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1 ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 

Pouk v šolskem letu 2015/2016 je potekal po veljavnem predmetniku za splošno in 
športno gimnazijo. Pedagoške ure so bile opravljene po letnih pripravah učiteljev 
in v okviru zakonskih določil. V posameznih oddelkih je bila stoodstotna 
realizacija presežena, saj je bilo izvajano nadomeščanje pouka med 
izobraževanjem, bolniškim dopustom in drugo odsotnostjo učiteljev. Pouk je bil 
organiziran v eni izmeni. Dijaki oddelkov istega letnika so pouk večinoma končali 
istočasno, kar je dodatno prispevalo h kakovostnemu izvajanju obšolskih 
dejavnosti in projektov. 

Realizacija ur v šolskem letu 2015/2016 je razvidna iz naslednje tabele. 

U r e p o 
predmetniku

Opravljene ure Delež v odstotkih

Prvi letnik 

1. a 1191 1. a 1251 105

1. b 1191 1. b 1261 105,9

1. c 1401 1. c 1449 103,4

1. š 1454 1. š 1478 101,7

Skupaj         5237 Skupaj        5439 103,8

Drugi letnik 

2. a 1255 2. a 1280 102,9

2. b 1570 2. b 1652 105,2

2. c 1465 2. c 1518 101,8

2. š 1641 2. š 1640 100,1

Skupaj        5931 Skupaj         6090 102,6

Tretji letnik 

3. a 1325 3. a 1376 103,8

3. b 1465 3. b 1465 100,8

3. c 1500 3. c 1547 103,1

3. š 1570 3. š 1641 104,5

Skupaj        5860 Skupaj        6029 102,8

Četrti letnik 
( o b v e z n i 
predmeti) 

4. a 875 4. a 877 100,2

4. b 875 4. b 862 98,5

4. c 1225 4. c 1185 96,7
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predmeti) 
4. š 1225 4. š 1200 97,8

Skupaj         4200 Skupaj        4124 98,1

Četrti letnik 
(izbirni predmeti) 

4. a

1315

4. a

1351 102,7
4. b 4. b

4. c 4. c

4. š 4. š



&5

Vodstvo šole 

Roman Činč – ravnatelj  
Alenka Stvarnik – pomočnica ravnatelja 

Svetovalna služba 

Brigita Hari, socialna delavka 

Učiteljski zbor 

Drago Balajc, prof. 
Nataša Benkič, prof. 
mag. Tomi Bušinoski, prof. 
mag. Jasna Čer Titan, prof. 
Renata Dominko, prof. 
Melita Franko, prof. 
Marjan Geč, prof. 
Majda Gomboc, prof. 
Franc Hauko, prof. 
Janko Hochstätter, prof. 
Irena Horvat, prof. 
Marjan Horvat, prof. 
Metka Horvat, prof. 
Damijana Hrastelj Ploj, prof. 
Boža Ivanuša Trajbarič, prof. 
mag. Suzana Jakoša, prof.  
Alenka Jelen, prof. 
Cvetka Jošar Matić, prof. 
mag. Marjan Kulčar, prof. 
dr. Renato Lukač, prof. 
Marjetka Maučec, prof. 
mag. Martina Mihoković, prof. 
Danica Muhič, prof. 
Mitko Nasevski, prof. 
Tadeja Pucko, prof. 
Valerija Režonja, prof. 
Melisanda Sedonja, prof. 
Tatjana Svetanič, prof. 
Vilko Šimon, prof. 
Mateja Štefanec, prof. 
Franc Trplan, prof. 
Simona Varga, prof. 
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Romana Vogrinčič, prof. 
mag. Jasna Vuradin Popović, prof. 
mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 
Matija Žižek, prof. 

Knjižničarka 

Milena Zelko, višja knjižničarka  

Laboranta 

Tadeja Zver – laborantka pri biologiji in kemiji  
Branko Prelec – laborant pri fiziki   

Drugi zaposleni 

Staša Horvat – računovodkinja 
Romanela Lisjak  – poslovna sekretarka 
Branko Fekonja – hišnik 
Bernarda Lukač – čistilka 
Dragica Verbančič – čistilka 
Branko Vrebac – čistilec 
Cvetka Pivar – čistilka 
Ivica Glavak – laborant (med nadomeščanjem laborantke na porodniškem dopustu) 

Delavki po programu javnih del 

Helena Küplen – informatorka 
Romana Morčič – vzdrževalka šolskih objektov 
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2 IZVEDBENI PREDMETNIK V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

Pouk v šolskem letu 2015/2016 je bil izvajan po predmetnikih za splošno in 
športno gimnazijo. 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE 

PREDMETNIK ŠPORTNE GIMNAZIJE 

O b v e z n i š t i r i l e t n i 
predmeti 

Letnik in tedensko število ur

1. 2. 3. 4.

Slovenščina 4 4 4 5

Matematika 4 4 4 5

Prvi tuji jezik 3 3 3 4

Drugi tuji jezik 3 3 3 3

Zgodovina 2 2 2 2

Športna vzgoja 3 3 3 3

Likovna umetnost 1,5

Glasba 1,5

Obvezni predmeti

Geografija 2 2 2

Biologija 2 2 2

Kemija 2 2 2

Fizika 2 2 2

Psihologija 2

Sociologija 2

Filozofija 2

Informatika 3,5

Nerazporejene ure 3 3 8

O b v e z n i š t i r i l e t n i 
predmeti 

Letnik in tedensko število ur

1. 2. 3. 4.

Slovenščina 4 4 4 5
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Izbirni predmeti v šolskem letu 2015/2016: 
- 2. letnik (slovenščina – tri skupine, matematika – štiri skupine, angleščina – 

dve skupini, nemščina – ena skupina, geografija – ena skupina, zgodovina – 
ena skupina, kemija – ena skupina in fizika – ena skupina); 

- 3. letnik (slovenščina – dve skupini, matematika – tri skupine, angleščina – 
dve skupini, nemščina – ena skupina, geografija – dve skupini, biologija – 
ena skupina, kemija – ena skupina in fizika – ena skupina). 

 V šolskem letu 2015/2016 je bil izvajan tudi pouk španščine kot drugega tujega 
jezika. 

Matematika 4 4 4 5

Prvi tuji jezik 3 3 3 4

Drugi tuji jezik 3 3 3 3

Zgodovina 2 2 2 2

Športna vzgoja 6 6 6 3

Likovna umetnost 1,5

Glasba 1,5

Obvezni predmeti

Geografija 2 2 2

Biologija 2 2 2

Kemija 2 2 2

Fizika 2 2 2

Psihologija 2

Sociologija 2

Filozofija 2

Informatika 3,5

Nerazporejene ure 1 2 8



&9

3 OCENJEVALNA OBDOBJA IN ŠOLSKI KOLEDAR  

Izobraževalno delo je potekalo v dveh ocenjevalnih obdobjih in v skladu s šolskim 
koledarjem.  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4 PROGRAM OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN  

Za načrtovanje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin (OIV) je skrbel Tomi 
Bušinoski. 

Poročilo o realizaciji OIV v Gimnaziji Murska Sobota za šolsko leto 2015/2016 
zajema izvedbo obveznih izbirnih vsebin, obveznih za vse dijake. 

V šolskem letu 2015/2016 se je delovanje skupine za OIV nadaljevalo. Izvedene so 
bile štiri seje delovne skupine, na katerih je potekalo načrtovanje in so bile 
sprejete sprotne odločitve v zvezi z organizacijo in izvajanjem OIV. Manjše tekoče 
zadeve so člani skupine reševali sproti po elektronski pošti in jih, če je bilo treba, 
potrjevali na sejah. V delovni skupini so sodelovali: 

1. Tomi Bušinoski, vodja delovne skupine 
2. Romana Vogrinčič (do meseca maja) 
3. Tatjana Svetanič 
4. Mateja Štefanec 
5. Cvetka Jošar Matić 
6. Jasna Vuradin Popović (od meseca maja) 

V šolskem letu 2015/2016 je bilo izvedenih 137 od predvidenih 145 ur obveznih 
izbirnih vsebin, obveznih za vse, kar je 94,48 odstotka (lani 73,78 %). 

Razlogi neizvedbe ur so predstavljeni v naslednji preglednici. 
  

Letnik Predvideno štev. 
ur

Realizirano štev. 
ur

R e a l i z a c i j a v 
odstotkih

1. letnik 52 46 88,46

2. letnik 41 41 100

3. letnik 37 37 100

4. letnik 15 13 86,67

Skupaj 145 137 94,48 

Letnik Ure Opis Razlog

Prvi 2 knjižnično znanje bolniška odsotnost

2 filmska predstava rea l i z i r ano v d r ug i h 
letnikih

2 gledališka predstava N i b i l o p o n u j e n e 
predstave.

Drugi 0 / /

Tretji 0 / /
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Realizacija za šolsko leto 2015/2016 na posameznih vsebinskih področjih je 
razvidna iz preglednice v nadaljevanju. 

Četrti 2 gledališka predstava N i b i l o p o n u j e n e 
predstave.

Skupaj 8

Naziv vsebine Štev
. ur

Realizacij
a (v %)

2015/201
6

2014/201
5

2013/201
4

2012/201
3

Državljanska kultura 1 9 11 9 9

Državljanska kultura 2 153,33 12 3 3 5

Državljanska kultura 3 133,33 8 3 5 13

Državljanska kultura 4 15 106,67 1 1 1 3

Knjižničnoinformacijsko  znanje 
1

9 10 5 10

Knjižničnoinformacijsko  znanje 
2

93,33 4 3 2 3

Knjižničnoinformacijsko  znanje 
3

66,67 2 0 2 2

Knjižničnoinformacijsko  znanje 
4

15 93,33 2 0 0 0

Kulturno-umetniške vsebine 1 1 1 5 3

Kulturno-umetniške vsebine 2 40 5 8 9 7

Kulturno-umetniške vsebine 3 120 5 7 7 7

Kulturno-umetniške vsebine 4 15 140 2 2 4 4

Športni dnevi 1 12 6 12 12

Športni dnevi 2 51,43 12 6 12 12

Športni dnevi 3 85,71 12 12 12 12

Športni dnevi 4 35 102,86 0 0 12 20

Zdravstvena vzgoja 1 7 7 7 2

Zdravstvena vzgoja 2 53,33 1 1 1 1

Zdravstvena vzgoja 3 80 4 4 4 4

Zdravstvena vzgoja 4 15 66,67 3 3 3 3

Vzgoja za družino, mir in nenasi
lje 1

8 6 8 5

Vzgoja za družino, mir in nenasi
lje 2

86,67 7 17 4 0
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Odločilno je število skupnih ur v štirih letih izobraževanja (prvi stolpec), zato se 
število ur spreminja vsako šolsko leto. 

Realizacija predlogov preteklega leta: 

– razširjene so bile vsebine zdravstvene vzgoje, a bi jih bilo treba še bolj; 
– upoštevano je bilo sledenje številu ur knjižničnoinformacijskega znanja, 

usklajevanje pa je bilo pravočasno; 
– katalog vsebin po prosti izbiri dijaka je bil nekoliko skrajšan; 
– podrobneje je bil predstavljen pomen obveznih izbirnih vsebin. 

Predlogi za naslednje šolsko leto: 
 – dodatno je treba razširiti vsebine zdravstvene vzgoje; 
 – katalog vsebin po prosti izbiri je treba še skrajšati; 
 – dijakom je treba predstaviti pomen obveznih izbirnih vsebin; 
 – predstaviti je treba pomen in sestavo vsebin staršem na roditeljskih 
sestankih; 

– uskladiti je treba predvsem načrtovanje ekskurzij. 

Vzgoja za družino, mir in nenasi
lje 3

206,67 6 5 8 0

Vzgoja za družino, mir in nenasi
lje 4

15 100 1 5 0 0
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Opravljene obveznosti dijakov 

Dnevi drugačnega učenja v Gimnaziji Murska Sobota 

V šolskem letu 2015/2016 so bili dnevi drugačnega učenja jeseni in spomladi.  

Prvi del – september 2015 

Prvi del dnevov drugačnega učenja je potekal 25. in 28. 9. 2015. Dijaki so 
pridobivali znanje in spretnosti, ki niso vezani na učne načrte in pouk. S tem so 
opravili ure OIV, ki so obvezne za vse, in nekaj ur po izbiri dijaka. 

Realizacija OIV ob dnevih drugačnega učenja 

Dejavnosti: 1., 2. in 3. letnik; 4. letnik maturitetne ekskurzije in pouk 

Realizacija števila ur 

1. letnik: ekskurzija na Goričko in v Porabje, 6 ur OIV 
  predavanje o varni rabi interneta, 2 uri OIV 
  predavanje o matematiki v fiziki (se ne prišteva k uram OIV) 

ogled razstave in sinagoge v Lendavi, 2 uri OIV – umetnost 
  ogled gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, 2 uri OIV – 
umetnost 
2. letnik: ekskurzija na Dunaj, vaje iz biologije, 4 ure OIV 
  delavnice Mladinskega sveta Slovenije Participacija v družbi, 3 ure 
OIV 
  filmska predstava, 2 uri OIV 
3. letnik športni dan, 6 ur OIV 
  ekskurzija v Ljubljano, 8 ur OIV 
4. letnik: ekskurzija za skupino ZGO-M 
  ekskurzija za skupino GEO-M 

Letnik Š t e v . 
dijakov

Opravljenih 85 % ur 70–85 % ur Pod 70 % ur

1. letnik 103 85 14 4

2. letnik 101 78 17 6

3. letnik 92 56 27 9

4. letnik 102 84 18 0

Skupaj 398 303 76 19

Odstote
k

76,1 % (lani 82,94 
%)

19,1 (lani 11,92 
%)

4,8 % (lani 5,14 
%)
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Skupno število ur OIV, obveznih za vse: 25 

Skupno število ur OIV s področja umetnosti (za prvi letnik): 4 

Opravljene dejavnosti: 
- opravljenih veliko ur v dveh dneh; 
- uspešna izvedba obveznih ekskurzij; 
- sprotni pogovori z učitelji, ki so pokazali, da so bile dejavnosti izpeljane 

kakovostno. 

