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1 ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 

 
Pouk v šolskem letu 2016/2017 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 2016/2017 je razvidna iz naslednje tabele. 
 

 Ure po predmetniku Opravljene ure Delež v odstotkih 

Prvi letnik 

 

1. a 1191 1. a 1197 100,5 

1. b 1401 1. b 1431 102,1 

1. š 1454 1. š 1499 103 

Skupaj         4046 Skupaj        4127 102 

Drugi letnik 

 

2. a 1570 2. a 1628 103,7 

2. b 1325 2. b 1369 103,3 

2. c 1605 2. c 1638 102 

2. š 1500 2. š 1475 98 

Skupaj        6000 Skupaj         6110 101,8 

Tretji letnik 

 

3. a 1430 3. a 1465 102,4 

3. b 1570 3. b 1571 100,06 

3. c 1535 3. c 1532 99,8 

3. š 1640 3. š 1626 99,1 

Skupaj       6175 Skupaj        6194 100,3 

Četrti letnik 

(obvezni predmeti) 

 

4. a 1120 4. a 1082 96,6 

4. b 980 4. b 936 95,5 

4. c 1120 4. c 1090 97,3 

4. š 1120 4. š 1082 96,6 

Skupaj         4340 Skupaj        4190 96,5 

Četrti letnik 

(izbirni predmeti) 

 

4. a 

1295 

4. a  

 

1321 

 

 

102 

4. b 4. b 

4. c 4. c 

4. š 4. š 
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Vodstvo šole 

Roman Činč – ravnatelj  

 

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. 

Alenka Stvarnik, prof. 

Melisanda Sedonja, prof. 

Tatjana Svetanič, 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 

Cvetka Ulen - računovodkinja 

Branko Fekonja – hišnik 

Bernarda Lukač – čistilka 

Dragica Verbančič – čistilka 

Branko Vrebac – čistilec 

Cvetka Pivar – čistilka 

Romana Morčič – čistilka 

Ivica Glavak – vzdrževalec učne tehnologije 

 

Delavka po programu javnih del 

 

Romana Morčič – vzdrževalka šolskih objektov 
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2 IZVEDBENI PREDMETNIK V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

Pouk v šolskem letu 2016/2017 je bil izvajan po predmetnikih za splošno in športno 
gimnazijo. 
 

PREDMETNIK SPLOŠNE GIMNAZIJE 
 

Obvezni štiriletni 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 

 
*(18 ur predmeta se izvede v okviru OIV Umetnosti) 

PREDMETNIK ŠPORTNE GIMNAZIJE 
 

Obvezni štiriletni 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 6 6 6 3 

Likovna umetnost  1,5   

Glasba 1,5    

Obvezni predmeti     
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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 

 
 
Izbirni predmeti v šolskem letu 2016/2017: 

- 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, sociologija, psihologija in filozofija – 

ena skupina). 

Pri izbirnih urah fizike, kemije in biologije so bili dijaki iz drugega in tretjega letnika 

združeni v eno skupino. 

 

 V šolskem letu 2016/2017 je bil izvajan tudi pouk španščine kot drugega tujega jezika. 
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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 skrbela Simona Varga. 
 
Poročilo o realizaciji OIV v Gimnaziji Murska Sobota za šolsko leto 2016/2017 zajema 
izvedbo obveznih izbirnih vsebin, obveznih za vse dijake. 
 
V šolskem letu 2016/2017 je bilo izvedenih 172 od predvidenih 153 ur obveznih izbirnih 
vsebin, obveznih za vse, kar je 112,42 odstotka (lani 94,48 %). 
 
Število opravljenih ur obveznih izbirnih vsebin po vsebinskih sklopih za šolsko leto 
2016/2017 
 

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

Državljanska kultura 9/9 11/12 3/3 1/1 24/25 

Knjižnično informacijsko znanje 15/13 4/4 2/1 2/5 23/23 

Kulturno-umetniške vsebine 7/7 5/4 8/6 4/4 24/21 

Športni dnevi 18/12 12/12 18/12 6/6 54/42 

Zdravstvena vzgoja 5/5 3/3 5/4 3/4 16/16 

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 11/8 6/7 9/6 5/5 31/26 

Skupaj 65/54 41/42 45/32 21/25 172/153 

 
 
Realizacija predlogov preteklega leta: 

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

usklajevanje 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 in poenotiti predloge 
posameznih predmetnih aktivov; 
 – dijakom je treba predstaviti pomen obveznih izbirnih vsebin; 
 – na roditeljskih sestankih je treba predstaviti  pomen in sestavo vsebin staršem; 

– uskladiti je treba predvsem načrtovanje ekskurzij. 
V šolskem letu 2016/2017 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, 
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 - učenje za učenje, 
 - verstva in etika, 
 - naravoslovne vsebine, 
 - jezikoslovne vsebine, 
 - kulturno-umetniške vsebine, 
 - družboslovne vsebine 
 

Dnevi drugačnega učenja v Gimnaziji Murska Sobota 
 
V šolskem letu 2016/2017 so bili dnevi drugačnega učenja jeseni in spomladi.  
 
Prvi del – september/oktober 2016 
 
Prvi del dnevov drugačnega učenja je potekal 30. 9. in 3. 10. 2016. 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 
 

Letnik Dejavnost 
Število ur OIV 

(obvezni 
program) 

      1. 

Prazgodovinska naselbina 
 Pohod 
 Likovna razstava Joan Miró 

2 
3 
2 

Kotne funkcije in vektorji  
Ekskurzija Goričko in Porabje 

2 
6 

2. 
 

Ekskurzija in vaje - Dunaj 6 

Športni dan (2. b in 2. c) 6 

Predavanje o Argentini 2 

 Hitro in zanesljivo računanje ali 

 tenis ali 

 družabne igre ali 

 šolski ekovrt ali 
 Mladostniki in duševno zdravje 

delavnice po 
prosti izbiri 

dijakov: 
         2 

3. 

Zaposlovanje mladih v lokalnem okolju 1 

 Sreča – na krilih nezadovoljstva 2 

Ogled filmske predstave 
(Koga napasti zdaj - Where to Invade Next, 2016) 

2 

Ekodelavnica 2 

Športni dan: orientacijski pohod 6 

 

Skupno število ur OIV, obveznih za vse: 42 
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Skupno število ur OIV s področja umetnosti (za prvi letnik): 2 

 
Opravljene dejavnosti: 

- opravljenih veliko ur v dveh dneh; 

- uspešna izvedba obveznih ekskurzij; 

- sprotni pogovori z učitelji so pokazali, da so bile dejavnosti izpeljane kakovostno; 

- analiza zadovoljstva dijakov z opravljenimi vsebinami OIV. 
 
 
Zadovoljstvo dijakov z opravljenimi vsebinami OIV v dnevih drugačnega učenja (jesen 2016) 

1. letnik 

 
 

2. letnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 50% 100%

ostale vsebine (čokoladnica, … 

Povezanost vsebine ekskurzije…

 Doživljajski park Vulkanija

Pohod ob potoku

 Grad na Goričkem

Likovna razstava v Lendavi

Matematične delavnice 'Kotne…

69 

47 

45 

33 

20 

18 

12 

9 

18 

72 

22 

32 

28 

34 

16 

13 

6 

19 

5 

7 

18 

16 

26 

20 

3 

4 

3 

1 

8 

3 

17 

21 

2 

1 

0 

1 

1 

3 

1 

10 

zelo zadovoljen

zadovoljen

dokaj zadovoljen

ne posebno zadovoljen

nezadovoljen

0% 50% 100%

Predavanje Argentina

Športni dan

Dunaj - povezanost vsebine…

Delavnica tenis

Delavnica hitrega računanja

Delavnica mladostnik in…

53 

53 

11 

10 

4 

0 

29 

25 

32 

11 

4 

15 

7 

10 

45 

7 

4 

11 

2 

4 

7 

3 

1 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

3 zelo zadovoljen

zadovoljen

dokaj zadovoljen

ne posebno zadovoljen

nezadovoljen
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3. letnik 

 
 
 
 
Drugi del – junij 2017 
 
21. in 22. junija 2017 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. Lahko so izbirali med različnimi dejavnostmi. 
 
Seznam dejavnosti tedna drugačnega učenja 
 

Štev. Dejavnost Opomba 

1.  Recitacijsko-gledališka delavnica  

2.  Življenje v Jadranskem morju z ogledom akvarija v Piranu  

3.  Obisk galerije MS  

4.  Odbojka na mivki  

5.  Vodeni ogled filma Avstralija  

6.  Kdo naj skrbi zame?  

7.  Tenis  

8.  Odvodi in integrali  

9.  Recitacijsko-gledališka delavnica  

10.  Likovna delavnica  

11.  Izpopolnjevanje tehnik plavanja  

12.  Ekskurzija v Gradec OIV – obvezne 

13.  Ekskurzija v Bad Radkersburg OIV – obvezne 

 
 
 
 
 

0% 50% 100%

Predavanje Sreča-na krilih…

Filmska predstava

Sodelovanje z zunanjimi moderatorji

Način dela v skupinah

Eko - delavnice

Predavanje o zaposlovanju mladih

42 

38 

30 

26 

25 

16 

26 

30 

26 

31 

32 

20 

12 

12 

17 

21 

17 

28 

4 

6 

12 

9 

10 

16 

6 

3 

2 

3 

3 

11 zelo zadovoljen

zadovoljen

dokaj zadovoljen

ne posebno zadovoljen

nezadovoljen
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Predlogi za naslednje šolsko leto: 

- v junijskem delu naj se organizira minimalno število obveznih izbirnih vsebin, ki so 
obvezne za vse, saj je v primeru odsotnosti dijaka težko nadoknaditi obvezni 
program;  

- več izvajalcev različnih delavnic znotraj predmetnih aktivov. 
 
 

5 PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  

5.1 UČITELJSKI ZBOR 

 

Učiteljski zbor je na rednih pedagoških in redovalnih konferencah ob koncu vsakega 

ocenjevalnega obdobja 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, posebno skrb 

namenjal motiviranju dijakov, usmerjal predmetne aktive k poenotenju meril in standardov 

ter k medpredmetnemu povezovanju. 

 

5.2 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 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  sproti  reševal  težave. 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.  
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Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2016/2017 

 

Oddelek Štev. dijakov Razrednik 

1. š 24 Marjan Horvat 

2. š 18 Tatjana Svetanič 

3. š 23 Nataša Benkič 

4. š 22 Marjan Geč 

 

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 z individualnimi pogovori s starši posameznih dijakov.  

 

Informativni dnevi 

 

Za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2017/2018 smo organizirali informativni sestanek 

na uradni datum za informativne dneve v srednjih šolah. Pedagoški in športni koordinator 

sta izvedla individualne razgovore s kandidati za vpis v športni oddelek v mesecu marcu 

2017. 

 

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 2016/17 smo izvedli dva športna dneva skupaj s splošnimi oddelki, za 4. 

letnik samo zimskega. V okviru športnih dejavnosti za 1. š In 2. š  smo v Kraščih opravili tudi 

del pouka likovne umetnosti oz. glasbe ter vaje iz kemije, biologije in fizike. 

 

 

Športne dejavnosti v šolskem letu 2016/2017 

 

Načrtovane poletne dejavnosti 

 

Razred Čas izvedbe Štev. 

dni 

Kraj Dejavnosti 

1. š 17.-21. oktober 2016 4 Krašči taborništvo, kolesarjenje, 
orientacija, ribolov, glasba 
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2. š 5.- 8. september 2016 4 Krašči čolnarjenje, osnove golfa,      
kriket, likovna vzgoja 

3. š 12. – 16. september 2016 5 Piran tečaj potapljanja 

 

 

Načrtovane zimske dejavnosti (tečaj smučanja) 

 

Razred Čas izvedbe Štev. 

dni 

Kraj 

1. š 23. - 27. januar 2017 5 Weinebene 

2. š 2. - 6. januar 2017 5 Cerkno 

3. š 2. - 6. januar 2017 5 Cerkno 

 

Smučanje v Cerknem je bilo zaradi slabih snežnih razmer prestavljeno v mesec februar.  
 

 

Financiranje športnih oddelkov 

 

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za letni program 
športa v športnih oddelkih in dobili pozitiven odgovor. Vse izvedene zimske in poletne 
športne dejavnosti so krili starši preko položnic, ki jih je izdala šola. 
 

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

 

Učni uspeh in šolski obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2016/2017 

 

Oddelek Uspeh ob koncu pouka v 

odstotkih 

Uspeh ob koncu       

šolskega leta v 

odstotkih 

Šolski obisk 

v odstotkih 

1. š 100 100 95 

2. š 94,4 100 94 

3. š 82,6 100 87,8 

4. š 90,47 100 91,6 

 

 

Matura 2016 Uspešni dijaki 

Spomladanski rok 19 od 22 

Jesenski rok 1/3 

Skupaj  20 od 22 
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6 STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI 

 

V Gimnaziji Murska Sobota so v šolskem letu 2016/2017 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.  

 
 
6.1 POROČILA O DELU POSAMEZNIH STROKOVNIH AKTIVOV V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 
6.1.1 Slovenščina 
 
ČLANSTVO 
 

Vodja aktiva: mag. Sonja Žilavec Nemec 

 

Člani strokovnega aktiva 

 mag. Suzana Jakoša 

 Boža Ivanuša Trajbarič 

 Danica Muhič 

 mag. Sonja Žilavec Nemec 

 Matija Žižek 

 Milena Zelko 
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IZVAJANJE POUKA  
 

Dva profesorja slovenščine, Danica Muhič in Matija Žižek, sta v tem šolskem letu svoji učni 

obvezi dopolnjevala na SPTŠ. 

