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1 ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 
 

Pouk v šolskem letu 2013–2014 je potekal po veljavnem predmetniku za splošno in športno 

gimnazijo. Realizacija pedagoških ur je bila izpeljana po letnih pripravah učiteljev in v okviru 

zakonskih določil. V posameznih oddelkih je bila stoodstotna realizacija presežena, saj smo 

sproti skrbeli za nadomeščanje pouka med izobraževanjem, bolniškim dopustom in drugo 

odsotnostjo učiteljev. 

 

Realizacija ur v šolskem letu 2013–2014 je razvidna iz tabel v nadaljevanju. 

 

 Ure po predmetniku Opravljene ure Delež v odstotkih 

1. letnik 

 

1. a 1191 1. a 1222 102,6 

1. b 1191 1. b 1217 102,2 

1. c 1401 1. c 1449 103,4 

1. š 1454 1. š 1473 101,3 

Skupaj         5237 Skupaj           5361 102,3 

2. letnik 

 

2. a 1290 2. a 1319 102,2 

2. b 1290 2. b 1321 102,4 

2. c 1606 2. c 1628 101,3 

2. š 1675 2. š 1661 99,1 

Skupaj        5861 Skupaj         5929 101,1 

3. letnik 

 

3. a 1325 3. a 1368 103,2 

3. b 1325 3. b 1372 103,5 

3. c 1290 3. c 1330 103,1 

3. d 1535 3. d 1578 102,8 

3. š 1745 3. š 1747 100,1 

Skupaj        7256 Skupaj        7218 102,4 

4. letnik 

(obvezni predmeti) 

 

4. a 875 4. a 875 100 

4. b 875 4. b 852 97,3 

4. c 980 4. c 958 97,7 

4. d 1120 4. d 1112 99,2 

4. š 1225 4. š 1211 98,8 

Skupaj         5075 Skupaj        5008 98,67 

4. letnik 

(izbirni predmeti) 

 

4. a 

1195 

4. a  

 

1230 

 

 

102,9 
4. b 4. b 

4. c 4. c 

4. d 4. d 

4. š 4. š 

 

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 

 



 

Svetovalna služba 
 

Brigita Hari, socialna delavka 

 

 

Učiteljski 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. 

Nataša 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 

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. 

Simona Varga, prof. 

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 za biologijo in kemijo  

Branko Prelec – laborant za fiziko   

 

 

Drugi 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 2013–2014 
 

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 
 

 

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     

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 v Gimnaziji Murska Sobota v šolskem letu 2013–2014 poučevali tudi 

španščino.  

3 OCENJEVALNA OBDOBJA IN ŠOLSKI KOLEDAR  
 

Izobraževalno delo je potekalo v dveh ocenjevalnih obdobjih. Predpisanega šolskega 

koledarja v preostalih segmentih nismo spreminjali. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PROGRAM OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN  
 

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

 

V šolskem letu 2013–2014 je bila ustanovljena delovna skupina za obvezne izbirne vsebine. 

Ta se je sestala na štirih sejah, na katerih je potekalo načrtovanje in so bile sprejete sprotne 

odločitve, povezane z organizacijo in izvajanjem OIV. Manjše težave so bile odpravljene 



sproti z obveščanjem po elektronski pošti in s potrjevanjem na sejah delovne skupine. V 

delovni skupini so sodelovali Tomi Bušinoski, vodja delovne skupine, Romana Vogrinčič (do 

meseca maja), Tatjana Svetanič, Mateja Štefanec, Cvetka Jošar Matić in Jasna Vuradin 

Popović (od meseca maja). 

 

V šolskem letu 2013–2014 je bilo izvedenih 127 od predvidenih 131 ur obveznih izbirnih 

vsebin, obveznih za vse, kar predstavlja 96,95 odstotka (lani 92,96). 

 

Letnik Predvideno število ur Realizirano število ur Realizacija v 

odstotkih 

1.  48 46 95,83  

2. 33 31 93,94 

3. 38 38 100 

4. 12 12 100 

Šola 131 127 96,95 

 

Realizacija za šolsko leto 2013–2014 za posamezna vsebinska področja je razvidna iz 

naslednje preglednice. 

 

Vsebina Predvideno 

število ur 

Realizirano 

število ur 

Realizacija 

v odstotkih 

a) Državljanska kultura 18 18 100 

b) Knjižnična informacijska znanja 13 9 69,23 

c) Kulturno-umetniške vsebine 25 25 100 

d) Športni dnevi 36 36 100 

e) Zdravstvena vzgoja 15 15 100 

f) Vzgoja za družino, mir in 

nenasilje 

20 20 100 

 

Podrobnejši podatki so razvidni v prilogi. 

 

Merodajno je število skupnih ur v štirih letih izobraževanja, zato se število ur spreminja vsako 

šolsko leto. Predlogi za naslednje šolsko leto so naslednji: 

 – priprava finančnega predloga vsebin, obveznih za vse; 

 – skrajšanje kataloga vsebin po prosti izbiri; 

 – razširitev vsebin na področju vzgoje za družino, mir in nenasilje; 

 – predstavitev pomena obveznih izbirnih vsebin za dijake; 

 – predstavitev pomena in vsebin staršem na roditeljskih sestankih. 

 

 

 

Dnevi drugačnega učenja v Gimnaziji Murska Sobota 

 

V šolskem letu 2013–2014 smo teden drugačnega učenja razdelili na dva dela. Organizirali 

smo t. i. dneve drugačnega učenja, ki so potekali na začetku šolskega leta in pred koncem 

pouka. 

 

Prvi del – september 2013 

 



Prvi del dni drugačnega učenja je potekal od 30. 9. do 2. 10. 2013. Dijaki so v sklopu dni 

pridobivali znanje in spretnosti, ki niso povezani z učnim načrtom in s poukom. S tem so 

opravili ure OIV, obvezne za vse, in nekaj ur po svoji izbiri. 

