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1. ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 

 
Pouk je potekal po veljavnem predmetniku za splošno in športno gimnazijo. Realizacija 
pedagoških ur je bila izpeljana po letnih pripravah učiteljev in v okviru zakonskih predpisov. 
V posameznih oddelkih  je bila 100 % realizacija presežena, saj smo sprotno skrbeli za 
nadomeščanje pouka v času izobraževanj, bolniških izostankov in drugih odsotnosti 
učiteljev. 
 
Realizacija ur v šolskem letu 2012/2013 je razvidna iz spodnjih tabel. 
 

 Ure po predmetniku Opravljene ure % 

1. letniki 
 

1. a 1191 1. a 1209 101,5 

1. b 1191 1. b 1196 100,4 

1. c 1507 1. c 1506 99,9 

1. š 1559 1. š 1550 99,4 

Skupaj         5448 Skupaj           5461 100,08 

2. letniki 
 

2. a 1290 2. a 1304 101 

2. b 1290 2. b 1312 101,7 

2. c 1255 2. c 1253 99,8 

2. d 1500 2. d 1504 100,2 

2. š 1710 2. š 1701 99,4 

Skupaj        7045 Skupaj         7074 100,4 

3. letniki 
 

3. a 1325 3. a 1328 100,2 

3. b 1325 3. b 1306 98,5 

3. c 1430 3. c 1419 99,2 

3. d 1535 3. d 1522 99,1 

3. š 1640 3. š 1643 100,1 

Skupaj        7256 Skupaj        7218 99,4 

4. letniki 
(obvezni predmeti) 

 

4. a 875 4. a 864 98,7 

4. b 875 4. b 865 98,8 

4. c 1120 4. c 1110 99,1 

4. d 980 4. d 951 97 

4. š 1225 4. š 1203 98,2 

Skupaj         5075 Skupaj        4993 98,3 

4. letniki 
(izbirni 

predmeti) 
 

4. a 

1300 

4. a  
 

1330 

 
 

95,2 
4. b 4. b 

4. c 4. c 

4. d 4. d 

4. š 4. š 
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Kljub prostorski omejitvi smo pouk organizirali v eni izmeni, kar je veliko prispevalo h 
kakovostnemu izvajanju obšolskih dejavnosti in projektov. 
 

VODSTVO ŠOLE:  
Roman Činč – ravnatelj  
Alenka Stvarnik – pomočnica ravnatelja 
Brigita Hari – socialna delavka 
 

PROFESORSKI ZBOR: 
Majda Anders, prof. 
Drago Balajc, prof. 
Nataša Benkič, prof. 
Tomi Bušinoski, prof. 
mag. Jasna Čer Titan 
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 
Alenka Jelen, prof. 
Cvetka Jošar Matić, prof. 
Marjan Kulčar, prof. 
dr. Renato Lukač 
Marjetka Maučec, prof. 
mag. Martina Mihoković 
Danica Muhič, prof. 
Mitko Nasevski, prof. 
Tadeja Pucko, prof. 
Valerija Režonja, prof. 
Melisanda Sedonja, prof. 
Tatjana Svetanič, prof. 
Vilko Šimon, prof. 
Mateja Štefanec, prof. 
Franc Trplan, prof. 
Marusja Uhernik, prof. 
Simona Varga, prof. 
Romana Vogrinčič, prof. 
mag. Jasna Vuradin Popović 
mag. Sonja Žilavec Nemec 
Matija Žižek, prof. 
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KNJIŽNIČARKA 
Milena Zelko, viš. knjižničarka              
                                            

LABORANTI 
Franc Šafarič –  biologija, upokojitev 30.9.2012 
Tadeja Zver – laborantka biologije in kemije od 11.4.2013 do 30.6.2013 
Branko Prelec – fizika   
Tamara Hodžar – kemija, izredna odpoved 15.11.2012 

 

OSTALI ZAPOSLENI 
Staša Horvat – računovodkinja 
Romanela Lisjak  – poslovna sekretarka 
Branko Fekonja – hišnik 
Bernarda Lukač – čistilka 
Dragica Verbančič – čistilka 
Branko Vrebac - čistilec 

 
 

 

2. REALIZIRANI PREDMETNIK V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 
 

SPLOŠNA GIMNAZIJA – PREDMETNIK 
 

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 
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ŠPORTNA GIMNAZIJA – PREDMETNIK 
 

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     

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 

 
Kot drugi tuji jezik smo izvajali tudi španščino.  
 

3. OCENJEVALNA OBDOBJA IN ŠOLSKI KOLEDAR  
 
Izobraževalno delo je potekalo v dveh ocenjevalnih obdobjih. 
V ostalih segmentih nismo spreminjali predpisanega šolskega koledarja. 
 

4. PROGRAM IZBIRNIH VSEBIN  
 
Za načrtovanje in izvajanje obveznih izbirnih vsebin je skrbel Tomi Bušinoski, prof. 
 
V šolskem letu 2012/2013 smo izvedli 133 od predvidenih 144 ur obveznih izbirnih vsebin 
obveznih za vse, kar predstavlja 92,86 %. 
 

             Letnik Predvideno            
     št. ur 

Realizirano  
      št. ur 

    Odstotek     
     realizacije 

1. letnik 44 40 90,91 % 
2. letnik 28 27 96,43 % 
3. letnik 38 36 94,74 % 
4. letnik 34 30 88,24 % 
Šola 144 133 92,36 % 

 

Glede na posamezna vsebinska področja je realizacija za šolsko leto 2012/2013 razvidna iz 
naslednje preglednice. 
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Vsebina Predvideno 
št. ur 

Realizirano     
      št. ur 

Odstotek 
realizacije 

a) Državljanska kultura 21 19 90,48  % 
b) Knjižnična informacijska znanja 15 9 60,00  % 
c) Kulturno-umetniške vsebine 11 9 81,82  % 
d) Športni dnevi 12 12 100,00  % 
e) Zdravstvena vzgoja 7 6 85,71  % 
f) Vzgoja za družino, mir in nenasilje 5 5 100,00  % 

 
Ker je merodajno skupno število ur v štirih letih šolanja, bomo manjkajoče vsebine 
nadoknadili v naslednjih letih. 
 
Nujni predlogi za naslednje šol. leto: 

 - pripraviti preglednejši katalog vsebin obveznih za vse, 
 - pripraviti finančni predlog vsebin obveznih za vse, 
 - skrajšati katalog vsebin po prosti izbiri, 
 - ovrednotiti vsebine po prosti izbiri s priznanimi urami, 
 - razširiti vsebine na področju vzgoje za družino, mir in nenasilje, 
 - predstaviti pomen in potrebo obveznih izbirnih vsebin za dijake, 
 - predstaviti pomen in sestavo vsebin staršem na roditeljskih sestankih. 

 
Teden drugačnega učenja na GMS 
 
Od 18. do 21. junija 2013 je potekal na Gimnaziji Murska Sobota teden drugačnega učenja. 
V tem terminu smo izvedli nekaj ekskurzij in delavnic za naše dijake. Nekatere dejavnosti so 
se štele v obvezne izbirne vsebine, ki so obvezne za vse, nekatere pa v obvezne vsebine po 
prosti izbiri dijaka. Dijaki so imeli na voljo izbirati med ekskurzijami in 36 različnih delavnic, 
ki so se tudi ponavljale. 
 
Statistika: udeleženih dijakov po načrtu 369. 
Izpad dijakov: povprečno 10 % v celotnem tednu. 
 
Realizacija OIV ur v tednu drugačnega učenja. 
 

    Dejavnost obvezne za 
vse 

po prosti izbiri 

Potapljanje 0 6 
Ekskurzija v Krapino 0 6 
Ekskurzija v Bad Radkersburg 4 0 
Ekskurzija v Ljubljano 8 0 
Ekskurzija na Kras 8 0 
Dnevne dejavnosti (štirje dnevi) 0 16 
SKUPAJ 20 28 
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V šolskem letu 2012/2013 smo izvajali vsebine po prosti izbiri dijaka na naslednjih 
področjih: 

 - logika in matematika, 
 - medpredmetne povezave z ekskurzijami, 
 - raziskovalno delo, 
 - obvladovanje tipkovnice z drugimi računalniškimi znanji, 
 - prostovoljno socialno delo, 
 - prva pomoč, promet in varnost, 
 - športne aktivnosti, 
 - učenje za učenje, 
 - verstva in etika, 
 - naravoslovne vsebine, 
 - jezikoslovne vsebine, 
 - kulturno-umetniške vsebine, 
 - družboslovne vsebine. 
 

 

5. PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  
 
5.1 UČITELJSKI ZBOR 
 

Učiteljski zbor se je sestajal na rednih pedagoških in redovalnih konferencah, kjer je 
obravnaval strokovna in vzgojna vprašanja, analiziral učni uspeh, sodelovanje s starši in 
dijaško skupnostjo. Posvečal se je analizam rezultatov mature in iskal rešitve za kvalitetno 
pripravo dijakov na maturo. Učiteljski zbor je dajal pobude in predloge vodstvu šole pri 
reševanju vzgojne in učne problematike. 
Prednostne naloge vseh strokovnih delavcev so bile še naprej zagotavljati čim boljše 
rezultate na področju izobraževanja med letom in na maturi. 
Poučevati dijake, tako da bo usvojeno znanje trajno in kvalitetno, zato so se učitelji 
strokovno pripravljali na izobraževalni proces. 
Zelo uspešno smo sodelovali v projektu prenove gimnazij v sodelovanju s Šolskim razvojnim 
timom, kateremu  je predsedovala prof. Romana Vogrinčič. 
V okviru tega projekta smo sprejeli tudi razvojne prioritete in izpeljali številne druge 
projekte, ki se prikazani v prilogi. 
Ravnatelj je profesorski zbor spodbujal h kvalitetnemu delu, ga  sproti seznanjal z novostmi 
šolske zakonodaje in novimi predpisi. Spremljal je pouk. Posebno skrb je namenil 
motiviranju dijakov. 
 
 
5.2 OBRAVNAVA NADARJENIH DIJAKOV 
 

- Zbiranje dokumentacije (dokazila o nadarjenosti in poročila osnovnih šol), 
- intervju z identificiranimi nadarjenimi dijaki (50 dijakov), 
- delovna srečanja strokovnih skupin, 
- delovna srečanja projektnih skupin, 
- delovna srečanja z učitelji mentorji, 
- sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov, 
- predlogi za evidentiranje  in testiranje morebitnih novih kandidatov, 
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- urejanje dokumentacije,  
- zbiranje podatkov o dosežkih dijakov, 
- sodelovanje pri načrtovanju nagrajevanja uspešnih dijakov in priprava seznama 

nagrajenih dijakov, 
- evalvacija dela z nadarjenimi dijaki. 

 
O projektu 
 
Projekt poteka pod vodstvom ZRSŠ. Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi 
dijaki v srednjem izobraževanju temelji na pravici vsakega dijaka, da mu javni šolski sistem 
omogoča optimalni razvoj v skladu z njegovimi potenciali in interesi (ZOFVI, 2. člen). 
Nadgrajuje koncept odkrivanja dela z nadarjenimi iz osnovne šole v srenjo šolo.  
 
Nadarjeni so tisti mladostniki, ki so pokazali visoke dosežke ali potenciale na enem ali več 
področjih (intelektualnem, ustvarjalnem, specifično-akademskem, vodstvenem, 
umetniškem ali psihomotoričnem) in ki poleg rednega programa potrebujejo posebej 
prilagojene vzgojno-izobraževalne programe in dejavnosti. Pri oblikovanju koncepta dela z 
nadarjenimi smo na šoli izhajali iz dejstva, da  dijakom pri vsakem predmetu lahko 
ponudimo dodatne vsebini, ki bodo dijakom omogočale aktualizacijo različnih sposobnosti. 

 
Delo z nadarjenimi učenci izhaja iz naslednjih temeljnih načel:  
- širitev in poglabljanje temeljnega znanja,   
- hitrejše napredovanje v procesu učenja,   
- razvijanje ustvarjalnosti,   
- uporaba višjih oblik učenja,   
- uporaba sodelovalnih oblik učenja,   
- upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov,   
- upoštevanje individualnosti,   
- spodbujanje samostojnosti in odgovornosti,   
- skrb za celostni osebnostni razvoj,   
- raznovrstnost ponudbe ter omogočanje svobodne izbire učencem,   
- uveljavljanje mentorskih odnosov med učenci in učitelji oziroma drugimi izvajalci  
   programa,   
- skrb za to, da so nadarjeni učenci v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno  
   sprejeti,   
- ustvarjanje možnosti za občasno druženje glede na njihove posebne potrebe in  
   interese.   
 