Opomb in komentarjev k izvedenim dejavnostim ni bilo. 

Drugi del – junij 2016 

Od 22. do 24. junija 2016 je v Gimnaziji Murska Sobota potekal drugi del dnevov 
drugačnega učenja. V tem terminu so bile izvedene ekskurzije in delavnice za 
dijake. Nekatere dejavnosti so se štele v obvezne izbirne vsebine, ki so obvezne 
za vse, nekatere pa v obvezne vsebine po prosti izbiri. Dijaki so se udeležili 
ekskurzij, športnih dnevov in predavanj ter so lahko izbirali med osmimi različnimi 
dejavnostmi. 

Seznam dejavnosti tedna drugačnega učenja 

Štev. Dejavnost Opomba

1 Kdo naj skrbi zame?

2 Odvodi in integrali

3 Matematične igre

4 Likovna delavnica

5 Izpopolnjevanje tehnik plavanja

6 Origami

7
Eksperimentalna fotografija

z u n a n j i 
izvajalci

8
Kuhanje brez živalskih sestavin

z u n a n j i 
izvajalci

9 Predavanje o zaščiti živali OIV – obvezne

10 Filmska predstava za tretji letnik OIV – obvezne

1 Ekskurzija v Gradec OIV – obvezne

2 Ekskurzija v Bad Radkersburg OIV – obvezne
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Realizacija OIV v tednu drugačnega učenja 

Odsotnost 

3 Ekskurzija v Ljubljano (v živalski vrt) OIV

1 Proslava ob državnem prazniku OIV - obvezne

Dejavnosti Obvezne za vse Po prosti 
izbiri

Filmska predstava (3. letnik) 2 0

Športni dan (1. in 2. letnik) 6 0

Ekskurzija v Bad Radkersburg 3 0

Ekskurzija v Gradec 5 0

Ekskurzija v Ljubljano 0 2

Predavanje o varovanju živali (2. 
letnik)

0 2

Izbirne dejavnosti 0 2

Proslava ob dnevu državnosti 1 0

Skupaj 17 6

Datum Dejavnost Število 
prijavljenih

Število 
manjkajoči
h

Odstotek 
manjkajoči
h

2 2 . 6 . 
2016

Bad Radkersburg 
(1.)

103 7 6,86

Športni dan (2.) 101 12 11,88

Dejavnosti v šoli 
(3.)

92 11 11,96

Filmska predstava 
(3.)

92 10 10,87

2 3 . 6 . 
2016

Športni dan (1.) 103 15 14,56

Predavanje (2.) 101 17 16,83

Dejavnosti v šoli 
(2.)

101 8 7,92

Gradec (3.) 92 13 14,13
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Opombe in komentarji k izvedenim dejavnostim: 
- filmska predstava je bila slabo izbrana; 
- pohvaljena je bila delavnica kuhanja. 

V šolskem letu 2015/2016 so bile izvedene vsebine po prosti izbiri na naslednjih 
področjih: 
 - logika in matematika, 
 - medpredmetno povezovanje z ekskurzijami, 
 - raziskovalno delo, 
 - prostovoljno socialno delo, 
 - prva pomoč, promet in varnost, 
 - športne dejavnosti, 
 - učenje za učenje, 
 - verstva in etika, 
 - naravoslovne vsebine, 
 - jezikoslovne vsebine, 
 - kulturno-umetniške vsebine, 
 - družboslovne vsebine. 

Povprečje: 11,88

Lani: 11,5
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5 PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  

5.1 UČITELJSKI ZBOR 

Učiteljski zbor se je sestajal na rednih pedagoških in redovalnih konferencah ob 
koncu vsakega ocenjevalnega obdobja, na katerih je obravnaval strokovna in 
vzgojna vprašanja, analiziral učni uspeh ter sodelovanje s starši in z dijaško 
skupnostjo. Posvečal se je analizi rezultatov mature in iskal rešitve za kakovostno 
pripravo dijakov na maturo. Pobude in predloge pri reševanju vzgojne in učne 
problematike je posredoval vodstvu šole. 

Prednostne naloge vseh strokovnih delavcev so bile še naprej zagotavljati čim 
boljše rezultate glede izobraževanja med letom in na maturi oz. poučevati dijake 
tako, da bo usvojeno znanje trajno in kakovostno, zato so se učitelji strokovno 
pripravljali na izobraževalni proces. Posebna pozornost je bila namenjena 
medpredmetnemu načrtovanju ter uvajanju informacijsko-komunikacijske 
tehnologije v proces učenja in poučevanja. 

Ravnatelj je učiteljski zbor spodbujal h kakovostnemu delu, ga sproti seznanjal z 
novostmi na področju šolske zakonodaje in novimi predpisi. Spremljal je pouk in 
posebno skrb namenjal motiviranju dijakov ter usmerjal predmetne aktive k 
poenotenju meril in standardov ter k medpredmetnemu povezovanju. 

5.2 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 V ŠPORTNIH ODDELKIH 

V strokovnem kolegiju športnih oddelkov so bili Roman Činč, ravnatelj, Marjan 
Horvat, športni koordinator, in Nataša Benkič, pedagoška koordinatorica. Strokovni 
kolegij se je sestajal mesečno ali glede na okoliščine. 

Pedagoški zbor športnih oddelkov 

Pedagoški zbor se je sestajal glede na okoliščine in se sproti dogovarjal v zvezi z 
reševanjem pojavljajočih se težav. Individualne ure pri posameznih predmetih so 
bile izvajane redno, profesorji so ure in prisotne dijake sproti zapisovali ter 
poročilo oddali pedagoškemu koordinatorju ob koncu pouka.  

Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2015/2016 
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Sodelovanje s starši in trenerji 

Med šolskim letom je športni koordinator opravljal pogovore s trenerji, kadar so 
to zahtevale okoliščine. V vseh športnih oddelkih sta bila izvedena najmanj dva 
roditeljska sestanka. Teh se je poleg razrednika udeležil tudi športni in (ali) 
pedagoški koordinator, ki je predstavil navodila glede zimske in poletne športne 
dejavnosti. Težave med šolskim letom so se reševale tudi med individualnimi 
pogovori s starši posameznih dijakov.  

Informativni dnevi 

Za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2016/2017 je bil izveden informativni 
sestanek na uradni datum za informativne dneve v srednjih šolah. Pedagoški in 
športni koordinator sta izvedla individualne pogovore s kandidati za vpis v športni 
oddelek marca 2016. 

Pouk športne vzgoje, športni dnevi ter poletne in zimske športne dejavnosti 

Pouk športne vzgoje se je izvajal po učnem načrtu v šolski telovadnici in tudi v 
telovadnici Osnovne šole I Murska Sobota. Poleg profesorjev športne vzgoje so bili 
v izvedbo programa vključeni tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki na različnih 
področjih. 

V šolskem letu 2015/2016 sta bila izvedena dva športna dneva, za četrti letnik 
samo zimski, skupaj s splošnimi oddelki. Spomladanski športni dan za 1. š in 2. š 
je bil organiziran v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani, kjer je 
bilo izvedeno testiranje motoričnih sposobnosti dijakov športnikov. 

V okviru športnih dejavnosti za 1.  š. in 2.  š so bili v Kraščih izvedeni tudi del 
pouka likovne umetnosti oz. glasbe ter vaje iz kemije, biologije in fizike. 

Devetega septembra 2015 je bil organiziran ogled košarkarske tekme med 
Slovenijo in Grčijo. Dijaki vseh športnih oddelkov so obiskali tudi muzejsko-
spominski center Dražena Petrovića v Zagrebu. 

Oddelek Štev. dijakov Razrednik

1. š 19 Tatjana Svetanič

2. š 23 Nataša Benkič

3. š 22 Marjan Geč

4. š 21 Marjetka Maučec
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Športne dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 

Načrtovane poletne dejavnosti 

Načrtovane zimske dejavnosti (tečaj smučanja) 

Zaradi slabega vremena so bile dejavnosti v Kraščih za 1.  š izvedene spomladi 
2016.  Smučanje v Cerknem je odpadlo zaradi pomanjkanja snega.  

Financiranje športnih oddelkov 

GMS se je prijavil na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
Republike Slovenije za letni program športa v športnih oddelkih in prejel pozitiven 

Razre
d

Čas izvedbe Š tev. 
dni

Kraj Dejavnosti

1. š 12.–15. oktober 2015 4 Krašči taborništvo,  kolesarjenj
e, orientacija, ribolov in 
glasba

2. š 1.–4. september 2015 4 Krašči čolnarjenje, osnove 
golfa,      kriket in 
likovna vzgoja

3. š 28. 9.–2. 10. 2015 5 Piran tečaj potapljanja

Razred Čas izvedbe Š tev. 
dni

Kraj

1. š 25.–29. januar 2016 5 Weinebene

2. š 4.–8. januar 2016 5 Cerkno

3. š 4.–8. januar 2016 5 Cerkno
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odgovor. Stroške vseh izvedenih zimskih in poletnih športnih dejavnosti so 
poravnali starši s plačilom položnic, ki jih je izdala šola oz. Turistična agencija 
Klas.  

Evidenco o zbranih in porabljenih sredstvih v športnih oddelkih hrani 
računovodstvo Gimnazije Murska Sobota. 

Učni uspeh in šolski obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2015/2016 

Oddelek Uspeh ob koncu pouka 
v odstotkih

Uspeh ob koncu       
š o l s k e g a l e t a v 
odstotkih

Š o l s k i 
o b i s k v 
odstotkih

1. š 89,4 94,7 92,5

2. š 87 100 86,2

3. š 86,4 100 86,7

4. š 95,2 100 86,3

Matura 2016 Uspešni dijaki

Spomladanski rok 18 od 20

Jesenski rok 2/3

Skupaj 20 od 21
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6 STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI 

V Gimnaziji Murska Sobota so v šolskem letu 2015/2016 delovali strokovni aktivi za 
naslednje predmete: 
• slovenščino, 
• matematiko, 
• angleščino, 
• nemščino, 
• španščino, 
• zgodovino, 
• geografijo, 
• biologijo, 
• kemijo, 
• fiziko, 
• informatiko,  
• sociologijo, filozofijo in psihologijo, 
• umetnost in 
• športno vzgojo. 

Strokovni aktivi so pri svojem delovanju poudarjali zlasti nov in drugačen način 
poučevanja, ki sledi didaktični prenovi gimnazij. Z izdelanimi merili za 
ocenjevanje so uresničevali izobraževalne in vzgojne standarde pouka pri 
posameznih predmetih.  
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6.1 POROČILA O DELU POSAMEZNIH STROKOVNIH AKTIVOV V ŠOLSKEM LETU 
2015/2016 

6.1.1 Slovenščina 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Matija Žižek, prof. slov. 

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA  

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

mag. Suzana Jakoša, prof. slov. 
Danica Muhič, prof. slov. 
mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. slov. 
Matija Žižek, prof. slov. 
Boža Ivanuša Trajbarič, prof. slov.

Vsi učitelji so izvajali pouk po urniku in pripravljali dijake zaključnih letnikov 
na maturo. 
Suzana Jakoša in Boža Ivanuša Trajbarič sta od 18. aprila 2016 do kunca pouka 
poučevali še v Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota (med 
nadomeščanjem odsotne strokovne delavke).

Mentorji so dijake pripravljali na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo 
priznanje (šolsko  – 9. 12. 2015, regijsko – 21. 1. 2016 in državno – 12. 3. 
2016). Pregledali so prispevke dijakov Nastje Bejek, Ines Bejek in Nikolaja 
Horvata za literarni natečaj Evropa danes, za najboljše ljubezensko pismo 
literarnega natečaja Kulturnega društva Josipine Turnograjske.
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

• Predstavitev Doncseczevega prevoda Malega princa v porabsko narečje 
in sodelovanje dijakov 2. a pri prevodu 

• Sodelovanje dijakov na Büjraških dnevih 2015 v Ižakovcih (mentorica 
Danica Muhič). 

• Sodelovanje v projektu Medgeneracijsko branje (1. 9. 2015–1. 6. 2016) 
• GMS gre v OŠ (izvedeni sta bili literarni delavnici) 
• Javno nastopanje za učence OŠ v okviru projekta GMS gre v OŠ 
• Medgeneracijsko branje v izvedbi Društva Bralna značka Slovenije – 

ZPMS

Delo z nadarjenimi dijaki je potekalo pri izbirnih urah.

Učna pomoč je bila izvedena pri izbirnih urah in konzultacijah. 
Dijak s statusom tujca je obiskoval tudi tečaj slovenščine.

