aktiva za 
praktično izobraževanje. 
 
Razporeditev dijakov po vrtcih: 
 

VRTEC LEDINA 3. a DARJA KOSEC, JASNA POTOČNIK 

VRTEC JARŠE 3. b DARJA KOSEC, POLONA GROS REMEC 

VRTEC FRANCETA PREŠERNA 3. c DARJA KOSEC, MANICA MIVŠEK 

VRTEC CICIBAN 4. a MANICA MIVŠEK, TANJA ŠPENKO 

VRTEC JELKA 4. b MANICA MIVŠEK, DARJA KOSEC 

VRTEC OTONA ZUPANČIČA 4. c MANICA MIVŠEK, POLONA GROS REMEC 

VRTEC MLADI ROD 4. d JASNA POTOČNIK, MANICA MIVŠEK 

V vseh vrtcih, kjer so dijaki hospitirali, so 4. in 3. letnika izvedli plesno-glasbene 
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dramatizacije za otroke. 
 
Učitelji, ki vodijo dijake na hospitacijah, so del hospitacij uresničevati tudi  izven 
okvira vrtca, z obiskom različnih ustanov, ki bogatijo dijakove izkušnje in jim 
približajo tudi druga področja dela z otroki. Obiski najrazličnejših zavodov so za 
dijake zelo koristni, saj tako širijo obzorje, znanje, poznavanje različnih področij dela 
in razvijajo pozitiven odnos do drugačnosti. 
 
Vrtci so dijakom omogočili dobre hospitacije, vzgojitelji so po hospitacijah opravili 
analizo oz. se z dijaki pogovorili. V okviru hospitacij so dijaki izvedli še druge 
dejavnosti: 
- ekskurzija v Zavode za usposabljanje  
- obisk sejma Otroški bazar, Narava zdravje 
- sodelovanje pri javni prireditvi za otroke 
- obiski zavodov: Zavoda za korekcijo govora, Zavoda za slepe in slabovidne 
- obiski muzejev in galerij: Šolskega muzeja in učne ure v šolskem muzeju, Narodne 
galerije, Etnografskega muzeja, Slovenskega etnografskega muzeja, Narodnega 
muzeja, Jakopičevo sprehajališče, Bežigrajska galerija (razstava Od skice do lutke), 
Cankarjev dom (razstava Transgeneracije) 
- obisk bolnišničnega vrtca v Kliničnem centru. 
 
Hospitacije v šolskem letu 2009/10 so potekale dobro, dijaki so bili večinoma 
zadovoljni z njimi, večina dijakov je svoje obveznosti opravila dobro in pravočasno.  
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM (PUD) PRI DELODAJALCU 
 
V šolskem letu 2009/2010 smo organizirali PUD za dijake 1. in 2. letnika programa 
predšolska vzgoja, v skladu s katalogom znanj za to področje in s prenovljenim 
predmetnikom predšolske vzgoje.  
1. letnik: 
PUD je opravljalo 95 dijakov, od 31. maja do 4. junija 2010. Pri razporejanju v vrtce 
so bile upoštevane njihove želje.  
Dve izmed dijakinj, Sara Telzerow in Mia Žnidaršič, sta PUD opravljali od 12. do 16. 
julija 2010, ker sta se prepisali iz 1. letnika gimnazije v 2. letnik predšolske vzgoje.  
75 dijakov je bilo na praksi (zelo) uspešnih, 18 dijakov pa je oddalo izjemno 
pomanjkljivo zapisane dnevnike prakse. Do 18. junija so ti dijaki dnevnike ustrezno 
vsebinsko dopolnili, tako da je na koncu opravilo praktično usposabljanje 93 
dijakov.  
Dve dijakinji – Urša Brlan (1. b) in Ana Rode (1. c) PUD nista opravili. Urša 
Brlan ni oddala dopolnjenega dnevnika prakse, Ana Rode pa se zaradi bolezni PUD ni 
udeležila. Sklep vodstva šole je, da ga bo opravila v času šolskih počitnic oz. ko se 
njeno zdravstveno stanje izboljša.  
Za uspešno izvajanje PUD in pisanje dnevnika so tako dijaki kot tudi mentorji 
vzgojitelji prejeli vsa potrebna pisna navodila. Pri pouku KOV smo dijakom ta 
navodila tudi ustno dodatno pojasnili, tako da so bili na prakso dobro pripravljeni.  
Prakso dijakov smo načrtovali tako, da se je teorija pri predmetu KOV vsebinsko 
povezovala s prakso v vrtcu.  
Mentorjem vzgojiteljem so bila izdana potrdila o mentorstvu. 
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2. letnik: 
Dijaki 2. letnikov predšolske vzgoje so praktično usposabljanje z delom  (PUD) 

opravljali od 31. maja do 4. junija 2010.  

89 dijakov vseh treh oddelkov je PUD opravljalo v 46 vrtcih. Razen ene dijakinje so 

bili vsi dijaki razporejeni v vrtec, ki so si ga izbrali. PUD sta opravljali tudi dijakinji iz 

šole v Celovcu, ki sta bili pri nas na izmenjavi dijakov. En dijak, ki je v času PUD 

zbolel, je manjkajoče tri dni opravil od 28. do 30 junija 2010. Tako so vsi dijaki 

usposabljanje uspešno opravili. 

Dijaki so po opravljenem PUD oddali dnevnike Z usposabljanjem so bili v glavnem 

zadovoljni. Želeli pa bi si več dni za te dejavnosti in da bi PUD potekal tudi v zimskem 

času. 

Mentorjem so bila izdana potrdila o mentorstvu dijakom. 

 

Poklicni tečaj: 

Program poklicnega tečaja je v tem šolskem letu potekal po prenovljenem programu, 
zato smo temu prilagodili tudi praktično izobraževaje. Praktično usposabljanje z 
delom pri delodajalcu so opravljali od 9. oktobra 2009 do 23. aprila 2010. Opravilo ga 
je 19 dijakov v obsegu 240 ur. 
 
DELOVNA PRAKSA 
 
Dijaki 3. letnika so opravljali delovno prakso na dva načina: z neposrednim delom v 
vrtcu ali z nastopi s plesno-glasbenimi dramatizacijami za otroke v različnih 
ustanovah, vrtcih ali šolah. Skupna ugotovitev je, da je tak način organizacije prakse 
primeren in je tudi časovno ustrezen. 
61 dijakov 3. letnika je opravljalo delovno prakso v 40 vrtcih od 17. do 24 . decembra 
2009 (6 dni).  
35 dijakov 3. letnika je opravljalo delovno prakso v okviru programa "Novoletne 
prireditve za otroke", ki ga je pripravila šola. Dijaki 3. a, 3. b in 3. c razreda so pod 
vodstvom mentorjev pripravili plesno-glasbene dramatizacije: 
 
3. a Ali bi se gnetli na tej metli? 
3. b Daj mi poljubček 
3. c Svinjski pastir 
 
Delovno prakso so opravili vsi dijaki 3. letnika predšolske vzgoje. 
Mentorjem so bila izdana potrdila o mentorstvu dijakom na praksi. 
 
PRAKTIČNO PEDAGOŠKO DELO 
V šolskem letu 2009/2010 smo organizirali praktično pedagoško delo (PPD) za dijake 
4. letnika programa predšolska vzgoja. 
Dijake smo na šoli ustrezno pripravili za praktično pedagoško delo v vrtcu, ki so ga 
opravljali od 11. septembra 2009 do 23. aprila 2010. PPD v vrtcih so opravljali tako, 
da so bili v vrtcu ob ponedeljkih oz. ob petkih (en dan v tednu). 
PDD je opravljalo 111 dijakov 4. letnika. Vsi dijaki so PPD uspešno opravili, razen ene 
dijakinje, ki je predčasno prenehala z izobraževanjem. 
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Dijaki so opravljali praktično pedagoško delo in praktično usposabljanje pri 
delodajalcu v 61 vrtcih. 
 
 
Izpitni nastopi z zagovorom, ki  so potekali v času praktičnega pedagoškega dela 
kot 4. predmet poklicne mature, so zahtevali še posebno pripravo, zato smo pripravili 
enotna natančna navodila za vse mentorje in ravnatelje vrtcev za izvedbo izpitnih 
nastopov in ocenjevanje. Dijaki so za pisanje priprav in zagovor dobili natančna 
navodila. Izpitni nastopi so dobro potekali, prav tako tudi zagovori v šoli. Pripravo 
vsega potrebnega materiala, seznanjanje vrtcev in dijakov je v celoti opravila Ljubica 
Pirc. Izpraševalci na zagovoru pa so bili;  
29 zagovorov  v 4. b Ljubica Pirc,  
25 zagovorov v 4. d Bernarda Nemec,  
23 zagovorov v 4. a Katarina Virant Iršič,  
27 zagovorov v 4. c Polona Gros Remec 
Vsi dijaki so izpitne nastope uspešno opravili, razen dijakinje, ki je predčasno končala 
izobraževanje. 
 
Izpitni nastopi in zagovor po prenovljenem programu pa so potekali za 
poklicni tečaj in izredno izobraževanje odraslih. Pripravili smo vso potrebno 
dokumentacijo za vrtce in ocenjevalce ter v februarju sklicali sestanek z mentoricami. 
Tem smo predstavili prenovljeni katalog in način ocenjevanja. Vrtci so bili pravočasno 
in ustrezno obveščeni o izvajanju izpitnih nastopov po novem katalogu. Težav ni bilo, 
19 dijakov PT je uspešno opravilo izpitne nastope. 
Zagovor izpitnih nastopov po prenovljenem programu sta izvedli Ljubica Pirc in Vesna 
Lotrič.   
Vsem mentorjem smo izdali potrdila o mentorstvu dijakom na praktičnem 
pedagoškem delu.  Vrtce smo tudi obvestili o plačilu izpitnih nastopov. 
 
 

12. IZVENŠOLSKA DEJAVNOST DIJAKOV 

 
Obšolske dejavnosti dijakov so se v šolskem letu 2009/2010 izvajale na številnih 
interesnih področjih: glasbenem, plesnem, gledališkem, športnem, v dejavnostih za 
otroke, prostovoljnem socialnem delu, pripravi in izdelavi seminarskih in raziskovalnih 
nalog, tekmovanjih v znanju in športu ter drugo. 

15.1. TEKMOVANJA V ZNANJU 

Tekmovanja v znanju so postala sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela; z njimi 
želimo: 
 popularizirati določen predmet 

 spodbujati dijake k poglabljanju znanja 
 odkrivati dijake, ki so nadarjeni za določen predmet oziroma področje 
 omogočiti dijakom, da se preizkusijo v reševanju določenih problemov 
 spodbuditi druženje dijakov in učiteljev. 

 
Tekmovanja v znanju so izziv tako dijakom kot učitelju, dober rezultat pa tudi 
pomembna vzpodbuda ostalim in prispevek k ugledu šole. Tekmovanja so bila 
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organizirana na šolski ravni, najboljši pa so se uvrstili na regijska srečanja, ki so bila 
izbirno mesto za uvrstitev na državna tekmovanja. 
 