 

Realizacija OIV v tednu drugačnega učenja: 

 1. letnik: športni dan, 4 ure OIV 

   ekskurzija, 6 ur OIV 

 2. letnik: športni dan, 4 ure OIV 

   ogled razstave, 2 uri OIV 

   knjižnica, 2 uri OIV 

   predavanje o preprečevanju nasilja, 2 uri OIV 

   Dunaj, vaje iz biologije 

 3. letnik: Gradec, pouk nemščine 

   športni dan, 4 ure OIV 

 4. letnik: ekskurzija kot del priprav na maturo iz zgodovine 

   ekskurzija kot del priprav na maturo iz geografije 

 Opravljene ure OIV: 10 + 10 + 4 = 24 ur 

 

Drugi del – junij 2014 

 

Od 19. do 23. junija 2014 je bil v Gimnaziji Murska Sobota izveden drugi del dni drugačnega 

učenja. Organizirali smo nekaj ekskurzij in delavnic za 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 lahko izbirali med ekskurzijami in 36 različnimi delavnicami, ki so se 

tudi ponavljale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam dejavnosti tedna drugačnega učenja 

 

Številka Dejavnost Opomba 

1 Debata o sivi ekonomiji zunanji izvajalci 

2 Filmska predstava  

3 Fiziologija živali  

4 Grafi in besedila v GNU/Linux  

5 Hokej  

6 Interpretacija kratkih zgodb  



7 Izdelava krem in mazil  

8 Izpopolnjevanje tehnik plavanja  

9 Kikboks  

10 Likovne delavnice  

11 Mladi in alkohol  

12 Od stiske do duševne motnje zunanji izvajalci 

13 Origami  

14 Poslušamo les  

15 Potapljanje  

16 Programiranje v lupini  

17 Rolanje  

18 Slovnica slovenskega jezika  

19 Teniška tehnika  

20 Trenirajmo zdravo  

21 Verbalna in neverbalna komunikacija  

22 Vodeno spremljanje filma  

   

 Ekskurzije  

1 Ekskurzija v Pariz  

2 Ekskurzija v Bad Radkersburg OIV – obvezne 

3 Ekskurzija v Maribor KIZ, OIV – 

obvezne 

4 Ekskurzija na Ptuj OIV 

   

   

 

 

Realizacija OIV v tednu drugačnega učenja 

 

Dejavnost OIV, 

obvezne za 

vse 

OIV po 

prosti izbiri 

Filmska predstava 2 0 

Ekskurzija v Bad Radkersburg 6 0 

Ekskurzija v Pariz 0 30 

Ekskurzija v Maribor 2 0 

Potapljanje 0 6 

Ekskurzija na Ptuj 6 6 

Dnevne dejavnosti (štirje dnevi) 0 16 

Skupaj 16 58 

 

 

 

Odsotnost 

 

Dan Dejavnost Število 

prijavljenih 

Število 

manjkajočih 

Odstotek 

manjkajočih 

čet., 19. 6. filmska predstava 129 9 6,98 

 ekskurzija v Bad 

Radkersburg 

96 9 9,38 

 druge dejavnosti 105 14 13,33 

 ekskurzija v Pariz 45 0 0 



pet., 20. 6. dejavnosti 330 37 11,21 

pon., 23. 6. ekskurzija v Maribor 111 12 10,81 

 potapljanje 18 1 5,56 

 ekskurzija na Ptuj 29 3 10,34 

 dejavnosti v šoli 172 35 20,35 

          povprečje: 9,77 

 

V šolskem letu 2013–2014 smo organizirali izvajanje vsebin po prosti izbiri dijaka na 

naslednjih področjih: 

– logika in matematika; 

– medpredmetno povezovanje med ekskurzijami; 

– raziskovalno delo; 

– obvladovanje tipkovnice z drugim računalniškim znanjem; 

– prostovoljno socialno delo; 

– prva pomoč, promet in varnost; 

– športne dejavnosti; 

– učenje za učenje; 

– verstva in etika; 

– naravoslovne vsebine; 

– jezikoslovne vsebine; 

– kulturno-umetniške vsebine; 

– družboslovne vsebine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  
 

5.1 UČITELJSKI ZBOR 
 

Učiteljski zbor se je sestajal na rednih pedagoških in redovalnih konferencah, na katerih je 

obravnaval strokovna in vzgojna vprašanja, analiziral učni uspeh ter sodelovanje s starši in z 

dijaško skupnostjo. Posvečal se je analizi rezultatov mature in iskal rešitve za kakovostno 

pripravo dijakov na maturo. Pobude in predloge pri reševanju vzgojne in učne problematike je 

posredoval vodstvu šole. 



 

Prednostne naloge vseh strokovnih delavcev so bile še naprej zagotavljati čim boljše rezultate 

glede izobraževanja med letom in na maturi oz. poučevati dijake tako, da bo usvojeno znanje 

trajno in kakovostno, zato so se učitelji strokovno pripravljali na izobraževalni proces. 

 

Zelo uspešno je bilo sodelovanje v projektu prenove gimnazij v sodelovanju s šolskim 

razvojnim timom, ki ga je vodila Simona Varga. V okviru tega projekta so bile sprejete tudi 

razvojne prioritete in izpeljani številni drugi projekti, ki so prikazani v prilogi. 

 

Ravnatelj je učiteljski zbor spodbujal h kakovostnemu delu, ga sproti seznanjal z novostmi na 

področju šolske zakonodaje in novimi predpisi. Spremljal je pouk in posebno skrb namenjal 

motiviranju dijakov. 