Cilji projekta 

 
- Želimo prebuditi in negovati interese dijakov: na formalni ravni s ponudbo 

programov, na odnosni pa s sprejemanjem njihove individualnosti in ustvarjanjem 
spodbudnega okolja. 

        V šolski ponudbi izbirnih vsebin bomo skušali pokriti vsa interesna področja. 
- Vzpostavili bomo sistem evidentiranja. 
- Organizirali bomo gimnazijska srečanja. 
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Okvirni akcijski načrt 
 
 Informiranje učiteljskega zbora o delu z nadarjenimi 
 Evidentiranje nadarjenih v 1. letniku 
 Odkrivanje »močnih področij« pri dijakih 1. letnika – izvedba vprašalnikov o     

dosežkih in nadarjenosti dijakov 1. letnika 
 Priprava individualiziranih načrtov 
 Evalvacija šolske ponudbe dejavnosti in vključenosti dijakov 
 Oblikovanje smernic za izboljšanje šolske ponudbe izbirnih vsebin v prihodnjem  

šolskem letu 
 
Metode dela: 
- notranja diferenciacija,  
- individualne zadolžitve dijakov,   
- kooperativno učenje in druge oblike  
   skupinskega dela,   
- projektni dnevi,   
- dodatni pouk,   
- kreativne delavnice,   
- raziskovalni tabori,   
- priprava za udeležbo na tekmovanjih,   
- programi za razvijanje socialnih spretnosti,   
- programi za osebni in socialni razvoj  
  (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice). 
 

 
Evalvacija dela z nadarjenimi dijaki v šolskem letu 2012/2013 
 

Zap. 
št. 

razred Ime in priimek dosežek mentor 

1. 1. A Matjaž Malok  razvedrilna matematika, 
državno, srebrno 
matematika, državno, zlato 
geografija, zlato 

Jasna Čer Titan 
 
Drago Balajc 

2. 1. A Sandi Pucko matematika, državno Jasna Čer Titan 

3. 1. C Anja Oleksy biologija, državno Marjetka Maučec 

4. 2. A Sandi Režonja fizika, državno, zlato 
razvedrilna matematika, 
državno, zlato 
matematika, državno, zlato 

Renato Lukač 
Tadeja Pucko 

5. 2. A Jan Žuntar nemščina kot drugi tuji jezik, 
državno, zlato 

Marjan Kulčar 

6. 2. A Marko Drvarič matematika, državno Tadeja Pucko 

7. 2. C Dorotea Gašpar kemija, državno 
razvedrilna matematika, 
državno, zlato 

Alenka Jelen 
Metka Horvat 
Renata Dominko 
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sladkorna bolezen, državno, 
zlato 
geografija, državno, zlato 

Drago Balajc 

8. 2. C Rok Ficko debata, mednarodno Romana Vogrinčič 

9. 2. C Tomi Perša logika, državno, zlato 
razvedrilna matematika, 
državno, srebrno 

Metka Horvat 

10. 2. C Darko Kolar astronomija, državno, zlato 
raziskovalna naloga, VRTENJE 
JUPITRA, zlato 
matematika, državno 
 

Renato Lukač 
 
Metka Horvat 

11. 2. C Nina Belec nemščina kot prvi tuji jezik, 
državno, zlato 

Alenka Stvarnik 

12. 2. C Nuša Donoša nemščina kot prvi tuji jezik, 
državno, srebrno 

Alenka Stvarnik 

13. 3. A Dominik Ficko fizika, državno, srebrno 
biologija, državno, srebrno 

Franc Trplan 
Marjetka Maučec 

14. 3. A Anja Peurača debata, mednarodno Romana Vogrinčič 

15. 3. A Eva Poredoš angleščina kot prvi tuji jezik, 
državno, zlato 

Mateja Štefanec 

16. 3. B Žiga Barbarič angleščina kot drugi tuji 
jezik, državno, zlato 
biologija, državno, zlato 
Tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje, drž., zlato 
 

Vilko Šimon 
Renata Dominko 
Matija Žižek 

17. 3. B Janja Bernjak angleščina kot drugi tuji 
jezik, državno, bronasto 

Vilko Šimon 

18. 3. D Anja Cipot raziskovalna naloga – slad. 
bolezen, državno, srebrno 
raziskovalna naloga – 
zgodovina, državno, srebrno 

Renata Dominko 
 
Majda Anders 

19. 3. D Eva Rauch razvedrilna matematika, 
državno, srebrno 

Jasna Čer Titan 

20. 3. Š Franja Dugar Sladkorna bolezen, državno, 
srebrno 

Marjetka Maučec 

21. 3. Š Dominik Sedonja raziskovalna naloga fizika, 
državno, srebrno 

Franc Trplan 

22. 3. Š Natalija Rebrica  raziskovalna naloga fizika, 
državno, srebrno 

Franc Trplan  

23. 4. A Alen Kovač geografija, državno, zlato Drago Balajc 

24. 4. B Nino Cmor kemija, državno, srebrno 
fizika, državno, srebrno 
raziskovalna naloga, 
astronomija, državno , 
srebrno 

Alenka Jelen 
Franc Trplan 
Renato Lukač 
 
Roman Činč 
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razvedrilna matematika, 
državno, zlato 

 

25. 4. C Nuša Casar biologija, državno, srebrno Renata Dominko 

26. 4. C Melanija Lang biologija, državno, srebrno Renata Dominko 

27. 4. D Andrej Hanžekovič raziskovalna naloga, 
astronomija, državno, 
srebrno 

Renato Lukač 

28. 4. Š Teja Rupnik logika, državno, zlato Tadeja Pucko 

29. 1. C Alen Buzeti nastopanje Sonja Žilavec 
Nemec 

30. 1. C Špela Kisilak nastopanje Sonja Žilavec 
Nemec 

31. 1. C Aneja Žnidarič nastopanje Sonja Žilavec 
Nemec 

32. 1. C Katja Štesl nastopanje Sonja Žilavec 
Nemec 

33. 2. A Miha Horvat nastopanje, dramska skupina 
glasbena skupina 

Danica Muhič, 
Cvetka Jošar Matić 
Tomi Bušinoski 
 

34. 2. A Patrik Bokan nastopanje, dramska skupina 
glasbena skupina 

Danica Muhič, 
Cvetka J. Matić 
Tomi Bušinoski 

35. 2. A Marko Pelcar glasbena skupina Tomi Bušinoski 

36. 2. A Iva Drvarič  literarno ustvarjanje Danica Muhič 

37. 2. A Jelica Pantović novinarstvo 
nastopanje 

Boža Ivanuša T. 
Danica Muhič 

38. 3. A Dominik Ficko novinarstvo Boža Ivanuša T. 

39. 3. A Matej Horvat novinarstvo Boža I. Trajbarič 

40. 3. B Janja Bernjak dramska skupina Cvetka Jošar M. 

41. 3. D Patricija Bokan dramska skupina Cvetka Jošar M. 

42. 3. D Urška Vrečič dramska skupina Cvetka Jošar M. 

43. 3. D Nataša Harkai dramska skupina Cvetka Jošar M. 

44. 3. D Eva Rauch dramska skupina Cvetka Jošar M. 

 
Dijaki, ki so bili uspešni na tekmovanjih, in  dijaki  1. B in 2. C razreda, ki so bili ob koncu 
pouka stoodstotni, so bili  na nagradni ekskurziji po Sloveniji. 

 
 
  Nadarjeni v šolskem letu 2012/2013 
 

PRVI LETNIKI 50 dijakov 

DRUGI LETNIKI 82 dijakov 

TRETJI LETNIKI 87 dijakov 

ČETRTI LETNIKI 69 dijakov 

SKUPAJ 288 dijakov 
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5.3 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 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 tudi večkrat. 
 
Pedagoški zbor športnih oddelkov 
 
Pedagoški zbor se jo sestajal glede na potrebe in se sproti dogovarjal v zvezi z reševanjem 
pojavljajočih se problemov. Individualne ure pri posameznih predmetih so se izvajale 
redno, profesorji so ure in prisotne dijake sproti zapisovali ter poročilo oddali pedagoškemu 
koordinatorju ob koncu pouka.  
 
Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2012/2013 
 

Oddelek Št. dijakov            Razrednik 

1. Š 22 Marjetka Maučec 

2. Š 21 Tatjana Svetanič 

3. Š 23 Nataša Benkič 

4. Š 21 Franc Hauko 

 
Sodelovanje s starši in trenerji 
 
Med šolskim letom je športni koordinator opravljal razgovore s trenerji takrat, ko se je 
pokazala potreba.  
V vseh športnih oddelkih sta bila najmanj dva roditeljska sestanka, ki se ju je poleg 
razrednika udeležil tudi športni in (ali) pedagoški koordinator, ki je podal navodila glede 
zimske in poletne športne dejavnosti. 
Težave, s katerimi smo se srečevali med šolskim letom, smo sproti reševali tudi med 
individualnimi pogovori s starši posameznih dijakov. Izvajali smo jih zaradi problematike 
neopravičenega izostajanja, slabega učnega uspeha ali nerednega obiskovanja treningov.  
 
 
Informativni dnevi 
 
Za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2013/2014 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 
2013. 
 
 
Pouk športne vzgoje, športni dnevi, 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 ter na teniških igriščih v Murski Soboti. Poleg profesorjev 
športne vzgoje smo v izvedbo programa vključevali tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na 
različnih področjih. 
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V šolskem letu 2012/13 smo izvedli dva športna dneva, in sicer jesenskega, ki je potekal 
ločeno za športne oddelke v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, ter zimskega skupaj s 
splošnimi oddelki, za 4. letnike pa samo en zimski športni dan. 
V okviru športnih dejavnosti za 2. Š  smo v Kraščih opravili tudi del pouka likovne umetnosti 
ter vaje iz kemije in fizike. 
 
Športne dejavnosti v šolskem letu 2012/2013 
 
Načrtovane poletne dejavnosti 
 

Razred Čas izvedbe Št. dni Lokacija Dejavnosti 

1. Š 15.-18. oktober 2012 4 Krašči taborništvo, kolesarjenje, 
orientacija, ribolov, glasba 

2. Š 3.- 6. september 2012  
4 

 
Krašči 

čolnarjenje, osnove golfa,      
kriket, likovna vzgoja 

3. Š 17.-21. september 2012 5 Piran tečaj potapljanja 

 

 
Načrtovane zimske dejavnosti (tečaj smučanja) 
 

Razred Čas izvedbe Št. dni Lokacija 

1. Š 21. - 25. januar 2013 5 Weinebene 

2. Š 2. - 6. januar 2013 5 Cerkno 

3. Š 2. - 6. januar 2013 5 Cerkno 

 
Realizirane so bile vse načrtovane dejavnosti,  razen dejavnosti v Kraških za 1. Š, ki so zaradi 
slabega vremena odpadle. 
 
 
Financiranje športnih oddelkov   
 
V šolskem letu 2012/13 je šola izdala staršem športnih oddelkov položnice za denarni 
prispevek staršev športnih oddelkov, in sicer po 30 evrov. Starši so v tem šolskem letu 
prejeli položnice za Šolski sklad Gimnazije Murska Sobota, kakor vsi ostali dijaki Gimnazije 
Murska Sobota. 
Vse občine, iz katerih so dijaki športnih oddelkov, smo zaprosili za prispevek za športne 
oddelke, in sicer po 50 evrov na dijaka iz posamezne občine. 
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 oz. Turistična agencija Klas. 
Nabavili smo majice za 1. letnike in brisače za vse letnike, katere so jih dijaki prejeli na prvi 
šolski dan šolskega leta 2013/14. 
Evidenco o zbranih in porabljenih sredstvih v športnih oddelkih ima računovodstvo 
Gimnazije Murska Sobota. 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta  
Gimnazije Murska Sobota za šolsko leto 2012/2013 

 14 

Statistični prikaz dijakov športnih oddelkov v šolskem letu 2012/2013 
 

PO OBČINAH      

 1. Š 2. Š 3. Š 4. Š Skupaj 

 št. dijakov št. dijakov št. dijakov št. dijakov št. dijakov 

Apače 0 0 1 0 1 

Beltinci 0 1 3 0 3 

Cankova 3 0 1 0 4 

Črenšovci 0 0 0 1 1 

Dobrovnik 0 0 0 0 0 

Gornja Radgona 1 0 0 1 2 

Gornji Petrovci 0 1 0 0 1 

Grad 3 0 0 0 3 

Hodoš 0 0 0 0 0 

Kobilje 0 0 0 0 0 

Križevci pri Ljutomeru 0 0 0 2 2 

Kuzma 0 1 0 1 2 

Lendava 0 0 1 0 1 

Ljutomer 0 1 0 1 2 

Moravske Toplice 1 1 0 1 3 

Murska Sobota 7 11 8 8 34 

Odranci 0 0 1 0 1 

Ormož 0 0 1 0 1 

Puconci 1 1 1 3 6 

Radenci 1 1 1 0 3 

Rogašovci 0 1 2 2 5 

Sveti Jurij ob Ščavnici 1 1 0 0 2 

Šalovci 0 0 0 0 0 

Tišina 1 0 3 1 5 

Turnišče 1 0 0 0 1 

Velika Polana 0 0 0 0 0 

Veržej 2 1 0 0 3 

      

Skupaj 22 21 23 21 87 

 

 

PO ŠPORTNIH 
PANOGAH 

1. Š 2. Š 3. Š 4. Š Skupaj 

 št. dijakov št. dijakov št. dijakov št. dijakov št. dijakov 

Rokomet 0 1 0 0 1 

Košarka 4 2 5 2 13 

Nogomet  5 2 6 7 20 

Odbojka 4 7 2 2 15 

Golf 0 0 0 0 0 

Karate 1 0 0 0 1 

Atletika 3 3 2 3 11 
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Ples 2 1 6 4 13 

Tenis 1 1 1 0 3 

Hokej na travi 0 0 0 0 0 

Kickbox 0 1 0 0 1 

Judo  1 2 1 1 5 

Namizni tenis 1 1 0 1 3 

Letal. 
modelar.  