ANGLEŠKI JEZIK  
 
Na šoli je bilo organizirano šolsko tekmovanje za strokovne šole, ki se ga je udeležilo 
15 dijakov 3. letnika programa predšolska vzgoja. 
Najboljše uvrščene dijakinje, Nina Martinčič, Urška Žitko in Sara Selan so se udeležile 
regijskega tekmovanja (5. 2. 2010), žal se niso uvrstile na državno. 
Mentorica je bila Urša Posavec, prof. angleščine. 
Šolskega tekmovanja za gimnazijski program se je udeležilo 11 dijakov 3. letnika. 
Najboljši trije v gimnazijskem programu so se udeležili regijskega tekmovanja:  
 

1. Amela Merdanovič 
2. Jan Kenk 
3. Goran Kusić 

 
Irena Ajster in  Urša Posavec sta bili mentorici dvema dijakinjama 3. letnika 
predšolske vzgoje (Nina Martinčič 3. a in Maja Bobnar 3. b), ki sta se v soboto 27. 
marca udeležili tekmovanja iz angleščine v Celju. 
Dijakinja Nina Martinčič iz 3. a se je uvrstila na 36. mesto, Nina Bobnar  iz 3. b pa 51. 
mesto  od 84 šol udeleženk.  
Mentorica priprav in izvedbe šolskega tekmovanja je bila Urša Posavec. 
 
NEMŠKI JEZIK  
 
Na šoli smo izvedli šolsko tekmovanje za dijake 2. in 3. letnika 26. januarja 2010. 
3 dijaki so prejeli bronasto priznanje. 
Dijakinja Tina Fele je prejela zlato priznaje na državnem tekmovanju, ki je potekalo 
2. marca 2010. 
 
Mentorica je bila Maša Kosem, prof. nemščine. 
 
Letošnje nemške bralne značke Pfiffikus se je udeležilo deset dijakov. Najboljši 
tekmovalci so prejeli nagrade, priznanja in pohvale, ki jih je poslala založba 
Mladinska knjiga, Center Oxford. 
Najboljši so bili: Anže Kosmač, Meta Hrovat, Žana Kveder, Ajda Diaci in Nik Židan. 
Mentorica nemške bralne značke je bila  Alenka Golob, prof. nemščine.  
 
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 
 
V šolskem letu 2009/2010 je bil za okvir Cankarjevega tekmovanja določen tematski 
sklop Dom tvoje, moje pesmi. Dijaki iz prvega in drugega letnika so prebirali pesniško 
zbirko Alojza Ihana z naslovom Salsa. Dijaki tretjega in četrtega letnika pa so 
prebirali antologijo slovenske erotične poezije z naslovom V tebi se razraščam. 
Letos so tekmovale samo dijakinje iz prvega in drugega letnika: Ana Lah, Vesna Fon, 
Špela Jager (1. h) in Urša Župec (2. g). Šolsko tekmovanje je potekalo 8. 12. 2009. 
Dijakinje so svojo bralno zmožnost (doživljanje, razumevanje, vrednotenje) in 
zmožnost subjektivnega zaznavanja, doživljanja, razumevanja in vrednotenja 



Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana                                                                 Letno poročilo 2009/10 

 

 59 

leposlovnega besedila ter književnega znanja dokazovale v razlagalnem spisu. 
Največ točk je dosegla dijakinja Ana Lah, ki se je 2. 2. 2010 udeležila v Domžalah še 
regijskega tekmovanja, vendar ji ni uspelo zbrati zadostno število točk za državno 
tekmovanje. 
Mentorici tekmovanja sta bili  Nataša Pavlović in Petra Zupančič. 
 
 
MATEMATIKA  
 
Na šoli je bilo 18. marca 2010 organizirano šolsko matematično tekmovanje – 
»Evropski kenguru«. 
Tekmovali so dijaki vseh štirih letnikov programa gimnazija in predšolska vzgoja, 
skupaj 130 (62 gimnazijcev in 68 iz predšolske vzgoje). 
Mentorji so bili učitelji: 
Nada Lasič     
Irma Kokelj Žerovnik 
Deja Kačič 
Mateja Tomažič 
Mojca Trampuš 
Organizatorica tekmovanja in predsednica tekmovalne komisije je bila Mojca 
Trampuš. 
V programu predšolska vzgoja je 22 dijakov prejelo bronasto priznanje in v programu 
gimnazija pa 19. V sredo, 31. marca smo na šoli izvedli izbirno matematično 
tekmovanje za gimnazijce. Udeležili so se ga dijaki, ki so dosegli najboljše rezultate 
na tekmovanju Evropski matematični kenguru, po dogovoru s profesorji pa tudi 
nekateri drugi. Naloge je reševalo 19 dijakov (5 dijakov Mateje Tomažič, 4 dijaki Deje 
Kačič in 10 dijakov Mojce Trampuš), najboljše rezultate pa sta dosegli Anja Herceg in 
Pika Remškar iz 2. letnika. Ti dijakinji prejmeta srebrni priznanji, ki jih podeli DMFA 
Slovenije. 
Regijsko tekmovanje za predšolsko vzgojo je potekalo na srednji šoli za gostinstvo in 
turizem. Udeležilo se ga je 13 dijakinj. 5 dijakinj je prejelo srebrna priznanja: Mateja 
Čarman, Sara Smrekar, Katarina Pavovec, Danaja Hafnerin Ana Košir. 
 
Skupaj v obeh programih je prejelo srebrna priznanja 7 od 32 dijakov, ki so se 
udeležili regijskega tekmovanja. 
Državno tekmovanje je potekalo v soboto 17. 4. 2010 na Srednji ekonomski šoli v 
Mariboru. Na tekmovanje je dijakinje spremljala Deja Kačič, prof. Prevoz je  
organizirala šola.   
 
REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL: 
Mateja Čarman, 1.   letnik:  7. mesto, osvojenih 26 točk od 30, zlato priznanje, 
mentorica Deja Kačič 
Ana Košir, 2. letnik 34. mesto, osvojenih 8 točk od 30, mentorica: Deja Kačič 
Danaja Hafner, 2. letnik osvojenih 10 točk od 30, mentorica: Irma Kokelj Žerovnik 
 
LOGIKA  
 
Tekmovanja se je udeležilo 123 dijakov. Tekmovanje, ki je bilo izvedeno v okviru 
Zveze za tehnično kulturo Slovenije, je potekalo brez težav. 
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Najboljša, ki se je uvrstila na državno tekmovanje, je bila Anja Herceg iz 2. e.  
Mentorica je bila Mateja Tomažič, prof. matematike. 
 
FIZIKA  
 
Šolskega tekmovanja iz fizike nismo organizirali, regijskega tekmovanja pa  se je 
vseeno udeležilo 6 dijakov, nihče pa ni dosegel priznanja. 
 
Na šoli pa je bilo organizirano tekmovanje iz astronomije (v okviru DMFA), in sicer 2. 
decembra 2009. Udeležila se ga je  Sara Todorovič in  osvojila bronasto priznanje.   
 
GEOGRAFIJA 
 
Tema letošnjega tekmovanja je bila »Zemlja v vesolju od nastanka do danes«.  

Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 20. januarja 2010, se je udeležilo 12 dijakov iz 

gimnazije in predšolske vzgoje.  

Regijsko tekmovanje je bilo 12. marca 2010 na Gimnaziji Šentvid. Ekipa, ki so jo 

sestavljali Gregor Kočar 2. e, Gašper Kos 2. b in Mateja Čarman 1. a, je na regijskem 

tekmovanju dosegla zelo dobro uvrstitev, in sicer 4. mesto med 14 ekipami. Gregor 

Kočar pa je med posamezniki dosegel 4. mesto med 42 dijaki in tako dobil srebrno 

priznanje.  

Mentorica šolskega tekmovanja je bila Darja Ogrin. 

 
ZGODOVINA 
 
Šolskega tekmovanja, ki je potekalo 8. januarja, se je udeležilo 22 dijakov. Tema 
letošnjega tekmovanja je bila Slovenski prostor v poznoantičnem in zgodnjem 
srednjeveškem obdobju. Zaradi zadržanosti se dijaki niso udeležili državnega 
tekmovanja. 
 
Mentorica je bila Anita Kolpakov, prof. zgodovine. 
 
KEMIJA  
 
Že šestič smo organizirali tekmovanje iz kemije. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 
31 dijakov programa gimnazija.  
Bronasto Preglovo  priznanje  sta prejeli Jana Šuštar in Anja Herceg, ki se zaradi 
ekskurzije nista udeležili državnega tekmovanja. 
Mentorica tekmovanja je bila Sergeja Rauter Groleger, prof. kemije. 
 
EKOKVIZ 
 
Dijaki so se  preizkusili v poznavanju aktualnih tem iz okolja. Udeležilo se ga je 20 
dijakov. Največ točk in uvrstitev na državno tekmovanje je dosegla Mateja Čarman, 
1. a. 
 
Pripravo na EKOKVIZ je izvedel Jaka Banič, prof. glasbe. 
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI 

 
V sodelovanju z Zvezo društev diabetikov Slovenije smo šolsko tekmovanje izvedli   
že devetičl. Udeležilo se ga je 25 dijakov. 10 dijakov  je  prejelo bronasto priznanje. 

 
Na državnem tekmovanju v Ljubljani so dosegle najboljši rezultat: 
- srebrno priznanje Natalija Pucihar 
- dve zlati priznanji (Tjaša Goričan in Jana Šuštar) 

Mentorica tekmovalcem v šolskem letu 2009/2010 je bila Alenka Smuk, prof. 
biologije. 
 
 
ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN ŠŠD 
 
V šolskem letu 2009/2010  se je športno društvo UP udeležilo tekmovanj iz košarke, 
odbojke, nogometa, atletike, plavanja ter odbojke na pesku. 
 
Nogomet dijakinje 
Z doseženim tretjim mestom so se uvrstile na četrtfinalno tekmovanje, kjer se zaradi 
odsotnosti večine igralk (testi, spraševanja …) niso uspele prebiti naprej in ponoviti 
lanski uspeh (drugo mesto na državnem finalu). 
 
Nogomet dijaki  
Dijaki so sodelovali na šolskih tekmovanjih. 
 
Atletika 
Nastop dijakov in dijakinj v posameznih disciplinah. Vidno  uvrstitev je dosegel Jaka 
Plantan z uvrstitvijo na finale atletskega pokala (uvrstitev med 8 najboljših na 400 
metrov v Sloveniji), ki pa se ga zaradi bolezni ni mogel udeležiti. 
 
Odbojka na pesku  
Sodelovali smo z dvema ekipama dijakinj in eno ekipo dijakov. Problem so povzročala 
spremenjena pravila. 
 
Košarka dijaki   
Uvrstili smo se v zaključni turnir, kjer smo dosegli 7. mesto. 
Vodja šolskega športnega društva UP je bil Matjaž Fleischman. 
 
DEJAVNOSTI IN NASTOPI DIJAKOV UMETNIŠKE GIMNAZIJE: 
 
- Nastop na otvoritvi novega centra sodobnega plesa in skupine En Knap v 

Španskih borcih (mentor: Maja Delak). 
- Sodelovali so na različnih razpisih JSKD-ja,  območna revija, regijska revija 

plesnih skupin, tekmovanje Opus1 (zmagovalki letošnjega tekmovanja OPUS, 
12. 6. 2010 v Celju sta bili Veronika Valdes in Zala Ana Štiglic), festival plesne 
ustvarjalnosti mladih Živa (27., 28. in 29. novembra 2009, nagrajen Nik Rajšek 3. 

h), izbor plesnih miniatur v okviru festivala Transgeneracije (7. 4. 2010) v  
Cankarjevem domu, ki so na državnem nivoju. 

- Na povabilo Hrvaškega sabora za kulturo so sodelovali tudi na njihovi državni 
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reviji, kot predstavniki Slovenije. Enya Belak, Nik Rajšek in skupina pod 
mentorstvom Katje Kušar so zastopali Slovenijo na hrvaški državni reviji. 

- Nastop na  Akademiji Anton Bruckner. 
- Izvedli smo izmenjavo dijakov s šolo Kunsthumaniora / Study direction 

Contemporary Dance, Campus Wilrijk, iz Belgije, 7 dijakov in 2 njihova  
profesorja so prišli  k nam (od 28. 3.do 4.4. 2010) in naši dijaki k njim (od 19. 
do 24. aprila). 