 

 

5.2 SVETOVALNA SLUŽBA  

 

Obravnava nadarjenih dijakov 

 

Dejavnosti pri delu z nadarjenimi dijaki so bile naslednje: 

– zbiranje dokumentacije (dokazil o nadarjenosti in poročil osnovnih šol); 

– pogovor z identificiranimi petdesetimi nadarjenimi dijakinjami in dijaki; 

– delovna srečanja strokovnih skupin; 

– delovna srečanja projektnih skupin; 

– delovna srečanja z učitelji mentorji; 

– sodelovanje pri izdelavi individualiziranih programov; 

– oblikovanje predlogov za evidentiranje in testiranje morebitnih novih kandidatov; 

– 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 Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Koncept vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednješolskem 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 srednji šoli.  

 

Nadarjeni so mladostniki z visokimi dosežki ali potenciali na enem ali več področjih 

(intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem, umetniškem ali 

psihomotoričnem), ki poleg rednega programa potrebujejo posebej prilagojene vzgojno-

izobraževalne programe in dejavnosti. Pri oblikovanju koncepta dela z nadarjenimi smo v šoli 

izhajali iz dejstva, da dijakom pri vsakem predmetu lahko ponudimo dodatne vsebine, ki bodo 

omogočale aktualizacijo različnih sposobnosti. 

 

Delo z nadarjenimi izhaja iz temeljnih načel, med katerimi so:  

– 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 in omogočanje svobodne izbire dijakov;  

– uveljavljanje mentorskih odnosov med dijaki in učitelji oziroma drugimi izvajalci  

  programa;  

– skrb za to, da so nadarjeni v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno sprejeti;  

– omogočanje občasnega druženja glede na posebne potrebe in interese dijakov.  
 

Cilji projekta 

 

Z vključitvijo v projekt želimo prebuditi in negovati interese dijakov – na formalni ravni s 

ponudbo programov, na odnosni pa s sprejemanjem njihove individualnosti in z 

zagotavljanjem spodbudnega okolja. V ponudbi izbirnih vsebin si prizadevamo zaobjeti vsa 

interesna področja. Vzpostavljen je tudi sistem evidentiranja. Organizirali bomo tudi 

gimnazijska srečanja. 

 

Okvirni akcijski načrt 
 

Pri načrtovanju so pomembne naslednje dejavnosti: 

– obveščanje učiteljskega zbora o delu z nadarjenimi; 

– evidentiranje nadarjenih v prvem letniku; 

– odkrivanje močnih področij pri dijakih prvega letnika (anketiranje o dosežkih in 

nadarjenosti dijakov prvega letnika); 

– priprava individualiziranih načrtov; 

– evalvacija šolske ponudbe dejavnosti in vključenosti dijakov; 

– oblikovanje smernic za izboljšanje šolske ponudbe izbirnih vsebin v prihodnjem  

šolskem letu na podlagi zanimanja dijakov. 

 

Metode in oblike dela z nadarjenimi dijaki 

 

V delo z nadarjenimi so vključene naslednje metode in oblike: 

– notranja diferenciacija;  

– individualne zadolžitve dijakov;  

– kooperativno učenje in druge oblike skupinskega dela;  

– projektni dnevi;  

– dodatni pouk;  

– ustvarjalne 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). 

 

Dosežki dijakov – zlata državna priznanja v šolskem letu 2013–2014 

 
Zap. Ime in priimek Razred Predmetno področje oz. dosežek Mentor/-ica 



št. 

1. Matej Vohar 2. a razvedrilna matematika 

3. nagrada 

Jasna Čer Titan 

 

2. Matjaž Malok  2. a geografija 

absolutni državni prvak v kategoriji 

gimnazij 

Drago Balajc 

 

 

3. Nejc Berden 2. b najboljši haiku v angleškem jeziku Cvetka Jošar Matić 

 

4. Sandi Režonja 3. a fizika Renato Lukač 

 

5. Sandi Režonja 3. a razvedrilna matematika 

3. nagrada 

Tadeja Pucko 

 

6. Sandi Režonja 3. a računalništvo in informatika Romana Vogrinčič 

 

7. Marko Drvarič 3. a logika Tadeja Pucko 

 

8. Jan Žuntar 3. a nemščina kot drugi tuji jezik za dijake 

tretjega letnika 

državni prvak 

Marjan Kulčar 

9. Gregor Horvat 3. b fotografski natečaj 

na temo opomina zgodovine za strpno 

prihodnost Evrope 

Majda Anders 

 

 

10. Valentin 

Vogrinčič 

3. b Preglova plaketa iz znanja kemije Damijana Hrastelj Ploj 

11. Dorotea Gašpar 3. c znanje o sladkorni bolezni Renata Dominko 

 

12. Dorotea Gašpar 3. c geografija Drago Balajc 

13. Dorotea Gašpar 3. c biologija Renata Dominko 

 

14. Darko Kolar 3. c turnir mladih fizikov, 

uvrstitev med prvih pet, član slovenske 

ekipe, ki bo Slovenijo zastopala v 

Angliji na mednarodnem turnirju 

mladih fizikov 

Renato Lukač 

15. Klavdija Denša 3. c znanje slovenščine  

za Cankarjevo priznanje 

zlato priznanje 

Suzana Jakoša 

16. Jure Lang 4. a zgodovina Majda Anders 

17. Žiga Barbarič 4. b biologija 

 

Renata Dominko 

18. Žiga Barbarič 4. b član slovenske olimpijske ekipe na 25. 

mednarodni biološki olimpijadi na 

Baliju 

 

Renata Dominko 

18. Anja Barber 4. b geografija Drago Balajc 

 

 

Dijaki, ki so bili uspešni na tekmovanjih, in dijaki 1. a-razreda, ki so bili ob koncu pouka 

stoodstotni, so bili na nagradni ekskurziji po Sloveniji. 