0 0 0 1 1 

Kolesarstvo 0 0 0 0 0 

Strelstvo  0 0 0 0 0 

Skupaj št.dij. 22 21 23 21 87 

 
 
Učni uspeh in obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2012/2013 
 

            2012/2013 Uspeh ob koncu pouka %      Uspeh ob koncu       
      šolskega leta % 

Obisk % 

    

1. Š 71,40 100 94,1 

2. Š 91,00 100 93,5 

3. Š 95,65 100 91,0 

4. Š 90,50 100 93,4 

 
 

MATURA 2013       Uspešni dijaki 

Spomladanski rok 18 od 19 

Jesenski rok 0 od 3 

Skupaj  18 od 21 

 
 

6. STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI 
 
Na šoli so v šolskem letu 2012/2013 delovali naslednji strokovni aktivi: 

  slovenščina, 

  matematika, 

  angleščina, 

  nemščina,  

  španščina,  

  zgodovina  

  geografija, 

  biologija, 

  kemija,  

  fizika in informatika,  

  sociologija, 

  psihologija,  

  filozofija,  
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  likovna umetnost, 

      glasba,          

 športna vzgoja. 
 

Strokovni aktivi so v svojem delovanju zlasti poudarjali nov in drugačen način poučevanja, 
ki sledi didaktični prenovi gimnazij. 
Z izdelanimi kriteriji in merili za ocenjevanje so uresničevali izobraževalne in vzgojne 
standarde pouka posameznih predmetov.  
 
 

Poročila o delu posameznih aktivov v šolskem letu 2012/2013: 
 
6.1.  SLOVENŠČINA 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: mag. Suzana Jakoša 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 mag. Suzana Jakoša 

 Boža Ivanuša Trajbarič, prof. 

 Danica Muhič, prof. 

 mag. Sonja Žilavec Nemec 

 Matija Žižek, prof. 

 Milena Zelko, prof. 
 

Izvajanje pouka  

       Pri pouku uporabljamo predpisane učbenike, delovne zvezke in gradiva za maturo. 

 Aktiv učiteljev slovenščine pripravi napotke za delo pri pouku, ki vključujejo obveznosti 
dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope in minimalne standarde. 

 Pouk poteka v sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana leposlovna 
dela, strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi. 

 Pouk poteka v učilnicah z avdio-vizualno in računalniško opremo. 
 

Drugo strokovno delo: 

    Tekmovanja 
Tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje: sodelovali smo vsi člani aktiva. 
Pripravljali smo dijake na šolsko, področno in državno tekmovanje ter  popravljali naloge. 
Mag. Sonja Žilavec Nemec je bila ocenjevalka na državnem tekmovanju. Matija Žižek je bil 
mentor dijaku Žigi Barbariču, ki je dobil zlato Cankarjevo priznanje. 
Mag. Suzana Jakoša: izvedba šolskega in področnega tekmovanja za Cankarjevo priznanje, 
vključno s kratkim kulturnim programom, na področnem tekmovanju tudi vodja tekmovanja 
in članica komisije za ugovore. 
 

     Literarni natečaji:   
- natečaj  narečne poezije, Doris Horvat je  prejela prvo nagrado, mentorica Suzana 

Jakoša; 
- prvo nagrado za najboljšo pesem  je prejela Dita Škalič, mentorica Suzana Jakoša; 

http://www.gimnm.org/scripts/download.php?file=/data/upload/gradivodij.doc
http://www.gimnm.org/data/upload/standardi_znanj%281%29.doc
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- pisanje eseja na temo Musilove kratke zgodbe »Slovenski vaški pogreb« (Iva Drvarič,  
  Jelica Pantović), mentorica Danica Muhič; 
- »Posadila je dve vrbi žalujki / mati ob vhodu v domači vrt« Ustanove dr. Šiftarjeva 

fundacija in Zavoda RS za šolstvo, Območne enote Murska Sobota (prvo nagrado med 
srednješolci je prejela Iva Drvarič za zgodbo Trenutek nemoči), mentorica Danica 
Muhič; 

- natečaj za dijaški esej na temo Življenje v krizi Fakultete za uporabne družbene študije 
v Novi Gorici – zlato priznanje za najboljši esej v letu 2013 je prejela Sara Mencigar, 
mentorica Danica Muhič. 

 

       Projekti: 
Sodelovanje v projektu Rastem s knjigo in priprava (skupaj s knjižničarko Mileno Zelko) 
srečanja z avtorico Desetke Cvetko Bevc v sklopu prireditve Oko besede (Suzana Jakoša). 
Dejavnosti v okviru izmenjave z dijaki z Nizozemskega, in sicer izvedba učne ure Učimo 
se slovensko (za nizozemske dijake); vodeni ogled kulturnih znamenitosti mesta Murska 
Sobota; spremljava dijakov z Nizozemskega na strokovni ekskurziji Postojna, Piran, 
Portorož (Boža Ivanuša Trajbarič). 
Scenarij in priprava dijakov za občinsko proslavo ob dnevu upora proti okupatorju  
aprila 2013 (Sonja Žilavec Nemec). 
Sodelovanje pri predstavitvi šole na informativnem dnevu (priprava predstavitvenega 
gradiva in jezikovni pregled besedil za predstavitev v PowerPointu, za predstavitveno 
zloženko in koledar, knjižno kazalko … (Suzana Jakoša).  
Sodelovanje v projektu ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic: izdelovanje knjižnih 
kazalk (Boža Ivanuša Trajbarič). 
Srečanje z dijaki iz Sarajeva, ki se učijo slovenski jezik; izvedba učne ure (Boža Ivanuša 
Trajbarič). 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Lektoriranje raziskovalnih nalog in drugih pisnih izdelkov, s katerimi so dijaki naše 
gimnazije sodelovali na natečajih in drugih tekmovanjih (Boža Ivanuša Trajbarič, 
Suzana Jakoša, Sonja Žilavec Nemec). 

 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
     Dijakom smo nudili dodatno razlago  nerazumljive in nerazumljene učne snovi,     

  pripravljali  dodatne naloge iz pravopisa  in jezikovne vaje, jim pomagali pri pisnih   
  izdelkih in popravljali njihove  eseje (individualne ure in po e-pošti). 

 
 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 
 

Kdaj Kaj  Kdo  

2012/2013 Mentorstvo dijakom  novinarskega krožka: 
spremljanje aktualnih dogodkov v gimnaziji in v 
mestu Murska Sobota, pisanje člankov za 
gimnazijsko spletno stran in revijo Klanfa. 

Boža Ivanuša Trajbarič 

24. 5. 2013 Sodelovanje v študijski skupini – Maribor Matija Žižek 

dec. 2012 Scenarij in priprava dijakov drugega letnika za 
proslavo ob dnevu samostojnosti 

Sonja Žilavec Nemec 
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sept. 2012 Referat na slavističnem kongresu v Kopru   Sonja Žilavec Nemec 

nov. 2012 Referat na Konferenci Slovenskega združenja za 
kakovost v Portorožu 

Sonja Žilavec Nemec 

maj, junij 
2013 

Vodenje dveh seminarjev za zunanje ocenjevalce 
slovenščine na maturi (organizator RIC) 

Sonja Žilavec Nemec  

feb. 2014 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku Suzana Jakoša, Matija 
Žižek, Milena Zelko 

junij 2014 Proslava ob dnevu državnosti Boža Ivanuša Trajbarič, 
Danica Muhič 

maj, junij 
2013 

Ruščina  Danica Muhič 

feb. 2013 Informativni dan Boža Ivanuša Trajbarič 

junij 2013 Program za svečano podelitev maturitetnih 
spričeval  

Suzana Jakoša, Matija 
Žižek 

 Lektoriranje LDN Suzana Jakoša 

 
 
6.2.  MATEMATIKA 
Članstvo 
Vodja aktiva: Tadeja Pucko, prof 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 mag. Jasna Čer Titan, 

 Roman Činč, prof. 

 Metka Horvat, prof. 

Valerija Režonja, prof. 
 

Izvajanje pouka  

 Z izbirnimi urami  M-, M-+ oziroma M+, smo dijakom nudili možnost izbire nivoja pri 
pouku matematike, kjer smo vadili, utrjevali oziroma reševali naloge prilagojene 
izbranemu nivoju. 

 Za dijake 4. letnikov smo izvajali priprave na maturo. 

 Z matematičnimi vsebinami smo se vključili tudi v projektne dneve. 
 

Drugo strokovno delo 

 Tekmovanja: 
Dijaki so tekmovali na treh tekmovanjih s področja matematike na vseh ravneh: šolski,  
regijski in državni in dosegli izjemne rezultate.  
21. 9. 2012 šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike 
28. 9. 2012 šolsko tekmovanje iz logike 
27. 10. 2012 državno tekmovanje iz razvedrilne matematike 
10. 11. 2012 državno tekmovanje iz logike 
21. 3. 2013 šolsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 
4. 4. 2013 regijsko tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 

   20. 4. 2013 državno tekmovanje v znanju matematike za Vegova priznanja 
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 Projekti: 
 Z izvedbo dveh delavnic smo se z matematičnimi vsebinami vključili v teden drugačnega     
 učenja za dijake: 
17. 6. 2013 »Izdelava matematičnih plakatov in pripomočkov« 
18. 6. 2013 »Vodni detektiv« 

 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Zainteresirane dijake smo pripravljali na tekmovanja iz razvedrilne matematike, logike in 
srednješolske matematike. 
 

     Pomoč šibkejšim dijakom 
Za dijake prvih letnikov smo organizirali tečaj učenja matematike, kjer so dijaki spoznali 
različne strategije oziroma metode samostojnega učenja. 
 

     Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 

Kdaj Kaj  Kdo  

9. 10. 2012 Predstavitev učbenikov DZS, Maribor člani aktiva 

28. 11. 2012 Delavnica za mentorje in dijake – logika, Murska Sobota člani aktiva 

11. 12. 2012 Nacionalna konferenca NAMA, Brdo pri Kranju člani aktiva 

26. 3. 2013 Študijska skupina za matematiko, Slovenska Bistrica člani aktiva 

23. 8. 2013 Študijska skupina za matematiko, slovenska Bistrica člani aktiva 

 
 
6.3. ANGLEŠČINA 
Članstvo 
Vodja aktiva: Cvetka Jošar Matić, prof.  
 

Člani strokovnega aktiva: 

 Nataša Benkič, prof. 

 Mateja Štefanec, prof.  

 Vilko Šimon, prof. 

 Cvetka Jošar Matić, prof. 
 

Izvajanje pouka  

 Udeležba na regijskem in državnem tekmovanju iz angleškega jezika; 

 Organizacijska plat regijskega tekmovanja: Mateja Štefanec 

 Mentorji: Mateja Štefanec, Vilko Šimon – oba mentorja sta imela vsak po enega 
kandidata, ki je osvojil zlato priznanje. 

 
Drugo strokovno delo 

     Tekmovanja 

 Udeležba na regijskem in državnem tekmovanju iz angleškega jezika; 

 Organizacijska plat regijskega tekmovanja: Mateja Štefanec 

 Mentorji: Mateja Štefanec, Vilko Šimon – oba mentorja sta imela vsak po 
enega kandidata, ki sta osvojila zlato priznanje. 

 Mateja Štefanec je bila tudi mentorica naših dijakov, ki so sodelovali v 
evropskem parlamentu v Strassburgu 
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 Raziskovalne naloge 
 Raziskovalnih nalog ni bilo. 