- Sodelovali smo s Srednjo frizersko šolo in s SŠOF, oddelkom za fotografijo. S 
SFOŠ smo v sodelovanju z 2. h pripravili kratko koreografijo za predstavitev 
njihove šole na festivalu Unisvet 5. 5. 2010 (mentorici: Petra Pikalo, Kaja 
Valenti).  

- Dijaki so pripravili avtorski solo (6. 5. 2010 v Stari Elektrarni), ki se navezuje na 
temo Opazovati in/ali opazovano, tretji esej iz knjige Načini gledanja avtorja 
Johna Bergerja. Pri pripravi avtorskega sola  dijakinje in dijaki razvijajo svojo 
vsebino in raziskujejo tematiko. 

- Sodelovali so   pri snemanju oddaje 11. šola na TV Slovenija, 21. in 22. 
januarja 2010 (snemali so plesno učno uro SPT 3. h razreda, pod vodstvom Tine 

Eder Dobaj). 
- Dijaka 3. h  (Rajšek, Novak) sta 13. 5. 2010 pod mentorskim vodstvom Urše 

Vohar in organizacijo Petre Pikalo nastopila na podelitvi priznanj mladim 
raziskovalcem (srednješolcem) v Škofovskih zavodih v Šentvidu. 

 
 
 
UDELEŽBA NA NATEČAJIH 
 
V letošnjem šolskem letu smo se vključili tudi v natečaje: 
 
1. Na natečaju za promocijo poklica “Skreiraj se”, ki ga razpisuje UNISVET smo 
dosegli: 
prvo mesto: Pomladno in jesensko rajanje (sestavni del tega dogodka za predšolske 
otroke je bila letos pravljica Daj mi poljubček v izvedbi 3. b), 
drugo mesto: glasbeno-plesna dramatizacija pravljice Svinjski pastir v izvedbi 3 .c, 
tretje mesto: glasbeno-plesna dramatizacija pravljice Bi se gnetli na tej metli? v 
izvedbi 3. A.  
 
2.  Na literarnem natečaju Evropa v šoli Poiščimo nove priložnosti, 2010 evropsko 
leto boja proti revščini in socialni izključenosti so sodelovale naslednje dijakinje: 
Amadea Kovič in Manca Založnik iz 1. g ter Tjaša Kovač in Katja Benedičič iz 4. b. 
Deli Amadee Kovič in Mance Založnik sta se uvrstili v ožji izbor na državni ravni, zato 
sta se dijakinji udeležili zaključne prireditve, ki je bila 17. maja 2010 v Narodnem 
domu v Mariboru.  
Vsi štirje prispevki bodo objavljeni v šolskem glasilu. 
Mentorica je bila Anka Blatnik. 
Nastja Pregrat, Nina Mlakar, Anja Zupančič in Sandra Voh, dijakinje 2. b predšolske 
vzgoje, in Veronika Golčnik, dijakinja 2. a  predšolske vzgoje so prejele priznanja za 
sodelovanje na regijski ravni Regijski koordinator natečaja je Zveza prijateljev 
mladine Ljubljana, mentorica pa Tanja Špenko, akad. slikarka. 
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3. Nina Mlakar in Anita Lobe, dijakinji 2. b razreda predšolske vzgoje, sta prejeli 
priznanji za najboljšo naslovnico mape učnih dosežkov. Natečaj je razpisal Center za 
poklicno izobraževanje (CPI), mentorica pa je bila Tanja Špenko, akad. slikarka. 
 
4. Ivana Pušić, dijakinja 3. c razreda predšolske vzgoje, je prejela priznanje za 
nagrajeno likovno delo na natečaju Prednovoletni čas, ki ga je razpisal Pomurski 
ekološki center. Mentorica je bila Tanja Špenko, akad. slikarka. 
 
5. Na likovno razstavo Transgeneracije v okviru festivala sodobnih umetnosti mladih 
so se uvrstile dijakinje 4. a s štirimi skupinskimi deli. Te dijakinje so: Katarina Bešvir, 
Jana Podlogar, Brigita Šepec, Rebeka Gornik, Klara Tomazin, Dijana Merhar, Nives 
Vesel, Petra Košir, Maja Pahovnik. Mentorica je bila Tanja Špenko, akad. slikarka. 
Likovna razstava je bila v velikem preddverju Cankarjevega doma od 6. 4. 2010 do 
19. 4. 2010 
Na razstavo se je uvrstila tudi dijakinja 2. letnika gimnazije Meta Hrovat pod 
mentorstvom svoje mame Urške Hrovat, ki poučuje na Srednji medijski in grafični šoli 
Ljubljana. Njeno delo je reproducirano v publikaciji letošnjih Transgeneracij. 
V ponedeljek, 12. 4. 2010 je bila v Štihovi dvorani Cankarjevega doma podelitev 
priznanj. Med drugimi je Priznanje za izjemen prispevek za mentorsko delo (edino 
priznanje na področju mentorstva) prejela Tanja Špenko, akademska slikarka. 
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16. PROJEKTI ŠOLE  

 
PRODUKCIJA UMETNIŠKE GIMNAZIJE 
 
Zaključna produkcija dijakov umetniške gimnazije je bila v Ljubljani in Trbovljah, 15., 
16. in 17. marca 2010 v Stari elektrarni. Projekt Pred-premiera je vsakoletna 
zaključna predstavitev maturantov in ostalih letnikov, ki nastaja že od leta 2003 v 
okviru šolskih aktivnosti SVŠGL. Zaključna produkcija je preplet in predstavitev vseh 
štirih letnikov umetniške gimnazije pod vodstvom in mentorstvom priznanih 
slovenskih koreografov: Maje Delak, Petre Pikalo, Nataše Tovirac,  Mojce Dimec 
Bogdanovski in Urške Vohar. Dijaki vseh letnikov umetniške gimnazije so  sodelovali 
na letošnji prireditvi z delovnim naslovom “OPAZOVATI IN /ALI OPAZOVANO”. 
27. avgusta 2010 so s predstavo gostovali tudi na mednarodnem plesnem festivalu v 
Murski Soboti.   
 
ORFFOVA SKUPINA 
 
ORFFOVA SKUPINA ČETRTIH LETNIKOV 
 

4. a 
Klara Tomazin 
Brigita Šepec 
Anamaria Rot 
Nataša Slabe 
Darja Šalamun 
 

4. b 
Katarina Mohorič 
Polonca Šmid 
Kristina Magdalenič 
Ana Rozman 
Eva Janečko 
Nina Jarc 
Danaja Kostelec 
Urška Tozon 
 
ORFFOVA SKUPINA TRETJIH LETNIKOV 
 
Inštrumenti  
( Orffova glasbila, improvizirani inštrumenti, kljunaste flavte, prečna flavta, kitara …) 
 
Realiziran program: 

 

 nastop obeh Orffovih skupin v CD 30. 9. 200910. (Festival za tretje življenjsko 
obdobje) 

 nastop v CD – grica (izvedba glasbenega dela)  in delavnice za otroke 1. 10. 
2009 /Festival za tretje življenjsko obdobje 

 nastop v CD – gala prireditev šole 10. 10. 2009  
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 nastopi na Koroškem 
 nastop v okviru projekta Unesco v Škofji Loki 
 nastop na  jesenskem (17. 10. 2009) in pomladnem ( 17. 4. 2010) rajanju  
 nastop z dvema avtorskima skladbama na Vzgojiteljadi v Mariboru 22. 10. 

2009 
 nastop na prireditvi ob obisku skladateljice Mire Voglar – 29. 9. 2009 
 izvedba glasbe za pravljico Bobek in barčica ter glasbene delavnice. Izdelovali 

so zvočne nize ter brenkice. Otroci so z inštrumenti spremljali pesem 
Snežinke, ki so jo izvajale naše učenke.  Prireditev je potekala v okviru 
Miklavževanja v Jelovškovi galeriji 2. 12. 2009 

 nastop na informativnem dnevu /predstavitev inštrumentov, plakat, kratka 
zvočna ilustracija/ … 

 
 nastop ter glasbena delavnica   ob dnevu VODA v marcu 2010 

 nastop za nastop v okviru Eko projekta 
 nastop za ZPM v okviru  tedna otroka 
 Koncert na 15. Orffovi reviji v Maribour, 7. maj (priznanje za uspešen koncert) 

 
 
INŠTRUMENTALNI SESTAV: 
 
KRISTINA PEJIČ, 1. c, viola 
Mirjam Kromar, 1. e, čelo 
NINA ROŽMANEC, 2 .f, violina 
ELA RIJAVEC, 3. a,  saksofon 
ROMANA KOSTANJŠEK, 3. a,  in 
ANJA STRMOLE, 3. a, prečna flavta 
 
inštrumentalisti, ki sodelujejo le pri posameznih nastopih kot gostje: 
 
Katarina Mohorič, Polomca Šmid, 4. b 
Klara Tomazin, 4. a 
Špela Konc, 3. c  
 

 nastop na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 30. 10. 2009 
 nastop na prireditvi šole v CD 10. 10. 2009 
 nastop na prireditvi Unesca v Koloseju 4.12. 2009   

 nastop na božičnem koncertu na šoli 24.12. 2009 
 nastop na šolski proslavi ob 8. februarju 
 nastop na informativnem dnevu za gimnazijo    
 nastop na eko proslavi na šoli  
 nastop za računovodje v juniju 

 nastop v Mariboru na 15. Orffovi reviji skupaj z našo orffovo skupino 
 nastop na festivalu »Igraj se z mano« na odru pred Prešernovim spomenikom 
 nastop ob podelitvi spričeval četrtošolcem 
 nastop na prireditvi »Pomežik poletju« junija na odru ob Ljubljanici 
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DEKLIŠKI PEVSKI ZBOR AURORA 
 
Pri pregledu dela zbora je  imel pribl. 270 ur vaj (od tega 5 intenzivnih vaj v soboto 
in 5 nastopov v soboto ali nedeljo). Imel je 12 nastopov, od tega 4 koncerte. 
 
Ogromni časovni vložek v delo z zborom pa je bil povrnjen z zelo uspešnimi nastopi, 
med katerimi izstopa koncert z gostujočim švedskim dirigentom Bojem Johanssonom, 
10. aprila 2010 v Slovenski filharmoniji. Organizacija koncerta je bila eden 
najzahtevnejših projektov zbora tako v programskem kot v organizacijskem pogledu. 
 
Nastopi: 
 - 4. in 18. oktober sodelovanje v zborovskem turnirju v oddaji Spet doma  na TV 
SLO  
- 10. oktober 60-letnica šole v CD, praizvedba izvedba novitete Igorja Štuheca Jesen, 
jesen  
- od 9. do 12. decembra  2 koncerta (v Gallarateju in Vareseju) v Italiji v sodelovanju 
z mešanim zborom konservatorija G. Pucinni iz Gallaratejaa in dirigentko Gianno 
Visintin  
- 24. decembra tradicionalni božično-novoletni nastop v avli šole 
- 5. 2. 2010 nastop na prireditvi ob Kulturnem prazniku v avli PeF 
- 21. 3. 2010 nastop na Reviji ljubljanskih pevskih zborov ZKD Ljubljana v Zavodu sv. 
Stanislava Lj.-Šentvid 
- 10. 4. 2010 premierni koncert z gostujoči dirigentom Bojem 
Johanssonom v Slovenski filharmoniji 
- 16. 4. 2010 dva nastopa v dvorani Španski borci na letni kulturni prireditvi SVŠGL  
- 31. 5. 2010 koncert zbora Aurora in gostujočega zbora Glasbenega liceja Giacomo 
Puccini iz Gallarateja iz Italije (dirigentka Gianna Visintin) v Frančiškanski cerkvi pri 
Tromostovju v Ljubljani. 
Zbor je vodila Janja Dragan Gombač. 
 