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Ekskurzija na Primorsko in Kras 31. 5. 
2016

dijaki tretjega 
letnika

zgodovina, 
slovenščina in 
geografija

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec
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1. 9. 2015–
30. 6. 2016

Mentorstvo dijakom: spremljanje 
aktualnih dogodkov v gimnaziji in v 
mestu Murska Sobota, snemanje oddaj 
Pisan svet GMS 
Mentorstvo študentki  FF Maribor Lei 
Vöröš na pedagoški praksi

Boža I. Trajbarič 
 
 
Sonja Žilavec Nemec

1. 9. 2015–
30. 6. 2016

Priprava priložnostnih razstav (v 
sodelovanju s šolsko knjižnico)

Milena Zelko in 
Suzana Jakoša

9. 9. 2015 Nastop dijakov na proslavi v Vrtu 
spominov in tovarištva na Petanjcih

Boža I. Trajbarič

23. 12. 2015 Proslava ob prazniku samostojnosti in 
enotnosti

Suzana Jakoša in  
Matija Žižek

9. 2. 2016 Ogled predstave Ana Karenina 
(gledališče Park)

10. 2. 2016 Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku

Boža I. Trajbarič

12. in 13. 2. 
2016

Informativni dan – priprava scenarija in 
kulturnega programa; predstavitev 
aktiva učiteljev slovenščine 

Suzana Jakoša, 
Danica Muhič, 
Boža I. Trajbarič, 
Sonja Žilavec Nemec 
in 
Matija Žižek

10. 3. 2016 Srečanje s pisateljem Ferijem 
Lainščkom in priprava intervjuja z njim 
ter snemanje (vodja pogovora dijakinja 
Aneja Žnidarič) 

Boža I. Trajbarič, 
Milena Zelko, Matija 
Žižek in Sonja Žilavec 
Nemec

16. 5. 2016 Kulturni program ob srečanju mladih 
raziskovalcev Slovenije

Suzana Jakoša

April 2016 Izvedba kulturnega programa ob odprtju 
zunanjih športnih površin

Suzana Jakoša

24. 6. 2016 Proslava ob dnevu državnosti (gledališče 
Park)

Danica Muhič

11. 7. 2016 Kulturni program ob podelitvi 
maturitetnih spričeval (gledališče Park)

Suzana Jakoša in  
Matija Žižek
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6.1.2 Matematika 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Valerija Režonja, prof. 

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA  

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

• mag. Jasna Čer Titan, prof. 
• Roman Činč, prof. (ravnatelj) 
• Metka Horvat, prof. 
• Valerija Režonja, prof.

• Pouk je bil izvajan po urniku. 
• Z izbirnimi urami v skupinah M–, M–+ in M+ je bila dijakom omogočena 

izbira ravni pri matematiki. Dijaki so vadili, utrjevali učno snov oziroma 
reševali naloge, prilagojene izbrani ravni, in se z odgovori na vprašanja 
iz teorije pripravljali na ustni izpit iz mature. 

• Za dijake četrtega letnika so bile izvedene priprave na maturo.

• Logika 
• Razvedrilna matematika 
• Hitro in zanesljivo računanje 
• Kenguru, odbirni del, in državno tekmovanje iz matematike

• Vključevanje v projektne dneve:  
- septembra za vse oddelke prvega letnika,  
- junija za dijake tretjega letnika, ki so kot maturitetni predmet izbrali 

fiziko, 
- matematične igre, origami …, 
- projektni dan na Bukovnici.

• Priprave na tekmovanja 
• Nadstandardna ponudba – delo z nadarjenimi
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Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

6.1.3 Angleščina 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Vilko Šimon, prof. 

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA  

• Vsak profesor je nudil dodatno učno pomoč šibkejšim dijakom, ki jih je 
poučeval. 

• Opravljene so bile dodatne ure za dijake s pogodbo.

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec oz. 
udeleženec

26. 9. 2015 Občni zbor DMFA, Ljubljana Valerija Režonja

19. in 
20. 2. 2016

Mednarodni simpozij v Črenšovcih Valerija Režonja

16. 4. 2016 Organizacija državnega tekmovanja za 
pomursko regijo

Valerija Režonja in 
aktiv 

Junij 2016 Zunanje ocenjevanje na maturi Roman Činč, Metka 
Horvat, Valerija 
Režonja

V šolskem 
letu 
2015/2016

GMS gre v OŠ Tadeja Pucko, Roman 
Činč, Valerija Režonja

23. 8. 2016 Študijska skupina za matematiko (v Sl. 
Bistrici)

Jasna Čer Titan, 
Metka Horvat, Tadeja 
Pucko, Valerija 
Režonja

• Vilko Šimon, prof. 
• Cvetka Jošar - Matić, prof. 
• Mateja Štefanec, prof. 
• Nataša Benkič, prof.

Pouk je bil izvajan v skladu z letnim delovnim načrtom strokovnega aktiva in 
posameznih članov strokovnega aktiva.
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DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

6.1.4 Nemščina 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Marjan Geč, prof. 

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA  

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Februarja 2016 regijsko tekmovanje iz angleščine kot prvega in drugega 
tujega jezika

Predavanje o Malali, Nobelovi nagrajenki; predavanje Fantasy Creatures v 
Osnovni šoli I Murska Sobota, Osnovni šoli II Murska Sobota ter Osnovni šoli 
Puconci (v okviru projekta GMS gre v OŠ)

Priprave na regijsko tekmovanje iz angleškega jezika

• Alenka Stvarnik, prof. 
• Tatjana Svetanič, prof. 
• Marjan Geč, prof.  
• mag. Marjan Kulčar, prof.

Izvedba in priprava razvrstitvenega testa za oddelke prvega letnika
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Sodelovanje na šolskih in državnih tekmovanjih iz nemščine ter popravljanje 
nalog s šolskega tekmovanja 

Na državnem tekmovanju iz drugega tujega jezika za dijake tretjega letnika je 
dijakinja Petra Šbüll prejela zlato priznanje; v kategoriji za drugi letnik in drugi 
tuji jezik sta Julija Bertalanič in Maruša Mujdrica prejeli srebrno priznanje; v 
kategoriji za drugi letnik in prvi tuji jezik pa je Klemen Kovač prejel srebrno 
priznanje.

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Bad Radkersburg 22. 6. 2016 dijaki prvega 
letnika

nemščina, 
zgodovina, 
geografija in 
likovna 
umetnost

Gradec 23. 6. 2016 dijaki tretjega 
letnika

nemščina, 
zgodovina, 
geografija in 
likovna 
umetnost

Dunaj september in 
oktober

dijaki drugega 
letnika

biologija

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec
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V šolskem 
letu 
2015/2016

– priprava letnega delovnega načrta 
–  sodelovanje pri medpredmetnem 
povezovanju 
– sodelovanje z ustanovo Goethe Institut 
–  članstvo v komisijah za popravne in 
predmetne izpite 
– mentorstvo študentom  
– priprave na ustni in pisni del mature – 
priprava drugega vprašanja za ustni del 
mature 
– različne prireditve 
– sodelovanje na informativnem dnevu 
– uskladitev kriterijev za  preverjanje in 
ocenjevanje 
– GMS gre v OŠ 
– sodelovanje z dr. Zühlkejem (priprave 
na DSD I in DSD II) 
– podelitev DSD-diplom 
– seminarji na področju DSD-ja 

vsi člani strokovnega 
aktiva
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6.1.5 Španščina 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Alenka Žuntar, prof.  

Članica strokovnega aktiva 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

6.1.6 Zgodovina 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva:  Melita Franko, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

Alenka Žuntar, prof.

To šolsko leto se dijaki niso udeležili tekmovanja v znanju španščine, ker ni 
bilo skupine tretjega letnika. Dijakinji 4. c sta se udeležili natečaja v haikuju 
za španski jezik. Haiku dijakinje Maje Cigüt je bil nagrajen in objavljen v 
zborniku. Dijaki 1. c in 2. c so sodelovali pri španski bralni znački.

Nadarjeni dijaki so med šolskim letom prejemali dodatne naloge, če  so želeli.

Dijakom s slabšim znanjem so bile na voljo dodatne ure po dogovoru.

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalka 

V šolskem 
letu 
2015/2016

Priprave na maturo iz španščine 

Zunaj urnika so bile izvedene še 
dodatne ure za pripravo na maturo 
(glede na želje dijakov in druge 
okoliščine).

Alenka Žuntar
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IZVAJANJE POUKA 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Raziskovalne naloge 

Projekti 

• Irena Horvat, prof. 
• Simona Varga, prof. 
• Melisanda Sedonja, prof.

Irena Horvat: 2. b, 3. b, 4. a, 4. b, 4. c 
Melita Franko: 1. š, 2. a, 2. c, 2. š, 3. a, 3. c, 3. š, 4. š, priprave na maturo, 
izbirna ura (drugi letnik) 
Melisanda Sedonja: 1. b, 1. c 
Simona Varga: 1. a

20. januar 2016 – srednješolsko zgodovinsko tekmovanje na temo prve 
svetovne vojne 
2. april 2016 – državno tekmovanje iz zgodovine v Brežicah

Dve dijakinji sta nameravali izdelati raziskovalno nalogo o Ivanocyju, vendar 
sta zaradi pomanjkanja časa delo prekinili. Tako ob koncu šolskega leta ni bilo 
nobene raziskovalne naloge.
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije – matura 

GMS gre v OŠ – dijak tretjega letnika Žak Sovec in Melita Franko predstavita 
šolo, strokovne zgodovinske ekskurzije in izvedeta učno uro na temo druge 
svetovne vojne v OŠ Bistrica (14 učencem devetega razreda). 

Pisanje apelov in podpisovanje peticij (Amnesty International) – ob 
mednarodnem dnevu človekovih pravic 10. decembra. Dijaki pripravijo 
plakate na temo kršenja človekovih pravic in zbirajo podpise ter pišejo apele 
v povezavi z zgodbami, ki jih poda Amnesty International, ko se kršijo 
temeljne človekove pravice po svetu. 

Mednarodni arhivski tabor – v organizaciji Pokrajinskega arhiva Maribor je v 
obdobju od 24. do 29. 6. 2016 potekal arhivski tabor, na katerem sta 
sodelovali dijakinji naše šole, prav tako pa tudi dijaki lendavske gimnazije in 
dijaki z Madžarskega. Terensko delo je potekalo v naselju Bistrica, kjer so 
zbirali staro pisno gradivo in na koncu pripravili še razstavo. 

Državno srednješolsko tekmovanje v reševanju problemov oz. Tekmovanje Re-
Pro – organizator Društvo Globalni dialog. Pod mentorstvom Irene Horvat sta 
se tekmovanja udeležili ekipi s po tremi dijaki; 16. 2. 2016 je potekalo izbirno 
tekmovanje in 16. 4. 2016 državno tekmovanje v Ljubljani. Ena skupina je na 
državnem tekmovanju dosegla odlično drugo mesto.

Priprava dijakov na šolsko in državno tekmovanje 
Konzultacije z dijaki za nadgraditev in utrditev znanja 
Učna ura v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota na temo prve svetovne vojne 
in Murske republike – za vse dijake četrtega letnika

Konzultacije so bile namenjene dijakom, ki so potrebovali počasnejšo razlago 
in dodatna pojasnila. Ob tem je bilo veliko časa namenjenega delu z 
zgodovinskimi viri in zemljevidom.

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Maturitetna ekskurzija na Ptuj 28. 9. 
2015

maturitetna 
skupina  
(13 dijakov)

geografija in 
umetnost
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Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Prazgodovinska naselbina v 
Razkrižju

16. 5. 
2016

vsi dijaki prvega 
letnika

športna vzgoja, 
geografija in 
sociologija

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Rim in Pompeji 18.–22. 2. 
2016

prvi in drugi letnik geografija, 
umetnost in 
sociologija

Nizozemska 17.–21. 6. 
2016

prvi, drugi in tretji 
letnik

geografija, 
umetnost in 
sociologija

Koprsko primorje in Kras 31. 3. 2016 izbirna ura za 
dijake drugega in 
tretjega letnika pri 
predmetih 
geografija, 
zgodovina in 
slovenščina

geografija, 
slovenščina in 
sociologija

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec 

9. 9. 2015 Drago Ribaš (Policijsko veteransko 
društvo Sever) in Marjan Recek (Zveza 
vojnih veteranov Slovenije) – 
maturitetni skupini za zgodovino in 
sociologijo dijakom predstavita čas 
osamosvojitvene vojne za Slovenijo s 
poudarkom na dogajanju v Prekmurju.

mentorica: Irena 
Horvat, prof.
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6.1.7 Geografija 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Drago Balajc, prof. 

Člani strokovnega aktiva 

22. 9. 2015 Dijakinje pri izbirni uri zgodovine si v 
Pokrajinskem muzeju Murska Sobota 
ogledajo razstavo in prisostvujejo 
delavnici na temo Rojstvo: izkušnje 
Rominj.

mentorica: Melita 
Franko, prof.

13. 10. 2015 Štiri dijakinje si v okviru izbirne ure 
zgodovine v Pokrajinskem muzeju 
Murska Sobota ogledajo razstavo 
karikatur Ladislava Kondorja, potem pa 
v okviru delavnic same ustvarijo 
karikaturo.

mentorica: Melita 
Franko, prof.

16. 2. 2016 Interni del mature – pisanje 
zgodovinskih virov

mentorica: Melita 
Franko, prof.

11. in 18. 2. 
2016

Kulturno izobraževalno društvo PINA iz 
Kopra je za dijake 2. b in 2. c pripravilo 
predavanja in delavnice na temo Ženske 
upora. 

mentorica: Melita 
Franko, prof.

4.– 8. 4. 2016 Pedagoška praksa študenta Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani Darjana 
Lorenčiča

mentorica: Melita 
Franko, prof.

8. 4. 2016 Odprtje muzeja Špital v Gornji Radgoni – 
vodeni ogled za profesorje

Melita Franko, prof.

26. 4. 2016 Položitev spominske plošče padlim 
dijakom gimnazije med drugo svetovno 
vojno. Svečanost je potekala v Osnovni 
šoli I Murska Sobota. Udeleženci so bili 
tudi dijaki 3. š.

mentorica: Melita 
Franko, prof.