 

 Projekti 
   Projekt pisanja skupnih testov – v vsaki konferenci zadolženi profesorji sestavijo 
   skupni test za določeno populacijo učencev (npr. prvi letniki, prvi tuji jezik). 

 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
    Angleški dramski krožek, mentorica Cvetka Jošar Matić – dijaki so izvedli        
    predstavo za goste iz Kanade, Nizozemske, Avstrije Bad Radkersburg), za     
    profesorski zbor gimnazije, delno pa tudi za gostujoče dijake iz Bosne. 

 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Izvajamo po potrebi, ko učenci izrazijo željo po pomoči. 

 

 
6.4. NEMŠČINA 

 
Članstvo 
Vodja aktiva:  Marusja Uhernik, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Tatjana Svetanič, prof. 

  Alenka Stvarnik, prof. 

  Marjan Kulčar, prof. 

 Marjan Geč, prof. 

  Marusja Uhernik, prof. 

 Tomi Bušinoski, prof. 

 pripravnica Ksenija Bognar.(do 1. 12. 2012) 

 

Izvajanje pouka 
Z novim šolskim letom smo v pouk začeli uvajati učbenike serije Studio D. 
Izvajali smo pouk nemščine kot izbirnega predmeta v 2. in 3. letnikih na dveh nivojih – 
skupina za utrjevanje in nemščina plus, ki je hkrati predpriprava na DSD izpite. Izvedli smo 
dva kroga skupnih preverjanj znanja nemščine kot prvega oz. drugega tujega jezika. 
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Drugo strokovno delo 
 

   Tekmovanja 
9. 1. 2013 smo izvedli šolsko tekmovanje v znanju nemščine, ki se ga je udeležilo 57 
kandidatov. Od kandidatov, ki so se uvrstili na februarsko državno tekmovanje, je Jan 
Žuntar dosegel 1. mesto in dobil zlato priznanje, Nina Belec je zasedla 2. mesto in dobila 
zlato priznanje, Žiga Barbarič in Goran Rocner, ki sta tudi dosegla 2. mesto, pa sta dobila 
zgolj srebrno priznanje, zaradi česar smo se neuspešno pritožili pri organizatorju 
tekmovanja. 

 

    Projekti 
Sodelovanje z BORG Bad Radkersburg je potekalo na glasbenem in likovnem področju. 
Konec oktobra smo skupaj z Gimnazijo Bežigrad izvedli enotedenski jezikovni  tabor v 
Lipnici (Leibnitz, Avstrija). Udeležilo se ga je 16 dijakov šole. Na taboru je aktivno 
sodelovala Marusja Uhernik. 
V tednu drugačnega učenja (17. 6. 2013) smo popeljali 60 dijakov na projektni dan v Bad 
Radkersburg. Izleta se niso mogli udeležiti dijaki 1. c razreda, ker so bili zaradi naknadnega 
spreminjanja terminov takrat na ekskurziji v Rimu. 

 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Marusja Uhernik je eno uro tedensko izvajala priprave na DSD izpite – v prvem polletju za 
dijake 4. letnikov in v 2. polletju za dijake 3. letnikov. 
11. 11. 2012 je dr. Zühlke izvedel triurne priprave na temo argumentiranje za kandidate 4. 
letnikov in predstavil DSD izpit zainteresiranim dijakom tretjih letnikov. 
12. 11. 2012 je dr. Reinhard Zühlke izvedel triurni seminar kot pripravo na izvajanje ustnega 
dela DSD izpita na II. stopnji. Hkrati smo izvedli poskusne ustne izpite s tremi dijaki 3. b 
razreda. 
21. 11. 2012 smo s kandidati za DSD simulirali 2. vprašanje pri ustnem delu DSD vprašanja, 
ki se ga je  udeležilo 14 od 16 kandidatov. 
3. 12. 2012 sta dr. Zühlke in Marusja Uhernik pripravila izpitno gradivo, 4. 12. je bil pisni del 
izpitov, 5. in 6. 12. pa so bili ustni izpiti. Vseh 16 prijavljenih kandidatov je izpit uspešno 
opravilo.  
17. 5. 2012 smo podelili prve diplome DSD prvim 16. kandidatom, ki so izpit opravljali na 
naši šoli. 
Načrtovane priprave kandidatov 3. letnikov z dr. Zühlkejem so žal odpadle, zato smo se 
odločili za izvedbo skupnih priprav na izpit z dijaki Dvojezične srednje šole Lendava, ki bodo 
pri nas opravljali izpite v prihodnjem šolskem letu. Te priprave smo izvedli 4. junija. 
 
 

 Ekskurzije in terensko delo 
Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, opombe 

Dunaj junij 2013 2. letnik           BIO 
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6.5. ŠPANŠČINA 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: Alenka Žuntar, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Alenka Žuntar, prof. 
 

Izvajanje pouka  
Pouk se je izvajal po učnem načrtu in je potekal brez posebnosti. 
 

 
Drugo strokovno delo 

 

 Tekmovanja 
V tem šol. letu so učenci tekmovali pri španski bralni znački (EPI – lectura) in na šolskem 
tekmovanju iz znanja španskega jezika. 

 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Učenci s slabšim znanjem so se lahko priključili uram za konzultacije, ki so namenjene 
športnim oddelkom. 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 
 

Kdaj Kaj  Kdo  

Med šolskim 
letom  

Dodatne ure za pripravo na maturo, ki so potekale 
glede na želje in potrebe dijakov. 

Alenka Žuntar 

 
 
 
6.6. ZGODOVINA 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: Majda Anders, prof.  
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Majda Anders, prof.  

  Irena Horvat, prof.    

  Melita Franko, prof. 

 Simona Varga, prof. 
 

Izvajanje pouka  
  Poleg rednih ur so učitelji pripravljali 2 skupini maturantov, in sicer eno pri zgodovini in 
  drugo pri sociologiji. Prof. Vargova je dopolnjevala obvezo s poukom v 1. letniku. 
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Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 
Organizirali smo šolsko tekmovanje iz zgodovine (januar 2013), na katerem so 
dijaki dosegli 9 bronastih priznanj, ter sodelovali na državnem tekmovanju iz 
zgodovine v Novi Gorici (marec 2013).  
(dijake je pripravljala mentorica Majda Anders) 
 

 Raziskovalne naloge 
Sodelovali smo na regijskem in državnem tekmovanju mladih raziskovalcev 
Slovenije z nalogo dijakinje Anje Cipot: Koliki je delež zgodovine pri oblikovanju 
različnih oblik obdelovalnih njiv ob bregovih Mure. Doseženo srebrno priznanje. 
 

 Projekti 
 

1. Sodelovanje z Amnesti International pri zbiranju podpisov proti grobim kršitvam 
človekovih pravic (prof. Anders z dijaki vseh letnikov), 

2. Obeležitev dneva holokavsta s projekcijami in nastopi dijakov (Majda Anders) 
3. Počastitev dneva državnosti z razstavami dijaških plakatov na šolskem hodniku 

(Majda Anders in Irena Horvat) 
4. Elektronsko sodelovanje v mednarodnem raziskovalnem projektu »Ločene poti – 

skupna prihodnost med Koroško in Slovenijo« (Melita Franko), 
5. Dan z dijaki iz Sarajeva, ki imajo dopolnili pouk iz slovenščine (Majda Anders in 

Melita Franko), 
6. Sodelovanje z društvom rusko – slovenskega prijateljstva in obisk Ruske kapelice na 

Vršiču (Irena Horvat), 
7. Izveninstitucionalno povezovanje in učenje učenja, obisk Domoznanskega oddelka 

v Pokrajinski knjižnici Murska Sobota (Majda Anders), 
8. Sodelovanje z referatom na mednarodnem simpoziju Izzivi, pasti sodobne družbe v 

dvorcu Rakičan, Majda Anders, 
9. Medpredmetno povezovanje z geografijo in sociologijo -  vrsta predavanj za dijake 

2. letnikov o Južni Afriki, Majda Anders, 
10. Dve predavanji o Južni Afriki za širšo javnost v Pokrajinski knjižnici Murska Sobota, 

Majda Anders, 
11. Soizdelava scenarija za 3 dokumentarne oddaje o Južni Afriki za RTV Maribor, a pod 

pokroviteljstvom ZRSS, Majda Anders, prof. 
 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
 
Nadarjeni dijaki so bili vključeni v skupino geografija/zgodovina za dopolnilni pouk, v 
tekmovanje, predstavljanje zgodovine Madžarov v razredih, terensko delo na Mednarodnem 
arhivskem taboru, ter obisk Domoznanskega oddelka v Pokrajinski knjižnici Murska Sobota. 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
 
Z dijaki so bile po potrebi izvajane individualne ure razlage ter konzultacije, zlasti pred 
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izvajanjem skupnih testov in pri pripravah na maturo. 

 

 Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije - matura 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Gornja Radgona od srednjega 
veka do osamosvojitve 

oktober 2012 Skupini za maturo  

 

 
  Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Rim – Pompeji – Vezuv – Rim  01.04.13 Dijakom 1. letnikov z geografijo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Obisk razstave Genij Da Vinci v 
Ljubljani 

27. 4.  
2013 

Vsem dijakom  

Srednjeveški Maribor in 
Pokrajinski arhiv 

junij 2013 2. in 3. letnikom  

Krapinski pračlovek junij 2013 1. letnikom Z biologijo 

 
 
Terensko delo 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Mednarodni arhivski tabor  junij/julij 
2013 

Skupini dijakov, ki so 
si izbrali terensko 
delo  zbiranje arhiv. 
gradiva 

Dijake 
pripravljala in 
organizirala 
Majda Anders 

 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 
 

Kdaj Kaj  Kdo  

V letu 2013 Sodelovanje na dnevih odprtih vrat šole ter 
promociji šole po osnovnih šolah Prekmurja 

vsi 

2012/13 Usklajevanje in izvedba skupnega ocenjevanja 
dijakov 

vsi 
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2012/13 Sodelovanje v različnih delovnih skupinah za 
kakovostnejše delo, spremljavo in analizo 
rezultatov na šoli 

vsi 

2012/13 Pisanje poročil in informacij s slikovnimi 
prilogami za spletno stran šole in facebook  

Majda Anders, prof. 

 

 
6.7. GEOGRAFIJA 
 

Članstvo 
Vodja aktiva: Simona Varga, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Drago Balajc, prof. 
  Majda Gomboc, prof. 

 

Izvajanje pouka  
Pouk in ostale pedagoške aktivnostmi smo izvajali v skladu z zastavljenimi cilji, pri tem smo 
razvijali ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela.  
 
Drugo strokovno delo 

 

 Tekmovanja 
Izvedli smo šolsko tekmovanje iz geografije (1.2. 2013), ter se udeležiti območnega in  
državnega  tekmovanja iz znanja geografije. Za pripravo dijakov na tekmovanje je bil 
zadolžen prof. Drago Balajc.  Šolskega tekmovanja se je udeležilo 57 dijakov, 5 dijakov se 
je uvrstilo na območno tekmovanje in štirje na državno tekmovanje, kjer so osvojili štiri 
zlata priznanja. Dijakinja Doroteja Gašpar se je udeležila olimpijade na Japonskem, kjer je 
dosegla 3. mesto.    

 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Dodatne ure pri izbirnem predmetu geografija v 2. in 3. letniku, kjer so dijaki lahko 
poglabljali svoje znanje iz različnih področij geografije.  

 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Po potrebi smo izvajali individualne ure dopolnilnega pouka. 
 

 Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije - matura 

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

Medpred-
metna 
povezava, 
opombe 

Pohorsko Podravje 12. oktober 2012 Matura - skupina GEOG - 

Alpe 13. oktober 2012 Matura - skupina GEOB1 - 

Koprsko primorje in Kras 12. april 2013 Matura - skupina GEOB2 - 
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Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpred-
metna 
povezava, 
opombe 

Ljubljana 18. junija 2013 1. letnik SLO, UME, 
ZGO, SOC  

Zahodno predalpsko 
hribovje (Škofja Loka, Idrija) 

9. marca 2013 2. in 3. letnik pri 
izbirnem predmetu  

ZGO 

Kras 19. junija 2013 3. letnik SLO, KEM, 
ZGO 

 

 
Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpred-
metna 
povezava, 
opombe 

Malta  avgust 2013 3. letniki ZGO, AN 

Istanbul  april 2013 1.-3. letnik ZGO, SOC 

 

Terensko delo 

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

Medpred-
metna 
povezava, 
opombe 

Ledava september 2012 4. letnik- matura - 

Kobiljski potok september 2012 
in april 2013 

4. letnik- matura  

 
 
6.8. BIOLOGIJA 
Članstvo 
Vodja aktiva: Renata Dominko, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Marjetka Maučec, prof.  