KITARSKA ZASEDBA 
 
Tudi v šolskem letu 2009/2010 je delovala kitarska zasedba. Poleg uspešnega dela in 
marljivosti dijakov je njena odlika tudi povezovanje različnih  programov SVŠGL 
(predšolska vzgoja in gimnazijski program). 
 
Zaradi splošne prepoznavnosti (tako med dijaki  kot tudi profesorji) je bila skupina 
povabljena k sodelovanju na številnih drugih projektih in je kot taka spremljala 
recitacije, pevske točke. 
8. 2. 2010, Prešernov dan (v avli šole), kulturni praznik, nastop kitarskega tria iz 1. c 
F. Prešeren: Kam 
Ob spremljavi treh kitar so zapele dijakinje 1. b: 
Tina  Klemenčič 
Vesna Hribar 
Marija Štefan 
 

ŠPANSKI BORCI (zaključna prireditev SVŠGL, 16. april 2010), 5. maj »Skreiraj se«, 

prireditev, na kateri so se predstavile nekatere šole, med drugimi tudi naša, 17. junij 
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za računovodje. 

Kitarski orkester SVŠGL  
Mateja Čarman (1. a) 
Barbara Pfeifer (1. a) 
Tjaša Može (1. c) 
Janja Turk (1. c) 
Mojca Žust (1. c) 
Marija Štefan (1. b) 
Tina Klemenčič (1. b) 
Rudi Doles (2. b) 
Gašper Kos (2. ) 
Anže Pezdir (ritmična spremljava, 1. c) 

 

ŠOLSKI ANSAMBEL  »ŠOLSKI BAND« 
 
Šolski ansambel Šolski band, ki poustvarja skladbe, ki segajo v domeno rock in pop 
glasbe ter drugih glasbenih žanrov, je nastal jeseni leta 2008 na pobudo dijakov 
takratnih prvih letnikov. Od takrat pa do danes so nastopili na številnih prireditvah in 
mladinskih festivalih izven šole. Vsako leto večkrat nastopajo na šolskih prireditvah, 
kjer ne manjka bučnih aplavzov, s katerimi ob zvokih električnih kitar, klavirja, 
bobnov in udarnih vokalistov navdušujejo dijake, profesorje in še koga. 
Vaje, ki potekajo enkrat tedensko pod mentorstvom profesorja kitare Marka Korošca, 
se odvijajo v šolski kleti, kjer ima band svoj prostor in vso potrebno glasbeno 
opremo. V šolski band so se vključili: Ana Pirnat, Amadeja Košir, Rudi Doles, Gašper 
Kos, Jošt Troha, Anže Pezdirc. 
 
Nastopi: 
- Oktober 2009, nastop šolskega banda na prireditvi Narava Zdravje 

Ana Pirnat in Aleksandra Dagarin (1. f), Estera Burgar (3. b) in Valentina Celarc (2. b) 

- 11. 11. 2009, JZ RS za varstvo narave in okolja, dvorana stavbe Lesnina na 
Dunajski cesti v LJ.  
Nastopile so: 
Ana Pirnat in Aleksandra Dagarin iz 2. f ter Amadeja Košir iz 2. b. 
- 24. december, BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV v avli šole. 
- Januar 2010 nastop šolskega banda na dobrodelni tekmi v odbojki za pomoč 
otrokom v Afriki 
- Španski borci. 
 
GLASBENO-PLESNE DRAMATIZACIJE 
 
Dijaki 3. letnika programa predšolska vzgoja so se imenitno izkazali s pripravo in 
izvedbo glasbeno plesnih dramatizacij: 
 
3. a Ali bi se gnetli na tej metli? 
3. b Daj mi poljubček 
3. c Svinjski pastir 
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Več kot 50-krat so se s posameznimi igricami predstavili otrokom v vrtcih, zavodih za 
otroke s posebnimi potrebami, krajevnih skupnostih pa tudi na avstrijskem Koroškem 
v dvojezičnih vrtcih in ljudskih šolah.  
 
TABORI  
 
Tabor PRIPRAVE NA MATURO (matematika, psihologija) za dijake 4. letnika v CŠOD 
Medvedje Brdo  od 26. – 28. marca 2010 in od 9. do 11. aprila. 
Mentorici sta bila Mojca Trampuš in Bernarda Nemec. 
 
V prvi izmeni se je priprav udeležilo 39 dijakov, od tega 12 pri psihologiji (dijaki 4 . e, 
4. f in 4. g ter nekaj dijakinj programa predšolska vzgoja) in 27 pri matematiki 
(večinoma dijaki 4. g razreda). Udeležencev v drugi izmeni je bilo 38, od tega 11 pri 
psihologiji (dijaki 4. e, 4. f in 4. g) in 27 pri matematiki (dijaki 4. e in 4. h). Pri izvedbi 
priprav iz matematike je pomagala študentka matematike Maja Peperko, sicer naša 
bivša dijakinja. 
 
STROKOVNE EKSKURZIJE IN NARAVOSLOVNI DNEVI  
 
Strokovne ekskurzije za predšolsko vzgojo so potekale 13. oktobra 2009: 
 
- 1. letnik: ogledi  Ljubljane 
- 2. letnik: Vipavska dolina 
- 3. letnik: Primorska 
- 4. letnik: Celovec 

Strokovne ekskurzije za gimnazijo so potekale 14. oktobra 2009: 
 
- 1. letnik: Dolenjska 
- 2. letnik: Idrija 
- 3. letnik: Prekmurje 

4. letnik je imel pouk, del dijakov se je udeležilo terenskih vaj in ekskurzije pri 
pripravah na maturo iz geografije. 
 
Vsi letniki umetniške gimnazije so imeli pouk. 
 
Druge ekskurzije (prosta izbira): vodila so jih Drago Radoman, Maja Božičnik in Lidija 
Černuta Nowak: 
- Genova, Monaco 
- Dunaj (1. letniki, oktober 2009) 
- Munchen (1. letniki, december 2009) 
- Nizozemska (2., 3. letniki, april 2010) 
- Pariz (3. letnik, junij 2010) 
- Strunjan (4. letniki, oktober 2009) 

 
JAVNI PRIREDITVI: POMLADNO IN JESENSKO RAJANJE   

 
Cilji programa: spodbujanje dijakov k ustvarjalnosti in samostojnosti pri 
načrtovanju in vodenju dejavnosti, spodbujanje prostovoljnih aktivnosti, zadovoljstvo 
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in veselje ob ustvarjanju. 
 
Pomladno in jesensko rajanje  v letu 2009/10 smo pripravili v  okviru spodbujanja 
prostovoljnega dela.  Pri pripravi in izvedbi smo sodelovali z različnimi ustanovami: 
vrtcem, RTV in časopisnimi hišami, ki so objavile vabila na prireditev,  in tudi drugimi 
ustanovami, ki so nam pomagale z materiali.  Prireditvi sta bili izvedeni v soboto.  Na 
jesenski prireditvi so sodelovali dijaki 4. letnika programa predšolska vzgoja,  na 
pomladni pa dijaki 3. letnika programa predšolska vzgoja. 
 
JESENSKO RAJANJE v soboto, 17. oktobra 2009,  je bilo ob 60. obletnici šole. 
Otroci straši, dijaki in mentorji so bili zelo zadovoljni. Prireditve se je udeležilo 80 
otrok v spremstvu staršev.  Dijaki so  nastopili s plesno-glasbeno dramatizacijo. Poleg 
tega pa smo otrokom tako kot vedno pripravili tudi likovne in glasbene delavnice, 
eksperimente in dejavnosti v telovadnici. Glasbene likovne delavnice so dijaki 
pripravili iz naravnega materiala. Otroke smo pogostili z jabolki, sokom in piškoti.  
 
POMLADNO RAJANJE smo pripravili v soboto, 17. aprila 2010. Otrokom smo 
pripravili plesno-glasbeno dramatizacijo, likovne delavnice in  glasbene delavnice  
(izdelovanje malih instrumentov, petje pesmic) in  športne dejavnosti v telovadnici. 
Aktivnosti za pripravo prireditve so potekale v mesecu pred prireditvijo. Pri pripravi so 
sodelovali dijaki 3. letnika programa predšolska vzgoja. Prireditev je bila izvedena v 
soboto od 9.30 do  12.30. Otroke smo pogostili z jabolki, sokom in piškoti.  
Prireditve se je udeležilo okrog 75 otrok iz Ljubljane in okolice v spremstvu staršev. 
 
Te dejavnosti so zanimiva,  pestra in ustvarjalna prireditev, ki omogoča  prijetna 
doživetja in nova znanja tako otrokom kot tudi izvajalcem – dijakom.  Celotno 
organizacijo in pripravo je vzorno vodila  Ljubica Pirc, prof. pedagogike. 
 
ORGANIZIRANI OBISKI  IN UMETNOSTNOZGODOVINSKE 
EKSKURZIJE 
 
Lidija Černuta Nowak poučuje dva predmeta (glasbo in umetnostno zgodovino), za 
katera je globoko prepričana, da sta s svojo univerzalno govorico človekova kulturna 
potreba v vseh časih. Obe področji omogočata ustvarjalnost in raziskovanje in sta 
večno odprta zakladnica obče človeške kulture. Naše šolsko okolje je prepleteno 
sožitje treh različnih programov (predšolska vzgoja, gimnazija, umetniška gimnazija), 
ki mladim poleg posredovanja temeljnih znanj obveznega predmetnika omogočajo 
dostop v raznovrstne aktivnosti izven rednega pouka.  
 
Že enajsto leto pod imenom ORGANIZIRANI OBISKI teče projekt, ki ga na šoli 
izvajamo za dijake, njihove vrstnike, prijatelje, starše in kolege v popoldanskih in 
večernih urah izven šolskega časa. Obiskujemo najrazličnejše glasbene prireditve v 
različnih ljubljanskih kulturnih hramih.  
Temeljni cilji so: 

 vzbujati veselje in pozitivna čustva do umetnosti 
 razvijati sposobnost estetskega doživljanja, kritičnega presojanja in 

vrednotenja 

 razvijati sposobnost sodelovanja in sooblikovanja kulture odnosov 
 izražati glasbena in likovna doživetja 
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 oblikovati se v dobre poslušalce in opazovalce  
 v poplavi medijev kritično izbirati in se izogibati možnim manipulacijam 
 kvalitetno preživeti svoj prosti čas 

 
Projekt temelji na prostovoljni izbiri in vključevanju glede na zanimanje. 
V šolskem letu 2009/10 so  dijaki in njihovi vrstniki obiskali 20 prireditev po 
dostopnih cenah (koncerti simfonične, komorne, solistične glasbe, opere, baleti, 
sodobni ples, musical ...) 
 
 
Strokovne ekskurzije pri predmetu umetnostna zgodovina dopolnjujejo in 
poglabljajo splošne cilje, ki jih nalaga UN. Vedno obsegajo tri korake:  

1. priprava na dogodek (v šoli ob diapozitivih) 
2. ogled/ekskurzija 
3. reševanje nalog/povratna informacija (na avtobusu, v šoli) 

 
Tak način dela pri izbirnih urah v 2. in 3. letniku ter pri maturantih kaže različne 
pozitivne dosežke: od osnovnega spoznavanja in poglabljanja vedenj do 
neposrednega doživljanja, povezovanja, razumevanja in vrednotenja. Poleg 
doseženih strokovnih ciljev pa vsako leto opažamo vrsto »sociljev«, kot so: dijakom  
omogočajo širšo razgledanost z interdisiplinarnimi povezavami, odpirajo svet višjih 
kulturnih potreb, mirnega sobivanja in kulturne komunikacije. 
Ekskurziji v Benetke (marec 2010)  in  »Gorenjska gotika« (maj 2010) sta bili 
izvedeni  s sodelovanjem prof Alenke Pikl Osole (Gimnazija Vič). 
Vodja projekta je prof. Lidija Černuta, ki delo, celotno organizacijo in izvedbo ob  
sodelovanju številnih dijakov vzorno izpelje. 
 
PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 
 
V okviru projekta "Zdrava šola" smo v šolskem letu 2009/10 izpeljali naslednje 
aktivnosti: 
 
- tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni; 
- dejavnosti ob svetovnem dnevu hrane; 
- projekt prehranjevalne navade dijakov; 
- tečaje drsanja, smučanja in plavanja; 
- dijaki so se udeležili VZGOJITELJADE; 
- dijaki so pripravili jesensko in spomladansko rajanje za otroke. 
 
 
Pri dejavnostih zdrave šole so sodelovali: 
vodja šolskega projektnega tima Alenka Smuk,  dijaki SVŠGL, mentorji dejavnosti  in 
zunanji sodelavci 
 
DEJAVNOSTI EKOŠOLE 
 
 
 
V š.l. 2009/10 smo kot ekošola uresničevali naslednje cilje: 
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1. Vzgoja za okoljsko odgovornost  
2. Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine 
3. Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko pridelane 

hrane, pitniki, gibanje) 
4. Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej 
5. Povezava okoljskih vprašanje z ekonomskimi in socialnimi 
6. Povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše 

 
V tem šolskem letu smo bili dolžni izvajati en vodilni tematski sklop, na katerega se 
navezujeta še dva, a smo tudi letos te zahteve presegli. 
 
Kot vodilni tematski sklop, ki je moral potekati celo šolsko leto in so bili vanj vključeni 
vsi dijaki, smo izbrali tematski sklop medsebojni odnosi: celoletni projekt Revščina v 
svetu in pri nas (Urša Posavec). 
Navezujoča sklopa, ki bi lahko potekala krajši čas, sta bila ravnanje z odpadki, 
projekt Kaj se dogaja z zbranimi odpadki (Jasna Potočnik, Ivica Vrečko Novak), ki je 
tudi trajal celo leto, ter zdrav način življenja s projektom Zdrav način življenja, zdrava 
hrana, ekološko pridelana hrana (Jaka Banič). 
 
Izvajali smo tudi druge projekte: 
- Agenti nizkoogljične družbe (Sergeja Groleger Rauter in Ivica Vrečko Novak), 

ki se je tudi izvajal celo leto, 
- Onesnaževanje s prometom in trajnostna mobilnost (Maja Božičnik), 
- Voda kot življenjska vrednota (Tomaž Bischof), 
- Živali in mi (Maja Božičnik). 

 
Izvedli smo tudi druge dejavnosti: 

Ekokviz za srednje šole (Jaka Banič), 
Ekobralna značka (Tatjana Vučko), 
Natečaj voščilnic (Jasna Potočnik), 
Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš (Ivica Vrečko N.), 
Zbiralna akcija odsluženih električnih aparatov in elektronskih odpadkov (Ivica 
Vrečko N.), 
ekodan (koordinatorici in nosilci projektov). 

 
Ločevali in zbirali smo odpadke: 

papir, ki smo ga odlagali na ekološki otok, 
steklo, tudi ekološki otok, 
baterije (oddaja med nevarne odpadke), 
zdravila (oddaja med nevarne odpadke), 
plastične zamaške za dobrodelne namene. 

 
S tehtanjem smo zbrali:  

404 kg zamaškov, 
131 kg baterij, 
165 tonerjev, 
164 kartuš, 
45 GSM-aparatov, 
4 kg zdravil z embalažo.  
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Tonerje in kartuše je odkupilo podjetje Bitea, d.o.o.. 
 
Opis dejavnosti, ki smo jih izvedli: 
 
V okviru projekta Revščina v svetu in pri nas (Urša Posavec) smo organizirali 
odbojkarsko tekmo med dijaki in profesorji, ki smo jo združili z nastopom šolskega 
rock banda ter tako ponovno izvedli kulturno-športno prireditev. Zbirali smo 
prostovoljne prispevke in vstopnino za tekmo (1€) ter jih namenili otrokom Edirise.  S 
tako zbranimi denarnimi prispevki smo pomagali šolarjem v Edirisi v Ugandi. Tudi 
plastične zamaške smo namenili prodaji v dobrodelne namene. 
 
V projektu Ekobralna značka (Tatjana Vučko) je sodelovalo 13 dijakinj, ki so si iz 
priporočenega seznama izbrale knjigo, jo prebrale in o njej napisale referat. 
 
V okviru projekta Agenti nizkoogljične družbe (Sergeja Groleger Rauter in Ivica 
Vrečko Novak) smo obiskali Gimnazijo Litija, pri nas gostili »Sončni avto«, kjer je 
potekala demonstracija uporabe alternativnih virov energije, obiskali 
Termoelektrarno-toplarno Ljubljana ter izvedli zelo odmeven projekt pod 
mentorstvom Sergeje Groleger Rauter   »21 oC«, za katerega upravičeno upamo, da 
bo nagrajen. Dijaki so merili temperaturo ter druge parametre v šolskih prostorih, na 
podlagi katerih so izdelali predloge za izboljšave, saj je priporočena temperatura v 
učilnicah, pri kateri poteka delo normalno ob dobrem počutju vseh.  
 
V okviru projekta Živali in mi (Maja Božičnik) so dijaki obiskali ZOO v Ljubljani in v 
Španiji, akvarije in oceanografske muzeje v Genovi (IT) in Monacu ter nacionalne 
parke v Franciji ob reki Rhon in Nici. Učili so se ravnanja in gojenja določenih 
organizmov, katere lahko predstavijo in gojijo tudi v vrcih: zaigrajo igrico (npr. 
Kapljica življenja, ki govori o medsebojnem sodelovanju živali in človeka). 
 
V okviru projekta Voda kot življenjska vrednota (Tomaž Bischof) so dijaki 
opazovali vodotoke  na Ljubljanskem barju, barjanska okna, Podpeško jezero. V 
okviru hidrografskih raziskav so  merili pH, koncentracije amonijevih, nitritnih, 
nitratnih ter fosfatnih ionov. Opazovali so  vodnega rastline in živali ter vpliv 
človekovih dejavnosti na njihovo razporeditev. Z  raziskavami bomo nadaljevali tudi 
naslednje šolsko leto. 
 
Onesnaževanje s prometom in trajnostna mobilnost (Maja Božičnik): dijaki so 
si ogledali merilno napravo za pline v centru Ljubljane in razložili njen princip 
delovanja ter parametre, ki jih lahko z njo izmerimo. Podatke o dnevnih meritvah so 
odčitali tudi s pomočjo strani ARSO. Osvojili so teoretske osnove za izbrano temo in 
jih podkrepili z eksperimenti: ogljikov dioksid in toplogredni plini, kisli dež in njegove 
posledice. 
 
Dijaki so  v celem šol. l. tekmovali za naziv »EKORAZRED 2009/10«, kar jih je 
stimuliralo za sodelovanje v ekoloških projektih, predvsem v zbiralnih akcijah. Zmagal 
je 2. b razred, ki mu sledita 3. c in 2. c. 
  
Dijaki so prostovoljno sodelovali v vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo v enem 
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dnevu – sodelovanje s četrtno skupnostjo Bežigrad. 
 
Večina dejavnosti ekodneva je v okviru OIV in IND potekala 12. in 13. aprila 2010. 
Na šoli so potekale številne zanimive delavnice, nekateri dijaki so odpotovali na 
enodnevne, drugi na večdnevne ekskurzije, obiskali muzeje, se posvetili razvijanju 
lastne ustvarjalnosti, zdravemu načinu življenja, športu ... 
  
Mladi kemiki so pod mentorstvom prof. Sergeje Groleger Rauter prvi dan izdelovali 
pivo, naslednji dan pa obiskali Pivovarno Union. 
Druga skupina kemikov pa se je pod mentorstvom prof. Natalije Bohinc posvetila 
kemiji v domači kuhinji, naslednji dan pa spoznavala zanimive poskuse za otroke. 
Na  naravoslovno-geografsko-zgodovinsko ekskurzijo v Genovo in Monako so skupaj 
s prof. Majo Božičnik za več dni odpotovali dijaki prvih letnikov. 
Piranu pa so se s prof. Jasno Potočnik posvetili v sliki, risbi in fotografiji dijaki 
nekaterih drugih in tretjih letnikov. 
Dijakinje okoljskega krožka so skupaj z Ivico Vrečko Novak ustvarjale zdrave eko – 
namaze in slaščice, naslednji dan pa na Jesenkovi poti spoznavale užitne in zdravilne 
rastline, ki jih najdemo v tem letnem času. 
Po ekskurziji v Oglej so dijaki pod mentorstvom prof. Tanje Špenko iz starih 
razglednic poustvarjali tamkajšnje mozaike.  
S prof. Jako Baničem so se drugi posvetili ekološkemu kmetovanju - obiskali so 
ekološko kmetijo Mlinar v Rožnem Dolu pri Semiču v Beli krajini ter ekološko 
čebelarstvo Pavlin v Semiču. 
S profesorjema Vilmo Rupnik in Matejem Vojetom so se dijaki drugih letnikov 
predšolske vzgoje posvetili glasbeno – plesni ustvarjalnosti na temo vode. 
  
 
Na šolski spletni strani smo na podstrani Ekošola o aktivnostih, projektih … obveščali, 
poročali, jih napovedovali… 
Dejavnosti smo s plakati, zgibanko, urejeno spletno stranjo, vitrino in zastavo, 
predstavili tudi na informativnem dnevu. 
 
Letni LDN je 7. 12. 2009 potrdil  ekokoordinacijski svet šole v sestavi: ravnatelj 
Alojz Pluško, prof., predstavnik sveta staršev, g. Peter Dovč, predstavnica dijaške 
skupnosti, Petra Urh, predstavniki zaposlenih: Jaka Banič, Tatjana Vučko, Jasna 
Potočnik, Vinko Plevnik, Tanja Špenko, Ljubica Pirc ter ekokoordinatorici Miljana 
Sgerm in Ivica Vrečko N. Predstavnik MOL se povabilu ni odzval. 
 
Tudi v tem šolskem letu smo uspešno, že četrtič, osvojili zeleno ekozastavo. 
 
Koordinatorici projektov sta bili Miljana Sgerm in Ivica Vrečko Novak. 
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DEJAVNOSTI UNESCA 
 
 
1. Projekt UNESCO: Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik 
V sodelovanju s klolegi smo pripravili kulturni program (pevski zbor, ples, recitacije in 
glasbene točke) ob Dnevu spomina na mrtve, v  petek, 23. oktobra 2009, ob 12. uri 
v Gramozni jami. Tak kulturni program smo prvič izvedli leta 2003.  
Letos smo prejeli Srebrno plaketo ZZB NOV.   
2. Unesco in ENO projekt: »Kapljica življenja« - igra za mladino in odrasle (v 
angleškem jeziku je bila svetovna premiera 29. 5. 2007, mala telovadnica SVŠGL). 
Letos sta Vilma Rupnik in Matej Voje  obnovila “Kapljico življenja”  v slovenskem 
jeziku, z dijakinjami 2. c razreda. Dne 14. aprila smo realizirali celodnevno delavnico 
v okviru interesnih dejavnosti (skupne vaje, generalka in nastop), nato pa nastopili 
tudi v VVE Jelka v Ljubljani, dne 25. 5. 2010 (kostumografija: Tanja Špenko, akad 
slik., scena: Lovro Inkret, akad. kipar). 
 