• Drago Balajc, prof. 
• Majda Gomboc, prof. 
• Simona Varga, prof.
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IZVAJANJE POUKA  

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Izobraževanje 

Pouk in druge pedagoške dejavnosti so bili izvedeni v skladu z zastavljenimi 
cilji, pri tem so bile razvijane ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela.

Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje iz geografije (februarja 2016). Dijaki so se 
udeležili tudi območnega in  državnega tekmovanja iz znanja geografije. Za 
pripravo dijakov na tekmovanje je bil zadolžen Drago Balajc, profesor 
geografije. Šolskega tekmovanja se je udeležilo  48 dijakov in 16 jih je 
prejelo bronasta priznanja. Štirje dijaki so se uvrstili na območno 
tekmovanje, na državno tekmovanje v Rogaški Slatini pa se je uvrstil Matjaž 
Malok, ki je postal državni prvak. Matjaž Malok je junija 2016 zastopal 
Slovenijo na balkanski olimpijadi v Srbiji in dosegel srebrno odličje.

Člani aktiva so bili vključeni v dejavnosti ob informativnem dnevu in promociji 
šole ter ob projektnih dnevih.  Sodelovali so tudi v projektu GMS gre v OŠ. 

Dodatne ure so bile opravljene pri izbirnem predmetu geografija v drugem in 
tretjem letniku, med katerimi so dijaki lahko poglabljali znanje z različnih 
področij geografije.

Izvedene so bile tudi individualne ure dopolnilnega pouka. V oddelkih 1. š,  2. 
š, 3. š in 4. š so bile opravljene individualne konzultacije.

Simona Varga in Drago Balajc sta se junija 2016 udeležila seminarja za 
ocenjevalce maturitetnih nalog iz geografije.
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Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije – matura 

Obvezne ekskurzije v okviru izbirnega predmeta v drugem in tretjem letniku – 
geografija 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Ekskurzije v okviru OIV – neobvezni del 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

A l p e i n P o h o r s k o 
Podravje

25. 9. 20
15

četrti letnik (skupini GEOB in GEOG)

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina

• Pomurje  

• K o p r s k o 
primorje  

• Škofjeloško in 
I d r i j s k o 
hribovje 

• Notranjska 

oktober 2015 

maj 2016 

april 2016 
maj 2016

skupina 2IGEO 

skupina 2IGEO 

skupina 3IGEO 
skupina 3IGEO

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina

Goričko in Porabje 28.  9. 
2015

prvi letnik

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina

Južna Poljska februa
r 2016

drugi letnik

Rim in Vezuv februa
r 2016

prvi in drugi letnik

Nizozemska j u n i j 
2016
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Terensko delo 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016  

6.1.8 Biologija 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Renata Dominko, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Naslov Datum Ciljna skupina 

Ledava, Selo septembe
r 2 0 1 5 , 
m a r e c 
2016

četrti letnik (skupina za maturo)

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Nosilec dejavnosti 

31. 8. 2015 Nagradna ekskurzija za 
dijake v Varaždin 

Simona Varga in Drago Balajc

Marec 2016 Posku sna  matura  – 
geografija

Majda Gomboc in Drago Balajc

• Renata Dominko, prof. 
• Marjetka Maučec, prof. 
• Tadeja Zver, laborantka 
• Ivica Glavak, laborant

Pouk je bil izveden v skladu z  letnim delovnim načrtom.
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Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

1. Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado  

Dijaki so prejeli: 
• 17 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 
• srebrni priznanji na državnem tekmovanju (Jan Števančec in Urška 

Kolmanko). 

2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
     
Dijaki so prejeli: 

• 16 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 
• srebrno priznanje na državnem tekmovanju (Zoja Tot), 
• zlato priznanje na državnem tekmovanju (Nuša Lukinovič). 

3. Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake prvega in drugega letnika 
(EUSO) 
 
Na državno tekmovanje sta se uvrstila Adrijan Rogan in Mario Pezer. 

GMS gre v OŠ  

1. Računalniško podprt naravoslovni laboratorij: delavnice za učence 
osnovnih šol: Dihanje 

2. Računalniško podprt naravoslovni laboratorij: delavnice za učence 
osnovnih šol: terensko in laboratorijsko delo: Bršljan, vpliv neživih in živih 
dejavnikov na rastlino. 

3. Naravoslovni dan za OŠ Križevci pri Ljutomeru

1. Priprava dijakov na šolska in državna tekmovanja 
2. Priprava dijakov na delavnice 
3. Izvedba naravoslovnih delavnic na Fakulteti za naravoslovje in matematiko 

Univerze v Mariboru
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Ekskurzije in terensko delo 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Terensko delo 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Pomoč šibkejšim dijakom v vseh štirih letnikih

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmet
n o 
povezovanje, 
opombe

Institut »Jožef Stefan« in 
Pivovarna Laško

19.  1.  20
16

tretji letnik (IP3) k e m i j a i n 
fizika

Obisk živalskega vrta v Ljubljani 22.  6.  20
16

prijavljeni dijaki

Naslov in kraj Datum Ciljna skupina Medpredmet
n o 
povezovanje, 
opombe

E k o l o g i j a  –  e k o s i s t e m i , 
p r e h r a n j e v a l n e v e r i g e , 
prilagoditve organizmov

25. 9. 201
5 
(2. a in 2. 
c) 

drugi letnik nemščina

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti 

1. 9. 2015 Izvedba vaje za športne oddelke v 
Kraščih

Marjetka Maučec

23. 10. 2015 Sajenje tuj ob šolskem igrišču Marjetka Maučec
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6.1.9 Kemija 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Alenka Jelen, prof. 

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA  

4. 3. 2016 Organizacija razstave Ptice – fotoulov 
dveh šolarjev (fotografije našega dijaka 
Matevža Škaliča) v sodelovanju s 
pomursko sekcijo DOPPS (z Moniko 
Podgorelec)

Marjetka Maučec

4.–8. 4. 2016 Mentorstvo študentki na pedagoški 
praksi

Renata Dominko

Od 1. 9. do  
31. 12. 2015

Biološki krožek: 
a) Sodelovanje z DZŽ Pomurja – 
zloženka Testiranje kozmetike in čistil 
na živalih in njena predstavitev 4. 10. 
2015 na Kužkovanju 2015 
b) Svetovni dan diabetesa – zdrava 
prehrana (dijakom delimo jabolka) 
c)  Svetovni dan boja proti aidsu – 
razdeljevanje rdečih pentelj

Renata Dominko

Damijana Hrastelj Ploj, prof. 
Alenka Jelen, prof. 
Tadeja Zver 
Ivica Glavak
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DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Raziskovalne naloge 

Projekti 

Obseg pouka kemije kot temeljne naravoslovne znanosti je bil izveden po 
urniku Gimnazije Murska Sobota v naslednjem obsegu: 

- 1., 2., in 3. letnik: 70 ur pouka, od tega 10 ur eksperimentalnih vaj. Pri 
vajah se dijaki delijo v skupine s po največ 17 dijaki v skupini.  

- 4. letnik: 140 ur pouka, od tega 20 ur laboratorijskih vaj. Pri vajah se 
dijaki delijo v skupine s po največ 17 dijaki v skupini. 

Obseg pouka 
Damijana Hrastelj Ploj 
Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. a, 1. š,  2. š,  3. a 
in 3 . š  ter  4. letnik; 140 ur pouka in 20 ur laboratorijskih vaj; razredništvo v 
1. a 

Alenka Jelen 
Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. b, 1. c, 2. a,  2. b 
in 2. c,  
3. b, 3. c in izbirni predmet kemija, 35 ur v 2. in 3. letniku; razredništvo v 3. 
c 

Tadeja Zver, laborantka pri kemiji 
Ivica Glavak, laborant pri kemiji

Šolsko in državno tekmovanje iz kemije 
Priprava dijakov in izvedba šolskega tekmovanja; priprava dijakov in 
spremstvo na državno tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije

 Miha Lebar:  Vsebnost antioksidantov in fenolnih spojin v jabolkih
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Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Damijana Hrastelj Ploj 
Evropski teden zmanjševanja odpadkov 
Teden mobilnosti 
Mentorica dijaške skupnosti 

Alenka Jelen 
Zunanja ocenjevalka na maturi 
Članica skupine bolničar; priprava na tekmovanje

Damijana Hrastelj Ploj 
Delo z nadarjenimi dijaki, seminarske naloge, referati. Dodatne konzultacije, 
pomoč pri pripravi na tekmovanja, iskanju različne literature … 

Alenka Jelen  
Izvedba naravoslovnih delavnic na Fakulteti za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru 

Konzultacije in individualne ure so bile izvedene po dogovoru z dijaki.

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina M o ž n o s t 
m e d p r e d m e t n e g a 
povezovanja

Dan znanosti na Fakulteti 
z a n a r a v o s l o v j e i n 
matematiko Univerze v 
Mariboru 

Ekskurzija na Institut 
»Jožef Stefan« v Ljubljani 
in v Pivovarno Laško

2 9 . 
j a n u a r 
2016 

j a n u a r 
2016

d i j a k i 
n a r a v o s l o v n i h 
predmetov 

d i j a k i 
n a r a v o s l o v n i h 
predmetov

k e m i j a , f i z i k a i n 
biologija 

k e m i j a , f i z i k a i n 
biologija
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Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

6.1.10 Fizika 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Franc Trplan, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA 

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti 

31. marec 2016 

22. 4. 2016  

Julija 2016 

V šolskem letu 
2015/2016 

V šolskem letu 
2015/2016 

V šolskem letu 
2015/2016 

delavnica za OŠ Puconci 

d e l a v n i c a z a O Š i z 
Radencev in z Negove – 
priprava krem za roke in 
mazil za ustnice 

8. festival talentov v OŠ v 
Črenšovcih 
» O d p r t a k u h i n j a « , 
kemijski poskusi s plini 

konzultacije in priprava 
d e m o n s t r a c i j s k i h 
poskusov 

p o p r a v a p o r o č i l o 
laboratorijskem delu 
maturantov 
š t ud i j s k a s k up i n a v 
Ljubljani 

Alenka Jelen 

Alenka Jelen 

Alenka Jelen 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 
Jelen 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 
Jelen 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 
Jelen  

• Franc Trplan, prof. 
• dr. Renato Lukač, prof. 
• Branko Prelec, laborant



&44

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Pouk fizike kot temeljne naravoslovne vede razvija sposobnost dijakov za 
preučevanje naravnih pojavov s področja fizike, tako da spozna metode, ki jih 
uporabljamo pri preučevanju fizikalnih pojavov, in se seznani z glavnimi 
fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo vedenje o materialnem svetu. 
Dijaki se seznanijo z vplivom odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in na splošne 
predstave o materialnem svetu. 

Obseg pouka: 
- 1., 2. in 3. letnik: 70 ur pouka. Pri vajah se dijaki delijo v skupine s po največ 
17 dijaki v skupini.  
- 4. letnik: 140 ur pouka. Pri laboratorijskih vajah se dijaki delijo v skupine s po 
največ 17 dijaki v skupini. 

Franc Trplan 

▪ pouk fizike, vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. š, 2. š, 3. a, 3. b, 3. 
c in 3. š 

▪ pouk fizike, 140 ur na šolsko leto: 4. letnik – priprave na maturo iz fizike  

Renato Lukač 

- pouk fizike, vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 
2. b in 2. c   

Branko Prelec: laborant pri fiziki
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Raziskovalne naloge 

Franc Trplan 
Astronomija 

• Strokovno delo pri tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 
priznanja (10. 12. 2015) 

• Član šolske tekmovalne komisije 
Fizika 

• Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike  
• Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za 

Stefanova priznanja: 
- organizator šolskega tekmovanja 2. marca 2016 
- predsednik šolske tekmovalne komisije 2. marca 2016  
- član regijske tekmovalne komisije 18. marca 2016 

Naravoslovje 
• Priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovja (področje fizike)  
• Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju naravoslovja: 

- organizator šolskega tekmovanja 24. novembra 2015 

Renato Lukač 
Astronomija 

• Strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za 
Dominkova priznanja 10.  12.  2015: predsednik šolske tekmovalne 
komisije, lokalni organizator šolskega tekmovanja 

• Priprava dijakov na tekmovanje iz astronomije 
• Strokovno delo pri državnem tekmovanju v znanju astronomije za 

Dominkova priznanja 9.  1.  2016: vodja tekmovanja za skupino 
severna in vzhodna Slovenija  

• Priprava in izvedba državnega tekmovanja iz astronomije  

Fizika 
• Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike  

Naravoslovje 
• Priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovja (področje fizike)  
• Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju naravoslovja: 

- organizator šolskega tekmovanja 24. novembra 2015

Franc Trplan 
Mentorstvo pri raziskovalni nalogi s področja astronomije ali fizike z naslovom 
Hoja ali tek (avtorja Nika Bunderla in Luka Ternar iz 3. b): 
▪ zlato priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev v Ljutomeru 

4. aprila 2016 
▪ srebrno priznanje na državnem srečanju v Murski Soboti 16. maja 2016
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Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije 

Franc Trplan 
• Sodelovanje v okviru projekta OpenProf.com (izdelava e-gradiva za 

predmet fizika) 

Renato Lukač 
• LAN-Party Epicenter s spid.si v Gimnaziji Murska Sobota in SPTŠ, 

december 2015: organizacija  
• Vodenje delavnic o varni rabi interneta v sklopu Safe.si in e-šolstva  
• Upravljanje in vzdrževanje:  

▪ internetnih strežnikov   
▪ omrežne komunikacijske opreme 
▪ deloma računalniške opreme   
▪ brezžičnega omrežja EDUROAM 
▪ računalniške učilnice (OS GNU/Linux)

Franc Trplan 
• Izvedba naravoslovnih delavnic na Fakulteti za naravoslovje in 

matematiko Univerze v Mariboru 
Renato Lukač 

• OIV Astronomija 
• OIV Popularizacija znanosti

Dijakom je bila po dogovoru z njimi nudena učna pomoč.