 

Nadarjeni v šolskem letu 2013–2014 

 

Prvi letnik 52 dijakov 

Drugi letnik 50 dijakov 

Tretji letnik 82 dijakov 

Četrti letnik 87 dijakov 

Skupaj 271 dijakov 

 



 

5.3 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2013–2014 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 je sestajal glede na potrebe in se sproti dogovarjal v zvezi z reševanjem 

pojavljajočih se problemov. Individualne ure pri posameznih predmetih so se izvajale redno, 

učitelji so ure in prisotne dijake sproti zapisovali ter poročilo oddali pedagoškemu 

koordinatorju ob koncu pouka.  

 

Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2013–2014 
 

Oddelek Število dijakov Razrednik/razredničarka 

1. š  23 Marjan Geč 

2. š 21 Marjetka Maučec 

3. š 22 Tatjana Svetanič 

4. š 24 Nataša Benkič 

 

Sodelovanje s starši in trenerji 

 

Med šolskim letom je športni koordinator izvajal pogovore s trenerji, če je bilo treba. V vseh 

športnih oddelkih sta bila najmanj dva roditeljska sestanka, ki se ju je poleg razrednika 

udeležil tudi športni in (ali) pedagoški koordinator. Ta 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.  

 

Informativni dnevi 

 

Za vpis v športni oddelek v šolskem letu 2014–2015 smo organizirali informativni sestanek na 

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

izvedla individualne pogovore s kandidati za vpis v športni oddelek, in sicer marca 2014. 

 

 

 

 

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 ter na teniških igriščih v Murski Soboti. Poleg učiteljev 

športne vzgoje so bili v izvedbo programa vključeni tudi zunanji sodelavci, strokovnjaki na 

različnih področjih. 

 

V šolskem letu 2013–2014 smo izvedli dva športna dneva, jesenskega in zimskega, za dijake 

četrtega letnika pa samo zimskega (skupaj z dijaki v splošnih oddelkih). V okviru športnih 

dejavnosti za 2. š smo v Kraščih izvedli tudi del pouka likovne umetnosti ter vaje iz kemije, 

biologije in fizike. 



 

Športne dejavnosti v šolskem letu 2013–2014 

 

Načrtovane poletne dejavnosti 
 

Razred Čas izvedbe Št. dni Lokacija Dejavnosti 

1. š 14.–17. oktober 2013 4 Krašči taborništvo, kolesarjenje, 

orientacija, ribolov, glasba 

2. š 2.–5. september 2013 4 Krašči čolnarjenje, osnove golfa,   

kriket, likovna vzgoja 

3. š 15.–20. september 2013 5 Piran tečaj potapljanja 
  

 

Načrtovane zimske dejavnosti (tečaj smučanja) 
 

Razred Čas izvedbe Število 

dni 

Lokacija 

1. š 20.–24. januar 2014 5 Weinebene 

2. š 2.–6. januar 2014 5 Cerkno 

3. š 2.–6. januar 2014 5 Cerkno 

 

Izvedene so bile vse načrtovane dejavnosti razen dejavnosti v Kraščih za 1. š, ki so zaradi 

slabega vremena odpadle. Zaradi slabih snežnih razmer smo tečaj smučanja za 2. in 3. š 

organizirali v Weinebenu, in sicer od 14. do 17. januarja 2014. 

 

Financiranje športnih oddelkov  
 

Prijavili smo se na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za letni program 

športa v športnih oddelkih in prejeli pozitiven odgovor. Stroške vseh izvedenih zimskih in 

poletnih športnih dejavnosti so poravnali starši po prejemu položnic, ki jih je izdala šola oz. 

Turistična agencija Klas.  

 

Evidenco o zbranih in porabljenih sredstvih v športnih oddelkih vodi računovodstvo 

Gimnazije Murska Sobota. 

 

 

 

 

 

Statistični prikaz dijakov športnih oddelkov v šolskem letu 2013–2014 

 
Po občinah      

 1. š 2. š 3. š 4. š Skupaj 

Apače 0 0 0 1 1 

Beltinci 2 0 1 4 7 

Cankova 1 3 0 1 5 

Črenšovci 1 0 0 0 1 

Dobrovnik 0 0 0 0 0 

Gornja Radgona 0 1 0 0 1 

Gornji Petrovci 0 0 1 0 1 

Grad 0 3 0 0 3 

Hodoš 0 0 0 0 0 



Kobilje 0 0 0 0 0 

Križevci pri Ljutomeru 0 1 0 0 1 

Kuzma 0 0 1 0 1 

Lendava 0 0 0 1 1 

Ljutomer 0 0 1 0 1 

Moravske Toplice 3 1 1 0 5 

Murska Sobota 8 6 12 8 34 

Odranci 0 0 0 1 1 

Ormož 0 0 0 1 1 

Puconci 0 1 1 1 3 

Radenci 1 1 1 1 4 

Rogašovci 1 0 1 2 4 

Sveti Jurij ob Ščavnici 0 0 1 0 1 

Šalovci 2 0 0 0 2 

Tišina 1 1 0 3 5 

Turnišče 1 1 0 0 2 

Velika Polana 0 0 0 0 0 

Veržej 2 2 1 0 5 

Skupaj 23 21 22 24 90 

 
Po športnih 

panogah 

1. š 2. š 3. š 4. š Skupaj 

 število dijakov število dijakov število dijakov število dijakov število dijakov 

Rokomet 0 0 1 0 1 

Košarka 4 4 3 5 16 

Nogomet  8 5 2 7 22 

Odbojka 0 4 7 2 13 

Golf 0 0 0 0 0 

Karate 0 1 0 0 1 

Atletika 3 3 3 2 11 

Ples 4 2 1 6 13 

Tenis 2 1 1 1 5 

Hokej na travi 0 0 0 0 0 

Kikboks 1 0 1 0 2 

Judo  1 0 2 1 4 

Namizni tenis 0 1 1 0 2 

Letal. modelar.  0 0 0 0 0 

Kolesarstvo 0 0 0 0 0 

Strelstvo  0 0 0 0 0 

 23 21 22 24 90 

 

 

 

 