 
DRUGO STROKOVNO DELO 

 
Tekmovanja 

Cankarjevo tekmovanje (šolsko in regijsko) 

Literarni natečaji: Trajnostni razvoj, mentor: Matija Žižek, dijak: Žiga Mekiš Recek 

                              Projekt EU, mentorica: Boža Ivanuša Trajbarič, dijak: Nikolaj Horvat 

 
 

Projekti 

 Medgeneracijsko branje (Boža Ivanuša Trajbarič, mag. Suzana Jakoša, Milena Zelko) 

 Rastem s knjigo (mag. Suzana Jakoša, Milena Zelko) 

 GMS gre v OŠ, več delavnic za osnovnošolce Javno nastopanje (mag. Sonja Žilavec 

Nemec),  

 Literarno-glasbena delavnica (mag. Suzana Jakoša) 

 Povabimo besedo, srečanje z Vladom Kreslinom (mag. Sonja Ž. Nemec in Milena 

Zelko) 

 Oko besede (Milena Zelko, mag. Suzana Jakoša)  

 

 
 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Retorične vaje z dijaki, ki so sodelovali na proslavah (Danica Muhič, Boža Ivanuša Trajbarič, 
mag. Sonja Ž. Nemec, mag. Suzana Jakoša in Matija Žižek); 
Javno nastopanje, vaje (mag. Sonja Žilavec Nemec) 
Recitacijsko-gledališka delavnica (mag. Suzana Jakoša) 
Pesniška delavnica (Boža Ivanuša Trajbarič) 
Pisan svet GMS (Boža Ivanuša Trajbarič) 

 
 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč dijakom v 1. letniku: (mag. Sonja Žilavec Nemec) 

Pomoč dijakom v 2. a (mag. Suzana Jakoša) 

Pomoč dijakom v 4. š: (Boža Ivanuša Trajbarič) 
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Ekskurzije in terensko delo 

 
Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 
 

Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe 

    

 
Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina… ipd) 

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Gledališka predstava Živa bodala  v 
Mariboru 

11. 4. 2017 
in 18. 4. 
2017 

1. a,  4. c in 4. š 
 
 

 

Gledališka predstava Tarzan 15. 12. 2016 dijaki 3. in 4. letnika  

Spremstvo dijakov na gledaliških in 
filmskih predstavah v okviru OIV 

Celo šolsko 
leto 

dijaki 1., 2. in 3. letnika  

Obisk Univerzitetne knjižnice Maribor 6. 1. 2017 dijaki 1. letnika  

Gledališka predstava Romeo in Julija   dijaki 1. in 2. letnika  

Ogled NUK-a in Trubarjeve domačije 15. 5. 2017 dijaki 2. letnika  

 
 
Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost  Izvajalec 

Kdaj Kaj  Kdo  

23. 12. 2016 Proslava ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti 

Mag. Suzana Jakoša in Matija 
Žižek 

Februar Proslava ob slovenskem kulturnem 
prazniku 

Danica Muhič in  
Boža Ivanuša Trajbarič 
 

20. 6. 2017 Proslava ob dnevu državnosti Mag. Sonja Žilavec Nemec 

December, 
januar 

Ocenjevanje nalog na šolskem in 
regijskem Cankarjevem tekmovanju 

Boža Ivanuša Trajbarič, Matija 
Žižek, mag. Suzana Jakoša in 
mag. Sonja Žilavec Nemec 

Celo šolsko leto Sodelovanje z RIC-em Delo v DMK za slovenščino, 
strokovna pomoč glavni 
ocenjevalki za slovenščino, 
vodenje ocenjevanja v regiji 
Maribor ll (mag. Sonja Žilavec 
Nemec) 
Ocenjevanje maturitetnih 
nalog (mag. Suzana Jakoša, 
Matija Žižek in mag. Sonja 
Žilavec Nemec) 
Vodenje ocenjevanja nalog za 
področje Jezik okolja (Boža 
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Ivanuša Trajbarič) 

V začetku 
šolskega leta 

Poučenje slovenščine za tujce Boža Ivanuša Trajbarič 

10. 2. 2017 Vodenje Jezikovne delavnice na 
informativnem dnevu 

Mag. Sonja Žilavec Nemec 

Od 13. 3.  do 24. 
3. 2017 

Mentorstvo študentkama FF Univerze v 
Mariboru Tjaši Celec in Ani Sobočan na 
strnjeni in razpršeni pedagoški praksi 

Mag. Sonja Žilavec Nemec 

V začetku 
šolskega leta 

Sodelovanje pri pripravi brošure GMS gre 
v OŠ 

Mag. Suzana Jakoša 

Oktober 2016 Lektoriranje Letnega delovnega načrta 
Gimnazije Murska Sobota za šolsko leto 
2016/17 

Mag. Sonja Žilavec Nemec 

Oktober 2016 Lektoriranje Poročila o delu Gimnazije 
Murska Sobota v šolskem letu 2015/16 

Mag. Suzana Jakoša 

Junij  2017 Lektoriranje Razvojnega načrta Gimnazije 
Murska Sobota za obdobje 2017-2021 

Danica Muhič 

Celo šolsko leto Jezikovni pregledi besedil dijakov in 
sodelavcev 

Vsi člani aktiva 

December 2016 Pomoč maturantom pri pripravi biltenov 
in programa maturantskega plesa 

Boža Ivanuša Trajbarič,  
mag. Suzana Jakoša, Matija 
Žižek 

15. 2. 2017 Literarna delavnica na OŠ Petrovci Boža Ivanuša Trajbarič 

3. 2. 2017 Literarna delavnica za osnovnošolce (OŠ 
Tišina) 

Mag. Suzana Jakoša 

22. 6. 2017 Recitacijsko-gledališka delavnica v okviru 
Dnevov drugačnega učenja 

Mag. Suzana Jakoša 

Celo šolsko leto Pisan svet GMS Boža Ivanuša Trajbarič 
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6.1.2 Matematika 
 
ČLANSTVO 
 
Vodja aktiva: Valerija Režonja, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 

 mag. Jasna ČER TITAN, prof. 

 Roman ČINČ, prof. (ravnatelj) 

 Metka HORVAT, prof. 

 Tadeja Pucko, prof. 

 Valerija REŽONJA, prof. 

 
IZVAJANJE POUKA  
 

 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. 

 
 
DRUGO STROKOVNO DELO 
 
Tekmovanja 

 Logika 

 Razvedrilna matematika 

 Hitro in zanesljivo računanje 

 Kenguru, odbirni del  tekmovanja iz znanja matematike 

 
Projekti 

 Vključevanje v projektne dneve:  

 septembra: za dijake  1. letnika: Kotne funkcije in vektorji. 

 junija: za dijake 3. letnika, ki so izbrali fiziko kot maturitetni predmet: Odvod in integral. 

 Matematične igre … 

 Projektni dan Bukemon. 

 
Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 Priprave na tekmovanja. 

 Nadstandardna ponudba – delo z nadarjenimi. 

 Sodelovanje na natečaju: Slavni matematik Leibniz navdihuje za ustvarjanje in 
raziskovanje.  

 Natečaj za fotografijo: Geometrija v naravi. 
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Pomoč šibkejšim dijakom 

 Vsak profesor nudi dodatno pomoč šibkejšim dijakom, ki jih uči. 

 Dodatne ure za dijake s pogodbo. 

 
Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Kdaj Kaj  Kdo  

14. in 15. 10. 
2016 

Občni zbor DMFA, Maribor Jasna Čer Titan, Metka 
Horvat, Tadeja Pucko, 
Valerija Režonja 

16. in 17. 11. 
2016 

KUPM (Konferenca o učenju in poučevanju 
matematike), Brdo 

Jasna Čer Titan,  
Valerija Režonja 

17. in 18. 2. 
2017 

Mednarodni simpozij Črenšovci Valerija Režonja 

9. - 11. 3. 2017 Umetnost učenja, Ljubljana Valerija Režonja 

22. 4. 2017 Seminar za nove zunanje ocenjevalce na 
maturi 

Tadeja Pucko 

Junij in 
september 
2017 

Zunanje ocenjevanje na maturi Roman Činč, Jasna Čer 
Titan, Metka Horvat, 
Tadeja Pucko, Valerija 
Režonja 

Celo šolsko leto GMS gre v OŠ Roman Činč, Jasna Čer 
Titan, Tadeja Pucko, 
Valerija Režonja 

21. 8. 2017 Študijska skupina za matematiko, Sl. Bistrica Jasna Čer Titan, Metka 
Horvat, Tadeja Pucko, 
Valerija Režonja 

 
 

6.1.3 Angleščina 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Mateja Štefanec, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 

 Cvetka Jošar - Matić, prof. 

 Mateja Štefanec, prof. 

 Nataša Benkič, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Letos smo pouk izvajali tako, da smo nekatere razrede združili, tako da so skupine za prvi 
tuji jezik bile dokaj velike (nad 30 dijakov). 
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DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Gostili smo regijsko tekmovanje za 3. Letnik. 
 

 

Projekti 

Sodelovali smo v projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 
 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Zainteresiranim dijakom smo bili na voljo za dodatno delo. 
 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomagali smo tudi dijakom, ki so naleteli na težave. 
 
 

 

 Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina … ipd) 

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Ogled predstave Animal Farm 26. 4. 
2017 

3. in 4. letnik, za 
maturo 

zgodovina 

 

6.1.4 Nemščina 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: mag. Marjan Kulčar 
 
Člani strokovnega aktiva 

 Alenka Stvarnik 

 Tatjana Svetanič 

 Marjan Geč  

 mag. Tomi Bušinoski 
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IZVAJANJE POUKA  

 

Izvedba in priprava razvrstitvenega testa za oddelke prvega letnika. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

- sodelovanje na šolskih in državnih tekmovanjih iz nemščine in popravljanje nalog 
 s šolskega tekmovanja 
- na državnem tekmovanju iz 2. tujega jezika  za 2. letnik so tekmovali dijaki: Aleš Ivanič, 

Tilen Jurkovič, Luka Murnc in Staš Vegi;  na državnem tekmovanju iz 1. tujega jezika  za 2. 

letnik so tekmovali dijaki: Dušan Sukič, Nina Krpič in Žiga Mekiš Recek; na državnem 

tekmovanju iz 2. tujega jezika  za 3. letnik so tekmovali dijaki Julija Bertalanič, Maruša 

Mujdrica, Teja Kranjec in Mario Pezer; vsi dijaki so prejeli srebrno priznanje. 

 

Projekti 

Marjan Geč, mag. Marjan Kulčar in mag. Tomi Bušinoski se bodo od 23. do 29. 8. 2017 v Bad 
Radkersburgu udeležili tečaja Train-the –Trainer v okviru programa mednarodnega 
sodelovanja Interreg projekta L2P2020+. 
 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku. 

 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 
Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe 

Bad Radkersburg 22. 6. 2017 1. letnik NEM, ZGO, GEO, 
LUM 

Gradec 21. 6. 2017  3. letnik NEM, ZGO, GEO, 
LUM 
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Dunaj september/ 
oktober 

2. letnik BIO 

 
 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost Izvajalec 

Skozi vse 
šolsko leto 

- priprava letnega delovnega načrta 
- sodelovanje pri medpredmetnih povezavah 
- sodelovanje z Goethe-Institut 
- članstvo v komisijah za popravne in 
predmetne izpite 
- govorilne ure 
- skupne govorilne ure 
- Marjan Geč in Tatjana Svetanič sta pripravila 
in izvedla delavnico v okviru projekta GMS 
gre v OŠ za  učence  OŠ Odranci  
- konference – pedagoške in redovalne 
- razredniška  opravila (Marjan Geč, Tatjana 
Svetanič) 
- mentorstvo študentom  
- priprave na ustni in pisni del mature - 
priprava 2. vprašanja za ustni del mature 
- razne prireditve 
- sestavljanje in popravljanje kontrolnih nalog 
 - sodelovanje na informativnem dnevu 
- uskladitev kriterijev za  preverjanje in 
ocenjevanje 
- sodelovanje z gospodom dr. Zühlkejem 
(priprave na DSD I in DSD II) 
- podelitev DSD II diplom v okviru proslave ob 
dnevu državnosti 
- sestanki aktiva 
- roditeljski sestanki in korespondenca 
(Tatjana Svetanič, Marjan Geč) 
- seminarji  na področju DSD II: Marjan Geč in 
Marjan Kulčar sta se udeležila dvodnevnega 
seminarja v Piranu (primeri dobre prakse – 
delo z literarnim besedilom za maturo in 
predstavitev na novo uvedenega literarnega 
dela »Ich nannte ihn Krawatte«, pisanje in 
vrednotenje pisne komunikacije – DSD II  
- Marjan Geč in Marjan Kulčar se bosta 22. 8. 
2017 udeležila študijskega srečanja za 
nemščino na Srednji zdravstveni šoli v Celju, 
ki ga organizira Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo 
- izdelava letne priprave na  pouk 

Vsi člani strokovnega 
aktiva 
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                                          6.1.5 Španščina 
 
ČLANSTVO 
 

Vodja aktiva: Alenka Žuntar, prof.  
 
Članica strokovnega aktiva 

Alenka Žuntar, prof. 