      Renata Dominko, prof.  
 

Izvajanje pouka  
Pouk je bil izveden v skladu z  letnim delovnim načrtom. 
 
Drugo strokovno delo 

 Tekmovanja 
1. Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo nagrado 
Dijaki so prejeli: 
24 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju 
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5 srebrnih priznanj na državnem tekmovanju (Anja Olesky, Dominik Ficko,  
    Žiga Kalamar, Melanija Lang, Nuša Casar) 
1 zlato priznanje na državnem tekmovanju (Žiga Barbarič) 
 
2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
80 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju 
2 srebrni tekmovanji na državnem tekmovanju (Franja Dugar, Iva Horvat) 
1 zlato priznanje (Dorotea Gašpar) 
 
3. Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. Letnikov 
1 srebrno priznanje na državnem tekmovanju (Matjaž Malok) 
 

 Raziskovalne naloge 
Iskanje Bobrov v rokavih reke Mure  - avtorici raziskovalne naloge: Tina Pušnik in 
Nika Uzelac, mentorica Marjetka Maučec. 
 

 Projekti 
V tednu vseživljenjskega učenja, 15. 5. 2013, je Marjetka Maučec organizirala 
okroglo mizo na temo »Kaj naj jem?« 
Svetovni dan boja priti AIDS- u: debate po oddelkih 
Dan Zemlje : Delovna skupina za urejanje šolske okolice je posadila jerebiko in z 
grmovnicami in cvetlicami zasadila betonska korita 
 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
27. 9. 2012- sodelovanje na okrogli mizi »Energetska prihodnost Pomurja 2020« v 
hotelu Diana 
28. 1. 2013 – udeležba na  naravoslovnih delavnicah na FNM v Mariboru 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
V okviru govorilnih ur. 
 

 Ekskurzije in terensko delo 
 
Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Ogled Muzeja krapinskih 
neandertalcev in dvorca 
Trakoščan 

18. 6. 2013 1. letnik ZGO 

 

Terensko delo 

Naslov + kraj Datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina … ipd.) 

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Vodni ekosistem -  Ledava   3. letnik  

Indeks zračne čistosti 11. 4. 2013 3. letnik -izbirni  
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6.9. KEMIJA 

Članstvo 

 Vodja aktiva:  Damijana Hrastelj Ploj, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

 Alenka Jelen, prof. 
 Tadeja Zver, prof. 

 

 
Izvajanje pouka  
Pri pouku načrtujemo časovno in vsebinsko usklajeno usvajanje učnih tem (enot) ter dve 
skupni  pisni ocenjevanji v letniku. Cilj aktiva je uskladiti zahtevnost učiteljic in merila za 
pisno in ustno ocenjevanje ter ocenjevanje laboratorijskega dela.  
Pri pouku bo kot prioritetni kurikularni cilj na osnovi razlage in interpretacije tabel in grafov 
ter izvedenega  eksperimentalnega dela vključiti naloge iz teh področij v preverjanje, 
utrjevanje in ocenjevanje znanja. 
 
 
 
Drugo strokovno delo 

 

 Tekmovanja 
Šolsko tekmovanje iz kemije in državno Preglovo tekmovanje iz kemije. 
 

 Projekti 
O2 , ozaveščanje posledic kajenja za prve letnike. 
ETZO- sodelovanje na evropskem tednu zmanjševanje odpadkov. 
Sodelovanje na Tednu  mobilnosti v Murski soboti. 
 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Dijake smo pripravljali na kemijsko tekmovanje. 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Dijakom smo ponudile pomoč pri učenju  kemije, na razpolago je bila vsak teden 
določena ena šolska ura. 
 
Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije - matura 

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

Medpredmetna 
povezava, opombe 

Ekskurzija -Kras oktober 
2012 

4. letniki  geografija 
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Terensko delo 

Naslov + kraj Datum Komu je namenjena 
(letnik, skupina … 
ipd.) 

Medpredmetna 
povezava, opombe 

Krašči -  Laboratorijske 
vaje 

sept. 2012 2. letniki  

 

 
6.10. FIZIKA 
 
Članstvo 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Franc Trplan, prof 

 dr. Renato Lukač 

      Branko Prelec, laborant 

 

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, od tega 10 ur eksperimentalnih vaj. Pri vajah 
se dijaki delijo v skupine po največ 17 dijakov v skupini. 
4. letnik: 140 ur pouka, od tega 20 ur laboratorijske vaje. Pri laboratorijskih vajah se dijaki 
delijo v skupine po največ 17 dijakov v skupini. 
 

Drugo strokovno delo 
 

 Tekmovanja 
 

Franc Trplan: 
- strokovno delo pri tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja,     

13.12.2012, 
- član šolske tekmovalne komisije, 
- organizator šolskega tekmovanja, 
- strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova    

 priznanja, 22.3.2013, 
 - član regijske tekmovalne komisije. 
 
Renato Lukač: 
- strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 13.12.2012: predsednik šolske tekmovalne komisije, lokalni 
organizator šolskega tekmovanja, 

- priprava dijakov za  šolsko tekmovanje iz  astronomije, 
- strokovno delo pri državnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 
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priznanja, 13.12.202: vodja tekmovanja za skupino severna in vzhodna 
Slovenija,  

- priprava dijakov za  državno tekmovanje iz  astronomije (Murska Sobota, 
12.1.2013; eno zlato priznanje), 

- priprava dijakov za  državno tekmovanje iz  fizike (Novo mesto, 13.4.2013; eno 
zlato priznanje). 

 

 Raziskovalne naloge 
 

Renato Lukač 

 Festival računalništva, informatike in sodobnih komunikacij FRiSK 2012, 
Murska Sobota, 6. in 7. december 2012; član programskega odbora in 
predavatelj; 

 Znanstvena konferenca PAZU, 30. november in 1. december 2012, aktivna 
udeležba, organizacijski odbor in predavatelj, prispevek objavljen na TV IDEA 
in spletni strani TV IDEA; 

 CMEPIUS: Science and ICT: a new way to teach science, Vimercate, Italija, 11. 
do 15. marec 2013; aktivna udeležba na študijskem obisku; 

 LAN-Party Epicenter s spid.si na Gimnaziji Murska Sobota in SPTŠ, 22. in 23. 
februar 2013: organizacija ; 

 Medobčinski otroški parlament: predstavitev izobraževanj varne rabe 
interneta, Ljutomer, 30.1.2013; 

 Razvoj e-gradiv: urednik e-učbenika za fiziko za  gimnazije;  

 Vodenje delavnic o varni rabi interneta v sklopu Safe. si in E-šolstva (preko 30 
predavanj pretežno po šolah v Pomurju); 

 Projekt Sinergija – sodelovanje v organizaciji; 

 Upravljanje in vzdrževanje:    

 internetni strežniki,   

 omrežna komunikacijska oprema, 

 deloma računalniška oprema,   

 brezžično omrežje EDUROAM, 

 računalniška učilnica (OS GNU/Linux), 

 prehod na IP telefonijo. 
 

Franc Trplan 
Mentorstvo raziskovalne naloge na področju Druga področja z naslovom: Moč 
mišic nog športnikov, srebrno priznanje na državnem srečanju mladih 
raziskovalcev, Murska Sobota, 20.5.2013. 
 
Renato Lukač 
Vrtenje Jupitra: 

- zlato priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev, Radenci, 8.4.2013, 
- zlato priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 

20.5.2013, 
- zmaga na projektu Slovenija iz vesolja, Ljubljana, 22.5.2013. 

 

 Projekti 
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 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
 

Renato Lukač 

 OIV Astronomija 

 OIV Popularizacija znanosti  
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
 
 

 Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmet-
na povezava, 
opombe 

Ekskurzija v okviru Tedna odprtih 
vrat Skupine Panvite  

oktobra 
2012 

2. letnik kemija, 
biologija 

Strokovna ekskurzija JE Krško,  F. 
Trplan 

16. 10. 
2012 

4. letnik - matura kemija 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmet- 
na povezava, 
opombe 

Obisk M+M maratona, Šmartno na 
Pohorju 

13. 9. 
2012 

Vsem dijakom V sodelovanju 
z ZOTK in AD 
Kmica 

 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 

Kdaj Kaj  Kdo  

Celo leto Podpora pri vzdrževanju IKT na šoli Renato Lukač 

Celo leto Vzdrževanje EDUROAM omrežja Renato Lukač 

 

 
6.11. INFORMATIKA  

 
Članstvo 
Vodja aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 

 
Člani strokovnega aktiva: 
Romana Vogrinčič, prof. 
 

Izvajanje pouka  
V 1. letniku se izvaja informatika v obsegu 70 ur. Dijaki se pri 52 urah delijo v skupine, tako 
se v vsakem oddelku opravi 122 ur, vsak dijak pa 70 ur.  
v 4. letniku se izvaja informatika v obsegu 210 ur, od tega je v urniku 140 ur, 4 ure/ teden. 

Po potrebi in dogovoru je bila dijakom nudena pomoč. 
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Vsak dijak izdela projektno nalogo, ki je interni del maturitetnega izpita in šteje 20 % 
skupne ocene na maturi. 
 

Drugo strokovno delo 

 Tekmovanja 
Mednarodno  tekmovanje v računalniški in informacijski pismenosti BOBER – 3 
srebrna priznanja 
 

 Raziskovalne naloge 
Raziskovalna  naloga »Zgodovinski vpliv na različne oblike parcel na levem in 
desnem bregu Mure, ugotovljeno s satelitskimi posnetki« , srebrno priznanje na 
regijskem in državnem tekmovanju. 
 

 Projekti 
Oblikovanje in urejanje spletne strani Gimnazije Murska Sobota; 
izvedba  3 e-seminarjev; 
sodelovanje v spletnem učnem okolju; 
izvedba 2 delavnic za urejanje spletne strani Gimnazije in uporabo učilnice Moodle; 
recenzija  učbenika za informatiko, oktober, 2012; 
izvajanje prostovoljnega projekta Simbioz@ - računalniško opismenjevanje 
starejših (15. - 20. oktober, 2012); 
predsedovanje Društvu učiteljev informatike pri društvu ACM Slovenija; 
recenzija  maturitetnega izpitnega kataloga za informatiko na maturi, 2015, 
februar, 2013; 
aktivno sodelovanje na okrogla mizi na FRI, “Kako prenoviti pouk računalništva in 
informatike v Sloveniji?”, 21. marec, 2013.  

 

 Ekskurzije in terensko delo 
 
Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Računalniško vodena vodna 
turbina 

29. 10. 
2012 

Maturitetna skupina 
za informatiko 

FIZ 

Zgodovinski razvoj 
računalništva 

3. 12. 2010 Dijaki prvih letnikov FIZ, ZGO 

 
 
6.12  SOCIOLOGIJA, PSIHOLOGIJA, FILOZOFIJA 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: Irena Horvat, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 mag. Jasna Vuradin- Popović 

 Irena  Horvat, prof. 

 Melisanda Sedonja, prof. 
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Cilji predmeta 

 pomen izveninstitucionalnega in medgeneracijskega sodelovanja; 

 razvijanje sposobnosti aktualizacije in kritične presoje procesov  dogodkov in osebnosti 
spodbujanje vseživljenjskega učenja ( učenje učenja); 

 medpredmetno sodelovanje za doseganje globljega, celovitejšega znanja... 
 
Izvajanje pouka (posebnosti, terensko delo ipd.) 

 Poleg rednih ur  smo še imeli maturitetne skupine iz psihologije, sociologije, filozofije; 

 dijaki so se  aktivno vključevali v projektne dneve ter v raziskovalno dejavnost. 
 
Kriteriji za ocenjevanje 
Zapisani so v poročilu aktiva in Letnem delovnem načrtu. 
  

 Zaključevanje ocen 
Po pravilniku o ocenjevanju znanja. 
 

 Preverjanje in ocenjevanje na popravnem izpitu 
Ustno ocenjevanje in po pravilniku o ocenjevanju znanja. 

 
DRUGO STROKOVNO DELO 

 

 Tekmovanja 
Sodelovanje na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije z raziskovalnimi 
nalogami – psihologija.  
 

 Raziskovalne naloge 
Za tekmovanje Mladi raziskovalci Slovenije 
 

 Projekti 
Različni projekti ob pomembnih obeležjih. 

 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Raziskovalne naloge z nadarjenimi dijaki, seminarske, referati. Konzultacije, 
usmerjanje, pomoč pri iskanju literature in izvenistitucionalnem povezovanju ... 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Konzultacije in individualne ure. 
 