Učni uspeh in obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2013–2014 
 

Šol. l. 2013–2014 Uspeh ob koncu pouka (v 

odstotkih) 

Uspeh ob koncu  šolskega 

leta (v odstotkih) 

Obisk (v 

odstotkih) 

    

1. š 78,3 95,65 92,3 

2. š 81 95,24 93 

3. š 90,9 100 90,3 

4. š 100 100 93 

 

 



Matura 2014       Uspešni dijaki 

Spomladanski rok 20 od 24 

Jesenski rok 2 od 4 

Skupaj  22 od 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI 
 

V Gimnaziji Murska Sobota so v šolskem letu 2013–2014 delovali strokovni aktivi za 

naslednje predmete: 

  slovenščino, 

  matematiko, 

  angleščino, 

  nemščino,  

  španščino,  

  zgodovino,  

  geografijo, 



  biologijo, 

  kemijo,  

  fiziko in informatiko,  

  sociologijo, 

  psihologijo,  

  filozofijo,  

  likovno umetnost, 

  glasbo 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 AKTIVOV V ŠOLSKEM LETU 2013–2014 

 

6.1.1 Slovenščina 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Danica Muhič, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

 mag. Suzana Jakoša, prof. 

 Boža Ivanuša Trajbarič, prof. 

 mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 

 Matija Žižek, prof. 

 Milena Zelko, višja knjižničarka 

 

 

Izvajanje pouka  

 Pri pouku smo uporabljali predpisane učbenike, delovne zvezke in gradivo za 

maturo. 

 Aktiv učiteljev slovenščine je pripravil napotke za delo pri pouku, ki so vključevali 

obveznosti dijakov, pisno in ustno ocenjevanje ter govorne nastope in minimalne standarde. 

 Pouk je potekal v sodelovanju s šolsko knjižnico, kjer so na voljo obravnavana 

leposlovna dela, strokovna literatura, jezikovni priročniki, revije in časopisi. 

 Pouk je potekal v učilnicah z avdiovizualno in računalniško opremo. 

 V okviru izbirnih ur je bil izveden pouk za skupine dijakov, ki so želeli znanje 

slovenščine dopolniti ali nadgraditi.  

 Sonja Žilavec Nemec je poleg slovenščine poučevala tudi sociologijo. 

 

 

Drugo strokovno delo 
  

Tekmovanja 

http://www.gimnm.org/scripts/download.php?file=/data/upload/gradivodij.doc
http://www.gimnm.org/scripts/download.php?file=/data/upload/gradivodij.doc
http://www.gimnm.org/data/upload/standardi_znanj%281%29.doc


 

Mentorstvo na tekmovanju za Cankarjevo priznanje na šolski, regijski in državni ravni: 

Suzana Jakoša: Klavdija Denša, 3. c – zlato priznanje, Žiga Barbarič, 4. b – bronasto 

priznanje 

Boža Ivanuša Trajbarič: Natalija Pavlinjek, 1. š – srebrno priznanje, Ana Šterman, 1. š – 

bronasto priznanje 

Danica Muhič: Natalija Rebrica, 4. š – srebrno priznanje, Iva Horvat in Jan Žuntar (3. a) – 

bronasto priznanje 

Sonja Žilavec Nemec: Sonja Fajhtinger, Nina Jakoša, Ana Marija Kavaš, Nina Peurača – 

vse iz 1. a – bronasta priznanja 

Matija Žižek: Matjaž Malok, 2. a – srebrno priznanje, Brina Gomboc, Matej Lopert, Jure 

Bertalanič (2. a), Katja Bedöke, Nuša Balajc (1. c) – bronasta priznanja 

 

Mentorstvo dijakinjam na natečaju Dialekta 2014:  

Matija Žižek – Kaja Bakan, Katja Bedöke, Sanja Čahuk (bronasta priznanja) 

Danica Muhič: Katja Cipot – knjižna nagrada 

Danica Muhič: mentorstvo dijakinji Ivi Drvarič na natečaju Fakultete za uporabne družbene 

študije v Novi Gorici – srebrna Gosarjeva nagrada za esej o protestih v Sloveniji 

 

Projekti 

  

Suzana Jakoša:  

– projekt Rastem s knjigo za dijake prvega letnika – priprava in izvedba kviza za dijake 

prvega letnika (v sodelovanju s knjižničarko Mileno Zelko) 

– scenarij in izvedba proslave ob dnevu kulture (v sodelovanju z Matijem Žižkom) in ob 

srečanju mladih raziskovalcev Slovenije 

– jezikovna delavnica med dnevi drugačnega učenja 

  

Boža Ivanuša Trajbarič:  

– scenarij in režija proslave za kulturni praznik v Beltincih 

– mentorstvo dijakom novinarskega krožka 

– pisanje scenarijev za TV-oddajo Pisan svet GMS 

– sodelovanje pri proslavi za dan državnosti 

– scenarij in režija proslave ob podelitvi spričeval maturantom 

– sodelovanje v projektu Spodbujanje zaposlovanja mladih – prva zaposlitev (mentorstvo 

pripravnici Rajki Ficko) 

– sodelovanje v projektu Bukovnica 

 

Sonja Žilavec Nemec: 

– GMS gre v OŠ, skupni javni nastop gimnazijcev in osnovnošolcev 

– priprava informativnega dne (osrednja prireditev) 

– predstavljanje šole na predstavitvi srednjih šol v Stročji vasi novembra 2013 

 

Matija Žižek: 

– proslava ob kulturnem prazniku (GMS, Beltinci) 

– Oko besede, gost Franček Rudolf 

 

Danica Muhič: 

– proslava ob dnevu osamosvojitve 

– proslava ob dnevu državnosti 



– priprava dijakov za predstavitev GMS Izum v Maximusu 

– recital Midva za projekt JSKD Žive besede (Jelica Pantović, Miha Horvat) 

– razstava ob evropskem dnevu jezikov 

– prireditev Posadila je vrbi žalujki v Vrtu spominov in tovarištva Petanjci (Ustanova dr. 