 
DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

To šolsko leto se je najprej šolskega in nato še državnega tekmovanja iz španščine 

udeležila le ena dijakinja iz 3. c – Nuša Nemčič. Prejela je srebrno priznanje. 

Dijaki iz 2. c razreda so sodelovali pri španski bralni znački – Sanja Šaruga je prejela zlato 

priznanje. 

 
Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

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

 
Pomoč šibkejšim dijakom 

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

 
 

                                          6.1.6 Zgodovina 
 
ČLANSTVO 
 
Vodja aktiva:  Melita Franko, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva 

 Irena HORVAT, prof. 

 Simona VARGA, prof. 

 Melita Franko, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Irena Horvat: 1 A, 2 A, 2 B, 2 C, 3 B, 4 B  
Melita Franko: 1 Š, 2 Š, 3 A, 3 C, 3 Š, 4 A, 4 C, 4 Š, priprave na maturo, izbirna ura (2. in 3. 
letnik), 
Simona Varga: 1 B. 
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DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

19. januar 2017 – srednješolsko zgodovinsko tekmovanje na temo »Industrializacija v prvi 
polovici 19. stol.«. Tekmovanja se je udeležilo 29 dijakov. Sedem dijakov je dobilo bronasto 
priznanje. 
 1. april 2017 – državno tekmovanje iz zgodovine v Celju. Dijakinja Sara Klemenčič  iz 3. b in 
dijak Blaž Klement iz 3. b sta prejela srebrno priznanje. Mentorica je bila prof. Irena 
Horvat.                 
 

 

Raziskovalne naloge 

3. april 2017 – 25. regijsko srečanje mladih raziskovalcev Pomurja na OŠ III v Murski Soboti. 
Dijakinja Alja Roudi iz 3. š je predstavila svojo raziskovalno nalogo z naslovom »Ali je 
nekdanja podoba Prekmurja le še spomin?«. Prejela je zlato priznanje in se uvrstila na 
državno tekmovanje. 
15. maj 2017 – državno srečanje mladih raziskovalcev (ZOTKS) na Gimnaziji Murska 

Sobota. Tudi tu je Alja Roudi za svojo nalogo prejela zlato priznanje. Mentorica je bila prof. 

Melita Franko. 

 

Projekti 

GMS gre v OŠ – dijakinja 2. š in Melita Franko predstavita šolo, športne oddelke, strokovne 

zgodovinske ekskurzije in izvedeta učno uro na OŠ Prežihovega Voranca Bistrica. V učni uri 

predstavita vključevanje zgodovinskih filmov v učni proces.  

Mednarodni arhivski tabor – poteka ob koncu šolskega leta. Letos se noben dijak ni odločil 

sodelovati na tem taboru (težava – čas počitnic in veliko dijakov je že odsotnih v tem času). 

Melita Franko se je udeležila zaključka tega tabora v sredo, 28. Junija 2017,  ob 17.00 v 

Boreči na Goričkem. Udeleženci tabora so predstavili zbrano pisno gradivo tako, da so 

pripravili krajšo razstavo zbranih dokumentov. 

Projekt »Pet prijateljev na razpotju evropskega parlamenta« - nosilec projekta je bila 

Televizija AS, ki je v projekt povabila 5 srednjih šol (Gimnazija Murska Sobota, Gimnazija 

Franca Miklošiča Ljutomer, Srednja kmetijska šola Rakičan, Gimnazija Monošter in 

Gimnazija Varaždin). Vsaka šola se je ukvarjala z določeno problematiko znotraj Evropske 

unije in na to temo posnela krajši dokumentarni film. Našo šolo so zastopali na avdiciji 

izbrani dijaki: Dunja Panič – 1. š, Nina Krpič – 2. a, Iza Rengeo – 2. a, Žiga Mekiš Recek – 2. c 

in Marko Irgolič – 2. š. Ukvarjali so se s tematiko svobode in varnosti znotraj EU.  V okviru 

projekta so se v času od 26. 2. do 2. 3. 2017 odpravili v Bruselj, kjer so iskali določene 

odgovore pri evropskih poslancih Tanji Fajon in Igorju Šoltesu. Premiera filma je bila v 

Grajski dvorani 25. aprila 2017 ob 13.00. Mentorica dijakom v tem projektu je bila prof. 
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Melita Franko. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Priprava dijakov na šolsko zgodovinsko tekmovanje. 
Konzultacije z dijaki, ki so želeli svoje znanje nadgraditi in še bolj utrditi. 
V sodelovanju s Pomurskim muzejem Murska Sobota (Mateja Huber in Jelka Pšajd) je nekaj 

dijakov sodelovalo pri snemanju izjav – dijaki so razmišljali o tematiki »Smrti«. Muzej 

namreč pripravlja na to temo razstavo in vse izjave bodo vključene v to razstavo, ki bo 

postavljena v drugi polovici leta 2017. Snemanje je potekalo 22. 11. 2016 med 12.00 in 

14.30. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Konzultacije z dijaki, ki so potrebovali počasnejšo razlago, dodatna pojasnila. Prav tako 

smo ob teh urah namenili veliko časa delu z zgodovinskimi viri in delu z zemljevidom. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Maturitetna ekskurzija na Ptuj 3. 10. 
2016 

Maturitetna skupina  
(17 dijakov + 1 
odsoten) 

Geografija, umetnost 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Prazgodovinska naselbina v Razkrižju , 
Lendava – ogled razstave slikarja Joan 
Miroja. 

30. 9. 
2016 

Vsi dijaki 1. letnika. Športna vzgoja - 
pohod 
Geografija 
Sociologija 
Likovna umetnost 

500 let reformacije – Ljubljana in Velike 
Lašče 

15. 5. 
2017 

Vsi dijaki 2. letnika. Geografija 
Sociologija 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Rim in Pompeji 16. 2. – 1. letnik Geografija 
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20. 2. 
2017 

Umetnost 
Sociologija 

Španija 26. 4  – 
29. 4. 
2017 

1. in 2. letnik Geografija 
Sociologija 
Umetnost 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost  Izvajalec  

   

29. 9. 2016 G. Drago Ribaš (Policijsko veteransko društvo 
SEVER) in g. 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: Melita 
Franko, prof. 

17. 10. 2016 Dijaki izbirne ure zgodovina si v Pokrajinskem 
muzeju Murska Sobota ogledajo razstavo o 
Keltih. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

26. 10. 2016 Dan odprtih vrat za učence osnovnih šol. Na 
področju zgodovine sta bili zvedeni dve 
delavnici, na katerih so se učenci preizkusili v 
zgodovinskem kvizu. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

1. 2. 2017 Vsi dijaki 1. š so si v Pokrajinskem muzeju 
Murska Sobota ogledali razstavo o Keltih. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

1. 3. 2017 Interni del mature – pisanje zgodovinskih 
virov na temo »Druga svetovna vojna«. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

8. 3. 2017 Opravljen predmaturitetni preizkus znanja za 
dijake 4. letnika, ki se pripravljajo na maturo 
pri predmetu zgodovina. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

14. 3. 2017 
– 24. 3. 
2017  

Pedagoška praksa študentk Filozofske 
fakultete v Mariboru – Sara Hašaj in Tjaša 
Celec. 
Pedagoška praksa študenta Filozofske 
fakultete v Mariboru – Sebastjan Cör. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 
Mentorica: Irena Horvat, 
prof. 

27. 3. 2017 V okviru projekta »Pet prijateljev na razpotju 
evropskega parlamenta« so dijaki potovali v 
Ljubljano, kjer so se v prostorih stare tovarne 
Rog srečali z begunci, ki imajo tam svoj 
dnevni center, in z njimi posneli nekaj izjav. 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

7. 4. 2017 Srečanje z evropskim poslancem Igorjem 
Šoltesom. Potekala je okrogla miza na temo 
EU in problematika mladih. Pogovor sta 
vodila dijaka Iza Rengeo in Marko Irgolič.  

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 

7. 6. 2017 Strokovna ekskurzija na Ptuj za dijake 1. š  in 
za dijake izbirne ura zgodovina. Skupaj je bilo 

Mentorica: Melita 
Franko, prof. 
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18 dijakov. Utrdili smo poznavanje antične 
zgodovine Ptuja in navedli osnovne 
značilnosti srednjeveških mest na primeru 
Ptuja. Ogledali smo si stalno razstavo na 
ptujskem gradu. 

21. 6. 2017 V okviru dni drugačnega učenja je potekala 
delavnica Vodeni ogled filma. Dijaki so si 
ogledali film »Avstralija«. Po filmu je sledila 
geografska in zgodovinska analiza filma. 

Mentorici: Simona 
Varga, prof. in Melita 
Franko, prof. 

Junij 2017 Seminar za zunanje ocenjevalce na maturi. Irena Horvat, prof. 

 
 

 
6.1.7 Geografija 
 

ČLANSTVO 
 
Vodja aktiva: Drago Balajc, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 

 Drago Balajc, prof. 

 Majda Gomboc, prof. 

 Simona Varga, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Pouk in druge pedagoške dejavnosti so bili izvedeni v skladu z zastavljenimi cilji, pri tem so 

bile razvite ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Izvedli smo šolsko tekmovanje iz geografije (februarja 2017) ter se udeležili območnega in  

državnega  tekmovanja iz znanja geografije. Za pripravo dijakov na tekmovanje je bil zadolžen 

prof. Drago Balajc.  Šolskega tekmovanja se je udeležilo  41 dijakov, 12 dijakov je dobilo 

bronasta priznanja. Štirje dijaki so se uvrstili na območno tekmovanje, na državno 

tekmovanje sta se uvrstili dve dijakinji. 

 

 

Projekti 

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

 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Dodatne ure pri izbirnem predmetu geografija v 2. in 3. letniku, pri katerih so dijaki lahko 

poglabljali svoje znanje z različnih področij geografije. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

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

opravljene individualne konzultacije. 

 

 

Izobraževanje 

Simona Varga in Drago Balajc sta se udeležila seminarja za popravljalce na maturi – maj, junij 
2017 
Drago Balajc je sodeloval v projektu Delo z nadarjenimi otroki pri geografiji ter bil v 
organizacijskem  odboru Olimpijade JV Evrope 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

 

Alpe in Pohorsko Podravje September 
2016 

4. letnik - matura  skupina GEOB, GEOG 

 

 

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

Naslov ekskurzije 

 

Datum Ciljna skupina 

 Pomurje  

 Koprsko primorje  

 Velenjska kotlina  

Oktober 2016 

Maj 2017 

November 2016 

 

Skupina 2IGEO 

Skupina 2IGEO 

Skupina 3IGEO 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

Goričko  September 

2016 

Prvi letnik 
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Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

 

Ekskurzije v okviru OIV – neobvezni del 

Naslov ekskurzije 

 

Datum Ciljna skupina 

Bavarska November 

2016 

2. letnik 

Rim in Vezuv Februar 

2017 

1., 2. letnik 

Grčija April  

2017 

2., 3. letnik 

Barcelona April 2017 2. letnik 

 

 

Terensko delo 

Naslov  Datum Ciljna skupina 

 

   

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017  

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Nosilec dejavnosti  

Marec 2016 Poskusna matura – 

geografija 

Majda Gomboc in Drago Balajc 

 
 
 

6.1.8 Biologija 
 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Marjetka Maučec, prof. biologije  

 

Člani strokovnega aktiva 

 Renata Dominko, prof. biologije 

 Marjetka Maučec, prof. biologije 

 Tadeja Zver, prof. biologije in kemije, laborantka 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

 

Pouk je bil izveden v skladu z  letnim delovnim načrtom. 
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DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

 

1. Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado.  
Dijaki so prejeli: 

 24 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 

 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju (Adrijan Rogan), 

 1 zlato priznanje na državnem tekmovanju (Tadeja Ifko). 
 
2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 
    Dijaki so prejeli: 

 32 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 

 1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju (Natalija Pavlinjek), 

 2 zlati priznanji na državnem tekmovanju (Sara Klemenčič, Žan Vrhovski). 
 

3. Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. letnika (EUSO) 
Dijaki so prejeli: 

 1 bronasto priznanje (Mihael Lebar). 
 