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetn
o 
povezovanje, 
opombe

Ogled Jedrske elektrarne Krško 
in multimedijskega centra za 
energijo in energetiko GEN-i

14. 1. 20
16

četrti letnik 
(skupina za 
maturo)

kemija
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Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

6.1.11 Informatika 

ČLANSTVO 

Vodja in članica aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetn
o 
povezovanje, 
opombe

Poljska – Krakov
24.–
27. 2.  
2016

drugi letnik geografija in 
zgodovina

Naravoslovne delavnice na 
Fakulteti za naravoslovje in 
matematiko Univerze v 
Mariboru

29. 1. 
2016

dijaki 
naravoslovnih 
predmetov

biologija, 
kemija in 
fizika

Splošna bolnišnica Murska 
Sobota

1. 6 . 
2016

dijaki izbirnega 
predmeta fizika v 
drugem in tretjem 
letniku 

biologija

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti 

3. 9. 2015 Izvedba vaje za športne oddelke (2. š) v 
Kraščih Franc Trplan

16. 11. 2015 Delavnice iz elektrike za učence OŠ 
Beltinci

strokovni aktiv 
učiteljev fizike

20. 4. 2016 Izvedba vaje za športne oddelke (1. š) v 
Kraščih Franc Trplan

Šolsko leto 
2015/2016

Izdelava učnih pripomočkov za merjenje: 
1)   svetlobnega toka 
2) obhodnega časa krožečega telesa 
3) interference svetlobe 

strokovni aktiv 
učiteljev fizike

Šolsko leto  
2015/2016

Izvedba predavanj za osnovne šole v 
regiji s področja varne rabe interneta Renato Lukač

Šolsko leto  
2015/2016

Priprava učencev na tekmovanje iz 
astronomije za osnovne šole v regiji Renato Lukač
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IZVAJANJE POUKA  

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

1. letnik 
Del pouka je za vse dijake istega oddelka skupen, pri vajah pa se delijo v dve 
skupini, pri čemer je ena skupina pri pouku, druga pa je v tem času prosta 
oz. na malici. Idealno bi bilo vaje izvajati v dveh zaporednih urah, vendar v 
vseh oddelkih zaradi zahtev urnika (in proste ure za malico) to ni mogoče. 

V šolskem letu 2015/2016 sta bila v štirih oddelkih prvega letnika (a, b, c in 
š) 102 dijaka. Ob koncu pouka so bili pri informatiki vsi uspešni. 

4. letnik 
Informatika je izbirni predmet za maturo. Izvaja se v obsegu 140 ur, čeprav 
je snov po učnem načrtu razdeljena na 210 ur. Dijaki pri tem predmetu 
izdelajo projektno maturitetno nalogo, ki v skupnem seštevku predstavlja 20 
odstotkov ocene. 

V šolskem letu 2015/2016 je izbirni pouk informatike na maturi obiskovalo 
devet dijakov 4. a in 4. b. Vsi so uspešno izdelali letnik in opravili maturo. 
Povprečna ocena na maturi je bila 2,8.

Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje v računalništvu in informatiki BOBER. 
Dijaki so dosegli 30 bronastih priznanj. En dijak se je uvrstil na državno 
tekmovanje. 

- pilotni projekt formativno spremljanje znanja v 1. š 
- poskusno uvajanje programiranja v prvi letnik – udeležba pri projektu CS4HS 
- »master teacher« za projekt CS4HS 
- izbira prototipa projekta e-regije
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Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Delavnice iz informatike za: 
- desetprstno slepo tipkanje 
- programiranje v html 
- programiranje v programu SCRATCH 
- omrežje WI-FI (sodelovanje s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko Univerze v Mariboru)

Dodatno delo in navodila dijakom 1. b skoraj pri vsaki uri oddelka

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetn
o 
povezovanje, 
opombe

Dnevi računalništva v Polhovem 
Gradcu

24. 11. 
2015

prvi in četrti letnik informatika  in 
glasba  (obisk 
filharmonije)

Čas izvedbe Dejavnost N o s i l k a 
dejavnosti25. 9. 2015 organizacija ekskurzije v Lendavo 

(ogled razstave Picasso, ogled 
sinagoge in kulturnega doma)

R o m a n a 
Vogrinčič

1 2 . 1 1 . 
2015

GMS gre v OŠ 
O Š R a d e n c i , d e l a v n i c a 
desetprstnega slepega tipkanja

R o m a n a 
Vogrinčič

1 8 . 1 2 . 
2015

GMS gre v OŠ 
OŠ Bistrica, delavnica desetprstnega 
slepega tipkanja

R o m a n a 
Vogrinčič

30. 3. in 6. 
4. 
2016

nadzor dijakov za raziskavo Pisa R o m a n a 
Vogrinčič

21. 4. 2016 spremstvo dijakov na predstavo 
Step Africa

R o m a n a 
Vogrinčič
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6.1.12 Sociologija, psihologija in filozofija 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Melisanda Sedonja, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Raziskovalne naloge 

21. 6. 2016 GMS gre v OŠ 
O Š N e g o v a , d e l a v n i c a 
desetprstnega slepega tipkanja

R o m a n a 
Vogrinčič

Šolsko  leto 
2015/2016

urejanje spletne strani www.gim-
ms.si

R o m a n a 
Vogrinčič

Šolsko  leto 
2015/2016

prenova spletne strani www.gim-
ms.si

R o m a n a 
Vogrinčič

Januar 2016 mentorstvo pripravniku R o m a n a 
Vogrinčič

• Irena Horvat, prof. 
• Drago Balajc, prof. 
• mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 
• mag. Jasna Vuradin Popović, prof.

Pouk sociologije je bil izveden v obsegu od 100 do 110 odstotkov. Obravnavane 
so bile še dodatne izbirne vsebine (o temah zdravja, odklonov v spolnosti in 
značilnostih medijev). Presežek je bil prav tako pri pouku psihologije in 
filozofije. Pri pouku je bil poudarek na dejavnih metodah poučevanja.

December 2015 – Gymnasium (Kranj – debata o aktualnih socioloških temah 
EU) 
Februar 2016 – Gymnasium (Ljubljana) 
Marec 2016 – Gymnasium (Novo mesto – polfinale)

http://www.gim-ms.si/
http://www.gim-ms.si/
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Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Ekskurzije in terensko delo 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

PSH – raziskovalna naloga na regijskem tekmovanju (srebrno priznanje) – april 
2016, Ljutomer

September – dan mobilnosti 
Oktober – dan duševnega zdravja 
November – dejavnosti ob svetovnem dnevu filozofije 
November – tržnica znanja (GMS gre v OŠ) 
April – delavnica za učence OŠ Odranci in OŠ Kuzma, predavanje za starše v OŠ 
Kuzma in OŠ Grad (projekt GMS gre v OŠ)

Priprava raziskovalne naloge z dijakinjama 2. a (v šolskem letu 2015/2016 še 
nedokončane) 
Priprava dodatnih nalog pri pouku (za poglabljanje in razširjanje učnih vsebin) 

Individualno delo z dijaki s posebnimi potrebami (prilagajanje učnega gradiva 
ter dodatno preverjanje in ocenjevanje znanja) 
Psihološko svetovanje tudi drugim dijakom

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovan je , 
opombe

Evropski parlament oktobe
r 2015

učitelji sociologije soc io log i ja  i n 
zgodovina

Državni zbor RS – Ljubljana a p r i l 
2016

drugi letnik soc io log i ja  i n 
u m e t n o s t n a 
zgodovina
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Terensko delo 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

6.1.13 Umetnost 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: mag. Tomi Bušinoski, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA 

Naslov in kraj Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovan je , 
opombe

Projektni dan na Bukovnici oktober 
2015

vsi dijaki

Datum Dejavnost Nosilec dejavnosti 

15. 4. 2016 delavnica za dijake tretjega letnika – 
značilnosti invalidnih oseb

s t r o k o v n i a k t i v 
učiteljev sociologije, 
psihologije in filozofije 
ter organizacija Sonček

20. 4. 2016 delavnica in predavanje za dijake 
drugega letnika o značilnostih romske 
kulture

s t r o k o v n i a k t i v 
učiteljev sociologije, 
p s i h o l o g i j e i n 
f i l o z o f i j e  t e r 
predstavnika  romske 
skupnosti

• mag. Tomi Bušinoski, prof. 
• mag. Martina Mihoković, prof.
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DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

Projekti 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pouk je bil izveden po urniku Gimnazije Murska Sobota, in sicer 52 ur likovne 
umetnosti in 52 ur glasbe. Realizacija je bila v šolskem letu 2015/2016 nad sto 
odstotki. Vsak predmet po predmetniku zajema še 18 ur obveznih izbirnih vsebin 
umetnosti, določenih za vse tipe gimnazije. V teh vsebinah se opravijo 
dejavnosti in vsebine predmeta zunaj rednega pouka. Realizirane so bile vse 
dodatne ure v okviru obveznih izbirnih vsebin umetnosti.

Glasba 
Sodelovanje na mednarodnem festivalu ruske pesmi Veseli veter (2. aprila 
2016, doseženo tretje mesto v dani starostni kategoriji) 

Likovna umetnost 
Sodelovanje na natečajih: 
- na natečaju Ustvarimo boljši jutri (uvrstitev na državno tekmovanje) 
- na natečaju Ujemi trenutek ob Muri (uvrstitev med najboljše fotografije)

GMS gre v OŠ, vodja projekta Tomi Bušinoski 
Gledališki projekt Jugendkultursommer Ingolstadt  
Sodelovanje z Galerijo Murska Sobota

Dijaki so nastopili na različnih kulturnih prireditvah Gimnazije Murska Sobota 
in drugih (na prireditvah za IZUM, dobrodelnih prireditvah, ob dogodkih, 
povezanih s prostovoljstvom, na Festivalu talentov v OŠ F. Prešerna 
Črenšovci ...). Dijaki so se tako vključevali v glasbene skupine in zasedbe. 

Dijaki so bili vključeni v likovni krožek.

Učna pomoč šibkejšim dijakom je bila izvajana med govorilnimi urami in 
konzultacijami.
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Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Terensko delo 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Naslov ekskurzije Datum C i l j n a 
skupina

M e d p r e d m e t n o 
povezovanje, opombe

Maribor  (Univerzitetna 
k n j i ž n i c a  M a r i b o r, 
Umetnos tna ga le r i j a 
Maribor, SNG Maribor)

20. 11. 201
5

dijaki prveg
a letnika

knjižničnoinformacijsko 
z n a n j e ,  s l o v e n s k i 
jezik,  likovna umetnost  in 
glasbena umetnost

Lendava (Galer i ja in 
muzej Lendava, razstava 
g r a f i k P i c a s s a i n 
sodobnikov ter ogled 
koncertne dvorane in 
sinagoge)

25. 9. 2015 dijaki prveg
a letnika

g l a s b e n a  u m e t n o s t , 
likovna umetnost,  
umetnostna zgodovina  in 
zgodovina

Naslov in kraj Č a s 
izvedbe

Ciljna skupina Medpredmet
n o 
povezovanje, 
opombe

Obisk vseh razstav v tekočem 
šolskem letu v Galeriji Murska 
Sobota, delavnice ob razstavah

septemb
er 2015–
j u n i j 
2016

d i j a k i p r v e g a 
letnika in dijaki 2. š

l i k o v n a 
u m e t n o s t 
in umetnostna 
zgodovina

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti 

2. 9. 2015 plesna predstava Pozor, hud ples Tomi Bušinoski

17. 9. 2016 glasbena delavnica za dijake prvega 
letnika

Tomi Bušinoski

24. 11. 2015 ogled dvorane Slovenske filharmonije Tomi  Buš inoski  in 
Romana Vogrinčič

10. 12. 2015 9. medrazredni koncert dijaki prvega letnika

13. 4. 2016 10. medrazredni koncert dijaki prvega letnika
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6.1.14 Športna vzgoja 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Mitko Nasevski, prof.  

Člani strokovnega aktiva 

IZVAJANJE POUKA 

DRUGO STROKOVNO DELO 

Tekmovanja 

25. 9. 2015 ogled razstave grafik Picassa in 
sodobnikov (v Lendavi)

Martina  Mihoković, 
Galerija  in  muzej 
Lendava

Šolsko  leto 
2015/2016

delavnice v okviru projekta GMS gre v 
OŠ

Tomi Bušinoski in 
Martina Mihoković

Šolsko  leto 
2015/2016

šolska prehrana Martina Mihoković

Šolsko  leto 
2015/2016

organizacija OIV Tomi Bušinoski

Šolsko  leto 
2015/2016

vzdrževanje e-Asistenta Tomi Bušinoski

Šolsko  leto 
2015/2016

vodenje strokovnega aktiva Tomi Bušinoski

F e b . – a p r . 
2016

raziskava Pisa Tomi Bušinoski

• Marjan Horvat, prof. 
• Franc Hauko, prof. 
• Janko Hochstätter, prof.  
• Mitko Nasevski, prof.

Pouk je bil izveden po učnem načrtu. 
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Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2015/2016 

Izvedeno je bilo tekmovanje v odbojki za dijake v četrtfinalu in polfinalu ter 
za dijakinje v četrtfinalu. V odbojki so se dijaki uvrstili v finale, prav tako 
tudi dijakinje v nogometu. Dijakinje so ekipno zasedle tretje mesto v šahu, 
Ana Šterman pa je ubranila naslov državne prvakinje v badmintonu.