Šiftarjeva fundacija in ZRSŠ, OE Murska Sobota 

– kulturni program ob predstavitvi potujoče razstave Mlade raziskovalke v naravoslovju 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Suzana Jakoša: priprava dijakov na nastopanje na kulturnih prireditvah ob kulturnem 

prazniku in srečanju mladih raziskovalcev, mentorstvo dijakom na literarnih natečajih 

Boža Ivanuša Trajbarič: priprava dijakov na javno govorno nastopanje, komunikacija s 

kamero (snemanje oddaje), literarni natečaji 

Sonja Žilavec Nemec: recitiranje, govorne vaje, retorične vaje 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

   

Boža Ivanuša Trajbarič: delo z dijakinjo s posebnimi potrebami Sanjo Bagari – dodatna 

razlaga učne snovi, učenje učenja 

Sonja Žilavec Nemec: dva dijaka s pogodbo v 2. c, trije dijaki s pogodbo v 2. b  

Matija Žižek: reševanje nalog 

Danica Muhič: tečaj slovenščine za dijakinjo Martino Jovanovsko 

Suzana Jakoša: dodatne priprave tudi za ustni del mature iz slovenščine 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Ekskurzija na Goričko in v Porabje – 

Suzana Jakoša je pripravila delovni list za 

slovenščino 

30. 9. 2013 prvi letnik slovenščina, geografija, 

zgodovina 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Euronest scola v Strasbourgu 16.–19. 11. 

2013 

skupina 

nagrajencev: Anja 

Peurača, Iva 

Horvat, Žiga 

Barbarič 

računalništvo in 

informatika 

 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost oz. vloga Udeleženci  

1. 12. 2013 nadzor na šolskem tekmovanju, ocenjevanje 

nalog 

B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

23. 1. 2014 člani področne tekmovalne komisije, nadzor B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 



29. 3. 2014 članica državne tekmovalne komisije, 

ocenjevanje  

nadzor na državnem tekmovanju 

S. Ž. Nemec 

 

D. Muhič 

Marec 2014 mentorstvo študentki Jasmini Marič med 

dvotedensko pedagoško prakso 

S. Jakoša 

Marec, maj, 

junij 2014 

udeležba na seminarjih za maturo v Ljubljani B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

20. 6. 2014 izvedba delavnice Verbalna in neverbalna 

komunikacija v okviru OIV 

B. I. Trajbarič 

 zunanje ocenjevanje na maturi 

 

 

glavna ocenjevalka za slovenščino kot drugi 

jezik v slovensko-madžarski gimnaziji 

 

pomočnica glavnega ocenjevalca pri RIC-u 

B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

B. I. Trajbarič 

 

 

S. Ž. Nemec 

12. 3. 2014 nadzor pri poskusni maturi B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

 spremljanje dijakov na prireditvah, 

gledaliških predstavah … 

B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

 delo v aktivu slavistov B. I. Trajbarič, S. Jakoša, 

D. Muhič, S. Ž. Nemec, 

M. Žižek 

Januar 2014 koordinatorica opazovalne prakse pri didaktiki 

za Petra Jančarja, študenta na ljubljanski 

filozofski fakulteti 

D. Muhič 

 

 

6.1.2 Matematika 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Tadeja Pucko, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

  mag. Jasna Čer Titan, prof.  

  Roman Činč, prof. 

  Metka Horvat, prof. 

 Valerija Režonja, prof. 

 

Izvajanje pouka  
 

Z izbirnimi urami M–, M–+ oziroma M+ je bila dijakom omogočena izbira ravni pri pouku 
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matematike, kjer so vadili, utrjevali oziroma reševali naloge, prilagojene izbrani ravni. Za 

dijake četrtega letnika so bile izvedene priprave na maturo. Matematične vsebine so bile 

vključene tudi v projektne dneve. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

Razvedrilna matematika: 

- šolsko tekmovanje: četrtek, 10. oktobra 2013 

- državno tekmovanje: sobota, 23. novembra 2013   

 

Logika: 

- šolsko tekmovanje: petek, 27. septembra 2013 

- državno tekmovanje: sobota, 9. novembra 2013 

 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike – skupina A: 

- šolsko tekmovanje: četrtek, 20. marca 2014 

- regijsko tekmovanje: sreda, 2. aprila 2014 

- državno tekmovanje: sobota, 12. aprila 2014 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Zainteresirani dijaki so se pripravljali na tekmovanja iz razvedrilne matematike, logike in 

srednješolske matematike. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Za dijake prvega letnika je bil organiziran tečaj učenja matematike, med katerim so 

spoznavali različne strategije oziroma metode samostojnega učenja. Tudi vsem drugim 

dijakom, ki so med šolskim letom oziroma ob koncu pouka želeli dodatno razlago ali so 

želeli kaj vprašati, so člani aktiva pomagali. 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost Udeleženci 

15. in 16. 11. 

2013 

občni zbor DMFA Jasna Čer Titan, Valerija 

Režonja, Tadeja Pucko 

december 2013–

februar 2014 

matematične igre, predstavitev v 

sklopu dejavnosti GMS gre v OŠ 

Roman Činč, Tadeja Pucko 

 

 

 

6.1.3 Angleščina 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Vilko Šimon, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

 Nataša Benkič, prof. 
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 Mateja Štefanec, prof. 

 Cvetka Jošar Matić, prof. 

 

Izvajanje pouka  
 

Pouk je bil izvajan v skladu z LDN in urnikom. Cvetka Jošar - Matić je gostovala pri uri 

1. c-razreda, v katerem poučuje Vilko Šimon, na temo Fantasy Creatures. 