 

 

Projekti 

GMS gre v OŠ  

 

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

Dihanje 

2. Predstavitev laboratorijskega dela: Snemanje EKG, gostovanje v OŠ Križevci pri   
        Ljutomeru 
3. Delavnica za OŠ Cezanjevci na GMS (Snemanje EKG) 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

1. Priprava dijakov na šolska in državna tekmovanja 

2. Priprava dijakov na delavnice 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč šibkejšim dijakom v vseh štirih letnikih 
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Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Institut »Jožef Stefan« in Pivovarna 

Laško 

19. 1. 2017 Izbirni dijaki BIO, KEM, 

FIZ 

Kemija in fizika 

Ekskurzija v Piran in Portorož, živali v 

Jadranskem morju 

21. 6. 2017 1. b Geografija 

 

Terensko delo 

Naslov in kraj Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Ekologija- ekosistemi, prehranjevalne 
verige, prilagoditve organizmov 
Dunaj- Živalski vrt, Hiša palm, Hiša 
puščave 

23. 9. 
2016: 2. b 
in 2. c, 
30. 9. 
2016: 2. a 
in 2. š 
 

2. letnik NEM 

Biondikacija zračne onesnaženosti s 
pomočjo epifitskih lišajev, Murska 
Sobota 

9. in 10. 3. 
2017 

4. letnik, matura KEM 

Ugotavljanje vrednosti abiotskih 
dejavnikov in bioindikatorjev v reki 
Ledavi in v Fazaneriji v Murski Soboti 

15. 9. 
2016 

Izbirna skupina BIO, 2. 
in 3. letnik 

KEM, FIZ 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost  Nosilec dejavnosti  

September 2016 Izvedba vaje za športne oddelke v Kraščih Marjetka Maučec in 
2. š 

Oktober 2016 
Maj 2017 

Sodelovanje v evropskem projektu  EAThink 2015-
jej lokalno, misli globalno: Šolski ekovrt 

Marjetka Maučec, 1. 
b in  
3. š 

Marec 2017 Sodelovanje v evropskem projektu  EAThink 2015-
jej lokalno, misli globalno: Video natečaj 

Marjetka Maučec in 
Jaša Kerec 

26. oktober 
2016 

Dan odprtih vrat- delavnice za osnovnošolce: 
Snemanje EKG 

Marjetka Maučec in 
dijaki, ki so imeli 
izbirno uro iz 
biologije 

22. november IZUM: predstavitev srednjih šol v Maximusu Marjetka Maučec in 
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2016 Renata Dominko 

1. 12. 2016 Delitev pentelj ob svetovnem dnevu AIDS-a Marjetka Maučec in 
1. b 

10. in 11. 2. 
2017 

Predstavitev BIO v obliki delavnic na informativnem 
dnevu 

Marjetka Maučec, 
Renata Dominko in 
dijaki, ki so imeli 
izbirno uro iz 
biologije 

23. 3. 2017 Kviz NARAVOSLOVKO Marjetka Maučec in 
1. b 

5. 4. 2017 Jama Vilenica, Škocjanski zatok, klif v Strunjanu in 
turistična kmetija Skerlj, izbirni GEO in BIO 

Marjetka Maučec in 
dijaki, ki so imeli 
izbirno uro iz 
biologije 

3.-  5. 7. 2017 Tabor: Naravoslovni raziskovalni tabor Marjetka Maučec in 
Renata Dominko 

 
 
 
6.1.9 Kemija 
 
ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva 

Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

Alenka Jelen, prof. 

Tadeja Zver, laborantka 

 

 

 

IZVAJANJE POUKA  

 

Pouk kemije je potekal: 
- 2 uri tedensko + izbirni predmet+ individualne dodatne  ure  
- laboratorijske vaje (predvidoma 10  laboratorijskih vaj) 
- razlaga, razgovor, preverjanje predznanja na začetku ure, razumevanja med uro in ob 

koncu ure 
- elektronske prosojnice 
- delo s kemijskimi modeli 
- demonstracijski poskusi 
- skupinsko delo, delo v parih, sodelovalno učenje 
- samostojno delo 
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Posebnosti predmeta: 
- laboratorijsko delo; upoštevanje navodil in uporaba opreme za varno delo 
- priprava in izvajanje samostojnih demonstracijskih poskusov 
- povezovanje z raziskovalnimi ustanovami – obiski, predavanja, projektne naloge … 
 
Obseg pouka: 
Damijana Hrastelj Ploj 
Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. a, 1. b,  1. š, 2. a, 2. š,  3 . š  in  
izbirni predmet v 2. In 3. letniku. Razredništvo 2. a. 
 
Alenka Jelen 
Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 2. b,  2. c,  . 3. a, 3. b, 3. c in  4. 
letnik maturitetna skupina 140 in  razredništvo 4. c. 
 

 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Dosegli smo naslednja priznanja: 

 Bronasto 

Staš Vegi, 2. a, Jaka Meglič, 1. a, Zala Janža, 1. a, Žan Vrdjuka, 1. b, Sara Klemenčič 3. 
b 

     Ana Vegič, 3. b, Lana Lang, 2. a,  Eva Kuhar, 3. c 

 Srebrno  

Zala Janža, 1. a,  Žan Vrdjuka, 1. B, Sara Klemenčič, 3. b 

 Zlato  

Jaka Meglič, 1. a -  osvojil je 9. mesto na Državnem tekmovanju Preglove plakete 

 

 

 

Raziskovalne naloge 

 Saša Šarkanj, Patricija Kranjec, Ines Bejek in Nastja Bejek so opravljale raziskovalno 
naloga Prisotnost zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah. 
 

 

Projekti 

Delo in sodelovanje z osnovno šolo. Delavnice Priprava mila in izdelava domačih krem. 
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Naravoslovni tabor za osnovnošolce. 
 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Z nadarjenimi dijaki  se je izvajalo projektno raziskovalno delo Biotehnologija - priprava 
piva, kruh in jogurt,  biotska raznovrstnost našega okolja, ekskurzija Inštitut Jožefa 
Štefana, Jedrski reaktor Podgorica. 
 

 
 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Z dijaki, ki so imeli težave pri predmetu kemija, smo po dogovoru izvajali dodatno učno 
pomoč. 
 

 
 
 
 
Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 
 

Možnost 
medpredmetnega 
povezovanja 

Pivovarna Laško 19. 1. 2017 2. in 3. letnik Bio-kem-fiz 

Inštitut Jožefa Štefana  19. 1. 2017 2. in 3. letnik Bio-kem-fiz 

Jedrski reaktor Podgorica 
 

19. 1. 2017 2. in 3. letnik Bio-kem-fiz 

 
 
Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti  

3.-5. 7. 2017 Naravoslovni raziskovalni tabor (BIO-KEM-FIZ) Osnovnošolci 

 
 

6.1.10 Fizika 
 

ČLANSTVO 
 
Vodja aktiva: Franc Trplan, prof.  
 
Člani strokovnega aktiva 

 Franc Trplan, prof. 

 dr. Renato Lukač, prof. 

 Branko Prelec, laborant 
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IZVAJANJE POUKA 
 

Pouk fizike kot temeljne naravoslovne vede razvija dijakovo sposobnost za preučevanje naravnih 
pojavov s področja fizike, tako da spozna metode, ki jih uporabljamo pri preučevanju fizikalnih 
pojavov, in da se seznani z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, ki povzemajo naše vedenje 
o materialnem svetu. Dijaki se seznanijo z vplivom, ki ga imajo odkritja 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 po največ 17 dijakov v skupini.  
4. letnik: 140 ur pouka. Pri laboratorijskih vajah se dijaki delijo v skupine po največ 17 dijakov v 
skupini. 
 
Franc Trplan 
- pouk fizike, vsak oddelek 70+10 ur/šolsko leto: 1. a, 1. b, 1. š, 2. š, 3. Š 
- pouk fizike, 140ur/šolsko leto: 4. letnik - priprave na maturo iz fizike  
Renato Lukač 
- pouk fizike, vsak oddelek 70+10 ur/šolsko leto: 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. b, 3. c   
- predavanja in vaje na Višji strokovni šoli Murska Sobota  
Informatika: Programiranje1, Programiranje 2, VSPO 
 
Branko Prelec: laborant pri fiziki 
 

 
 
DRUGO STROKOVNO DELO 

 
Tekmovanja 

Franc Trplan 

Astronomija 

- Strokovno delo pri tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja, 8. 12. 

2016 

- Član šolske tekmovalne komisije 

 

Fizika 

1. Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike.  

- Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja: 

8. 3. 2017: organizator šolskega tekmovanja,  

8. 3. 2017: predsednik šolske tekmovalne komisije.  

- Član regijske tekmovalne komisije, 17. 3. 2017. 

 

Naravoslovje 

2. Priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovje, področje fizika.  

- Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju iz naravoslovja: 

 organizator šolskega tekmovanja, 22. november 2016 
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Renato Lukač 

Astronomija 

 

- Strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 8. 12. 2016: predsednik šolske tekmovalne komisije, lokalni organizator 

šolskega tekmovanja. 

- Priprava dijakov za tekmovanje iz astronomije. 

- Strokovno delo pri državnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 14. 1. 2017: vodja tekmovanja za skupino severna in vzhodna Slovenija.  

- Priprava in izvedba državnega tekmovanja iz astronomije.  

 

Fizika 

3. Priprava dijakov na tekmovanje iz fizike.  

Naravoslovje 

4. Priprava dijakov na tekmovanje iz naravoslovje, področje fizika.  

- Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju iz naravoslovja: 

organizator šolskega tekmovanja, 22. 11. 2016 

 

Dosežki dijakov 

  Tekmovanje v znanju astronomije za Dominkova priznanja 

 Zala Janža, 1. a: bronasto in srebrno priznanje 

 Nina Škerlak, 1. b: bronasto priznanje 

 Mario Pezer, 3. b: bronasto in srebrno priznanje 

 

 Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja 

 Zala Janža, 1. a: bronasto priznanje (skupina 0) 

 Rok Vohar, 1. š: bronasto priznanje (skupina 0) 

 Luka Ternar, 4, b: srebrno priznanje (skupina III) 

 Mario Pezer, 3. b: bronasto in srebrno priznanje (Skupina II) 

 Adrijan Rogan, 3. b: bronasto in zlato priznanje ter 3. nagrada na državnem tekmovanju 

(Skupina II) 

 

 
 

Raziskovalne naloge 

  

 
Projekti 

Franc Trplan 

 Član pritožbene komisije 
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- Član delovne skupina za izbirne predmete 

- Namestnik vodje zaklonišča 

- Sodelovanje v okviru projekta OpenProf.com (izdelava e-gradiv za predmet fizika) 

- Zunanji ocenjevalec na maturi iz fizike. 

 

Renato Lukač 

  Znanstvena konferenca PAZU, 25. in 26. november 2016, aktivna udeležba, 

organizacijski odbor in predavatelj, prispevek objavljen na TV IDEA in spletni strani TV 

IDEA. 

 Vodenje delavnic o varni rabi interneta v sklopu Safe. Si in E-šolstva.  

 Upravljanje in vzdrževanje:    

 internetni strežniki,   

 omrežna komunikacijska oprema, 

 deloma računalniška oprema,   

 brezžično omrežje EDUROAM, 

 računalniška učilnica (OS GNU/Linux). 

 Član in predsednik Sveta Gimnazije Murska Sobota. 

 Član delovne skupine za delitev stroškov med Gimnazijo Murska Sobota in SPTŠ. 

 Član strateškega sveta Višje strokovne šole Murska Sobota. 

 Podpredsednik AD Kmica. 

 Predsednik nadzornega odbora PAZU. 
 

 
 
 
Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Franc Trplan 
Vsebina (individualizirani program):  

 osnovno rokovanje s programskim orodjem Logger Pro, vmesnikom Lab Quest in 
senzorji; 

 uporaba programskega orodja LoggerPro brez vmesnika in senzorjev;   
 izdelava videoposnetkov poskusov ter analiza teh posnetkov;  
 izvedba projektnih nalog, pri katerih dijaki usvajajo znanja in veščine z uporabo 

računalnika kot merilne naprave;    
 prikaz rezultatov z grafi in s tabelami;  
 priprava na tekmovanja iz astronomije, fizike in naravoslovja; 
 udeležba na tekmovanjih. 

 
Realizacija: 

 Astronomija Fizika 
Projektno 

delo 

Število ur 

Zala JANŽA, 1. a 15 13 8 36 

Jan KOCET, 1. b 10 13 8 31 
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Nina ŠKERLAK, 1. b 10   10 

Ana VEGIČ, 1. b 10   10 

Asja BENČEC, 1. š  17 8 25 

Rok VOHAR, 1. š  17 8 25 

Jaša ZUPANČIČ, 1. š  17 8 25 

Izdelava individualiziranega programa 5 

 

Renato Lukač 

2. OIV Astronomija 

3. OIV Popularizacija znanosti 

 

 

 

 

 
 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Franc Trplan  
1. letnik (26 ur) 3. letnik (2 uri) 4. letnik (15 ur) 

 

Renato Lukač 

Po potrebi in dogovoru je bila dijakom nudena pomoč. 
 

 
 

Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe 

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

24. 1. 2017 
4. letnik (skupina za 
maturo) 

Kemija 

 
Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 
povezovanje, 
opombe 

München in Bavarska 
18. in 19. 
11. 2016 

2. letnik GEO, FIZ, ZGO 

Splošna bolnišnica Murska Sobota 24. 5. 2017 
Dijaki izbirnega 
predmeta fizika 2. in 
3. letnik  

BIO 
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Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost  Nosilec dejavnosti  

6. 9. 2016 Izvedba vaje za športne oddelke v Kraščih (2. š) Franc Trplan 

18. 10. 2016 Izvedba vaje za športne oddelke v Kraščih (1. š) Franc Trplan 

23. 3. 2017 
Naravoslovko - kviz za osnovnošolce Marjetka Maučec, Alenka 

Jelen,  Franc Trplan 

3.-5. 7. 2017 
Naravoslovni raziskovalni tabor  Aktivi fizika, biologija in 

kemija 

Šolsko leto 
2016-17 

Izdelava učnih pripomočkov za merjenje: 
1)   goriščne razdalje leč - optična klop 
 navora sil - model mosta  
 obhodnega časa krožečega telesa 
 pretoka reke 
 napetosti na sončnih celicah 

 

Aktiv fizika 

Šolsko leto  
2016-17 

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

Renato Lukač 

Šolsko leto  
2016-17 

Priprava učencev za tekmovanje iz astronomije za 
osnovne šole v regiji  

Renato Lukač 

 
 
 

6.1.11 Informatika 
 
 
ČLANSTVO 
 

Vodja in članica aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 

 
IZVAJANJE POUKA  

 

Pouk informatike se izvaja v za to specializirani učilnici. 
1. letnik: 
En del pouka je za vse dijake istega oddelka skupen, pri vajah pa se dijaki delijo v 2 skupini, 
pri čemer je ena skupina pri pouku, druga pa je v tem času prosta oz. ima malico. Idealno bi 
bilo, če bi se dalo vaje izvajati v blok urah, vendar pri vseh oddelkih zaradi zahtev urnika (in 
proste ure za malico) žal to ni mogoče. Pouk informatike obsega v urniku 4 ure, vsaka 
skupina pa tedensko izvede po 2 uri pouka. 
(Informatika obsega v predmetniku za 1. letnik 70 ur, torej 2 uri/teden). Učitelj zaradi 
delitve razreda v 2 skupini pri 2/3 ur izvede 122 ur pouka letno. 
2. in 3. letnik 
Poskusno je bil izveden pouk v izvedbi 1 ure/teden za 2. in 3. letnik skupaj. Učili smo se 
programirati v Pythonu. 
4. letnik 
Predmet je izbirni predmet za maturo in ga lahko dijaki izberejo poljubno. Šteje se med 
naravoslovne predmete. Izvaja se v okviru 140 ur, čeprav je snov po učnem načrtu 
razdeljena na 210 ur. V okviru predmeta dijaki izdelajo projektno maturitetno nalogo, ki v 
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skupnem seštevku ocene na maturi predstavlja 20 % ocene. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

 November 2016: Tekmovanje v znanju računalništva in informatike - 20 bronastih 
priznanj. 