3. Udeležba na nacionalnem projektu Gimnazije Škofja Loka Jezik, kultura in tradicija 
v Škofji Loki z nastopom instrumentalnega sestava. 
 
4. Udeležba na nacionalnem projektu UNESCO ob dnevu človekovih pravic –  10. 
december v Koloseju, sodelovale so štiri naše dijakinje (4. 12.). 
 
5. Izvedba krajše glasbeno-literarne prireditve ob obeležitvi mednarodnega dneva 
knjige in založništva (23. 4.) s povabilom dijakov in učiteljev  Srednje gradbene šole 
v Ljubljani v okviru projekta Večerja, 22. 4. 2010.  
 
6. Izvedba obeleževanja 5 mednarodnih dni ali let za nacionalni projekt Naše 
domačije.

 



Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana                                                                 Letno poročilo 2009/10 

 

 75 

  
 

Poročilo Unesco projekta »Voda-kaj mi pomeni« 

 

Cilji projekta so bili:  

 ozaveščanje posameznika o pomembnosti čiste vode 

 preprečevanje onesnaženosti voda 

 razmišljanje o vodi kot dragocenem viru življenja 

 obeležitev mednarodnega dneva vode (22. marec) 

 

Na razpis se je odzvalo dvanajst šol in en vrtec, in sicer sedem osnovnih šol: OŠ 

Marije Vere, Kamnik; OŠ Maksa Pleteršnika Pišece; OŠ Rodica Domžale; OŠ 

Belokranjskega odreda Semič; OŠ Simona Jenka Kranj; OŠ Hinka Smrekarja 

Ljubljana; OŠ Šmihel Novo mesto. Sodelujoče srednje šole so bile: Srednja gradbena, 

geodetska in ekonomska šola Ljubljana; Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana; Srednja 

šola za gostinstvo in turizem Novo mesto; Gimnazija Ledina Ljubljana; Srednja 

vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana in še Vrtec Jelka. 

Sodelujoče šole in vrtec so poslali številne likovne izdelke, fotografije, literarne 

izdelke in družabno igro na temo projekta. 

Najboljše izdelke smo razstavili na razstavi, ki je bila postavljena na Srednji 

vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana. 

22. marca 2010 na mednarodni dan vode, je na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji 

Ljubljana potekala zaključna prireditev. Na zaključni prireditvi je bilo okoli 80 

udeležencev. Največ je bilo otrok iz vrtca, število udeležencev iz osnovnih in srednjih 

šol pa smo morali omejiti. 

 

Zaključna prireditev se je začela s krajšim kulturnim programom, potem je delo 

potekalo v šestih delavnicah: 

 naravoslovje za otroke (namenjena otrokom iz vrtca) 

 ustvarjalno-glasbena delavnica (namenjena otrokom iz vrtca) 

 kemijska analiza vode 

 voda v naselbinskih imenih 

 od kod pitna voda  

 dostopnost pitne vode po svetu 

Po zaključenem delu v delavnicah so si udeleženci ogledali še razstavo, na koncu pa 

je bilo še krajše druženje. 

Koordinatorica ASPnet na šoli: Katarina Jaklitsch Jakše, prof.   

Koordinatorica nacionalnega projekta: Darja Ogrin, prof.  
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13. DRUGI PROJEKTI ŠOLE 

 
A. SVETOVALNA VLOGA UČITELJA DIJAKOM 
 
Cilji projektne naloge: 

 izboljšati klimo in kulturo v šoli, 

 krepiti medsebojno zaupanje, 
 okrepiti stike med učitelji in dijaki, 
 pospešiti proces učenja, izboljšati učno uspešnost,  
 zagotoviti dobro počutje  dijakov, 
 razvoj samospoštovanja dijakov –  razvoj pozitivne samopodobe dijakov. 

 
Uvedene govorilne ure za dijake so se izkazale za dobro dodatno možnost 
povezovanja dijakov in učiteljev. Takrat je čas za umirjen pogovor. Taki pogovori so 
potrebni in dragoceni. Vsekakor pa se bomo z dijaki še naprej pogovarjali tudi med 
odmori, pred poukom in po njem. Vsako leto izrabi ponujeno možnost govorilnih ur  
več dijakov, ker te pogovore potrebujejo in si jih mnogi želijo. V prihodnje 
nameravamo z govorilnimi urami za dijake nadaljevati. 
 
 
PROJEKTI DIJAKOV 
 
V okviru ODPRTE ŠOLE so bili izvedeni še naslednji projekti: 
 

 Izdaja dveh številk INFORMATORJA, glasila dijaške skupnosti. Glavni 
pobudnici in urednici sta bili Maruša Pintač in Katja Vrečar, ki sta delo urednice 
zelo dobro opravili ter s svojo zavzetostjo in odgovornostjo veliko prispevali k 
življenju in delu šole. Pomagali so jima  člani uredniškega odbora.  

 na šoli sta delovali dve ŠILA ekipi – Ples'n (8 dijakinj in dijakov) in DMNB 
(10 dijakov). Prvo je vodila Alja Cerar, drugo Eva Kljun. Ekipa DMNB je 
sodelovala na tekmah predtekmovanja v KUD-u France Prešeren, ekipa Ples'n 
se je uvrstila v veliki ŠILA finale in osvojila 2. mesto. Vaje ekip so potekale 
enkrat tedensko na šoli, tekme pa ob petkih v KUD-u France Prešeren. 
Cilj dela v ŠILI je osvajanje in preigravanje impro disciplin in veščin, s čimer 
dijaki dobivajo estetsko in socialno izkušnjo. Hkrati se urijo tudi v tekmovanju. 
Gre za sproščen pristop h gledališkemu ustvarjanju in dojemanju sveta okoli 
sebe.  
S ŠILO je povezan tudi Kulturni anticiklon, v katerem je sodelovalo vseh 7 
oddelkov prvih letnikov, skupaj 194 dijakov. Imeli so intenzivne enodnevne 
impro delavnice na šoli. Razred se je razdelil na dve skupini, delal na impro 
disciplinah, na koncu pa skupaj odigral improvizirano tekmo. Iz 6 posameznic 
je nastala tudi ekipa KA, ki je sodelovala v t. i. ŠILA valilnici in na KA- 
srečanjih v KUD-u France Prešeren. Na zadnjem finalnem srečanju KA ima 
talent je šolska ekipa Šundr s svojim nastopom osvojila veliko KA-značko. 
Skupaj smo organiziali tudi kulturni dan 5. februarja 2010 v šolski avli.  

 

 Izdaja angleškega glasila pod vodstvom mentorice Lidije Gabrovšek; nekaj 
prispevkov je bilo tudi v nemškem in francoskem jeziku. 
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 Projekt: Usposabljanje učiteljev za uvajanje posodobitev gimnazijskih 

programov Podpora šolam za vpeljevanje sprememb 
 
Na osnovi razpisa oz. povabila k sodelovanju (junija 2009) na 9. festivalu za tretje 
življenjsko obdobje je šola prijavila dve dejavnosti, ki smo jih uspešno predstavili na 
tem festivalu: 30. septembra in 1. oktobra 2009. Dejavnosti smo pripravili v okviru 
praznovanja 60-letnice šole. 
 

 Nastop INSTRUMENTALNEGA SESTAVA IN ORFFOVE SKUPINE v pasaži 
Cankarjevega doma. 30. septembra 2009 ob 12.30. Dijaki so odlično nastopili. 
Obisk koncerta je bil zelo velik, koncert je bil prijeten in zanimiv.  

 
 Zelo uspešno smo izvedli plesno glasbeno-dramatizacijo za predšolske otroke 

Bobek in barčica v Kosovelovi dvorani in likovne  in glasbene delavnice ter 
koncert za predšolske otoke.  

 

 Celotna dejavnost je potekala v Cankarjevem domu v Kosovelovi dvorani in v 
preddverju Linhartove dvorane. Sodelovali so dijaki 4. b razreda. Dijaki so 
pripravili 6 glasbenih in 6 likovnih delavnic.  
 

 Udeležba otrok je bila velika, dejavnost je obiskalo cca 220 otrok.  
 

Mentorica dejavnostim je bila Ljubica Pirc. 
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14. DELO STROKOVNIH AKTIVOV 

 
Strokovni aktivi so v letošnjem šolskem letu največji del svojega dela usmerili v 
temeljito pripravo na maturo in poklicno maturo ter v realizacijo vsebin, ki jih 
določajo novi učni načrti in katalogi znanj. Ob tem so na rednih sestankih največ dela 
posvetili načrtovanju, preverjanju in ocenjevanju znanja ter pripravi testov. 
Dogovorili so se  o pripravi dodatnega gradiva za maturo, spodbujali timsko delo 
znotraj aktiva, usklajevali kriterije pri  ocenjevanju znanja, izmenjali izkušnje, skupno 
načrtovali prihodnje delo, spremljali novosti v stroki in jih vpeljevali v pedagoško 
prakso, skrbeli za izboljšanje materialnih pogojev in urejenost predmetnih učilnic ter 
se vključevali v številne oblike stalnega strokovnega spopolnjevanja pedagoških 
delavcev ter sprotno skrbeli za nabavo strokovne literature, učbenikov in različnih 
didaktičnih pripomočkov, video kaset, CD-romov. Skrbeli so za estetski izgled učilnic. 
Sodelovali so kot ocenjevalci na  tekmovanjih iz znanja in kot zunanji ocenjevalci na 
maturi. 
 
Posamezni aktivi in učitelji so pripravili, organizirali in izvedli tekmovanja v znanju 
dijakov, pripravili programe strokovnih ekskurzij, sodelovali pri pripravi pisnega dela  
poklicne mature pri temeljnem strokovnem predmetu pedagogika ali psihologija, se 
udeležili seminarjev za maturo in poklicno maturo ter se usposabljali na seminarjih 
kot ocenjevalci za poklicno maturo in maturo,  izvedli in popravili predmaturitetne 
teste za dijake 4. letnika. 
 
Veliko znanj in vsebin, ki so jih učitelji pridobili v študijskih srečanjih,  so vnesli v 
pedagoško delo,  še zlasti na naslednjih področjih: 
- posodabljanje učnih načrtov 
-  spoznavanje spletne učilnice 
- izhodišča za medpredmetno povezovanje 
- primeri dobre prakse  
- uporaba elektronskih učnih gradiv pri pouku  
-  moderne metode pri pouku,  
- motivacijske tehnike pri pouku, metode aktivnega učenja, 
-  novi Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednji šoli,  
- novi vidiki letnega načrtovanja dela in ocenjevanja znanja, 
- učne težave dijakov in kako učitelj pri tem pomaga, NMS pri posameznih 

predmetih,  
- smernice za delo oddelčne skupnosti,  
- nivojski pouk – izkušnje iz prakse,  
- seminarske naloge in predstavitev, predstavitev CD-romov in dodatnih gradiv, 

raba slikovnega gradiva,  
- kooperativno učenje pri pouku zgodovine,  
- uresničevanje procesnih ciljev pri družboslovnih predmetih,  
- novosti s posameznih predmetnih področij,  
- prehod iz devetletke v srednjo šolo,  
- delo z učbenikom kot obliko aktiviranja dijakov,  
- uporaba raznovrstnih  besedil pri obravnavi učne snovi,  
- primeri alternativnih laboratorijskih vaj pri pouku biologije,  
- uporaba znanja in razvijanje komunikacijskih veščin,   
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- obravnava tem z navezavo na življenjske izkušnje in aktualne dogodke, 
-  debatne tehnike pri pouku umetnostne zgodovine,  
- strokovno vodene ekskurzije, ogled razstav,  
- oblike preverjanja ob videoposnetku, kratke terenske vaje,  
- izkustveno učenje,  
- vpliv devetletne šole na srednješolsko delo in vsebine,  
- analiza splošne in poklicne mature,  
- rezultati raziskave PISA,  
- stili učiteljev pri vodenju učnega procesa v gimnaziji,   
- motiviranje dijakov,  
- priprave na ustni izpit,  
- priprava izpitnih pol pri strokovnih predmetih,  
- standardi znanja,  
- didaktična prenova gimnazij,  
- zastavljanje vprašanj ob analizi besedila, priprava 2. in 4. izpitne enote,  
- ciljno načrtovanje dela,  
- načrt letnih tematskih priprav,  
- vsebine za zdravje v srednji šoli, nova kultura preverjanja znanja, 
-  projektni dnevi  itd. 