 

 

Drugo strokovno delo 

 

Tekmovanja 

 

Dijaki so sodelovali na regijskem in državnem tekmovanju iz angleščine kot prvega in 

drugega tujega jezika za tretji letnik; na državnem tekmovanju pa so bila dosežena eno 

srebrno priznanje in dve bronasti. 

 

Raziskovalne naloge 

 

Raziskovalnih nalog ni bilo.  

Projekti 

 

Dijaki so pod mentorstvom Cvetke Jošar - Matić pisali haikuje v angleščini. 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014:  

– sodelovanje na seminarju usposabljanja srednješolskih učiteljev angleščine (avgusta 

2014);  

– izobraževanje v Celju (Cvetka Jošar – Matić, Nataša Benkič in Mateja Štefanec). 

 

6.1.4 Nemščina 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Tatjana Svetanič, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

 Alenka Stvarnik, prof. 

 Marjan Geč, prof. 

 mag.  Kulčar, prof. 

 

Izvajanje pouka 
 

V prvem letniku je bila pri drugem tujem jeziku izvedena diferenciacija, na podlagi katere so 

bili dijaki glede na predznanje razdeljeni v štiri skupine. 

 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja: 

– Izvedeno je bilo šolsko tekmovanje iz nemščine. 
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– Dijaki so se udeležili državnega tekmovanja iz nemščine, Jan Žuntar pa je postal 

absolutni državni prvak iz nemščine.  

 

Projekti: 

– Izveden je bil projekt GMS gre v OŠ in za učence iz OŠ Puconci pripravljen 

zabavni kviz iz nemščine. 

– Odzvali smo se tudi na pobudo nemške veleposlanice dr. Anne Prinz in skupaj 

posadili drevo ob naši šoli ter pripravili krajši kulturni program. 

– S šolo BORG Bad Radkersburg smo obiskali Grad. Ogledali smo si stari grad in 

muzeje ter doživljajski park Vulkanijo. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

Dijaki so se pripravljali na državno tekmovanje. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Šibkejši dijaki so poiskali pomoč pri posameznem učitelju predvsem med 

konzultacijami. Pomoč pa ni bila ponujena samo dijakom športnih oddelkov, 

temveč tudi drugim. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna povezava, 

opombe 

Gradec september dijaki tretjega letnika zgodovina, geografija, 

umetnostna vzgoja 

Radkersburg junij dijaki prvega letnika zgodovina, geografija, 

umetnostna vzgoja 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

Čas izvedbe Dejavnost  Udeleženci  

december 2013 izpiti DSD II člani aktiva nemščine 

 

 

 

 

 

6.1.5 Španščina   

 

Članstvo 

 

Vodja in članica strokovnega aktiva: Alenka Žuntar, prof.  

 

Izvajanje pouka 

  

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

 

Drugo strokovno delo 
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Tekmovanja 

 

V šolskem letu 2013–2014 so se dijaki udeležili bralnega e-tekmovanja El raton de 

biblioteca ter šolskega in državnega tekmovanja iz znanja španskega jezika. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Dijaki s slabšim znanjem so se lahko priključili uram za konzultacije, namenjenim športnim 

oddelkom.  

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost Udeleženka  

Med šolskim 

letom  

Dodatne ure za pripravo na maturo so potekale glede 

na želje in potrebe dijakov. 

Dodatne ure za nadarjene dijake (za 2. in 3. letnik) 

so bile prav tako izvedene po dogovoru. 

Alenka Žuntar 

 

 

6.1.6 Zgodovina 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Irena Horvat, prof. 

 

Članici strokovnega aktiva sta tudi: 

 Majda Anders, prof. 

 Melisanda Sedonja, prof. 

 

 

Izvajanje pouka  

 

Poleg rednega pouka je bil izveden tudi pouk za maturitetno skupino pri zgodovini. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja: 

 Jure Lang – zlato priznanje na XIII. državnem srednješolskem tekmovanju 

mladih zgodovinarjev, mentorica Majda Anders  

 sedem bronastih priznanj na tekmovanju iz zgodovine 

 Gregor Horvat – zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju Opomin 

zgodovine, mentorica Majda Anders 

 Urška Šantl – Prva svetovna vojna – srebrno priznanje, mentorica Irena 

Horvat 

 Doris Horvat – bronasto priznanje na srečanju mladih zgodovinarjev (Pot v 

prihodnost, Ljutomer), mentorica Majda Anders 

 

Raziskovalne naloge 

 

Urška Šantl – Prva svetovna vojna – udeleženci prve svetovne vojne iz Pomurja, mentorica 

Irena Horvat 
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Doris Horvat – raziskovalna naloga o Ivanu Jeriču, tekmovanje ob 100. obletnici prve 

svetovne vojne, mentorica Majda Anders 

Jan Števančec, Filip Janez Kodila, Matej Lopert – naloga o letalstvu nad Pacifikom za IX. 

zborovanje mladih zgodovinarjev v organizaciji Muzeja novejše zgodovine v Mariboru, 

mentorica Majda Anders 

 

Projekti 

 

Mednarodni raziskovalni projekt »PhisCulture«, sodelovanje s Pokrajinskim muzejem 

Murska Sobota in Čakovcem, nadaljevanje v naslednjem šolskem letu, mentorica Majda 

Anders 

Mednarodni arhivski tabor, tradicionalno sodelovanje med Pokrajinskim arhivom, arhivi iz 

županije Zala in Železne županije ter Gimnazijo Murska Sobota, mentorica Majda Anders  

Sodelovanje z Amnesty International pri pisanju apelov za človekove pravice, mentorica 

Majda Anders 

Za dijake je bilo izvedeno predavanje Kushe Bahramija, režiserja, oporečnika vesti in borca 

za človekove pravice. 