•     Marec 2017: RTK tekmovanje v spletnih aplikacijah - 3. Mesto. 

 

Projekti 

 September 2016: Mednarodni projekt e-regije (vodila panel na mednarodni 
izobraževalni konferenci v Jablah). 

       • Oktober 2016: Organizacija Codeweek. 
       • September 2015 - september 2018: Formativno spremljanje pouka (aktivno 
sodelovanje kot predavatelj). 
       • September 2016 - september 2019: L2P 2020+, pomočnica vodje projekta. 

   • September 2016 - september 2018: NAPOJ CH4HS, aktivno sodelovanje kot Master 

Teacher. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 Izvedba krožka za računalništvo in informatiko (urejanje spletne strani, izdelava spletnih 
aplikacij). 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

V tem šolskem letu ni noben dijak izkazoval potrebe po dodatni pomoči. Vsi so bolj ali 
manj uspešno opravili vse zadolžitve. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Ogled filmske predstave Snowden 26. 
10. 

26. 10. 
2016 

Ogled filmske 
predstave Snowden 26. 
10. 

Ogled filmske 
predstave 
Snowden 26. 10. 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost Nosilka dejavnosti 



 

 43 

31. 8. 2016    Obisk Gimnazije v Körmendu  Romana Vogrinčič 

6. in 7. 10. 2016     Prispevek SIRIKT    Romana Vogrinčič 

17. in 18. 2. 2017       Prispevek Mednarodni simpozij Črenšovci     Romana Vogrinčič 

22. 10. 2017     Projektni dan Bukemon     Romana Vogrinčič 

5. 10. 2017      GMS gre v OŠ (OŠ Kapela)     Romana Vogrinčič 

2016/17     Urejanje šolske spletne strani     Romana Vogrinčič 

10. in 11. 2. 2017      Organizacija dijakov za vodenje po šoli za inf. dan     Romana Vogrinčič 

10. in 11. 2. 2017    Priprava in analiza vprašalnika za informativni dan     Romana Vogrinčič 

2016/17       Sodelovanje v UO za Šolski sklad     Romana Vogrinčič 

 

 

6.1.12 Sociologija, psihologija in filozofija 

 

ČLANSTVO 
 
Vodja aktiva: mag. Jasna Vuradin Popović  
 
Člani strokovnega aktiva 

 Drago Balajc 

 Irena Horvat 

 Melisanda Sedonja 

 Jasna Vuradin Popović 

 
IZVAJANJE POUKA 
 

 4 oddelki 2. letnika – sociologija 

 1 skupina – matura sociologija 

 4 oddelki 3. letnika – psihologija 

 1 skupina – matura psihologija 

 4 oddelki 4. letnika – filozofija 
Pri pouku smo uporabljali sodobne metode: diskusija, spletna orodja, film, projektne 
naloge. 
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DRUGO STROKOVNO DELO 
 
Tekmovanja 

 
 

 
 

Raziskovalne naloge 

Raziskovalna naloga iz psihologije: Nina Jakoša – zlato priznanje  na regijskem 
tekmovanju mladih raziskovalcev. 
 

 
 

Projekti 

1. Nastop dijakinje Kiare Ropoša na mednarodnem srečanju Creative, Entrepreneur and 

Innovative Students in the Grammar Schools Proposing eSolution Prototypes z 

raziskovalno nalogo Ali nasilje odraste, september 2016 – mentorica Jasna Vuradin 

Popović, prof. psih. 

2. Šola ambasadorka EU -11 dijakov ambasadorji EU in gimnazija EU šola ambasadorka – 

junij 2017, sociologija – mentorica Irena Horvat. 

  

 
 
Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Nadarjeni dijaki so svojo naravnanost in interes za družboslovje razvijali skozi izbirni 

predmet, sodelovali so v promoviranju gimnazije na osnovnih šolah ter različnih 

delavnicah. Dve dijakinji sta v celem šolskem letu pripravljali raziskovalno naloga, nista pa 

se udeležili tekmovanja. 

 
 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Vsi dijaki, ki so izkazovali potrebo po dodatni strokovni pomoči, so je bili deležni. 

 

 

 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije - matura 

Naslov ekskurzije Datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina… ipd) 

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Evropske institucije - Strasburg September Vsem dijakom Geografija, 
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2016 zgodovina, 
sociologija 

Slovenski parlament - Ljubljana Junij 2017 Vsem dijakom Geografija, 
zgodovina, 
sociologija 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Datum Dejavnost Nosilec dejavnosti  

14. 9. 2016 Psihološko testiranje za identifikacijo 
nadarjenosti – Patricija Kranjec 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

20. 9. 2016 Psihološko testiranje za identifikacijo 
nadarjenosti – Ines Časar 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

21. 9. 2016 Psihološko testiranje za identifikacijo 
nadarjenosti – Teja Kranjec 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

3. 10. 2016 Delavnica Duševno zdravje na GMS za 
dijake 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

7. 10. 2016 Delavnica Duševno zdravje na OŠ Bakovci Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

26. 10. 2016 Delavnice Načini zaznavanja na GMS za 
osnovnošolce 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

23. 11. 2016 Delavnica Poklicno svetovanje na OŠ Gornja 
Bistrica 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

29. 11. 2016 Tržnica za osnovnošolce, Kuzma Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

1. 12. 2016 Predavanje za starše – poklicno svetovanje, 
GMS 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

29. 3. 2017 Delavnica Duševno zdravje na OŠ I Murska 
Sobota 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

24. 4. 2017 Hospitacija študentke psihologije Mateje 
Črešnjovnjak 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

25. 4. 2017 Predavanje za starše in delavnica za učence 
na OŠ Grad 

Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

Junij 2017 Zunanji ocenjevalec na maturi Mag. Jasna Vuradin 
Popović 

 

 
 
 
 
6.1.13 Umetnost 
 
ČLANSTVO 
 

Vodja aktiva: mag. Tomi Bušinoski, prof.  
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Člani strokovnega aktiva 

 mag. Tomi Bušinoski, prof. 

 mag. Martina Mihoković, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Pouk se izvaja v okviru urnika Gimnazije Murska Sobota. V tem obsegu se izvede 52 ur 

likovne umetnosti in 52 ur glasbe. Realizacija je v letošnjem letu znašala več kot 100 

odstotkov. Vsak predmet po predmetniku zajema še 18 ur obveznih izbirnih vsebin 

umetnosti, ki so določene za vse tipe gimnazij. V teh vsebinah se opravijo dejavnosti in 

vsebine predmeta izven rednega pouka. Realizirane so bile vse dodatne ure v okviru 

obveznih izbirnih vsebin umetnosti. 

V letošnjem šolskem letu smo izvajali tudi modularno zasnovan izbirni predmet umetnost, v 

katerem smo združili umetnostno zgodovino, likovno teorijo in glasbo. Predmet smo v 

drugi polovici šolskega leta zaradi neustrezanja predmetniku gimnazije ukinili in smo ga 

vsebinsko do konca izvedli v okviru obveznih izbirnih vsebin. V šolskem letu 2018/2019 bo 

takšen način dela dovoljen, zato se bomo o novi oživitvi predmeta pogovarjali takrat. 

 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Glasba 

- Priprava na razpis WorldSong v sodelovanju s prof. Tatjano Svetanič. 

 

Likovna umetnost 

- Sodelovanja na natečajih. 

 

 

Projekti 

GMS gre v OŠ, vodja projekta Tomi Bušinoski 

Gledališki projekt Jugendkultursommer Ingolstadt  

Sodelovanje z galerijo Murska Sobota 

Projekt »Odpadno je uporabno« 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Dijaki so nastopili na raznolikih prireditvah Gimnazije Murska Sobota (proslave, 

otvoritve, kulturni programi) in drugod (IZUM, dobrodelne prireditve, prostovoljstvo, 
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Festival talentov na OŠ F. Prešerna Črenšovci ...). Dijaki so se tako vključevali v glasbene 

skupine in zasedbe (npr. pevski zbor). Mentorstvo dijakom, svetovanje v glasbenem 

izražanju, delo na vokalni tehniki, razvijanje občutka za glasbena dela, njihovo 

razumevanje in vrednotenje. 

 

Dijaki so se vključili v likovni krožek. Svetovanje pri izbiri literature z likovnega področja, 

pomoč pri izbiri in izvedbi likovnih tehnik, uporabi materialov, pomoč pri procesu 

nastajanja likovnega dela, vrednotenje dokončanih likovnih del. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč šibkejšim dijakom se nudi v okviru govorilnih ur in konzultacij (pomoč po potrebi, 

individualne priprave na pisno ocenjevanje znanja, razlaga snovi in pomoč pri praktičnem 

delu). 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna 

skupina 

Medpredmetno povezovanje, 

opombe 

Maribor (Univerzitetna 
knjižnica, Umetnostna 
galerija, SNG Maribor) 

6. 1. 
2017 

dijaki 1. 
letnika 

Knjižno-informacijska znanja, 
slovenski jezik, likovna umetnost, 
glasbena umetnost 

Lendava (ogled razstave) sept. 
2016 

dijaki 1. 
letnika 

Likovna umetnost, zgodovina 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina… ipd) 

Medpredm
etna 
povezava, 
opombe 

Ogled operne predstave Trubadur v 
SNG Maribor 

4. 4. 
2017 

Dijaki izbirnega 
predmeta 

Glasba 

 

 

 

Terensko delo 

Naslov in kraj Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

Obisk razstav v tekočem šolskem letu 

v Galeriji Murska Sobota, 

delavnice ob razstavah 

Oktober 

2016-junij 

2017 

Dijaki prvega letnika in 

dijaki 2. š 

Likovna 

umetnost, 

umetnostna 
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zgodovina 

 
Izobraževanja 

Naslov Datum Kraj Izvajalec 

Seminar Skrivnost motiviranih otrok 8. 10. 
2016 

Ljubljana Založba Didakta 

XI. mednarodni romantični zborovski 
festival 

14. do 16. 
10. 2016 

Veszprem (Madžarska) Društvo Zbor Franz 
Liszt 

Mednarodna strokovna konferenca 
»Alternativni vidovi učenja u radu sa 
decom« 

4. in 5. 11. 
2016 

Surčin (Srbija) Osnovna škola »Vuk 
Karađič« Surčin 

Izobraževanje v okviru projekta Glas 
otroka 

28. 1. 
2017 

Ljubljana Zavod za šolstvo RS 

10. mednarodni simpozij Avtonomija 
v šoli 

17. in 18. 
2. 2017 

Črenšovci OŠ F. Prešerna 
Črenšovci 

Dirigentski seminar Novi akordi v 
Ljubljani pod vodstvom mag. Tomaža 
Faganela 

23. do 26. 
2. 2017 

Ljubljana Glasbena matica 

Seminar Pomen povratne informacije 18. 3. 
2017 

Murska Sobota Zavod za šolstvo RS 

Regijsko srečanje ZRSŠ v okviru 
projekta Bridge 

23. 3. 
2017 

Ivanjkovci Zavod za šolstvo RS 

Izobraževanja za profesorje likovne 
umetnosti v Galeriji Murska Sobota 

Ob 
razstavah  

Murska Sobota Galerija Murska 
Sobota 

 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti  

Šol. leto 2016/17 Delavnice v okviru projekta GMS gre v OŠ Martina Mihoković 

Šol. leto 2016/17 Konference in seje UZ Tomi Bušinoski, Martina 
Mihoković 

Šol. leto 2016/17 Govorilne ure Tomi Bušinoski, Martina 
Mihoković 

Šol. leto 2016/17 Organizacija šolske prehrane Martina Mihoković 

 
Šol. leto 2016/17 

 
Organizacija OIV 

 
Tomi Bušinoski 

Šol. leto 2016/17 Vzdrževanje eAsistent-a Tomi Bušinoski 

Šol. leto 2016/17 Vodenje aktiva Tomi Bušinoski 

10. 9. 2016 Sodelovanje na prireditvi Doma starejših 
občanov Murska Sobota 

Tomi Bušinoski 

Sept. 2016 Avdicije za pevski zbor Tomi Bušinoski 

Sept. 2016 Sodelovanje na tednu mobilnosti Martina Mihoković 

Nov. 2016 Projekt »Odpadno je uporabno« Martina Mihoković 

8. 11. 2016 Sodelovanje na prireditvi z Vladom 
Kreslinom 

Tomi Bušinoski 
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22. do 24. 11. 2016 Predstavitev šole v Maximusu, IZUM Martina Mihoković, 
Tomi Bušinoski 