 
 

PREDM. PODROČJE VODJA AKTIVA 

Slovenščina Katarina Jaklitsch 

Tuji jeziki Maša Kosem 

Matematika Nada Lasič 

Naravoslovni predmeti Alenka Mihorič 

Geografija Darja Ogrin 

Zgodovina Petra Vignjevič 

Pedagogika, psihologija, sociologija  Jože Žlahtič 

Športna vzgoja in ples z metodiko Vinko Plevnik 

Glasba in instrument Katja Virant Iršič 

Likovna umetnost in likovna kultura Jasna Potočnik 

Sodobni ples Petra Pikalo 

Praktično izobraževanje Ljubica Pirc 
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15. DELO RAZREDNIKOV 

 
Razredniki so uspešno vodili vzgojno-izobraževalno delo v oddelkih, sprotno reševali 
učno-vzgojne probleme, spremljali in analizirali učne rezultate, spodbujali dijake k 
doseganju višjih ciljev in pozitivnih vrednot, svetovali dijakom, razvijali samozavest in 
občutek odgovornosti, organizirali številne aktivnosti v oddelkih, prispevali k 
oblikovanju prijetnih odnosov ter dobro sodelovali s starši. 
 
Oddelčne skupnosti so  vodili naslednji razredniki: 
 

Odd. Učitelj – razrednik Program 

1. a Jaka Banič Predšolska vzgoja 

1. b Irma Kokelj Žerovnik Predšolska vzgoja 

1. c Maja Božičnik Predšolska vzgoja 

1. e Alenka Smuk Gimnazija 

1. f Mojca Berden Gimnazija 

1. g Alenka Mihorič Gimnazija 

1. h Janja Majcen Umetniška gimnazija, smer sodobni ples 

2. a Tanja Špenko Predšolska vzgoja 

2. b Barbara Šulc Predšolska vzgoja 

2. c Urša Posavec Predšolska vzgoja 

2. e Mateja Tomažič Gimnazija 

2. f Nada Lasič Gimnazija 

2. g Manica Mivšek Gimnazija 

2. h Lili Epih Umetniška gimnazija, smer sodobni ples 

3. a Majda Gruden Eržen Predšolska vzgoja 

3. b Jasna Potočnik Predšolska vzgoja 

3. c Vilma Rupnik Predšolska vzgoja 

3. e Sergeja Groleger Rauter Gimnazija 

3. f Anita Kolpakov Gimnazija 

3. g Deja Kačič Gimnazija 

3. h Miljana Sgerm Umetniška gimnazija, smer sodobni ples 

4. a Matjaž Fleischman Predšolska vzgoja 

4. b Petra Kašpar Predšolska vzgoja 

4. c Boris Sevnik Predšolska vzgoja 

4. e Maša Kosem Gimnazija 

4. f Petra Vignjevič Gimnazija 

4. g Jenny Sraka Gimnazija 

4. h Sonja Švegl Umetniška gimnazija, smer sodobni ples 

PT Vesna Lotrič Predšolska vzgoja 
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16. DELO UČITELJSKEGA ZBORA 

 
Učiteljski zbor si je prizadeval ustvariti  čim boljše pogoje za pripravo in izvedbo 
mature in poklicne mature, da bi dijaki dosegli dobre učne rezultate. V ta namen je 
pripravil veliko dodatnega gradiva, testov, navodil. Sprotno je reševal vzgojno-
izobraževalno problematiko, spodbujal dijake k obšolskim dejavnostim, spremljal 
novosti v strokovni teoriji in jih vnašal v pedagoško prakso, uvajal aktivne oblike in 
metode dela, vključeval dijake v načrtovanje dela,  svetoval dijakom pri reševanju 
najrazličnejših vprašanj, uvajal  interaktivne metode dela, popestril pouk z 
glasbenimi, likovnimi in gledališkimi učinki, uporabo videa, okrepil multimedijsko 
podprt pouk, organiziral sodelovalno učenje, spodbujal ustvarjalnost dijakov (tudi 
ustvarjalno pisanje), prispeval k razvijanju pozitivne samopodobe dijakov, skrbel za 
izboljšanje materialnih pogojev in sodeloval v številnih oblikah permanentnega 
strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, ki so jih organizirali Zavod za šolstvo, 
fakultete in društva. Posamezni učitelji so izvajali hospitacije, učne in diplomske 
nastope ter pedagoško prakso za študente: 
 
 
Anita Kolpakov  hospitacije in nastopi za študente zgodovine s FF 
Barbara Šulc   hospitacije za študente angleščine s FF 
Irena Ajster   hospitacije za študente angleščine s FF 
Maja Božičnik  hospitacije za študente biologije s PeF 
Irena Ajster    mentorstvo študentki FF  na enotedenski pedagoški praksi 
Drago Radoman  mentorstvo študentki FF  na enotedenski pedagoški praksi 
Lidija Černuta glasbeno pedagoška praksa študentov 4. letnika in 

diplomski nastopi  za študente glasbe na Akademiji za 
glasbo 

Majda Gruden glasbeno-pedagoška praksa študentov 4. letnika 
Akademije  za glasbo 

Irma Kokelj Žerovnik izvedba pedagoške prakse za študentko 4. letnika PeF 
Alenka Mihorič  izvedba hospitacij za študente PeF 
 
 
Učitelji so tudi: 

 omogočili pripravo učiteljev pripravnikov na strokovni izpit, 
 posodabljali učno tehnologijo, 
 svetovali dijakom, kako se učinkovito učiti, pojasnjevali tehnike in strategije     

učenja, 

 pripravili veliko miselnih vzorcev, govornih vaj in drugih delovnih gradiv, 
 spodbujali seminarsko delo dijakov, jih navajali na samostojno zbiranje 

knjižnega gradiva, 

 pripravili didaktična gradiva, 
 organizirali računalniško podprt pouk (matematika, zgodovina, geografija, 

angleščina, biologija, likovna umetnost, zgodovina umetnosti), uporabo 
interneta, 

 pripravili in izvedli tekmovanja v znanju, 
 se aktivno vključili v vsebinsko prenovo izobraževanja in v spremljanje uvajanja 

prenovljenih programov, ki je dobro in ustrezno zastavljena, pouk je bolj 
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dinamičen, poglobljen in večja je aktivnost dijakov,  

 aktivno smo sodelovali  v različnih projektih 

 uspešna vzpostavitev spletnih učilnic SVŠGL (profesorji urejajo spletne učilnice 
pri naslednjih predmetih: SLO, ANG, ZGO, GEO, BIO, KEM, FIZ, PSI, SOC, FIL, 
UMZ, GLA, družboslovje za otroke) 

V spletno učilnico šole je vpisanih preko 530 udeležencev (dijakov in učiteljev). 

17. DELO RAVNATELJA 

 

Kot pedagoški vodja sem: 

 

 vodil učiteljski zbor in odgovorno skrbel za uresničitev učnih ciljev,  

 skrbel za dobro organizacijo dela in kvalitetno izvajanje pedagoškega procesa, 

 pripravil  letni delovni načrt, 

 pripravil razporeditve vseh pedagoških obveznosti, ki so podlaga za urnik, 

 koordiniral in vodil delo strokovnih organov, 

 koordiniral delo pri uvajanju in spremljavi prenovljenega gimnazijskega 

programa  

 skrbel za kvaliteto pedagoškega dela in za skladnost pri uresničevanju 

katalogov znanj ter učnih načrtov, 

 aktivno vključen  v izvajanje  projektov, 

 skrbel za  dobro pedagoško klimo, 

 motiviral sodelavce za učinkovito poučevanje, skrbel za razvijanje novih oblik 

in metod dela ter za uvajanje nove učne tehnologije, 

 spodbujal projektno, timsko delo, 

 vzpodbujal inovacije v učnem procesu in koordiniral delo pri pripravi na 

maturo in poklicno maturo,  

 načrtno prisostvoval pri pouku posameznih učiteljev (38 hospitacij), kjer sem 

analiziral vsebino, oblike in metode njihovega dela, jim pomagal, jih 

vzpodbujal, svetoval in ovrednotil njihovo delo, 

 predlagal sistemizacijo delovnih mest, 

 oblikoval predlog nadstandardnih storitev, 

 skrbel za uresničevanje priporočil in navodil Zavoda za šolstvo, Centra za 

poklicno izobraževanje in Ministrstva za šolstvo in šport, 

 skrbel za dobro sodelovanje dijakov, staršev in učiteljev, 

 skrbel za opremljanje učilnic s sodobno učno tehnologijo, učili in drugimi 

didaktičnimi pripomočki, 

 skrbel za izdelavo aktov v skladu z zakonodajo, 

 skrbel za zakonito poslovanje šole, 

 pripravil predlog napredovanja učiteljev v nazive in plačne razrede in drugih 

delavcev v plačne razrede, 

 skrbel za sodelovanje z mentorji krožkov, društev in vzpodbujal aktivnejše 
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vključevanje dijakov v delo in življenje na šoli, 

 sodeloval s šolsko svetovalno službo in razredniki pri reševanju vzgojnih in 

drugih problemov dijakov, 

 spodbujal in organiziral izobraževanje učiteljev, 

 skrbel za uresničevanje sklepov strokovnih organov in sveta šole, 

 skrbel za povezovanje šole z okoljem, z drugimi institucijami, ki se ukvarjajo z 

vzgojo in izobraževanjem (z Ministrstvom  za šolstvo in šport, s Skupnostjo 

gimnazij, Skupnostjo šol, ki izvajajo program predšolska vzgoja, z Uradom za 

šolstvo, Zavodom za šolstvo in Centrom za poklicno izobraževanje, Državnim 

izpitnim centrom in s tujino), 

 skrbel za dobro sodelovanje s Pedagoško fakulteto, sprotno reševal odprta 

vprašanja ter si prizadeval za enakopravno zastopanje v stavbi, zlasti pri 

zagotavljanju prostorskih pogojev, 

 opravljal še druge naloge v skladu z zakoni. 

 

 

18. SODELOVANJE S STARŠI 

 
Sodelovanje je potekalo korektno in  zelo dobro tako na : 

  govorilnih urah, ki so bile vsak teden,  
  skupnih govorilnih urah, ki so bile organizirale 3-krat v šolskem letu, 
  na sejah sveta staršev.  

 
Starši so se tudi odzvali prispevku za šolski razvojni sklad, ki je bil v celoti namenjen 
za  višji standard dijakov.  
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19. ŠOLSKI UČBENIŠKI SKLAD 

 
Šolski učbeniški sklad je bil ustanovljen v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in 
šport. Število dijakov, ki si izposodijo komplet ali posamezne učbenike, iz leta v leto 
narašča. 
 
V učbeniškem skladu je imela šola 31. 12. 2008 5634 enot gradiv. Denar, ki ga 
zberemo z izposojo učbenikov, namenimo za nakup novih učbenikov, didaktičnih in 
maturitetnih gradiv. 

 

Dejavnosti v letu 2009/2010: 

1. Zadnji teden v avgustu in prvi teden v septembru 2009 smo razdelili dijakom 

učbenike, ki so jih naročili iz učbeniškega sklada za šolsko leto 2009/2010. 