 

 Načrtovana izobraževanja profesorjev 
 

Kdaj Naslov Kje Kdo 

 Izobraževanje v okviru Zavoda 
za šolstvo in drugih družbenih 
institucij 

  

 Seminar za maturo   



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta  
Gimnazije Murska Sobota za šolsko leto 2012/2013 

 34 

Seminar za zunanje 
ocenjevalce na maturi 

 

 Druge predvidene aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013/14 

Kdaj Kaj  Kdo  

Ob 
predstavitvenem 
dnevu šole 2014 

Promocija šole aktiv 

Nadaljevanje 
dela v skupinah 
in timih od lani 

Sodelovanje v različnih delovnih  skupinah aktiv 

Po načrtu šole Skupni testi  aktiv 

Kot zgoraj 
navedeno ter po 
potrebi 

Sodelovanje ob različnih obletnicah in 
pomembnih dogodkih 

aktiv 

 

 
6.13.  UMETNOST 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: Tomi Bušinoski, prof. 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Tomi Bušinoski, prof. 
 mag. Martina Mihoković 

 

Izvajanje pouka  
Pouk se izvaja v okviru urnika Gimnazije Murska Sobota. V tem obsegu se izvede 52 ur 
likovne umetnosti in 52 ur glasbe. 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. 
 
Drugo strokovno delo 
 

 Projekti 
Sodelovanje z gimnazijo BORG Bad Radkersburg 
 

 Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
Dijaki so se vključili v gimnazijski pevski zbor. Nastopili so na raznolikih prireditvah 
Gimnazije Murska Sobota in drugod (Hiša sadeži družbe, Zveza organizacij za 
tehnično kulturo Slovenije, občinska prireditev ob dnevu upora, Festival talentov 
na OŠ F. Prešerna Črenšovci). Dijaki so se tako vključevali v glasbene skupine in 
zasedbe. 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
Pomoč šibkejšim dijakom se nudi v okviru govorilnih ur in konzultacij. 
 

 Ekskurzije in terensko delo 
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Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

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

Medpredmetna 
povezava, 
opombe 

Maribor (Univerzitetna knjižnica, 
Umetnostna galerija, SNG Maribor) 

4. 1. 
2013 

dijaki prvega letnika GLA, UME, KIZ 

 
 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13 

Kdaj Kaj  Kdo  

5. 12. 2012 3. medrazredni koncert dijaki prvih letnikov 

22. 5. 2013 4. medrazredni koncert dijaki prvih letnikov 

8. 9. 2013 ogled musicla My Fair Lady dijaki prvega letnika 

18. 10.2013 koncert Escape String Quarteta dijaki prvega letnika 

 

 
6.13.  ŠPORTNA VZGOJA 
Članstvo 
Vodja aktiva: Mitko Nasevski, prof. 
 
 
Člani strokovnega aktiva: 

 Marjan Horvat, prof. 

 Franc Hauko, prof. 

 Janko Hochstätter, prof. 
 

Izvajanje pouka 
Pouk se izvaja po LDN v prostorih telovadnice SPTŠ in koristimo tudi zunanje površine pri  
OŠ I -atletski stadion in mestni park Fazanarija. 
 
Drugo strokovno delo 

 

 Tekmovanja: 
- atletika ekipno in posamezno (moški in ženske); 
- mali nogomet (moški in ženske); 
- rokomet (moški in ženske); 
- odbojka (moški in ženske); 
- košarka (moški in ženske); 
- streljanje z zračno puško (moški in ženske); 
- kros – državno prvenstvo (ženske); 
- veliki nogomet (moški); 
- šah – državno prvenstvo (moški); 
- judo – državno prvenstvo (moški in ženske); 
-plavanje – področno prvenstvo (moški in ženske). 
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 Projekti 
Sodelovali smo v projektu ŠKL – mali nogomet (moški). Ekipo je vodil Franc Hauko. 
 

 Pomoč šibkejšim dijakom 
V sodelovanju s strokovno delavko se sprotno dogovarjamo o pomoči šibkejšim 
dijakom ali dijakom, ki so gibalno ovirani. Določimo prilagoditve, rekvizite in 
organiziramo skrajšani čas poteka dejavnosti, ki jo izvajamo glede na posameznega 
dijaka. 
 

 Ekskurzije in terensko delo. 

 Druge opravljene  aktivnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2012/13. 
 

Kdaj Kaj  Kdo  

November 
2012 

Srečanje športnih pedagogov Slovenije v 
Postojni 

Mitko Nasevski 

Avgust 2012 Srečanje vodij študijske skupine za športno 
vzgojo v Ljubljani 

Mitko Nasevski 

 
 

7. ŠOLSKI PROJEKTI 
 
7.1. POROČILO O DELU ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA IN PROJEKTU POSODABLJANJA 

GIMNAZIJSKIH PROGRAMOV 
 
Članstvo 
Vodja aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 
Člani šolskega razvojnega  tima: 

 Roman Činč, prof. 

 Alenka Stvarnik, prof. 

 Simona Varga, prof. 

 Brigita Hari, svetovalna delavka 

 Damjana Hrastelj Ploj, prof. 

 Mateja Štefanec, prof. 

 Valerija Režonja, prof. 

 Tadeja Pucko, prof. 

 Melita Franko, prof. 

 Drago Balajc, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta  
Gimnazije Murska Sobota za šolsko leto 2012/2013 

 37 

 
Organizacijska shema šolskega razvojnega tima: 

Izvajanje projekta 
Cilji projekta: 
Učne vsebine so vključene v avtentične naloge, končni izdelek ima uporabno vrednost, ki ga 
predstavimo širši okolici (bralno kazalo in zloženka kot predstavitveni material naše šole) 
Povezovanje med različnimi aktivi, poenotenje med aktivi, čim večje vključevanje dijakov z 
avtentičnimi nalogami. 
Poenotenje učnih ciljev znotraj aktivov dosežemo z enotnim preverjanjem in ocenjevanjem 
znanja. 
 
Aktivnosti: 
Posamezne naloge so izvajali učitelji in vključevali v delo dijake. Organizacija je bila 
prepuščena posameznem učiteljem. Uporabniki so starši dijakov in učenci, ki se odločajo o 
vpisu na srednjo šolo. Največjo težavo še vedno predstavlja usklajevanje termina med timi 
in dijaki, zaradi specifike šolskega urnika in pomanjkljiva komunikacija med člani tima. 
Delo poteka znotraj posameznih predmetnih aktivov, ki se morajo poenotiti glede učnih 
vsebin in ciljev, in sestaviti enotno preverjanje in ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja 
poteka ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja, hkrati za vse dijake istega letnika. Izdelke 
vrednotijo člani aktivov. Največjo težavo predstavlja usklajevanje učnih ciljev med 
posameznimi člani predmetnega aktiva (ponekod močno izražena samovolja posameznih 
članov) in pa prilagoditve šolskega urnika. 
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Potrebna so bila minimalna materialna sredstva, ki smo jih brez večjih težav zagotovili, 
javno predstavitev smo izvedli na informativnem dnevu. 
Za izvajanje poenotenega preverjanja in ocenjevanja znanja je bilo potrebno prilagoditi 
šolski urnik, drugih posebnih materialnih sredstev nismo potrebovali. Evalvacija je 
pokazala, da je večina tako staršev kot dijakov sprejela novi način dela pozitivno. 
 
Roditeljski sestanek v izvedbi dijakov je v celoti izvajala učiteljica psihologije in vključevala v 
delo dijake. Uporabniki so starši dijakov, ki so prisostvovali roditeljskemu sestanku, kjer so 
dijaki na podlagi teoretičnih znanj prikazali  pomanjkljivosti in prednosti šolskega dela. 
Javna predstavitev je bila izvedena na roditeljskem sestanku. 
 
S poenotenim načinom dela, ustvarjamo za vse dijake enake pogoje in želimo doseči boljši 
končni učni uspeh. 
 
7.2. POROČILO PROJEKTNEGA TIMA UČENJE UČENJA,  2010 – 2013 
 
Člani projektnega tima:   Alenka Jelen, prof. kemije, Mateja Štefanec, prof. angleščine, 
Marusja  Uhernik, prof. nemščine, Melita Franko, prof. zgodovine,  Metka Horvat, prof. 
matematike,  Simona Varga, prof. geografije, Tadeja Pucko, prof. matematike, Brigita Hari, 
svetovalna delavka in vodja tima. 
 
Vključeni smo bili v projekt Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk, ki 
je bil koordiniran s strani Zavoda RS za šolstvo. Na šoli se je oblikovala skupina, ki je bila 
visoko motivirana. V začetku smo se odločili za metakognitivno področje, v nadaljevanju za 
kognitivno in motivacijsko. Znanje in izkušnje smo vnašali v razred in se trudili, da k 
sodelovanju pritegnemo čim več sodelavcev. 
 
Izbor izhodiščnega problema – raziskovalno vprašanje:  
 Kako lahko  pomagam razviti dijakovo odgovornost za učenje in kako lahko spodbudim 
dijaka k samokritičnosti?  kakšne metode, strategije lahko ponudim kot učitelj v okviru         
 predmeta, ki ga poučujem? 
Projekt Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk nam je pomagal, da 
smo se kot kolektiv bolje povezali in naučili nekaterih konkretnih veščin. Na lestvici 
priložnosti imamo kot želeno stanje omenjeno, da imajo vsi dijaki oblikovan svoj osebni stil 
učenja in ga uporabljajo pri učenju doma in v šoli. Lahko potrdimo, da to za večino dijakov 
tudi drži. Članice tima se strinjamo, da se je naša  samopodoba in samopodoba dijaka zelo 
dvignila. Izboljšalo se je sodelovanje med učiteljem in dijakom. Prispevali smo k temu, da 
dijaki spremljajo svoje učenje in prevzemajo odgovornost za svoje učenje.   
 
 
Aktivnosti z dijaki  

 TEČAJ UČENJA - UČENJE MALO DRUGAČE 
Dijaki  v delavnicah: 

- bolje spoznajo sebe kot učenca,  
- se naučijo izbirati načine učenja (učne strategije), ki so zanje najbolj učinkoviti, 
- razvijajo zmožnosti načrtovanja, uravnavanja in nadzorovanja svojega učenja. 
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 AKTIVNOSTI V KOLEKTIVU 
Razrednikom prvih letnikov in ostalim zainteresiram kolegom smo predstavili učne 
strategije in njihovo uporabo. Predstavili smo kazalnike spremljanja učnega napredka 
dijaka. Pripravili smo različna delovna gradiva in predstavili spletno učilnico. Dijakom 
prvega letnika smo predstavili učne strategije in jih učili učiti se.   
 
Izobraževanje za projektne time v Kranju (2010 – 2013) 

 
Datum in vsebina seminarja 

 
Udeležba 

 
Delavnice in domače naloge 
 

Kranj, 23. 11.2012 
 

Udeležba: Simona 
Varga, Alenka Jelen in 
Brigita Hari 

Primeri načrtovanja razvoja 
kompetence v posameznih 
tematskih sklopih, skupinsko delo 
po predmetnih področjih. 

 

Kranj, 26. 1. 2013 
 

Udeležba: Simona 
Varga, Alenka Jelen in 
Brigita Hari 

Predstavitev osnutkov tematskih 
sklopov in diskusija; evalvacija 
napredka učencev pri razvoju 
kompetence UU. 

Kranj, 10. 5. 2013 
 

Udeležba: Simona 
Varga, Alenka Jelen in 
Brigita Hari 

Predstavitev razvojnega dela v 
projektni nalogi; evalvacija dela v 
projektu dosežkov (skupinski 
intervju v predmetnih skupinah). 

 
Imeli smo več krajših srečanj, pogovorov v zbornici in dopisovanja po  elektronski pošti. 
Vsebina dela je  prikazana v letnih delovnih načrtih. 
 
Dijakom prvega in drugega letnika smo ponudili učenje različnih strategij učenja pri 
različnih predmetih, še posebej pri učenju matematike. Izvedli smo več delavnic na teme: 
kako se učiti; kakšna so lastna pričakovanja;  kako načrtovati čas za učenje; kako se soočati 
s strahom in s stresom; kako se motivirati; kako načrtovati cilje in drugo. 
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8.   MATURA 2013 

 
Maturitetni izbirni predmeti 
 
Nerazporejene ure v 4. letniku so bile razporejene  naslednjim predmetom: 
 
slovenščini, matematiki, angleščini, nemščini, zgodovini, sociologiji, biologiji, psihologiji, 
fiziki, kemiji, geografiji, filozofiji in informatiki. 
 