24. 11. 2016 Sodelovanje na slovesni akademiji 
festivala IZUM 2016 

Tomi Bušinoski 

Dec. 2016 Okrasitev Trga zmage Martina Mihoković 

Dec. 2016 Šolski dobrodelni bazar Martina Mihoković 

Dec. 2016 Razstava dijaških del v Galeriji Murska 
Sobota 

Martina Mihoković 

8. 12. 2016 11. medrazredni koncert Tomi Bušinoski 

23. 12. 2016 Sodelovanje na prireditvi ob koncu leta in 
praznovanju dneva samostojnosti in 
enotnosti 

Tomi Bušinoski 

26. 12. 2016 Sodelovanje na prireditvi MOMS ob 
državnem prazniku 

Tomi Bušinoski 

10. 1. 2017 Skupna vaja pevskega zbora šole in MePZ 
Štefana Kovača 

Tomi Bušinoski 

26. 1. 2017 Sodelovanje na prireditvi Naj športnik 
MOMS 

Tomi Bušinoski 

6. 2. 2017 Sodelovanje na proslavi ob slovenskem 
kulturnem prazniku 

Tomi Bušinoski 

10. in 11. 2. Sodelovanje z dijaki na informativnem 
dnevu 

Tomi Bušinoski, Martina 
Mihoković 

31. 3. 2017 Sodelovanje dijakov na letnem koncertu 
MePZ Štefana Kovača 

Tomi Bušinoski 

4. 4. 2017 Ogled operne predstave Trubadur v SNG 
Maribor 

Tomi Bušinoski 

24. 4. 2017 Pričetek dela za projekt JaZON ZRSŠ v 
Mariboru 

Tomi Bušinoski 

25. 4. 2017 12. medrazredni koncert Tomi Bušinoski 

Maj 2017 Razstava na OŠ Bogojina Martina Mihoković 

25. 5. 2017 Prevzem vodenja delovne skupine in 
pričetek priprav za praznovanje 100. 
obletnice gimnazije v Murski Soboti 

Tomi Bušinoski 

5. 6. 2017 Studijsko snemanje songa za razpis 
WorldSong (Nemčija) 

Tomi Bušinoski 

16. 6. 2017 Sodelovanje na mednarodnem Festivalu 
talentov v Črenšovcih 

Tomi Bušinoski, Martina 
Mihoković 

20. 6. 2017 Sodelovanje na proslavi ob koncu pouka in 
državnem prazniku dnevu državnosti 

Tomi Bušinoski 

25. 6. do 8. 7. 2017 Spremstvo in mentorstvo v projektu 
projekta Jugendkultursommer Ingolstadt 
2017 »HotSpot« 

Tomi Bušinoski 

14. do 18. 7. 2017 Spremstvo gostov v okviru projekta 
Jugendkultursommer Ingolstadt 

Tomi Bušinoski 

10. 7. 2017 Sodelovanje na slovesni podelitvi 
maturitetnih spričeval gimnazije 

Tomi Bušinoski 
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6.1.14 Športna vzgoja 
 
ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Franc Hauko, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva 

 Janko Hochstätter 

 Marjan Horvat 

 Mitko Nasevski 

 

 

IZVAJANJE POUKA 

 

Pouk smo izvajali po učnem načrtu za gimnazije in za športne gimnazije. Večino pouka je 
potekalo v lastni telovadnici, v jutranjih urah smo najeli dvakrat tedensko telovadnico OŠ I v 
MS in enkrat tedensko na OŠ II v MS. V jesenskih in spomladanskih mesecih smo se 
posluževali atletskega stadiona pri OŠ I v MS. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Udeležili smo se vseh razpisanih tekmovanj na področnem nivoju. Zmagovalci so bili 
naslednji posamezniki in ekipe: 

 BADMINTON - Ana Šterman, 1. mesto 

 ROKOMET DIJAKINJE - 1. mesto 

 KOŠARKA DIJAKI - 1. mesto 

 KOŠARKA DIJAKINJE - 1. mesto 

 ODBOJKA DIJAKINJE - 1. mesto 

 NOGOMET DIJAKI - 1. mesto 

 NOGOMET DIJAKINJE  1. mesto 

 PLAVANJE DIJAKI - Jaka Ambruš, 1. mesto 

 ATLETIKA EKIPNO DIJAKINJE - 1. mesto 

 ATLETIKA POSAMEZNO - Jure Šterman,1. mesto (100 m), Car Niko, 1. mesto (skok 
v daljino), štafeta 4x100 m – dijaki, 1. mesto, Zajmi Dijon - 1. Mesto (1000 m), 
Kuzma Luka, 1. Mesto (400 m). 

 Dijakinje so se v NOGOMETU uvrstile v republiški finale, vendar se ga nismo mogli 

udeležiti zaradi obveznosti nekaterih igralk. 
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Ekskurzije in terensko delo 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

    

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina Medpredmetno 

povezovanje, 

opombe 

    

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2016/2017 

Čas izvedbe Dejavnost Nosilec dejavnosti  

6. 12. 2016-8. 

12. 2016 

SMUČANJE Franc Hauko 

Marjan Horvat 

16. 6. 2017-17. 

6. 2017 

ODBOJKA Janko Hochstätter 

 

3. 7. 2017-5. 7. 

2017 

NARAVOSLOVNI RAZISKOVALNI TABOR 

(sodelovali smo s športnimi aktivnostmi) 

Franc Hauko 

Marjan Horvat 

Janko Hochstätter 

 

December, 

januar, februar 

Trem študentom fakultete za šport smo 

omogočili obvezno pedagoško prakso na 

gimnaziji (Jure Virag, Jan Bregar, Blaž Ajlec) 

Franc Hauko 

Mitko Nasevski  

Marjan Horvat 
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7 ŠOLSKI PROJEKTI 

Uspešno je bil realiziran projekt obnove fasade na šolski stavbi v sodelovanju s Srednjo 

poklicno in tehniško šolo Murska Sobota. 

 

Izveden je bil projekt ob Bukovniškem jezeru s sloganom Bukemon, na katerem so 

sodelovali tudi učitelji in dijaki iz Körmenda. 

 

Nadaljeval se je tudi projekt GMS gre v OŠ, s katerim se Gimnazija Murska Sobota z 

bližnjimi šolami povezuje po vertikali. V mesecu oktobru smo izvedli motivacijske delavnice 

za osnovne šole, ki so se zelo pozitivno odzvale. 

 

Gimnazija Murska Sobota je po uspešni prijavi na razpis projektna partnerica v projektu 

Interreg, v katerem sodelujeta Slovenija in Avstrija.  

 

Uspešno smo se prijavili na projekt Zavoda RS za šolstvo OBJEM, v katerem imamo status 

implementacijskega zavoda. 

 

 

8 MATURA 2017 

 
Rezultati opravljanja mature v spomladanskem roku leta 2017 

 

Razred Število dijakov, ki so 

maturo opravljali prvič 

Število dijakov, ki so 

uspešno opravili maturo 

Povprečno 

število točk 

4. a 24 24 20,96 

4. b 19 18 20 

4. c 19 19 20 

4. š 19 18 15,89 

Skupaj 81 79 (97,5 %) 19,32 

 

Zlata maturanta sta v spomladanskem roku postala Nina Jakoša in Luka Ternar. 

23 točk in več je doseglo 23 dijakov. 

Skupno je v spomladanskem in jesenskem roku k maturi pristopilo 88 dijakov Gimnazije 

Murska Sobota. Uspešnih je bilo 83 dijakov (94,3 %). 
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9 POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 
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. 

 

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 in tudi z vrsto in uporabo 
strokovnih priročnikov (leksikonov, enciklopedij in slovarjev). Knjižničnoinformacijska 
znanja so del obveznih izbirnih vsebin,  namenjenih je 15 pedagoških ur od 1. do 4. letnika. 
Vsebujejo naslednje vsebine: 
 

 sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake prvega letnika (v 
sodelovanju s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota) - 2 uri; 

 za dijake prvih letnikov branje knjige Sanje o belem štrpedu avtorice Marjane 
Moškrič  -   medpredmetno povezovanje med knjižnico in slovenskim jezikom; 

 osnovne informacije o šolski knjižnici, 2 uri; 

 domoznanska literatura, 2 uri; 

 navajanje in citiranje virov pri seminarski nalogi, 2 uri; 

 osnove Cobissa, 2 uri; 
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 obisk pisatelja, 2 uri; 

 obisk Univerzitetne knjižnice Maribor, 2 uri; 

 obisk Narodne univerzitetne knjižnice Ljubljana, 2 uri;   
 Število realiziranih ur je razvidno iz dnevnika v e-asistentu. 
 

Drugo delo 

 

 skrb za prijeten videz šolske knjižnice (popestritev s plakati); 

 priprava priložnostnih knjižnih razstav: 

september - razstava o pisateljici Marjani Moškrič in pisatelju Frančku Rudolfu v sklopu 

njunega obiska na šoli 

 23. 9. 2017 - Oko besede: obisk pisateljice Marjane Moškrič in pisatelja Frančka 

Rudolfa na naši šoli; 

 sodelovanje pri ogledu kulturnih prireditev, na športnih dnevih, pri izvajanju 

strokovnih ekskurzij, nadomeščanje odsotnih učiteljev pri pouku; 

 prisostvovanje na pedagoških konferencah; 

 dejavno vključevanje v dogajanje v šoli (na informativnem dnevu, pri novoletni 

okrasitvi); 

 sodelovanje pri izvedbi projekta Rastem s knjigo za dijake 1. letnika (v sodelovanju s 

Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota) realizirano v okviru KIZ; 

 za dijake prvega letnika branje knjige Sanje o belem štrpedu  avtorice Marjane 

Moškrič; 

  nadzor pri maturi ter pri skupinskem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

 udeležba na projektnem dnevu 22. 10. 2017 ob Bukovniškem jezeru;  

 v okviru projekta Povabimo besedo smo 8. 11. 2017 gostili Vlada Kreslina v 

Gledališču Park Murska Sobota, prisostvovali so tudi osnovnošolci iz enajstih 

pomurskih šol; 

 organiziranje novoletnega bazarja, katerega izkupiček (300 evrov) je polepšal 

praznike trem dijakom naše šole; 

 sodelovanje knjižničarskega krožka z bazarjem na medrazrednem koncertu 1. 

letnika   8. 12. 2016; 

 6. 12. 2016  predstavitev knjižničarskega krožka na Mikloševem senju; 

 aktualno dogajanje je bilo tudi fotografsko dokumentirano in pripravljeno za objavo 

na spletni strani naše šole in na šolskem zaslonu pred zbornico; 

 sprotna skrb za knjižni kotiček pri zbornici ter urejanje in priprava različnih 

aktualnih in priložnostnih razstav (razstava ob  mednarodnem mesecu šolskih 

knjižnic,  razstava o Vladu Kreslinu, razstava Literarna in likovna dela naših dijakov 

in dijakinj  v sodelovanju s slavisti,  priprava novoletne razstave, priložnostna 

razstava glasil nekdanjih maturantov, razstave ob kulturnem prazniku, razstava o 

Primožu Trubarju itd.); 

 19. 4. 2017 predstavitev knjige Zlati holokavst v okviru KIZ za dijake 1. letnika 
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 sodelovanje v medgeneracijskem branju v okviru Društva Bralna značka Slovenije; 

 6. 1. 2017 v okviru KIZ obisk Univerzitetne knjižnice Maribor za dijake 1. letnika; 

 15. 5. 2017 v okviru KIZ obisk NUK Ljubljana in ogled Trubarjeve domačije za dijake 

2. letnika;  

 sodelovanje in predstavitev knjižnice na informativnem dnevu 10. in 11. 2. 2017; 

 sodelovanje s Centrom za socialno delo in koordinatorstvo za dva udeleženca  

družbeno koristnega dela;   

 aktivno sodelovanje v projektu INTERREG (izvajanje intervjujev s sedanjimi in 

bivšimi dijaki); 

 pregled in urejanje arhiva (priloga - poročilo). 

 

Strokovno spopolnjevanje 

 

 Spremljala sem novosti s knjižnega trga, sodelovala s knjižnicami, z založbami, z 
Društvom šolskih knjižničarjev in z Zvezo bibliotekarskih društev, 24. 8. 2016 sem  se 
udeležila študijskega srečanja v Mariboru. 

 17. in 18. 2. 2017 sem se udeležila 10. Mednarodnega simpozija v Črenšovcih in 
sodelovala s samostojnim referatom, predstavila primer dobre prakse z naslovom 
Šolska knjižnica nekoliko drugače.  

 30. in 31. 3. 2017 sem se udeležila Bibliopedagoške šole. 

 15. 5. 2017 sem se udeležila Konference šolskih knjižničarjev in predstavila primer 
dobre prakse » Šolska knjižnica v duhu dobrodelnosti«. 

 

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. Skrbel je za prijeten videz v šolski 
knjižnici in sodeloval pri delu, povezanem z učbeniškim skladom. 21. 6. 2017 smo s 
članicami krožka obiskale Lendavo in si ogledale razstavo  Salvador Dali v Lendavskem 
gradu, obiskale Dvojezično osnovno šolo Lendava ter si ogledale njihovo šolsko knjižnico.  
 