2. V aprilu smo od Zavoda RS za šolstvo in od Centra RS za poklicno izobraževanje 

prejeli Katalog učbenikov za šolsko leto 2010/2011. Učitelji so izbrali učbenike, ki jih 

bodo uporabljali pri svojem delu v šolskem letu 2010/2011.  

3. Na podlagi izbire učbenikov učiteljev, ki jih bodo uporabljali pri svojem delu v 

šolskem letu 2010/2011, sem izdelala sezname učbenikov po posameznih razredih.  

4. Na podlagi seznamov učbenikov za posamezne razrede sem pripravila obvestilo 

staršem in dijakom o učbeniškem skladu in seznam naročilnic za vsak letnik in 

program (priloga). 

5. S seznami učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2010/2011 za posamezne 

smeri in letnike smo seznanili Svet staršev na njihovi redni seji v juniju. 

6. Na podlagi izdelanih kompletov sem ob koncu šolskega leta 2009/2010 zbrala 

potrebe po izposoji učbenikov od uporabnikov sklada. Ob koncu šolskega leta 

2009/2010 sem ugotovila, koliko je učbenikov, ki jih ni več mogoče izposojati v 

skladu (niso več veljavni ali so uničeni), ter pripravila predlog odpisa, ki ga je potrdil 

ravnatelj. 

7. Na podlagi potreb po učbenikih za šolsko leto 2010/2011 in na podlagi obstoječih 

evidenc sem izdelala evidenco učbenikov, ki jih moramo priskrbeti za šolsko leto 

2010/2011. 
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Preglednica : Pregled učbeniškega sklada – število dijakov, ki so si učbenike izposodili 

 

Program/letnik 2006/2007 2007/2008 2008/09 2009/2010 

 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

    

1. letnik 110 88 86 90 

2. letnik 87 103 87 82 

3. letnik 81 83 92 85 

4. letnik 63 67 65 66 

SKUPAJ 341 341 330 323 

 

GIMNAZIJA 

    

1. letnik 71 74 86 79 

2. letnik 54 71 67 77 

3. letnik 73 54 69 65 

4. letnik 49 62 44 66 

SKUPAJ 247 261 266 287 

 
UMETNIŠKA GIMNAZIJA 

    

1. letnik 9 14 8 13 

2. letnik 13 10 12 6 

3. letnik 9 12 9 10 

4. letnik /7 7 12 7 

SKUPAJ 38 43 41 36 

 

SKUPAJ ZAVOD 

 

626 

 

645 

 

637 

 

646 

 

V šolskem letu 2009/2010 si je iz učbeniškega sklada izposodilo učbenike 646 dijakov 
od skupno 802. 
Izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada 2009/2010 po posameznih letnikih: 

1. letnik  182 
2. letnik  165 
3. letnik  160 
4. letnik  139 

 
Šola vodi naslednje evidence: 

- evidenco vseh učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv iz kataloga 
potrjenih učbenikov, ki jih uporabljajo pri pouku, 

- evidenco vseh učbenikov v učbeniškem skladu (COBISS/OPAC), 
- evidenco izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih sklada za tekoče 

šolsko leto (COBISS/OPAC), 
- evidenco pridobljenih in porabljenih sredstev sklada ter 
- evidenco odpisanih učbenikov. 

 

Število dijakov, ki naročijo učbenike iz učbeniškega sklada,  je vsako leto večje. V 
letu 2006/2007 si je na šoli izposodilo učbenike 78 %, leto kasneje 80 %, v letu 
2008/09  78 % dijakov, v letu 2009/2010 pa 80,5%. 

V učbeniški sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov. 
Strokovni aktivi so pripravili sezname posameznih učbenikov in delovnih zvezkov. 
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Komplet učbenikov ali posamezne učbenike iz učbeniškega sklada si lahko izposodijo 
dijaki, ki plačajo izposojnino – obrabnino učbenikov. Dijaki si učbenike izposodijo za 
obdobje enega šolskega leta. Cena kompleta je odvisna od programa in letnika in je 
usklajena s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. V učbeniškem skladu je  
dovolj  učbenikov za vse dijake, ki si te izposoje želijo. Učbeniški sklad bomo s 
sredstvi, ki jih pridobimo, še povečali zlasti s knjigami za domače branje in pripravo 
na maturo.  

Za nabavo kompletov in novih boljših učbenikov smo porabili sredstva, ki jih 
pridobimo iz izposojevalnine za posamezno leto. 

 

Knjižničarka: Tatjana Vučko 
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20. POROČILO O OBELEŽITVI TREH OBLETNIC SREDNJE 
VZGOJITELJSKE ŠOLE IN GIMNAZIJE LJUBLJANA 

 
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je v letošnjem letu praznovala tri 
obletnice – 60 let vzgojiteljske šole, 20 let gimnazije in 10 let umetniške gimnazije, 
smer sodobni ples. Šola je obletnico obeležila s številnimi dejavnostmi, osrednji 
dogodek pa je bila slovesnost v Cankarjevem domu v soboto, 10. oktobra 2009. 
Izvedbo prireditve je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport, sredstva pa so bila 
dodeljena na podlagi Javnega razpisa za sofinaciranje promocijskih projektov, ki s 
svojo vsebino zagotavljajo promocijo vzgoje in izobraževanja. 
 
1. Slovesnost ob treh obletnicah SVŠGL: Kulturni program v Linhartovi dvorani 

so pripravili dijaki vseh treh programov – predšolske vzgoje, gimnazije in 
umetniške gimnazije. Poleg sedanjih dijakov so s triom godal nastopili tudi bivši 
dijaki, sedaj uveljavljeni glasbeniki, zadnjo točko programa pa so izvedli sedanji 
učitelji glasbe na šoli. Šolski orkester je odigral venček narodnih v priredbi Igorja 
Štuhca, bivšega učitelja glasbe na SVŠGL in nagrajenca Prešernovega sklada. 
Šolski pevski zbor pa je ob spremljavi šolskega orkestra premierno izvedel 
njegovo skladbo Jesen, jesen (besedilo Daneta Zajca), ki je nastala kot 
spominsko delo ob jubileju šole. Nagradi bivši ravnateljici Milki Arko in njeni 
pomočnici sta delo akademskega kiparja Lovra Inkreta in akademske slikarke 
Tanje Špenko, oba sta učitelja umetnosti na SVŠGL. Prireditev je bila enkratna 
priložnost, da se kulturno-umetniška dejavnost vseh treh programov šole 
predstavi širši javnosti (dijakom in njihovim staršem, bivšim dijakom in njihovim 
staršem, bivšim in sedanjim zaposlenim, predstavnikom MŠŠ, ZRŠŠ, CPI in CPU, 
ravnateljem ljubljanskih srednjih šol, ravnateljicam in vzgojiteljicam številnih 
slovenskih vrtcev, s katerimi šola sodeluje – tudi  zamejskih, vabljenim 
predstavnikom medijev ter drugim gostom, s katerimi sodelujemo). Vse 
aktivnosti so potekale pod vodstvom domačih učiteljev – mentorjev. Na prireditvi 
je bil poleg ravnatelja slavnostni govornik Vinko Logaj – predstavnik MŠŠ. O 
dogodku smo obveščali tiskane in elektronske medije (Delo, Dnevnik, RTV 
Ljubljana, POP TV, Kanal A, eLjubljana), predstavnike teh ustanov smo vabili tudi 
na prireditev. Med vabljenimi so bili tudi predstavniki uredništva revij Vzgoja in 
izobraževanje, Ciciban in časopisa Šolski razgledi. 

 
2. Druge aktivnosti: Poleg vabila in programskega lista so bile natisnjene tudi 

mape z istim motivom. Vsi dijaki so dobili majice z logotipom šole, ki jih je 
oblikoval dijak. 

  29. septembra 2009 smo za dijake pripravili okroglo mizo z Miro Voglar, 
upokojeno učiteljico glasbe in avtorico šolskih učbenikov za predšolsko vzgojo. 

 Dijaki predšolske vzgoje so s kulturnim programom sodelovali na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje. 

 Šolski pevski zbor Aurora (dobitnik številnih prestižnih priznanj na mednarodnih 
tekmovanjih) je nastopil na RTV Slovenija v oddaji Spet doma. 

 17. oktobra 2009 je bilo na šoli tradicionalno jesensko rajanje – dan odprtih 
vrat za otroke iz Ljubljane in okolice. Najmlajšim smo ponudili glasbeno-plesno 
dramatizacijo, likovno delavnico, plesne in športne dejavnosti. Za izvedbo so 
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poskrbele dijakinje 4. letnikov predšolske vzgoje pod vodstvom mentorice Ljubice 
Pirc. O prireditvi so obveščali tudi lokalni mediji in spletna stran eLjubljana. 

 21. oktobra 2009 smo pripravili literarno matinejo z Goranom Vojnovićem, 
dobitnikom nagrade Prešernovega sklada in prestižne nagrade kresnik za 
najboljši roman leta. 

  V aktivu učiteljev športne vzgoje so pripravili tradicionalno odbojkarsko tekmo 
med dijaki in učitelji, katere izkupiček je šel v dobrodelne namene 

 
V okviru praznovanja treh obletnic SVŠGL smo 21. oktobra 2009 gostili mladega 
avtorja uspešnice Čefurji raus! – Gorana Vojnovića. Perspektivni ustvarjalec je 
pozornost mladih pritegnil ne le z zanimivim romanom, ki obravnava aktualno 
tematiko, ki je pogosto tabu tema, ampak tudi s prestižnima nagradama kresnik za 
najboljši slovenski roman leta in nagrado Prešernovega sklada za literaturo. Tokrat je 
bilo težko narediti selekcijo med dijaki, ki so se želeli udeležiti srečanja, saj je bilo 
zanimanje izjemno, Goran pa je prisotne navdušil s svojo mladostjo, optimizmom in 
prepričanjem, da se stereotipe da premagati.  
 
Srečanje je pripravila Anka Dušej Blatnik 
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21. ZAKLJUČEK 

 
V letošnjem šolskem letu je zaradi pripravljenosti in odzivnosti mnogih profesorjev 
pedagoško delo dobro potekalo tako, da so bili cilji in  dejavnosti, ki jih je predvideval 
delovni načrt, v celoti realizirani oziroma so bile opravljene še številne druge 
dejavnosti, h katerim so nas povabili drugi in smo se tem povabilom z veseljem 
odzvali.  
 
Dobro počutje, sprejetost, pestrost programa in mnoge dejavnosti so številnim 
dijakom omogočili doseganje dobrih rezultatov in zadovoljstvo. 
 
Kot pedagoški in organizacijski vodja se zahvaljujem vsem: profesorjem, dijakom, 
staršem in drugim, ki so prispevali k živahnemu šolskemu utripu, in želim dobro 
sodelovanje tudi v prihodnje. 
 
Iskrena hvala tudi vrtcem, tako pedagoškemu vodstvu kot vzgojiteljicam, ki so nam 
pomagali pri izvedbi delovne prakse, hospitacij, praktičnega pedagoškega dela in pri 
izvedbi praktičnih nastopov za poklicno maturo. 
 
Zahvala tudi Ministrstvu za šolstvo  in šport, Zavodu RS za šolstvo, Centru RS za 
poklicno izobraževanje, CPU-ju, Državnemu izpitnemu centru  in Šoli za ravnatelje za 
dobro sodelovanje in pomoč. 
 
Poročila učiteljev, strokovnih aktivov, krožkov, projektov in dejavnosti so sestavni del 
letnega poročila in so v arhivu šole. 
 
 
 
Predsednica sveta šole:     Ravnatelj: 
Mojca Trampuš      Alojz Pluško 
 