Rezultati spomladanskega roka splošne mature 2013 

 
Razred 

 prvič 
opravljali 
maturo 

uspešno 
opravili 
maturo 

 povprečno 
št. točk 

4. A  26 24  18,58 

4. B  21 20  18,38 

4. C  23 22  19,96 

4. D  23 23  18,61 

4. Š  19 18  17,11 

skupaj  112 107  18,58 

 
Povprečno število točk na državni ravni: 19,62 
 
Zlati maturanti so v spomladanskem roku postali Melanija Lang, Nino Cmor in Žiga Kalamar. 
21 dijakov je imelo 23 točk ali več. 
 
Dijak Nino Cmor je pri fiziki dosegel vse možne točke.  
 
V spomladanskem in jesenskem roku je k maturi pristopilo 124 dijakov Gimnazije Murska 
Sobota. Pogojev za pristop k maturi ni izpolnil en dijak. Od 124 dijakov je bilo uspešnih 113 
(91,1 %). 
 
Posamezni profesorji, ki so pripravljali dijake na maturo, so izdelali analize za svoje dijake. 
Analize smo na sestankih z aktivi pregledali in sprejeli določene usmeritve za delo v 
prihodnje. 
 
Vsekakor si moramo še naprej prizadevati za boljši uspeh na maturi, saj le ta pomeni 
vstopnico maturantom za študij. 
 
 

9. DELO ŠOLSKE KNJIŽNICE  
 
Delo v knjižnici je izvajala višja knjižničarka Milena Zelko v skladu z letnim načrtom za šolsko 
knjižnico. Potekalo je po letnem planu, mogoče z določenimi majhnimi spremembami. 
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STROKOVNO ORGANIZACIJSKO DELO 

 
- Nabava knjig in drugih gradiv (utečena nabava knjig (leposlovnih, strokovnih), periodike, 

učbenikov, AV gradiva).Poudarek je bil predvsem pri nabavi učbenikov za profesorje. Pri 
nabavi sem se posvetovala s strokovnimi delavci, splošno gradivo pa sem nabavljala po 
lastni presoji z razpoložljivimi  sredstvi; 

-  obdelava knjig in drugih informacijskih gradiv (katalogizacija, klasifikacija, oprema  
gradiva z etiketo in seveda postavitev gradiva na ustrezno mesto v knjižnici); 

- redno sem spremljala knjižne in neknjižne novosti. 
 

V knjižnici imamo 13985  knjižnih enot, ki so računalniško obdelane. 
 

 
POSREDNIŠKO DELO 
 
Ena izmed glavnih nalog v šolski knjižnici je izposoja gradiva. Izposoja poteka celo šolsko 
leto od septembra do konca junija.  Izposoja je iz leta v leto večja, saj je matura zahtevna. 
Izposoja  je v glavnem potekala individualno, ko sem svetovala in nudila strokovno pomoč 
pri izbiri gradiva, strokovnega, leposlovnega, knjižnega, neknjižnega, ... 
 
- Vodila sem evidenco o številu obiskov in izposojenem gradivu; 
- izpolnjevala sem različne statistike za knjižnico na zahtevo Statističnega urada za 

Republiko Slovenijo in  Narodne in univerzitetne knjižnice; 
- finančno stanje knjižnice sem usklajevala z računovodstvom. 
 
PEDAGOŠKO DELO 
 
Gre za knjižnično in knjižno vzgojo s posameznimi oddelki. Knjižnica je premajhna za celotni 
oddelek, zato sem pri izvajanju bibliopedagoških ur razdelila posamezni oddelek v dve 
skupini. Pri bibliopedagoških urah sem dijake seznanila z ureditvijo knjižnega fonda, z 
načinom izposoje in tudi vrsto in uporabo strokovnih priročnikov (leksikoni, enciklopedije, 
slovarji ...) 

 
DRUGO DELO 

 
Skrb za prijeten videz šolske knjižnice ( oprema s plakati); 

- pripravila sem različne priložnostne knjižne razstave; 
- kot spremljevalec sem sodelovala pri ogledih kulturnih prireditev, športnih dnevih, po 

potrebi pa sem nadomeščala posamezne profesorje pri pouku; 
- prisostvovala sem tudi na pedagoških konferencah; 
- aktivno sem se vključevala na dogajanja v šoli (informativni dan, novoletna okrasitev ...); 
- v mesecu septembru smo v okviru KIZ z dijaki 1. letnikov obiskali NUK v Ljubljani; 
- republiški projekt Rastem s knjigo smo realizirali za dijake prvih letnikov v sodelovanju s 

Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota; 
- z letošnjim letom sem opravljala vlogo nadzornega učitelja pri maturi; 
- sodelovanje v projektu Knjigajmo migajmo; 
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- aktivno sem sodelovala pri dijaškem in profesorskem zboru naše šole pod vodstvom T. 
Bušinoskega; 

- predstavnik Turistične agencije Twin je v angleščini predstavil in opisal  prestolnico 
London in njihove jezikovne tečaje in ekskurzije, v znak sodelovanja so v fond šolskih 
nagrad podarili dve brezplačni mesti za izlet v London. Nagradi smo podarili dijakoma 
Žigi Barbariču in Darku Kolarju; 

- sodelovala sem v aktivu slavistov. 
 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

- spremljala sem novosti s knjižnega trga; 
- sodelovala s knjižnicami, z založbami; 
- sodelovala v projektu  Učenje učenja; 
- udeležila sem seminarja Razvijanje in vrednotenje znanja v gimnazijskih programih,    
          Ljubljana 22.5.2012. 

 
KNJIŽNIČARSKI KROŽEK 

 
Knjižničarski krožek je uspešno deloval že četrto leto. Delovali smo v okviru izbirnih vsebin. 
Uspešno smo se vključevali v dogajanje na šoli. Poskrbeli smo za novoletno okrasitev šole, 
razdelili novoletno pošto,  sodelovali pri informativnem dnevu ... 

 
UČBENIŠKI SKLAD 
 
Sem skrbnica učbeniškega sklada od šol. l. 1999/ 2000, ko smo vpeljali učbeniški sklad. 
Največ dela je na koncu in v začetku šol.leta. Skozi celo leto pa izposojam učbenike, ki so še 
na voljo,  maturantom. 
90 % dijakov se poslužuje učbenikov iz učbeniškega sklada. Zato je vsekakor prav, da 
učbeniški sklad negujemo in obdržimo, saj  to za dijake in njihove starše pomeni lep 
prihranek denarja. 
 

10. ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

 
Vodila jo je 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, 
- priprava gradiv, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo. 

 
NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA 
DELA  

- Oblikovanje oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2013/14,  
- oblikovanje ostalih oddelkov upoštevajoč prepise, izpise in ponavljanja, 
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- sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpis, osip, učni uspeh), 
- posvetovalno delo z vodstvom šole (individualne oblike sodelovanje), 
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva (15. 2. 2013 in 16. 2. 2013). 

 
RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE 

- Analiza vpisa na fakultete, 
- priprava poročil, analiza, načrtovanje, spremljanje izvajanja in evalvacija dela z        

nadarjenimi dijaki, 
- priprava  individualiziranih programov za dijake s posebnimi potrebami, priprava  

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

- priprava ŠOL-S  poročila. 
 

  POMOČ DIJAKOM PRI REŠEVANJU SOCIALNO-EKONOMSKIH STISK 
 

- Svetovanje in pomoč družinam pri pridobitvi otroških dodatkov, štipendij, družinskih 
pokojnin, denarnih pomoči, subvencij pri malici, prevozih  in učbenikih. 

 
 
 OBRAVNAVA DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI    

       
- Evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami, 
- priprava individualiziranih programov, 
- predlaganje za postopek morebitnih novih kandidatov, 
- svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole, 
- zbiranje in shranjevanje dokumentacije, 
- priprava poročil za računovodstvo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Zavod za 

šolstvo Murska Sobota. 
 
SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 

- Vpis in sprejem novincev (uvodni razgovor s kandidati, sprejem in kontrola ustreznih 
dokumentov, zapis posebnih kandidatovih želja in potreb), 

- informacije in pomoč pri prenosu prijav,  
- informacije in pomoč pri prešolanju ali ponavljanju letnika, 
- svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih,  razvojnih ali situacijskih težav 

(obravnavanih je bilo 36 dijakov; veliko dijakov je dnevno prihajalo po različne 
informacije in nasvete), 

- organizacija sistematičnih pregledov za prve in tretje letnike in cepljenja za četrte 
letnike. 

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

1. letniki 
Prvo srečanje  (september 2012) 

- Predstavitev dela svetovalne službe, podajanje različnih informacij in namigov za lažje 
učenje, pogovor o življenju in delu šole, delavnica o pričakovanjih. 
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Drugo srečanje (september, oktober 2012) 

- Delavnica na temo načrtovanje časa in priprava učnega okolja.  
 

Tretje srečanje (september, oktober  2012) 
       - Delavnica na temo metod učenja in prepoznavanje lastnega stila učenja. 

 
Četrto srečanje (oktober, november 2012) 

- Delavnica na temo motivacije. 
 

Peto srečanje (oktober, november 2012) 
- Delavnica na temo priprave na test, obravnava stresnih situacij in učenja tehnik za 

premagovanje stresa. 
 

Šesto srečanje (december 2012) 
- Delavnica na temo postavljanje ciljev. 
 

Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in  veliko diskusij. 
 
Za dijake prvih letnikov smo organizirali predavanje na temo zdrave spolnosti  (Alenka 
Horvat, dr. med. spec. ped.). 
 

2. letniki  
Svetovalna delavka se je po dogovoru vključevala k razrednim uram. Bilo je več krajših 
srečanj z dijaki. 

 
3. letniki 

Prvo srečanje (oktober 2012) 
- Intenzivni pogovori v smeri odkrivanja poklicnega cilja, posredovanje gradiv, 

informiranje dijakov. 
 
Drugo srečanje (januar 2013) 

- Odkrivanje poklicnih interesov, posredovanje informacij, posebnosti vpisnega 
postopka, dogovor o ogledu delovnih organizacij, predstavitev računalniškega 
programa Kam in kako. 

 
Tretje srečanje (februar 2013) 

- Spoznavanje fakultet in programov, 
- predstavitev Hollandovega vprašalnika za odkrivanje poklicnega interesa mladostnikov, 

spoznavanje bolonjskega sistema izobraževanja, dokončen dogovor o ogledu delovnih 
organizacij. 

 
Četrto srečanje (maj 2013) 

- Vtisi po ogledu delovnih organizacij, 
- izbirni predmeti v povezavi s smerjo študija.  
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SPOZNAVANJE POKLICEV V DELOVNIH OKOLJIH  
          
V času zimskih počitnic (od 18. 2. 2013 – 22. 2. 2013) smo organizirali oglede poklicev v 
različnih institucijah v Murski Soboti in njeni bližini. 
 
Dijaki tretjih letnikov so obiskali: 

- Družbo za načrtovanje in inženiring Murska Sobota 
(gradbeništvo, arhitektura), 

- Okrajno sodišče v Murski Soboti (pravo, notariat), 
- Osnovno šolo I Murska Sobota (razredni pouk), 
- Osnovno šolo IV Murska Sobota  
   (specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna pedagogika), 
- Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti (bibliotekarstvo), 
- Policijsko postajo Murska Sobota (policija, kriminalistika), 
- Pomurske lekarne (farmacija), 
- Radio Murski val (novinarstvo), 
- Splošno bolnišnico Murska Sobota (babištvo, kirurgija, fizioterapija, splošna medicina), 
- TV IDEO (snemanje, pripravljanje prispevkov), 
- Veterinarijo (veterina), 
- vojašnico Murska Sobota (različni poklici v vojski), 
- Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota 
  (mikrobiologija, laboratorijska biomedicina), 
- Zdravstveni dom Murska Sobota (psihologija, logopedija), 
- zobno ambulanto Milene Grabar Krajnc, dr. stom., v Murski Soboti  
  (dentalna medicina).            

                                                              
4. letniki 
Prvo srečanje (november 2012) 

- Posredovanje splošnih informacij, dogovor glede predstavitve fakultet in visokih šol, 
informacije glede  študija v tujini, spoznavanje bolonjskega procesa, vpisnega postopka 
in izračuna minimumov. 

 
Drugo srečanje (december 2012) 

- Posredovanje informacij, gradiv o fakultetah, pogovor v smeri želja, interesov in 
sposobnosti, pogovor o možnostih zaposlitve, seznanitev z informacijami Zavoda RS za 
zaposlovanje. 

 
Tretje srečanje (januar 2013) 

- Posebnosti vpisnega postopka, priprava na informativni dan. 
 

Četrto srečanje (februar 2013) 
- Predstavitev razpisa za vpis, izpolnjevanje prijav za vpis. 
 