Učbeniški sklad 

 

Sem skrbnica učbeniškega sklada od šolskega leta 1999–2000, ko smo vpeljali učbeniški 
sklad. Največ dela je ob koncu in začetku šolskega leta. Skozi celo leto pa v šolski knjižnici 
izposojamo tudi učbenike iz nižjih letnikov, ki so še na voljo maturantom. 
Ker je veliko učbenikov uničenih in dotrajanih, bo potrebno v prihodnje učbeniški sklad 
obnoviti. 
 
Učbenike si iz učbeniškega sklada izposoja petindevetdeset  odstotkov dijakov, zato je 
vsekakor prav, da učbeniški sklad vzdržujemo in ohranimo. Tako dijakom in njihovim 
staršem omogočimo tudi prihranek denarja. 
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Pri izposoji učbenikov pa se pojavljajo tudi težave, kajti nekateri učitelji ne predelajo učne 
snovi v predvidenem času, torej v enem šolskem letu, zato nam zmanjka učbenikov, 
dvojnega števila pa ne moremo priskrbeti.  
 
 

10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Šolsko svetovalno službo je 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 evalvacija 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 na 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  v prvem letniku triletnih programov, 
poklicni orientaciji v zaključnih triletnih programih,  poklicni orientaciji v zaključnih 
programih PTI in poklicni orientaciji v zaključnih štiriletnih programih in  delu z nadarjenimi 
dijaki. Vodila je skupino 6 dijakov prostovoljcev. Udeležila se je mesečnih pedagoških in 
redovalnih konferenc. 
 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA 

DELA  

 

-   Oblikovanje oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2016/17 (trije oddelki), 

- oblikovanje ostalih oddelkov, upoštevajoč prepise, izpise in ponavljanja (dvanajst  
oddelkov), 
-   sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpis, osip, učni uspeh),  

-   posvetovalno delo z vodstvom šole (individualne oblike sodelovanja),  

-  organizacija predinformativnega dne za dijake tretjega in četrtega letnika, ki se je odvijal 
na  
  Gimnaziji  Murska Sobota (2. 12. 2016), 
-   sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva (10. 2.  in 11. 2. 2017). 
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RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE  

 

- Analiza vpisa novincev,  

- analiza vprašalnika za dijake prvega letnika o pričakovanjih, ki smo ga izvedli ob začetku  

  šolskega leta, 

- analiza števila prijav v prvi letnik po osnovnih šolah (od šolskega leta 2006/2007 do  
2017/2018),  

- analiza prijav na fakultete (prve želje),  

- Excelova evidenca dijakov, ki so se udeležili tekmovanj,  in analiza dosežkov dijakov,  

- priprava individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami, priprava poročil za  

   dijake s posebnimi potrebami (računovodstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport),  

- analiza in pregled nadarjenih dijakov po področjih nadarjenosti in  sodelovanje pri pripravi  

   individualiziranih programov, 

- priprava ŠOL-S poročila, 
- skrb za centralno evidenco dijakov CEUVIZ, 
- sodelovanje v projektu Centra za psihodiagnostična sredstva Ljubljana pri izdelavi 
slovenske oblike vprašalnika o prilagoditvenem vedenju. 
 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI  

 

- Svetovanje dijakom pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (otroški dodatki, štipendije,   

  družinske pokojnine, denarne pomoči, subvencionirane malice, prevozi in obrabnine  

  učbenikov), 

- v socialno-pedagoški obravnavi so bili zajeti mladostniki s prilagoditvenimi težavami  

 (vključevanje novincev v novo šolsko okolje, nove zahteve in oblike dela), mladostniki s   
težavami s pretirano uporabo računalnika, mobilnega telefona ali spleta; mladostniki s 
čustvenimi težavami (depresivnost, strah pred slabo oceno, anksioznost, odnosne težave), 
mladostniki z motnjo  avtističnega spektra (učne težave, težave, povezane s šolskimi 
aktivnostmi in dinamiko razreda), 

- vpis in sprejem novincev v izobraževalni program splošna in športna gimnazija je potekal  
19. in  20 julija 2017 (učenci so bili ob vpisu seznanjeni z možnostjo subvencionirane malice 
in prevoza, s pridobitvijo dijaške izkaznice, z možnostjo zamenjave tujega jezika), zbrali in 
uredili smo  vpisno dokumentacijo,  

- pomoč dijakom pri prenosu prijav, pri prešolanju ali ponavljanju letnika,  

- vpis in urejanje dokumentacije za dijakinjo tujko, 

- svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav  

  (obravnavanih je bilo 19  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 in tretjega letnika, 

- spremljanje dosežkov dijakov, vodenje evidenc dosežkov in skrb za šolsko oglasno desko. 

Dijaki so dnevno prihajali po različne informacije in nasvete. 
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SKUPINSKE OBLIKE DELA Z DIJAKI ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI UČENJA IN POKLICNA 

ORIENTACIJA  

 

1. letnik (1. a, 1. b,  1. š) 
Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: pričakovanja, priprava 
na učenje, metode in tehnike učenja, motivacija, načrtovanje časa in priprava učnega 
okolja, priprava na test, premagovanje stresa in šolskih sprememb, prepoznavanje lastnega 
učnega stila. 
Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in veliko diskusij.  
Člani  Kluba prekmurskih  študentov so 29. 3.  2017 izvedli delavnico Učenje učenja.  
 

2. letnik (2. a, 2. b, 2. c, 2. š) 
Svetovalna delavka se je po dogovoru vključevala v razredne ure. Bilo je nekaj krajših 
srečanj z dijaki.  
 
3. letnik (3. a, 3. b, 3. c, 3. š) 
Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: odkrivanje poklicnih 
interesov, poznavanje samega sebe, predstavitev vpisnega postopka, predstavitev razpisa 
za vpis in študijskih programov. 
Dijaki so dobili različna informativna gradiva.  
 

 

SPOZNAVANJE POKLICEV 

 

V času zimskih počitnic (od 20. 2. 2017 do 24. 2. 2017) smo organizirali oglede poklicev v 
različnih institucijah v Murski Soboti in njeni bližini.  
Dijaki so obiskali:  
- Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, oddelek za medicinsko mikrobiologijo 
M.  
  Sobota (mikrobiologija, laboratorijsko delo), 
- Okrajno sodišče v Murski Soboti (pravo, notariat), 
- Policijsko postajo Murska Sobota (policija, kriminalistika),  

- Pomgrad Murska Sobota (gradbeništvo), 

- Splošno bolnišnico M. Sobota (babištvo, kirurgija, fizioterapija, splošna medicina),  

-  Zdravstveni dom M. Sobota (logopedija). 
 

Dijaki tretjega letnika so se udeležili predstavitev fakultet, ki smo jih organizirali na šoli 2. 
12. 2016.  
Zainteresiranim dijakom smo 31. 3. 2017 omogočili predstavitev tujih univerz, ki je potekala 
na II Gimnaziji Maribor. Sejma se je udeležilo 28 dijakov.  
 

4. letnik (4. a, 4. b, 4. c,  4. š) 

Svetovalno delo v razredu je zajemalo predvsem naslednja področja: predstavitev vpisnega 
postopka, predstavitev razpisa za vpis in študijskih programov, informacije glede študija v 
tujini, informacije o trgu dela, ki jih pripravi Zavoda RS za zaposlovanje, informacije o 
pridobitvi digitalnih potrdil za prijavo na študij  (svetovalna delavka je zbrala vloge za 



 

 59 

pridobitev digitalnih potrdil in jih odnesla na Upravno enoto M. Sobota), pomoč pri 
izpolnjevanju prijav za vpis, informacije, povezane s štipendijami in bivanjem v študentskih 
domovih. 
Dijake smo informirali preko šolske oglasne deske in šolske spletne strani, pripravili smo 
različna  interna gradiva in posredovali gradiva univerz in Zavoda RS za zaposlovanje.  
30. 9. 2016 smo organizirali predavanje na temo zaposlitvenih možnosti mladih -  izvajalec  
je bil direktor Pomurske gospodarske zbornice  gospod Robert Grah. 
 

 

PREDSTAVITEV FAKULTET  

 

Za dijake tretjega in četrtega letnika smo 2. 12. 2016 na šoli organizirali predstavitve 
fakultet. Predstavili so se: 
Univerza v Mariboru 
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Fakulteta za energetiko,  Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteta za logistiko, Fakulteta za 
naravoslovje in matematiko, Fakulteta za strojništvo,  Fakulteta za varnostne vede, 
Filozofska fakulteta, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za turizem,  Medicinska 
fakulteta,  Naravoslovnotehniška fakulteta, Pedagoška fakulteta in Pravna fakulteta. 
Univerza v Ljubljani 
Biotehniška fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za 
družbene vede,   Fakulteta za  pomorstvo in promet, Fakulteta za računalništvo in 
informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za šport, Naravoslovnotehniška fakulteta,  
Pedagoška fakulteta  Pravna fakulteta in Teološka fakulteta.  
Univerza na Primorskem 
Fakulteta za vede o zdravju in Fakulteta za management. 
Predstavili so se še:  Zasebni visokošolski zavod Alma Mater Europaea, tri višje šole,  
Študentski domovi Maribor, Študentski svet stanovalcev študentskih domov Maribor,  
Študentski domovi Ljubljana in Klub prekmurskih študentov. 
 
Društvo Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je 10. 11. 2016 predstavilo prekarne 
zaposlitve (avtorske, podjemne pogodbe, študentsko delo). 
 

 

OBRAVNAVA DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI  

 

- Evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami, 

- priprava individualiziranih programov (10 dijakov), 

- predlaganje za postopek morebitnih novih kandidatov (4 kandidati),  

- svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole,  

- zbiranje in shranjevanje dokumentacije,  

- priprava poročil za računovodstvo, MIZŠ in Zavod za šolstvo Murska Sobota. 
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NADARJENI DIJAKI 
 

V šolskem letu  2016/2017 smo imeli 157 identificiranih nadarjenih dijakov.  
Dijaki so bili aktivni v različnih krožkih, pripravah na tekmovanja, pripravah na izpit DSD 
(nemščina), pripravljali so se na športna tekmovanja, raziskovalne naloge, delovali so kot 
prostovoljci. Znanje so poglabljali  tudi pri izbirnih predmetih. 
27 dijakov je delalo po individualiziranem programu s področja likovne umetnosti, kemije, 
biologije in fizike.  
 

DOSEŽKI DIJAKOV 
 

Dijaki Gimnazije Murska Sobota so se udeležili tekmovanj z naslednjih področij: angleščina 
kot prvi tuji jezik, angleščina kot drugi tuji jezik, atletika, badminton, biologija, fizika, 
geografija,  gimnastika, kemija, kolesarstvo, logika, matematika, mednarodni natečaji, 
naravoslovje, nemščina kot prvi tuji jezik, nemščina kot drugi tuji jezik, plavanje, 
raziskovalne naloge – psihologija, zgodovina;  fizika, razvedrilna matematika, sladkorna 
bolezen, šah, zgodovina. 
Na šolskih tekmovanjih so dosegli 93 bronastih priznanj. Na državnih tekmovanjih so 
dosegli 7 bronastih priznanj,   23 srebrnih priznanj in 21 zlatih priznanj oz. drugih vrhunskih 
dosežkov na državni ali mednarodni ravni.  
 

PROSTOVOLJSTVO  

 

V šolskem letu 2016/2017 je svetovalna delavka vodila skupino 11 dijakov prostovoljcev, ki 
so aktivno delovali v okviru  vrtcev v Murski Soboti, vrtca Jurček Gornji Petrovci, Male hiše 
(zavetišče za živali), Osnovne šole I  M. Sobota in Osnovne šole IV M. Sobota.  
Dijaki prostovoljci so 10. 9. 2016 z glasbenimi točkami popestrili piknik varovancev Centra 
za starejše v Murski Soboti.  
Petnajst dijakov prostovoljcev je 3. 10. 2016 obiskalo in se preko družabnih iger družilo z 
varovanci  Centra za starejše Murska Sobota. 
22 dijakov  je 20. 3. 2017 aktivno sodelovalo pri izvedbi športno-družabnega srečanja 
osnovnih šol Mestne občine Murska Sobota. Dijaki gimnazije so bili predvsem podpora 
učencem Osnovne šole IV Murska Sobota. 
27 dijakov je 24. 5. 2017 aktivno sodelovalo na regijskih igrah Specialne olimpijade 
Slovenije, ki jo je organizirala Osnovna šola IV Murska Sobota. 
 