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe

Ogled smučarskih skokov v 
Planici 

18. 3. 
2016

dijaki športnih 
oddelkov

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmet
no 
povezovanje, 
opombe

Ogled košarkarske tekme na 
evropskem prvenstvu v Zagrebu

dijaki športnih 
oddelkov

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti 

Avgust 2016 srečanje študijske skupine Marjan Horvat, Janko 
Höchstätter in Mitko 
Nasevski
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7 ŠOLSKI PROJEKTI 

Uspešno je bil realiziran projekt obnove zunanjega šolskega športnega igrišča v 
sodelovanju s Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota, z Mestno četrtjo 
Park Murska Sobota in Mestno občino Murska Sobota ter drugimi občinami, ki so 
prav tako prispevale sredstva. 

Izveden je bil projekt ob Bukovniškem jezeru s sloganom GMS vrti kolesa in obuja 
spomine. 
Nadaljeval se je tudi projekt GMS gre v OŠ, s katerim se Gimnazija Murska Sobota 
z bližnjimi šolami povezuje po vertikali. 

Junija 2016 je bila uspešna tudi prijava Gimnazije Murska Sobota na razpis Zavoda 
RS za zaposlovanje v programu za javna dela. 

Gimnazija Murska Sobota je po uspešni prijavi na razpis projektna partnerica v 
projektu Interreg, v katerem sodelujeta Slovenija in Avstrija.  

Na razpisu za investicijskovzdrževalna dela Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport RS je Gimnaziji Murska Sobota skupaj s Srednjo poklicno in tehniško šolo 
Murska Sobota uspelo pridobiti sredstva za obnovo fasade na šolski stavbi. 
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8 MATURA 2016 

Rezultati opravljanja mature v spomladanskem roku leta 2016 

Povprečno število točk na državni ravni je 19,48. Zlata maturantka v 
spomladanskem roku je bila Urška Kolmanko. 23 točk in več je doseglo 18 dijakov. 
Skupno sta v spomladanskem in jesenskem roku  k maturi pristopila 102 dijaka 
Gimnazije Murska Sobota. Uspešnih je bilo 97 dijakov (95 %). 

Razre
d

Število dijakov, ki so 
maturo opravljali prvič

Število dijakov, ki so 
uspešno opravili maturo

P o v p r e č n o 
število točk

4. a 24 24 18,45

4. b 27 27 17,88

4. c 25 25 20,28

4. š 20 18 16,77

Skupa
j

96 94 (98 %) 18,3
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9 POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

Delo v šolski knjižnici je potekalo v skladu z letnim načrtom za šolsko knjižnico. 

Strokovno in organizacijsko delo 

Delo v knjižnici obsega nakup knjig in drugega gradiva (leposlovnih in strokovnih 
knjig ter učbenikov). Poudarek je predvsem na nakupu učbenikov za učitelje. 
Zaradi trenutnega finančnega stanja je bil obseg nakupa zmanjšan. Nakup se 
izvede po posvetu s strokovnimi delavci, splošno gradivo pa knjižničarka nakupuje 
po lastni presoji in glede na razpoložljiva sredstva. Knjižničarka skrbi za obdelavo 
knjig in drugega informacijskega gradiva (katalogizacijo, klasifikacijo, 
opremljanje gradiva z etiketo in postavitev na ustrezno mesto v knjižnici). Redno 
spremlja tudi knjižne in neknjižne novosti. 

Posredniško delo 

Ena izmed glavnih nalog v šolski knjižnici je izposoja gradiva, ki poteka celo šolsko 
leto od septembra do konca junija. Izposoja je iz leta v leto večja, saj so cilji 
mature zahtevni. Večinoma poteka individualno, med svetovanjem in nudenjem 
strokovne pomoči pri izbiri strokovnega, leposlovnega (knjižnega in neknjižnega) 
gradiva. 
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V šolski knjižnici se vodi tudi evidenca o številu obiskov in izposojenem gradivu. 
Pripravlja se tudi različna statistika in se izvaja anketiranje za knjižnico. Finančno 
stanje knjižnice se usklajuje z evidenco v računovodstvu šole. 

Pedagoško delo 

Gre za knjižnično in knjižno vzgojo v posameznih oddelkih z namenom 
pridobivanja knjižničnoinformacijskega znanja in medpredmetnega povezovanja. 
Pri teh urah so dijaki seznanjeni z ureditvijo knjižnega fonda, z načinom izposoje 
ter tudi z vrsto in uporabo strokovnih priročnikov (leksikonov, enciklopedij in 
slovarjev). Knjižničnoinformacijsko znanje je del obveznih izbirnih vsebin,  
namenjenih pa mu je 15 pedagoških ur od prvega do četrtega letnika. V šolskem 
letu 2015/2016 je obsegalo naslednje vsebine: 

• sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake prvega letnika (v 
sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota) – dve uri; 

• za dijake prvega letnika branje knjige v obliki stripa Živalska kmetija 
avtorja Andreja Rozmana Roze in pisanje eseja na ravni medpredmetnega 
povezovanja med knjižnico in predmetom slovenščina; 

• osnovne informacije o šolski knjižnici – dve uri; 
• domoznanska literatura – dve uri; 
• navajanje virov pri seminarski nalogi – dve uri; 
• osnove Cobissa – dve uri; 
• obisk pisatelja – dve uri; 
• obisk Univerzitetne knjižnice Maribor – dve uri; 
• obisk Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani – dve uri.  

Število realiziranih ur je razvidno iz dnevnika v e-Asistentu. 

Drugo delo 

Drugo delo je vključevalo: 
– skrb za prijeten videz šolske knjižnice (popestritev s plakati); 
– pripravo priložnostnih knjižnih razstav; 
–  sodelovanje pri ogledu kulturnih prireditev, na športnih dnevih, pri izvajanju 
strokovnih ekskurzij;  
– sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake prvega letnika (v 
sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota), realizirano v 
okviru dejavnosti za pridobivanje knjižničnoinformacijskega znanja; 
– za dijake prvega letnika sodelovanje pri branju stripa Živalska kmetija Andreja 
Rozmana Roze kot pripravi na pisanje eseja na ravni medpredmetnega 
povezovanja med knjižnico in poukom slovenščine; 
– izvedbo literarne delavnice (17. 11. 2015), ki jo je vodila Tilka Jamnik v okviru 
projekta medgeneracijskega branja; obiskali so nas učenci Osnovne šole I Murska 
Sobota;  
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– nadzor pri maturi ter pri skupnem ocenjevanju znanja; 
– udeležbo na projektnem dnevu ob Bukovniškem jezeru;  
–  dejavno vključitev v skupino za humanitarne dejavnosti; 
– organiziranje novoletnega bazarja; 
– sodelovanje knjižničarskega krožka z bazarjem na medrazrednem koncertu 
dijakov prvega letnika 10. 12. 2015; 
– 5. 12. 2015 predstavitev knjižničarskega krožka na »Mikloševem senju« in 21. 12. 
2015 predstavitev na božično-novoletnem sejmu v Murski Soboti; 
– vključevanje v aktualno dogajanje, ki je bilo tudi fotografsko dokumentirano in 
pripravljeno za objavo na spletni strani šole in na šolskem zaslonu pred zbornico; 
–  izvedbo literarnega srečanja s pisateljem Ferijem Lainščkom (10. 3. 2016, za 
dijake četrtega letnika);  
– urejanje aktualnih objav na šolskem zaslonu pred zbornico;  
– sprotno skrb za knjižni kotiček pri zbornici ter urejanje in pripravo različnih 
aktualnih in priložnostnih razstav (razstavo literarnih in likovnih del naših dijakov 
in dijakinj, v sodelovanju s slavisti, razstavo o Feriju Lainščku, gostujočo razstavo 
Valentina Kubaleta ob tednu vseživljenjskega učenja, izvedbo projekta Rastem s 
knjigo, pripravo novoletne razstave, priložnostne razstave glasil nekdanjih 
maturantov, razstavo ob kulturnem prazniku itd.); 
–  20. 11. 2015 v okviru knjižničnoinformacijskega znanja obisk Univerzitetne 
knjižnice Maribor za dijake prvega letnika; 
– izvedba strokovne ekskurziije v London od 21. 1. do  25. 1. 2016 v  okviru 
obveznih izbirnih vsebin po prosti izbiri  v sodelovanju s turistično agencijo Twin ; 
–  14. 4. 2016 v okviru knjižničnoinformacijskega znanja obisk Narodne in 
univerzitetne knjižnice v Ljubljani za dijake drugega letnika;  
– sodelovanje in predstavitev knjižnice na informativnem dnevu 12. in 13. 2. 2016; 
–  sodelovanje s centrom za socialno delo in koordiniranje pri izvedbi družbeno 
koristnega dela treh oseb.   

Strokovno spopolnjevanje 

Knjižničarka je spremljala novosti s knjižnega trga, sodelovala s knjižnicami, z 
založbami, Društvom šolskih knjižničarjev in Zvezo bibliotekarskih društev, 21. 8. 
2015 se je udeležila študijskega srečanja v Naklem.  

Knjižničarski krožek 

Knjižničarski krožek je uspešno deloval že sedmo leto, in sicer v okviru izbirnih 
vsebin, predvsem pri pripravi razstav. Uspešno se je vključeval v dogajanje v šoli, 
poskrbel za novoletno okrasitev šole, sodeloval pri novoletnem bazarju, 
kulturnem tednu, informativnem dnevu, medgeneracijskem branju. 15. 6. 2016 je 
obiskal Mestno knjižnico Lendava in stolp Vinarium v Lendavskih goricah. Skrbel je 
za prijeten videz v šolski knjižnici in sodeloval pri delu, povezanem z učbeniškim 
skladom. 
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Učbeniški sklad 

Knjižničarka je skrbnica učbeniškega sklada od šolskega leta 1999/2000, ko je bil 
vpeljan učbeniški sklad. V šolskem letu 2016/2017 bodo ponujeni učbeniki 
maturantom za izbirne predmete za četrti letnik, in sicer za geografijo, 
sociologijo, psihologijo in biologijo. Največ dela je ob koncu in začetku šolskega 
leta. Celo leto pa v šolski knjižnici poteka izposoja tudi učbenikov za nižje 
letnike, ki so še na voljo, maturantom. 

10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolsko svetovalno službo je v vodila socialna delavka Brigita Hari. Njeno delo je 
temeljilo na programskih smernicah svetovalnega dela za gimnazije. Pretežno se 
je nanašalo na naslednja področja:  
– načrtovanje, spremljanje in evalvacijo dela šole in šolskega svetovalnega dela;  
– razvojno-analitične naloge;  
– svetovalno delo z dijaki;  
– svetovanje učiteljem;  
– svetovanje staršem;  
– strokovno izpopolnjevanje;  
– pripravo gradiva, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo.  

Svetovalna delavka je svojo obvezo dopolnjevala v Srednji poklicni in tehniški šoli 
Murska Sobota v obsegu 15 odstotkov. Njeno delo je temeljilo na svetovalnem delu 
z dijaki s posebnimi potrebami, z dijaki z učnimi težavami in na delu pri karierni 
orientaciji dijakov zaključnega letnika štiriletnih programov. Vodila je skupino 
enajstih dijakov prostovoljcev. Udeležila se je mesečnih pedagoških in redovalnih 
konferenc. 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA 
SVETOVALNEGA DELA  

Obsegalo je naslednje dejavnosti: 
– oblikovanje štirih oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2015/2016; 
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–  oblikovanje drugih dvanajstih oddelkov, upoštevajoč prepise, izpise in 
ponavljanje; 
– sodelovanje pri evalvaciji dela šole (glede vpisa, osipa in učnega uspeha);  
– posvetovalno delo z vodstvom šole (individualne oblike sodelovanja);  
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva (12. in 13. 2. 2016); 
–  organizacijo predinformativnega dneva za dijake četrtega letnika, ki se je 
odvijal v Gimnaziji Murska Sobota 4. 12. 2015. 

RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE  

Izvedene so bile naslednje dejavnosti: 
– analiza vpisa novincev; 
– analiza vpisa na fakultete (glede na prvo željo);  
– priprava podatkov o dosežkih dijakov; 
– analiza anketiranja dijakov prvega letnika o njihovih pričakovanjih, ki je bilo 
izvedeno na začetku šolskega leta; 
– priprava individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami, priprava 
poročil za dijake s posebnimi potrebami (za računovodstvo, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport RS);  
– priprava poročila ŠOL-S; 
–  sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva Ljubljana v projektu 
izdelave slovenske oblike vprašalnikov o prilagoditvenem vedenju; 
– sodelovanje s šolskim koordinatorjem pri izvedbi raziskave Pisa; 
–  sodelovanje pri organizaciji raziskave Mladi v zrcalu dialoga, odpuščanja in 
sprave; izvajalci so bili predstavniki Socialne akademije, sodelovali pa so dijaki 3. 
c; 
– sodelovanje pri nacionalni evalvaciji študije dodatne strokovne pomoči za dijake 
s posebnimi potrebami (vključeni učitelji). 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI  

Dejavnosti s tega področja so bile naslednje:  
–  pomoč dijakom pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (svetovanje in pomoč 
družinam pri pridobitvi otroških dodatkov, štipendij, družinskih pokojnin, denarnih 
pomoči, subvencij za malico, prevoz in učbenike); 
–  vpis in sprejem novincev (uvodni razgovor s kandidati, sprejem in kontrola 
ustreznih   dokumentov, zapis posebnih kandidatovih želja in potreb);  
– posredovanje informacij in pomoč pri prenosu prijav;  
– posredovanje informacij in pomoč pri prešolanju ali ponavljanju letnika;  
– vpis dijakov tujcev (svetovanje in priprava dokumentacije); 
–  svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih 
težav  
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  (obravnavanih je bilo 24  dijakov; veliko dijakov je dnevno prihajalo po različne 
informacije in nasvete);  
–  sodelovanje z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu in 
sodelovanje z razredniki pri pripravi pedagoških pogodb; 
– organizacija sistematičnih pregledov za dijake prvega letnika; 
– timski sestanki v povezavi z dijaki Gimnazije Murska Sobota v Univerzitetnem 
kliničnem centru Maribor (služba za otroško in mladinsko psihiatrijo); 
– spremljanje dosežkov dijakov, vodenje evidenc in urejanje šolske oglasne deske. 