Peto srečanja  (marec, april 2013) 
- Pogledali smo stanje prijav na fakultetah, pogovarjali smo se o možnostih pridobitve 

štipendij, o bivanju v študentskih domovih, o zaposlitvenih možnostih in načinih 
sklenitve delovnega razmerja. 
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Šesto srečanje (maj 2013) 
- Pogledali smo rokovnik za vpis in zbrali prve študijske želje (priloga 1). 
  

PREDSTAVITEV FAKULTET 
 
Srednje šole Pomurja organiziramo skupno promocijo fakultet. Letos sta bili glavni 
koordinatorici Gimnazija Murska Sobota in Ekonomska šola Murska Sobota. 
 
Predstavilo se je 11 fakultet Univerze v Mariboru, 16 fakultet Univerze v Ljubljani, 3 
fakultete Univerze na Primorskem, 3 višje šole, Študentski domovi Maribor in Prijavno- 
informacijska služba Univerze v Mariboru. 
 
OSTALE AKTIVNOSTI V ZVEZI S POKLICNO ORIENTACIJO 

 
- Dijaki tretjih letnikov so se množično odločali za uporabo računalniškega programa 

Kam in kako. Pomagali smo  pri uporabi  in interpretaciji rezultatov.   
   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. 

 
 OBRAVNAVA NADARJENIH DIJAKOV 
Širši opis v poglavju 5.  (Program in delo strokovnih organov šole)  
 
 
 PROSTOVOLJSTVO 
 
V šolskem letu 2012/2013 je svetovalna delavka vodila skupino sedmih dijakov 
prostovoljcev, ki so aktivno delovali v okviru Prostovoljskega servisa. Sodelovali so na 
usposabljanju z naslovom Prostovoljsko delo v Prostovoljskem servisu. Seznanili so se s 
postopkom izvajanja in koordiniranja Prostovoljskega servisa, s pravicami in dolžnostmi 
prostovoljcev in uporabnikov, spoznali so storitve, ki jih ponujajo javne službe na območju 
Murske Sobote. Spoznali so vlogo prostovoljcev  in  Etični kodeks organiziranega 
prostovoljstva.  
Dijaki so kot prostovoljci bili aktivni na domovih uporabnikov in v Centru za starejše  
Murska Sobota.  
 
 
DOBRODELNOST 

 
Člani delovne skupine: Tatjana Svetanič, Milena Zelko, Marjan Horvat in Brigita Hari 
 
DEJAVNOST: RABLJENO OD SVETA POZABLJENO, bazar 
NOSILCI: Tatjana Svetanič; sodelujejo še: Marjetka Maučec, Mateja Štefanec, Milena Zelko, 
Romana Vogrinčič  
OPIS DEJAVNOSTI: Na prodajnem sejmu rabljenih oblačil je sodelovala Gimnazija Murska 
Sobota s svojo stojnico. Med zaposlenimi GMS smo zbrali rabljena oblačila, nakit, torbice in 
čevlje ter izkupiček od prodanih stvari  (150 evrov) namenili dijakinji 2. c razreda. 
DATUM IZVEDBE:   22. 9. 2012 
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DEJAVNOST: RABLJENO OD SVETA POZABLJENO, bazar 
NOSILCI: Tatjana Svetanič; sodelujejo še: Milena Zelko, Mateja Štefanec, Tadeja Pucko   
OPIS DEJAVNOSTI: Na novoletnem bazarju smo sodelovali predvsem zaradi promocije šole, 
saj je bil bazar namenjen staršem OŠ ter prebivalcem Murske Sobote. Denar, ki smo ga 
zbrali s prodajo knjig, posode, nakita itd. (117 evrov), smo darovali OŠ III, ki je zbirala denar 
za igrala na njihovi OŠ in na OŠ IV. 
DATUM IZVEDBE:   15. 12. 2012 
 
DEJAVNOST:  šolski bazar                                           
NOSILCI: Milena Zelko, sodeluje še Brigita Hari                                            
OPIS DEJAVNOSTI: Dijaki so zbirali novoletni okraske, voščilnice, nakit, torbice, rute, kape, 
svečane majčke in druge predmete, ki so primerni za obdarovanje. Izdelovali so različne 
predmete za obdarovanje. Na bazarju smo zbrali 360 evrov in jih razdelili med tri učno zelo 
uspešne dijake četrtega letnika.                                                               
DATUM IZVEDBE: december 2012 
 
DEJAVNOST: »Danes jaz pomagam tebi, jutri boš ti pomagal meni«. 
NOSILCI: Brigita Hari 
OPIS DEJAVNOSTI: Dijaki in zaposleni GMS smo zbirali otroška, mladinska oblačila in 
obutev,družabne igre (monopoli, človek ne jezi se, karte …) ter otroške in mladinske knjige. 
Zbrane stvari smo podarili Rdečemu križu  Slovenije, OE Murska Sobota. 
DATUM IZVEDBE: december 2012 
 
DEJAVNOST: SMUČARSKE RADOSTI 
NOSILCI: Marjan Horvat in Brigita Hari   
OPIS DEJAVNOSTI: GMS je v sodelovanju s Smučarskih centrom Weinebene organizirala 
smučanje za pomurske otroke, ki  si smučanja sicer ne bi privoščili. K sodelovanju smo 
pritegnili učence  OŠ I Murska Sobota, OŠ II Murska Sobota, OŠ III Murska Sobota in OŠ 
Bakovci. V Avstrijo smo peljali 43 otrok. Vsi, ki smo bili vpleteni v aktivnosti, smo delali 
prostovoljno z namenom, osrečiti otroke in njihove starše. K uspešni izvedbi akcije so 
pomagali sponzorji in Mestna občina Murska Sobota. 
DATUM IZVEDBE:   22. 3., 23. 3. in 24. 3. 2013 
 
SVETOVALNO DELO Z UČITELJI 

 
- Sodelovanje z razredniki v primerih obravnav dijakov in dnevni pogovori v povezavi z 

učnim uspehom, disciplino in različnimi stiskami dijakov, 
- sodelovanje s profesorji v smeri izboljšanja učnega uspeha dijakov, 
- sodelovanje s profesorji  v povezavi z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi 

potrebami, 
- sodelovanje na pedagoških konferencah, 
- vodenje projektnega tima Razvijanje medpredmetne kompetence učenje učenja v 

pouk (srečanja šolskega tima za učenje učenja - 23. 8. 2012, 24. 1. 2013, 15. 5. 2013).  
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SVETOVALNO DELO S STARŠI 

 
- Roditeljski sestanek za starše dijakov prvih letnikov (3. 9. 2013), 
- roditeljski sestanek s starši dijakov vseh oddelkov (svetovalna delavka je obiskala 19 

oddelkov z določeno tematiko), 
- predavanje in pogovor na temo poklicne orientacije za starše dijakov četrtih letnikov 

(6. 2. 2013), 
- več srečanj s starši v primerih, ko dijake obravnava svetovalna služba, 
- več srečanj, ko starši prihajajo zgolj po informacijo, 
- sestanek s starši učencev osnovnih šol, ki so se udeležili zimovanja  (28. 2. 2013). 

 
 PRIPRAVA GRADIV, DOKUMENTIRANJE  SVETOVALNEGA DELA IN DRUGO 
 

- Urejanje oglasne deske in priprava gradiv za šolsko spletno stran, 
- priprava različnih poročil, 
- priprava različnih gradiv za delo v razredu (namigi za lažje učenje, priprava različnih vaj 

za delo v delavnicah) in s starši, 
- sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva, 
- priprava različnih obrazcev (soglasja, evidence, evalvacija …), 
- priprava različnih materialov v povezavi z vpisom na fakultete, 
- priprava podatkov in tiskanje kartončkov za dijaške izkaznice, 
- priprava različnih podatkov in evidenc v elektronski obliki, 
- študij literature, 
- dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, 
- sodelovanje z različnimi institucijami. 

 
 
 

11. POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V  ŠOLSKEM LETU 
2012/2013 

 
Prehrana dijakov je bila organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 
43/2010). V šolskem letu 2012/2013 je  šolsko prehrano za dijake pripravljalo  podjetje SGT, 
Karmen Kaučič, s. p. 
Na malico je bilo prijavljenih od 277 do 373 učencev. Velika razlika v številu prijavljenih 
dijakov je nastala zaradi ne pridobitve subvencije. Stanje se je popravilo v februarju, ko je z 
novim zakonom omogočena subvencionirana malica večjemu številu dijakov. Tako je v 
mesecu maju, ko je bila tudi opravljena anketa o šolski malici, bilo prijavljenih 312 dijakov, 
od tega 112 s v celoti subvencionirano malico, 53 dijakov z 70 % subvencionirano malico in 
29 s 40 % subvencijo države. Podatke so centri za socialno delo posredovali šolam po 
predhodno vloženih vlogah (v avgustu za prihodnje šolsko leto). 
V šolskem letu 2012/13 se je dijakom v okviru tedna OIV ponudila delavnica na temo 
zdrave prehrane, ki jo je izvedel  Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota. 
V  maju so dijaki prejeli anketo o šolski malici. Zbrani rezultati so smernica za izboljšanje 
prehrane  dijakov. Večina dijakov doma ne zajtrkuje, vegetarijanci  želijo več tovrstne 
dodatne ponudbe, hrana se večini uporabnikov zdi dobra (povprečna ocena 3,3), pohvalili 
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so osebje v kuhinji (povprečna ocena 4,2), pripombe pa so na gnečo v jedilnici zaradi 
dijakov, ki zasedajo jedilne mize, ko nimajo malice, in na določene vrste hrane. 
V soboški knjižnici je bila maja skupaj z gimnazijo v Bad Radkersburgu izvedena razstava na 
temo avtohtonih jedi. 

 
12.  STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

 
Izobraževanje in strokovno spopolnjevanje je bilo realizirano v skladu z načrtom strokovnih 
aktivov in posameznih strokovnih delavcev v okviru razpoložljivih sredstev. 
Podrobno poročilo o izobraževanjih, spopolnjevanjih in drugem strokovnem delu 
zaposlenih se nahaja v tajništvu šole oz. pri pomočnici ravnatelja. 
 
 

13.  DELO ORGANOV ŠOLE 

 
SVET ŠOLE 
 
Do 28. 2. 2013 je Svet šole vodil prof. Drago Balajc. Novi predsednik Sveta šole od 11. 4. 
2013 je dr. Renato Lukač. Opravljal je z zakonom mu določene naloge in se uspešno 
vključeval v uspešno delo šole s svojimi predlogi vodstvu šole. Obravnaval je predloge 
strokovnih delavcev šole, Sveta staršev in lokalnih skupnosti. 
 
SVET STARŠEV  
  
Predsedovala mu je gospa Breda Kerčmar do preteka mandata 30.9.2012. Nova 
predsednica sveta staršev je gospa Brigita Fajhtinger. Vsak oddelek je imel v svetu staršev 
svojega predstavnika, ki je zastopal interese dijakov in njihovih staršev. Svet staršev je 
posvetovalni organ ravnatelja in mu je podajal predloge in mnenja za izboljšanje dela in 
medosebnih odnosov med starši, dijaki in učitelji s ciljem, izboljšati kvaliteto poučevanja. 
Posebej si je prizadeval izboljšati šolski obisk in za zmanjševanje mladostniškega nasilja. 
 
 
DIJAŠKA SKUPNOST 
 
Šola je z dijaško skupnostjo sodelovala pri izvedbi več aktivnosti, to so različne humane 
akcije za pomoč socialno ogroženim dijakom, nastopanje na kulturnih prireditvah na šoli in 
izven nje. 
Z dijaki smo reševali sprotno problematiko, ki je nastajala pri izvajanju pouka in se skupaj 
lotevali reševanja problemov, ki so individualnega značaja. 
Dijaško skupnost je v tem šolskem letu vodil dijak Žiga Barbarič. Mentorica dijaške 
skupnosti je bila prof. Damjana Hrastelj Ploj. 
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14. ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA, VARSTVO PRI DELU, 
POŽARNA VARNOST 

 
V okviru zakonskih določil je šola skrbela za izvajanje zdravniških pregledov zaposlenih, 
izobraževanja s področja zadevnih predpisov, ustrezno servisirala sredstva za protipožarno 
varnost (vzdrževala gasilsko opremo, opozorilni znaki, evakuacijski načrti), opremo prve 
pomoči.  
 
 

15. HIŠNI RED IN ŠOLSKA PRAVILA 

 
V skladu s 5. členom Pravilnika o šolskem redu za gimnazije in poklicne šole smo dopolnili 
Hišni red in Šolska pravila, ki so bila usklajena s SPTŠ. Bistvenih kršitev nismo zaznali, prav 
tako ni bilo večjih nasilniških dejanj.  
 
 
 
 
Murska Sobota, 11. 11. 2013            Ravnatelj: 
         Roman ČINČ, prof. 
 
 
 