PROMOCIJA ŠOLE 

 

- Pomoč pri pripravi stojnice v okviru festivala IZUM, ki je za srednje šole potekal 23. 11. 
2016 v Murski  Soboti, 
- pomoč pri organizaciji delavnic za osnovnošolce (26. 10. 2016), 
- sodelovanje na Tržnici poklicev v Kuzmi (29. 11. 2016), 
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dne (10. 2. 2017 in 11. 2. 2017), 
- pomoč pri izvedbi Naravoslovno-raziskovalnega tabora, ki se je odvijal za osnovnošolce v 
času  od 3. 7. 2017 do 5. 7. 2017. 
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SVETOVALNO DELO S STARŠI 
 

- Udeležba na roditeljskem sestanku staršev dijakov prvega letnika (31. 8. 2016),  

- organizacija predavanja za starše dijakov drugega letnika na temo medvrstniškega nasilja 
in odvisnosti, izvajalec je bil  inšpektor kriminalistične policije gospod Srečko Vrbnjak (6. 10. 
2016), 

- udeležba na sestanku sveta staršev (21. 10. 2016),  
- predavanje in pogovor na temo poklicne orientacije za starše dijakov četrtega letnika (2. 
2. 2017),  

- sodelovanje s starši pri pripravi pedagoških pogodb (3 pedagoške pogodbe), 

- sodelovanje s starši dijakov pri pripravi predloga za uvedbo postopka usmerjanja (4 
predlogi), 

- sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami  in priprava individualiziranih 
programov (10  

  dijakov), 

- sodelovanje s starši pri predlogih za evidentiranje nadarjenih dijakov in identifikacijo 
nadarjenih  

  dijakov, 

- organizacija predavanja za starše dijakov prvega in drugega letnika z naslovom Želimo si 
zdrave, motivirane dijake in srečne starše, izvajalca Leonida in Albert Mrgole (6. 4. 2017), 

- individualna svetovanja staršem v primeru bolezni dijaka, daljše odsotnosti, učnih težav, 
poklicnih odločitev, 

- več srečanj s starši, ki prihajajo zgolj po informacijo. 

 
 

SVETOVALNO DELO Z UČITELJI  

Sodelovanje z razredniki je potekalo v primerih obravnav dijakov, čustvenih stisk dijakov, 
izboljšanja učnega uspeha in vodenja razreda, dela z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi 
potrebami, sodelovanja na pedagoških konferencah, vodenja  dokumentacije in priprave 
poročila o izvedbi tečaja slovenščine za dijake tujce, preučevanja potreb po strokovnem 
izpopolnjevanju in dajanju  predlogov vodstvu šole (zainteresirani strokovni delavci so se 
25. 8. 2016 udeležili seminarja o avtizmu, ki je potekal na osnovni šoli v Odrancih.) 

 

 

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN DRUGE DEJAVNOSTI 

 

- udeležba na študijski skupini v Ljubljani (22. 8. 2016), 
- udeležba na seminarju o avtizmu v Odrancih (25. 8. 2016), 
- udeležba na seminarju »Sklenimo krog«, celostna obravnava odvisnosti v Pomurski regiji,  
   Nacionalni inštitut za javno zdravje Murska Sobota (15. 12. 2016), 
- udeležba na srečanju svetovalnih delavcev v zvezi z vpisnim postopkom (7. 2. 2017,  
   Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru), 
- udeležba na usposabljanju o varstvu pri delu (7. 3. 2017), 
- udeležba na seminarju »Uporaba mape učnih dosežkov s poudarkom na beleženju  
  kompetenc«, CPI Ljubljana (9. 3. 2017), 
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- udeležba na posvetu o prostovoljstvu v Hiši sadeži družbe Murska Sobota (20. 3. 2017), 
- udeležba na strokovnem srečanju Inovativna učna okolja na Zavodu RS za šolstvo v 
Ljubljani    
  (22. 3. 2017), 
- sodelovanje v fokusni skupini s področja vseživljenjske karierne orientacije v organizaciji 
Zavoda  RS za zaposlovanje Ljubljana (1. srečanje, 6. 4. 2017), 
- sodelovanje v fokusni skupini s področja vseživljenjske karierne orientacije v organizaciji 
Zavoda  RS za zaposlovanje Ljubljana (2. srečanje, 1. 6. 2017), 
- pomoč študentom pri organizaciji izpolnjevanja anket med dijaki, za pripravo diplomskih  
   ali magistrskih nalog,  
- sodelovanje s Centrom za psihodiagnostična sredstva pri različnih testiranjih dijakov. 
 

 

PRIPRAVA GRADIVA, DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGO 

 

- Urejanje oglasne deske in priprava gradiv za šolsko spletno stran,  priprava različnih gradiv 
za delo v razredu in s starši,  sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva,  priprava 
različnih obrazcev (soglasja, evidence, evalvacija …), poročil, materialov v povezavi z vpisom 
na fakultete,  

  - priprava  podatkov za tiskanje kartončkov za dijaške izkaznice,  priprava  podatkov in 
evidenc v elektronski  obliki,  
- študij literature, dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,  
- sodelovanje z različnimi institucijami. 
 

11 DOSEŽKI DIJAKOV – ZLATA DRŽAVNA PRIZNANJA TER DRUGI VRHUNSKI 

DOSEŽKI NA DRŽAVNI IN MEDNARODNI RAVNI 

 

Zap. št. Ime in priimek Razred Področje Mentor 

1. JAKA MEGLIČ 1. a Srednješolsko posamično 
državno prvenstvo v šahu 

10. mesto 

Šahovsko društvo 
Radenska Pomgrad 
Murska Sobota 

 
2. 

JAKA MEGLIČ 1. a Mednarodni šahovski turnir 
1. mesto med 15-letniki 

Šahovsko društvo 
Radenska Pomgrad 
Murska Sobota 

 
3. 

JAKA MEGLIČ 1. a KEMIJA 
ZLATO PREGLOVO 

PRIZNANJE 

 
Damijana Hrastelj Ploj 

4. LEA KOZIC 1. a Finalno državno tekmovanje 
v skokih z male prožne 

ponjave za srednje šole – 
ekipno 

5. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 
5. 

TARA JUG 1. b Finalno državno tekmovanje 
v skokih z male prožne 

ponjave za srednje šole – 
ekipno 

5. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 TADEJA IFKO 1. b                BIOLOGIJA  



 

 63 

6.          Zlato priznanje Marjetka Maučec 

 
7. 

ASJA BENČEC  1. š Finalno državno tekmovanje 
v skokih z male prožne 

ponjave za srednje šole – 
ekipno 

5. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 
8. 

ASJA BENČEC 1. š Finalno državno tekmovanje 
v skokih z male prožne 

ponjave za srednje šole – 
posamično 

1. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 
9. 

ASJA BENČEC 1. š Državno tekmovanje v 
športni gimnastiki za 

srednje šole 
3. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 
10. 

NIKOLAJ HORVAT 3. a Mednarodna nagrada 
mladinskega pesniškega 

natečaja “Evropa mojih sanj” 

 
Boža Ivanuša Trajbarič 

 
11. 

HANA NEMEC 3. b Srednješolsko posamično 
državno prvenstvo v šahu 

4. mesto 

 
Šahovsko društvo 
Radenska Pomgrad 
Murska Sobota 
 

 
12. 

HANA NEMEC 3. b Mednarodni šahovski turnir  
1. mesto med 17-letniki 

Šahovsko društvo 
Radenska Pomgrad 
Murska Sobota 
 

 
13. 

MARIO PEZER 3. b ANGLEŠČINA 
3. letniki, prvi tuji jezik 

zlato priznanje 

 
 
Mateja Štefanec 

 
14. 

SARA KLEMENČIČ 3. b TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
O SLADKORNI BOLEZNI 

zlato priznanje 

 
Renata Dominko 

 
15. 

ADRIJAN ROGAN 3. b FIZIKA 
 zlato priznanje 

3. nagrada 

 
 
Renato Lukač 

 
16. 

MINA KOVAČ 3. c Finalno državno tekmovanje 
v skokih z male prožne 

ponjave za srednje šole – 
ekipno 

5. mesto 

 
 
Marjan Horvat 

 
17. 
 

ALJA ROUDI 3. š Raziskovalna naloga 
“Ali je nekdanja podoba 
Prekmurja danes le še 

spomin?” 
zlato priznanje 

 
 
 
Melita Franko 

 
18. 

ŽIGA HORVAT 4. a kolesarstvo 
5. mesto 

 
KOLESARSKI KLUB 
TROPOVCI 

 
19. 

ŽAN VRHOVSKI 4. š sladkorna bolezen 
zlato priznanje 

 

 
 
Renata Dominko 

 
20. 

ANA ŠTERMAN 4. š Srednješolsko državno 
prvenstvo v badminton, 1. 

mesto 

 
Mitko Nasevski 

 
21. 

NINO CELEC 4. š Prvenstvo Slovenije v 
dvorani za člane in članice – 

skok v daljino 
državni prvak 

 
 
Atletski klub 
Slovenska Bistrica 
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Dijaki, ki so bili uspešni na tekmovanjih ali drugače dejavni v okviru šole, so se udeležili 

nagradne ekskurzije v Strasbourg. 

 
DOSEŽKI DIJAKOV – SREBRNA DRŽAVNA PRIZNANJA 
Šolsko leto 2016/2017 
 

Zap. št. IME IN PRIIMEK RAZRED PODROČJE MENTOR 
1. ZALA JANŽA 1. a RAZVEDRILNA 

MATEMATIKA 
Valerija Režonja 

2. ADRIJAN ROGAN 3. b RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

Metka Horvat 

3. ALJAŽ VUČKIČ 4. a RAZVEDRILNA 
MATEMATIKA 

Valerija Režonja 

4. NATALIJA 
PAVLINJEK 

4. š TEKMOVANJE V 
ZNANJU  

O SLADKORNI  
BOLEZNI 

Renata Dominko 

5. LUKA MURNC 2. a NEMŠČINA KOT 
DRUGI TUJI JEZIK 

Marjan Kulčar 

6. NINA KRPIČ 2. a NEMŠČINA KOT 
PRVI TUJI  JEZIK 

Tatjana Svetanič 

7. TILEN JURKOVIČ 2. a NEMŠČINA KOT 
DRUGI TUJI JEZIK 

Tatjana Svetanič 

8. ALEŠ IVANIČ 2. a NEMŠČINA KOT 
DRUGI TUJI JEZIK 

Marjan Kulčar 

9. LUKA VEGIČ 2. a NEMŠČINA KOT 
PRVI TUJI JEZIK 

Tatjana Svetanič 

10. ŽIGA MEKIŠ 
RECEK 

2. c NEMŠČINA KOT 
PRVI TUJI JEZIK 

Tatjana Svetanič 

11. DUŠAN SUKIČ 2. c NEMŠČINA KOT 
PRVI TUJI JEZIK 

Tatjana Svetanič 

12. JULIJA 
BERTALANIČ 

3. b NEMŠČINA KOT 
PRVI TUJI JEZIK 

Marjan Geč 

13. MARUŠA 
MUJDRICA 

3. c NEMŠČINA KOT 
DRUGI TUJI JEZIK 

Marjan Geč 

14. HANA NEMEC 3. b ANGLEŠČINA KOT 
DRUGI TUJI JEZIK 

Nataša Benkič  

15. BLAŽ KLEMENT 3. b ZGODOVINA Irena Horvat 
16. SARA KLEMENČIČ 3. b ZGODOVINA Irena Horvat 
17. JAKA MEGLIČ 1. a MATEMATIKA Valerija Režonja 
18. ZALA JANŽA 1. a KEMIJA Damijana Hrastelj 

Ploj 
19. ŽAN VRDJUKA 1. b KEMIJA Damijana Hrastelj 

Ploj 
20. SARA KLEMENČIČ 3. b KEMIJA Alenka Jelen 
21. ADRIJAN ROGAN 3. b BIOLOGIJA Renata Dominko 
22. MARIO PEZER 3. b FIZIKA Renato Lukač 
23. LUKA TERNAR 4. š FIZIKA Franc Trplan 
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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. Ponujamo jim širok nabor dejavnosti, s 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; 

 vodenje dokumentacije o poteku dela. 
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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 2016/2017: 

 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); 

 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). 

 

Evidentirani nadarjeni dijaki v šolskem letu 2016/2017 

Prvi letnik 38 dijakov 

Drugi letnik 35 dijakov 

Tretji letnik 48 dijakov 

Četrti letnik 37 dijakov 

Skupaj 158 dijakov 
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13 POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM LETU 

2016/2017 

Prehrana dijakov je bila organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani. V šolskem letu 

2016/2017 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 79 dijakov v celoti 

subvencionirani, 39 dijakov je prejelo subvencijo v višini 70 in 27 v višini 40 odstotkov. 

Preostalih 84 dijakov subvencije ni prejemalo. 

 

Maja 2017 so dijaki izpolnili anketni vprašalnik o šolski malici. Zbrani rezultati so smernica 

za izboljšanje prehrane dijakov. Več kot polovica dijakov doma ne zajtrkuje, vegetarijanci 

želijo več tovrstne dodatne ponudbe, hrana se večini uporabnikov zdi dobra (povprečna 

ocena je 3,42), usluge osebja v kuhinji so visoko ocenjene (povprečna ocena je 4,25), 

pripombe pa so na gnečo v jedilnici in na določene vrste hrane. Dijaki si želijo 

raznovrstnejšo hrano, več sveže hrane, sadja, solat, zelenjave, lokalno pridelane hrane. 

 

Dijaki prevzemajo bone za malico osebno ob identifikaciji z veljavnim dokumentom. 

 

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. 

 

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). Svet zavoda je 
uspešno izpeljal postopek imenovanja ravnatelja/-ice. 
 
Svet staršev  
 
Predsednica Sveta staršev Gimnazije Murska Sobota je bila v šolskem letu 2016/2017 

Nataša Brulc Šiftar. V vsakem oddelku je bil v svet staršev izvoljen predstavnik, ki je 

zastopal interese dijakov in njihovih staršev. Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja, 
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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 mag. Martina Mihoković. 

 
 

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), 

dopolnila opremo za nudenje prve pomoči ter poskrbela za ustrezno izobraževanje za to 

usposobljenih ekip. 

 

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. 2017   
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