SKUPINSKE OBLIKE DELA Z DIJAKI ZARADI IZBOLJŠANJA KAKOVOSTI UČENJA IN 
POKLICNA ORIENTACIJA  

Prvi letnik (oddelki 1. a, 1. b, 1. c in 1. š) 

Prvo srečanje (septembra 2015)  
Predstavitev dela svetovalne službe, podajanje različnih informacij in namigov za 
lažje učenje, pogovor o življenju in delu šole, delavnica o pričakovanjih 

Drugo srečanje (septembra 2015) 
Delavnica na temo motivacije  

Tretje srečanje (oktobra 2015)  
Delavnica na temo načrtovanje časa in priprava učnega okolja  

Četrto srečanje (novembra 2015)  
Delavnica na temo metod učenja in prepoznavanje lastnega sloga učenja  

Peto srečanje (decembra 2015)  
Delavnica na temo priprave na test, obravnava stresnih situacij in učenja tehnik 
za premagovanje stresa  

Šesto srečanje (maja 2016)  
Pogovor o uresničitvi pričakovanj in o zadovoljstvu z učnim uspehom  

Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in veliko 
razpravljanja. Za dijake prvega letnika je bilo organizirano predavanje na temo 
zdrave spolnosti (izvedlo ga je Društvo študentov medicine Maribor v okviru 
projekta Ljubezen in spolnost). 

Drugi letnik (oddelki 2. a, 2. b, 2. c in 2. š) 

Svetovalna delavka se je po dogovoru vključevala k razrednim uram. Bilo je več 
krajših srečanj z dijaki.  
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Tretji letnik (oddelki 3. a, 3. b, 3. c in 3. š) 

Prvo srečanje (novembra 2015)  
Intenzivni pogovori o odkrivanju poklicnega cilja, posredovanje gradiva in 
obveščanje dijakov 

Drugo srečanje (januarja 2016)  
Odkrivanje poklicnih interesov, posredovanje informacij, posebnosti vpisnega 
postopka, dogovor o ogledu delovnih organizacij 

Tretje srečanje (februarja 2016)  
Spoznavanje fakultet in programov, pregled razpisa za vpis 
Predstavitev vprašalnika Vodič za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti  
Dokončen dogovor o obisku v ustanovah  

SPOZNAVANJE POKLICEV 

Med zimskimi počitnicami (od 22. do 26. 2. 2016) je bil organiziran ogled poklicev 
v različnih ustanovah v Murski Soboti in njeni bližini.  

Dijaki so obiskali:  
– Ambulanto za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalik (za področje klinične 
psihologije), 
– Center za socialno delo Murska Sobota (za področje socialnega dela), 
– Družbo za načrtovanje in inženiring (za področji gradbeništva in arhitekture), 
– Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za medicinsko 
mikrobiologijo Murska Sobota (za področji mikrobiologije in laboratorijskega 
dela), 
– Policijsko postajo Murska Sobota (za področji policije in kriminalistike),  
– Radio Murski val (za področje novinarstva), 
– Splošno bolnišnico Murska Sobota (za področja babištva, kirurgije, fizioterapije 
in splošne medicine),  
– podjetje Veterinaria (za področje veterine), 
– Zdravstveni dom Murska Sobota (za področje logopedije). 

Osnovno šolo I Murska Sobota (za področje razrednega pouka) in Osnovno šolo IV 
Murska Sobota (za področji specialne in rehabilitacijske pedagogike) so dijaki 
obiskali med šolskim letom.  

Četrto srečanje (marca in aprila 2016)  
Vtisi po ogledu ustanov 
Pogovor o izbirnih predmetih v zvezi s študijsko smerjo  
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Dijaki tretjega in četrtega letnika so v treh skupinah obiskali patološki oddelek 
Splošne bolnišnice v Murski Soboti in prisostvovali pri obdukciji. 

Dijaki 3. a, 3. b in 3. c so reševali vprašalnik Vodič za načrtovanje izobraževalne 
in poklicne poti Johna L. Hollanda. Seznanjeni so bili tudi z interpretacijo 
rezultatov.  

Četrti letnik (oddelki 4. a, 4. b, 4. c in  4. š) 

Prvo srečanje (oktobra 2015) 
Posredovanje splošnih informacij, dogovor glede predstavitve fakultet in visokih 
šol, informacije glede študija v tujini, spoznavanje bolonjskega procesa, vpisnega 
postopka in izračuna minimumov.  

Drugo srečanje (decembra 2015)  
Posredovanje informacij, gradiva o fakultetah, pogovor o željah, interesih in 
sposobnostih, seznanitev z informacijami Zavoda RS za zaposlovanje, 
informiranost glede pridobitve digitalnih potrdil (svetovalna delavka je zbrala 
vloge za pridobitev digitalnih potrdil in jih odnesla na Upravno enoto Murska 
Sobota). 

Tretje srečanje (februarja 2016)  
Posebnosti vpisnega postopka, predstavitev razpisa za vpis, pogovor o 
informativnem dnevu  

Četrto srečanje (marca 2016)  
Izpolnjevanje prijav za vpis  

Peto srečanja (maja 2016)  
Preverjeno je bilo stanje prijav na fakultetah. Sledil je pogovor o možnostih 
pridobitve štipendij, o bivanju v študentskih domovih in zaposlitvenih možnostih. 
Evidentirane so bile prve študijske želje. 

Dijaki so bili obveščani s sporočili na šolski oglasni deski in šolski spletni strani, 
pripravljeno je bilo različno interno gradivo ter posredovano gradivo univerz in 
Zavoda RS za zaposlovanje.  

PREDSTAVITEV FAKULTET  

Za dijake tretjega in četrtega letnika je bila 5. 12. 2015 v šolski telovadnici 
organizirana predstavitve fakultet Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in 
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Univerze na Primorskem ter zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater 
Europaea. Predstavili so se tudi tri višje šole, Studio Naris, Študentski domovi 
Maribor, Študentski domovi Ljubljana in Klub prekmurskih študentov. 

OBRAVNAVA DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  

Dejavnosti v šolskem letu 2015/2016 so bile naslednje: 
– evidentiranje trinajstih dijakov s posebnimi potrebami; 
– priprava individualiziranih programov;  
– predlaganje za postopek morebitnih štirih novih kandidatov;  
– svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole;  
– zbiranje in shranjevanje dokumentacije;  
– priprava poročil za računovodstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
RS in Zavod RS za šolstvo, Območno enoto Murska Sobota.  

PROSTOVOLJSTVO  

V šolskem letu 2015/2016 je svetovalna delavka vodila skupino 24 dijakov 
prostovoljcev, ki so bili vključeni v delovanje vrtcev v Murski Soboti, vrtca na 
Tišini, Male hiše (zavetišča za živali), Osnovne šole I  Murska Sobota, Osnovne šole 
IV Murska Sobota in Centra za starejše v Murski Soboti.  

Triindvajset dijakov in dijakinj prvega, drugega in tretjega letnika je bilo dejavno 
vključenih v izvedbo športno-družabnega srečanja učencev Osnovne šole IV in 
drugih osnovnih šol Mestne občine Murska Sobota (15. 3. 2016). 

Dijaki prvega in drugega letnika so 25. 5. 2016 v okviru dneva za spremembe 
obiskali Center za starejše v Murski Soboti. Dijaki prostovoljci so varovancem 
doma popestrili dan z glasbenimi točkami.  

Septembra in oktobra 2015 smo zbirali oblačila in sanitetni material za migrante 
in ga 20. 10. 2016 odpeljali v namestitveni center v Gornji Radgoni. 

PROMOCIJA ŠOLE 

Dejavnosti v zvezi s promocijo Gimnazije Murska Sobota so bile naslednje: 
– sodelovanje pri pripravi informativnega dneva (dejavna udeležba na 
informativnem dnevu); 
– sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva; 
– sodelovanje na festivalu IZUM, ki je za srednje šole potekal 24. in 25. 11. 2015 v 
Murski Soboti. 
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SVETOVALNO DELO Z UČITELJI  

Obsegalo je naslednje dejavnosti: 
– sodelovanje z razredniki v primerih obravnav dijakov in dnevne pogovore v zvezi 
z učnim uspehom, disciplino in različnimi stiskami dijakov;  
– sodelovanje z učitelji glede izboljšanja učnega uspeha dijakov in vodenja 
razreda; 
– sodelovanje z učitelji glede dela z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi 
potrebami;  
– sodelovanje na pedagoških konferencah;  
– vodenje dokumentacije in pripravo poročila o izvedbi tečaja slovenščine za 
dijake tujce; 
– preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju, dajanje predlogov vodstvu 
šole o  
  izobraževanju za kolektiv. 
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SVETOVALNO DELO S STARŠI  

Sodelovanje s starši je obsegalo: 
– udeležbo na roditeljskem sestanku staršev dijakov prvega letnika (31. 8. 2015);  
– predavanje in pogovor na temo poklicne orientacije za starše dijakov četrtega 
letnika (4. 2. 2016);  
– sodelovanje s starši pri pripravi dveh pedagoških pogodb; 
– udeležbo na roditeljskem sestanku za 2. c (7. 4. 2016); 
–  sodelovanje s starši dijakov ob pripravi štirih predlogov za uvedbo postopka 
usmerjanja; 
– sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami in pripravo individualiziranih 
programov (za 13 dijakov); 
–  individualno svetovanje staršem v primeru bolezni dijaka, daljše odsotnosti in 
učnih težav; 
– več srečanj s starši, ko prihajajo zgolj po informacijo. 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

Delo na tem področju je obsegalo: 
– srečanje svetovalnih delavcev na povabilo Kariernega središča Murska Sobota 
(15. 10. 2015); 
– organizacijo seminarja Učinkovito komuniciranje v razredu (izvajalka je bila 
Elena Kecman, univ. dipl. pedagoginja in transakcijska analitičarka) in udeležbo 
na njem; seminar je potekal v šoli za vse pedagoške delavce; 
– organizacijo predavanja o problematiki dogodkov Amok, tj. situacij, ki pomenijo 
najhujšo  
   obliko neposrednega ogrožanja življenja in zdravja ljudi (izvajalec je bil Tomaž 
Pivec s Policijske uprave Murska Sobota); 
– udeležbo na sestanku sveta staršev (3. 11. 2015);  
– udeležbo na seminarju Kako so čudni, ne razumemo jih, ki je bil namenjen 
spoznavanju generacije Z (20. 11. 2015 v Ljubljani); 
– udeležbo na srečanju svetovalnih delavcev v zvezi z vpisnim postopkom (3. 2. 
2016,  
   Visokošolsko prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru); 
– sestanek aktiva šolskih svetovalnih delavk Pomurja (17. 2. 2016 v Ljutomeru); 
– udeležbo na sestanku Sveta Gimnazije Murska Sobota (11. 4. 2016);  
– udeležbo na seminarju Izzivi pri delu z otroki s posebnimi potrebami v srednji 
šoli (20. 4. 2016 v Murski Soboti); 
– organizacija predavanja o romski kulturi za dijake drugega letnika (19. in 20. 4. 
2016;  
  izvajalci so bili člani Romskega akademskega kluba); 
– mentorstvo študentkama med študentsko prakso (med 14. 3. in 29. 4. 2016); 
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–  pomoč študentom pri organizaciji anketiranja dijakov šole za pripravo 
diplomskih ali magistrskih nalog;  
– udeležbo na govorilnih urah in pedagoških konferencah; 
– udeležbo na sestankih šolske maturitetne komisije. 

PRIPRAVA GRADIVA, DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGO 

Dejavnosti na tem področju so bile naslednje: 
– urejanje oglasne deske in priprava gradiva za šolsko spletno stran;  
– priprava različnega gradiva za delo v razredu in sodelovanje s starši;  
– sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva;  
– priprava različnih obrazcev (za soglasja, evidence, evalvacijo …) in poročil; 
– priprava različnega gradiva v zvezi z vpisom na fakultete;  
– priprava podatkov in tiskanje kartončkov za dijaške izkaznice;  
– priprava različnih podatkov in evidenc v elektronski obliki;  
– študij literature, dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in s podzakonskimi 
predpisi;  
– sodelovanje z različnimi ustanovami. 
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11 DOSEŽKI DIJAKOV – ZLATA DRŽAVNA PRIZNANJA TER DRUGI 

VRHUNSKI DOSEŽKI NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI 

Zap. 
št.

Ime in priimek Razred Področje Mentor

1. Katja Krenos 1. b ženski nogomet, 
2. mesto 

ŽNK Teleing 
Pomurje

2. Niko Kocet
1. š svetovno prvenstvo v 

karateju, 
bronasta medalja

KK Murska 
Sobota

3. Lucija Kadiš 1. š
državno 
srednješolsko 
ekipno prvenstvo v 
šahu, 
3. mesto

Mitko Nasevski

4. Eva Hamler
1. š

ženski nogomet, 
2. mesto

ŽNK Teleing 
Pomurje

5.. Mario Pezer 2. b
uvrstitev med štiri 
najboljše ekipe 
radijske oddaje 
»Gymnasium.eu« 
Debata o aktualni 
problematiki v 
Evropski uniji

Irena Horvat

6. Hana Nemec 2. b
državno 
srednješolsko 
ekipno prvenstvo v 
šahu, 
3. mesto

Mitko Nasevski

7. Sara Klemenčič 2. b
državno 
srednješolsko 
tekmovanje v 
reševanju 
zgodovinskih 
problemov, 
2. mesto

Irena Horvat
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8. Blaž Klement 2. b
uvrstitev med štiri 
najboljše ekipe 
radijske oddaje 
»Gymnasium.eu« 
Debata o aktualni 
problematiki v 
Evropski uniji

Irena Horvat 

9. Blaž Klement 2. b
državno 
srednješolsko 
tekmovanje v 
reševanju 
zgodovinskih 
problemov, 
2. mesto

Irena Horvat 

10. Adrijan Rogan 2. b
državno 
srednješolsko 
tekmovanje v 
reševanju 
zgodovinskih 
problemov, 
2. mesto

Irena Horvat

11. Maruša Mujdrica 2. c
5. mednarodni pevski 
festival Veseli veter 
z rusko otroško 
pesmijo Antoška, 
3. mesto

Danica Muhič 
Tomi Bušinoski

12. Kaja Tuškei 2. c
Hitro in zanesljivo 
računanje, 
1. mesto

Metka Horvat

13. Kaja Tuškei 2. c
meddržavno 
tekmovanje 
Hitro in zanesljivo 
računanje, 
1. mesto in zlata 
medalja

Metka Horvat

14. Vita Šiftar 2. š
ženski nogomet, 
državne prvakinje ŽNK Teleing 

Pomurje

15. Tinkara Frangež 2. š
ženski nogomet, 
državne prvakinje ŽNK Teleing 

Pomurje

16. Luka Norčič 2. š
državno prvenstvo v 
namiznem tenisu – 
ekipno, 3. mesto

KEMA Puconci
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17. Žiga Horvat 3. a
cestno kolesarstvo 
Pokal Slovenije 2015, 
zmagovalec pokala

KK Tropovci

18. Žiga Horvat 3. a
državno prvenstvo v 
ciklokrosu 2016, 
državni prvak

KK Tropovci

19. An Šiplič 3. a
5. mednarodni pevski 
festival Veseli veter 
z rusko otroško 
pesmijo Antoška, 
3. mesto

Danica Muhič 
Tomi Bušinoski

20. An  Šiplič 3. a
Evropsko prvenstvo v 
karateju, 
3. mesto v borbah v 
kategoriji do 70 kg 
med mlajšimi člani 
(18–21 let)

Karate klub 
Murska Sobota

21. Nuša Lukinovič 3. b
tekmovanje v znanju 
o sladkorni bolezni Renata Dominko

22. Petra Šbüll 3. b
nemščina kot drugi 
tuji jezik Tatjana Svetanič

23. Tilen Horvat 3. c
5. mednarodni pevski 
festival Veseli veter 
z rusko otroško 
pesmijo Antoška, 
3. mesto

Danica Muhič 
Tomi Bušinoski

24. Ana Šterman 3. š
državno prvenstvo 
srednjih šol v 
badmintonu, 
državna prvakinja

Mitko Nasevski

25. Nino Celec 3. š
dvoransko državno 
prvenstvo v atletiki, 
tek na 60 metrov, 
državni prvak

Atletski klub 
Slovenska 
Bistrica

26. Nino Celec 3. š
dvoransko državno 
prvenstvo v atletiki, 
skok v daljino, 
državni prvak

Atletski klub 
Slovenska 
Bistrica

27. Maja 
Črešnjovnjak

3. š
mednarodni turnir v 
kikboksu 
»Zabok open 2016«, 
2. mesto

Kickboxing klub 
POWER KICK M. 
Sobota
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Dijaki, ki so bili uspešni na tekmovanjih ali drugače dejavni v okviru šole, so se 
udeležili nagradne ekskurzije v Strasbourg. 

28. Špela Kolbl 3. š ženski nogomet, 
državne prvakinje

ŽNK Teleing 
Pomurje

29. Karmen Godina 3. š ženski nogomet, 
državne prvakinje

ŽNK Teleing 
Pomurje

30. Žan Vrhovski 3. š
državno prvenstvo v 
športnem plesu v 
latinskoameriških 
plesih, 
2. mesto

PK Urška 
Ljubljana

31. Jan Števančec 4. a
uvrstitev med štiri 
najboljše ekipe 
radijske oddaje 
»Gymnasium.eu« 
Debata o aktualni 
problematiki v 
Evropski uniji

Irena Horvat

32. Matjaž Malok 4. a
geografija, 
državni prvak Drago Balajc
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12 DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 

V Gimnazijo Murska Sobota se vsako leto vpiše veliko učencev, prepoznanih kot 
nadarjenih v osnovni šoli na različnih področjih, za katere ponujamo širok nabor 
dejavnosti, med katerimi dijaki poglabljajo in razširjajo svoje znanje z različnih 
predmetnih področij.  

Nadarjeni dijaki  so pokazali visoke dosežke ali sposobnosti na: 
• intelektualnem, 
• ustvarjalnem, 
• specifično akademskem, 
• vodstvenem, 
• umetniškem ali 
• psihomotoričnem področju. 

Temeljno izhodišče dela z nadarjenimi dijaki je pravica vsakega dijaka, da mu 
šolski sistem omogoči optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi. 
Pri delu z nadarjenimi sta upoštevana predvsem korist dijaka in  načelo 
prostovoljne udeleženosti. 

Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi smo v šoli izhajali iz dejstva, da 
dijakom pri vsakem predmetu lahko ponudimo dodatne vsebine, ki jim bodo 
omogočale aktualizacijo različnih sposobnosti.  

Pri delu z nadarjenimi dijaki smo izhajali iz naslednjih temeljnih načel:  
• širitve in poglabljanja temeljnega znanja;  
• hitrejšega napredovanja v procesu učenja; 
• razvijanja ustvarjalnosti; 
• upoštevanja posebnih sposobnosti in močnih interesov; 
• upoštevanja individualnosti;  
• spodbujanja samostojnosti in odgovornosti; 
• skrbi za celostni osebnostni razvoj; 
• raznovrstnosti ponudbe in omogočanja svobodne izbire;  
• ustvarjanja možnosti za občasno druženje glede na posebne potrebe in 

zanimanje dijakov. 

Splošni cilji dela z nadarjenimi dijaki so: 
• evidentiranje nadarjenih dijakov; 
• prebuditev in negovanje interesov in potencialov dijakov (ponudba 

ustreznih programov, sprejemanje individualnosti in ustvarjanje 
spodbudnega okolja); 

• načrtovanje, spremljava in vodenje dejavnosti za nadarjene dijake; 
• obveščanje in izobraževanje učiteljskega zbora; 
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• vodenje dokumentacije o poteku dela. 

Okvirni akcijski načrt obsega: 
• evidentiranje nadarjenih v prvem letniku; 
• obveščanje učiteljskega zbora o delu z nadarjenimi; 
• odkrivanje močnih področij pri dijakih prvega letnika – poizvedovanje o 

dosežkih in nadarjenosti dijakov prvega letnika; 
• evalvacijo šolske ponudbe dejavnosti in vključenosti dijakov. 

Metode in oblike dela so: 
• notranja diferenciacija, 
• individualne zadolžitve dijakov,  
• kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela, 
• projektni dnevi, 
• ustvarjalne delavnice, 
• priprava za udeležbo na tekmovanjih, 
• programi za razvijanje socialnih spretnosti,  
• programi za osebni in socialni razvoj.  

Dejavnosti za nadarjene dijake, ki so bile izvedene v šolskem letu 2015/2016: 

▪ širitev in poglabljanje temeljnega znanja pri izbirnih predmetih 
(matematiki, slovenščini, angleščini, nemščini, geografiji, biologiji, kemiji, 
fiziki in zgodovini); 

▪ krožki: novinarski,  biološki, astronomski, kulturno-umetniški, likovni; 
▪ priprave na tekmovanja (iz matematike, slovenščine, angleščine, nemščine, 

biologije, kemije, zgodovine, geografije, fizike in astronomije); 

Evidentirani nadarjeni dijaki v šolskem letu 

2015/2016

Prvi letnik 31 dijakov

Drugi letnik 51 dijakov

Tretji letnik 36 dijakov

Četrti letnik 43 dijakov

Skupaj 161 dijakov
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▪ priprave na izpit iz nemščine (za pridobitev nemške jezikovne diplome – 
DSD);  

▪ priprave na športna tekmovanja (v košarki, odbojki, nogometu in 
badmintonu); 

▪ učenje tujih jezikov (madžarščine); 
▪ raziskovalne naloge (iz biologije, fizike in psihologije); 
▪ prostovoljstvo (pomoč starejšim); 
▪ svetovanje na področju učenja, karierne orientacije in osebnostnega razvoja 

(svetovalna služba). 

13 POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM 

LETU 2015/2016 

Prehrana dijakov je bila organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani. V 
šolskem letu 2015/2016 je hrano za dijake pripravljalo podjetje SGT, Karmen 
Kaučič, s. p. Na malico je bilo prijavljenih okrog 250 dijakov. V mesecu maju so 
bili obroki za 89 dijakov v celoti subvencionirani, 24 dijakov je prejelo subvencijo 
v višini 70 in 23 v višini 40 odstotkov. Preostalih 94 dijakov subvencije ni 
prejemalo. 

Maja 2016 so dijaki izpolnili anketni vprašalnik o šolski malici. Zbrani rezultati so 
smernica za izboljšanje prehrane dijakov. Večina dijakov doma ne zajtrkuje, 
vegetarijanci želijo več tovrstne dodatne ponudbe, hrana se večini uporabnikov 
zdi dobra (povprečna ocena je 2,98), prav tako usluge osebja v kuhinji (povprečna 
ocena je 3,87), pripombe pa so na gnečo v jedilnici, na določene vrste hrane in na 
pozne odmore za malico. Dijaki si želijo raznovrstnejšo hrano. 

Dijaki prevzemajo bone za malico osebno ob identifikaciji z veljavnim 
dokumentom. 
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14 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje je bilo izvedeno v skladu z načrtom 
strokovnih aktivov in posameznih strokovnih delavcev v okviru razpoložljivih 
sredstev. Podrobno poročilo o izobraževanju, izpopolnjevanju in drugem 
strokovnem delu zaposlenih je v tajništvu šole v osebnih mapah. 
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15 DELO ORGANOV ŠOLE 

Svet šole 

Predsednik Sveta šole Gimnazije Murska Sobota je Renato Lukač. Opravljal je z 
zakonom določene naloge in se uspešno vključeval v delo šole s svojimi predlogi. 
Na korespondenčnih in rednih sejah so bili usklajeni in potrjeni dokumenti (razpis 
vpisa v šolo, finančni načrt, poslovno poročilo, zaključni račun in letni delovni 
načrt). Sprejet je bil tudi novi Poslovnik o delu Sveta šole Gimnazije Murska 
Sobota. 

Svet staršev  

Predsednica Sveta staršev Gimnazije Murska Sobota je bila v šolskem letu 
2015/2016 Brigita Fajhtinger. V vsakem oddelku je bil v svet staršev izvoljen 
predstavnik, ki je zastopal interese dijakov in njihovih staršev. Svet staršev je 
posvetovalni organ ravnatelja, ki podaja predloge in mnenje za izboljšanje dela in 
medosebnih odnosov med starši, dijaki in učitelji. Še posebej si je prizadeval 
izboljšati šolski obisk in povezati vse subjekte vzgojno-izobraževalnega procesa  
ter jih spodbuditi k tvornemu sodelovanju. 

Dijaška skupnost 

Šola je z dijaško skupnostjo sodelovala pri izvedbi več dejavnosti, kot so različne 
humanitarne akcije za pomoč socialno ogroženim dijakom, nastopanje na 
kulturnih prireditvah v šoli in zunaj nje. V pustnem času je organizirala 
tekmovanje za najboljšo pustno masko. Z dijaki je reševala sprotno problematiko, 
ki je nastajala pri izvajanju pouka, in težave individualnega značaja. Dijaško 
skupnost je v tem šolskem letu vodil dijak Mario Pezer. Mentorica dijaške 
skupnosti je bila Damijana Hrastelj Ploj. 
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16 ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, VARSTVO PRI 

DELU IN POŽARNA VARNOST 

V okviru zakonskih določil je šola skrbela za izvajanje zdravniških pregledov 
zaposlenih, izobraževanje s področja predpisov, ustrezno upravljala s sredstvi za 
protipožarno varnost (vzdrževala gasilsko opremo, poskrbela za opozorilne znake 
in evakuacijske načrte) in dopolnila opremo za nudenje prve pomoči ter poskrbela 
za ustrezno izobraževanje za to usposobljenih ekip. 
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17 HIŠNI RED IN ŠOLSKA PRAVILA 

V skladu s 5. členom Pravilnika o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje 
tehniške in strokovne šole so bila dopolnjena pravila hišnega reda in šolska 
pravila, ki so bila usklajena s pravili v Srednji poklicni in tehniški šoli Murska 
Sobota. Bistvenih kršitev ni bilo, prav tako ne hujših nasilniških dejanj. 

Murska Sobota, 11. 10. 2016   