 

Sodelovanje ob dnevih drugačnega učenja: oktobra 2013 (ekskurzija na Goričko in v 

Porabje – spremstvo dijakov in zgodovinska razlaga na avtobusu) in junija 2014 (spremstvo 

dijakov na ekskurzijo v Maribor (Majda Anders) 

 

Sodelovanje v projektih EU – Volitve in mladi 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

V različne tekmovalne in raziskovalne projekte je bilo pod mentorstvom Majde Anders 

vključenih dvanajst nadarjenih dijakov (poročilo je bilo oddano koordinatorici dela z 

nadarjenimi). 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Izvedene so bile redne konzultacije in ponujena pomoč pri učenju trem dijakom (pri 

učiteljici Majdi Anders). 

 

 

 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije kot del priprav na maturo  
Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Celje oktober 

2013 

dijaki četrtega letnika 

(priprave na maturo pri 

zgodovini) 

– 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Rim, Vezuv, Neapelj februar dijaki prvega letnika geografija 
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Goričko in Porabje  oktober 

2013 

dijaki prvega letnika geografija, zgodovina, 

kemija 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina 

 

Medpredmetna 

povezava, opombe 

Kras – Primorska junij 2014 vsi zainteresirani dijaki geografija, zgodovina 

Pariz, Normandija april in 

junij 2014 

dijaki prvega letnika geografija, zgodovina, 

umetnostna zgodovina, 

sociologija 

Razkrižje, Ptuj junij 2014 vsi zainteresirani dijaki geografija, zgodovina 

 

Terensko delo 

Naslov Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Mednarodni arhivski tabor julij vsi zainteresirani dijaki  

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost Udeleženka 

28. 3. 2014 seminar za učitelje zgodovine – Podobe iz srednjega 

veka 

Majda Anders 

april 2014 seminar S kulturno dediščino v šole Majda Anders 

junij 2014 seminar za ocenjevalce maturitetnih nalog Irena Horvat 

med šolskim 

letom 

redno pripravljanje poročil in slikovnega gradiva za 

Sobotainfo, Ivico Glavaka in TV AS ter spletno stran 

šole  

Irena Horvat, Majda 

Anders 

priložnostno in 

ob obletnicah 

izdelava kratkih predstavitev v PowerPointu za 

obvestila na zaslonu pred zbornico: ob dnevu 

holokavsta, v zvezi s sodelovanjem z organizacijo 

Amnesty International, ob državnih praznikih v 

Sloveniji, o rezultatih in dosežkih na tekmovanjih 

Majda Anders, Irena 

Horvat 

 

 

6.1.7 Geografija 
 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Simona Varga, prof. 

 

Člana strokovnega aktiva sta tudi: 

 Drago Balajc, prof. 

 Majda Gomboc, prof. 
 

Izvajanje pouka 
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Pouk in druge pedagoške dejavnosti smo izvajali v skladu z zastavljenimi cilji, pri čemer 

smo razvijali ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela.  
 

Drugo strokovno delo 

 

Tekmovanja 

 

V Gimnaziji Murska Sobota smo izvedli šolsko tekmovanje iz geografije (6. februarja 2014) 

ter se udeležiti območnega in državnega tekmovanja iz znanja geografije. Za pripravo 

dijakov na tekmovanje je bil zadolžen Drago Balajc. Šolskega tekmovanja se je udeležilo 57 

dijakov, 16 jih je prejelo bronasto priznanje. Štirje dijaki so se uvrstili na območno in na 

državno tekmovanje, kjer so osvojili zlata priznanja. Dijak Matjaž Malok se je udeležil 

olimpijade na Poljskem, kjer je dosegel tretje mesto. 
 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Izvedene so bile dodatne ure pri geografiji kot izbirnem predmetu v drugem in tretjem 

letniku, med katerimi 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, 4. š in 

1. c so bile tudi redne individualne konzultacije.  

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije kot del priprav na maturo 
Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna povezava, 

opombe 

Alpe 1.10.2013 dijaki četrtega letnika, 

skupina GEOB1 

- 

Pohorsko Podravje 1.10.2013 dijaki četrtega letnika, 

skupina GEOG 

- 

Obsredozemska 

Slovenija 

marec 

2014 

dijaki četrtega letnika, 

skupina GEOB2 

- 

 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna povezava, 

opombe 

Ekskurzija na Goričko in v 

Porabje  

30. 9. 

2013 

dijaki prvega 

letnika 

slovenščina, geografija, 

zgodovina 

 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Pariz junij 2014 dijaki drugega in zgodovina, umetnostna 
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tretjega letnika vzgoja, slovenščina 

Rim, Pompeji, Vezuv februar 2014 dijaki prvega letnika zgodovina, umetnostna 

vzgoja, slovenščina 

Ptuj in Razkrižje 23. 6. 2014 dijaki prvega in 

drugega letnika 

zgodovina, umetnostna 

vzgoja  

München februar 2014 dijaki drugega, 

tretjega in četrtega 

letnika 

športna vzgoja, fizika 

Kras marec in maj 

2014 

dijaki drugega in 

tretjega letnika (pri 

izbirnem predmetu) 

slovenščina, kemija, 

zgodovina 

Celjska kotlina oktober 2013 dijaki prvega in 

tretjega letnika (pri 

izbirnem predmetu) 

zgodovina, geografija 

 

Terensko delo 

Naslov Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Geotermalna energija oktober 2013 dijaki prvega letnika fizika, geografija 

Terenske vaje na Goričkem november 2013–

marec 2014  

dijaki četrtega letnika 

(maturitetna skupina) 

- 

 

 

6.1.8 Biologija 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Renata Dominko, prof. 

 

Članici strokovnega aktiva sta tudi: 

 Marjetka Maučec, prof. 

 Tadeja Zver, laborantka 
 

 

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 23 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, šest srebrnih na 

državnem (Žan Vrhovski, Anja Oleksy, Matjaž Malok, Iva Horvat, Dominik Ficko 

in Luka Benkovič) ter dve zlati na državnem tekmovanju (Žiga Barbarič in Dorotea 

Gašpar). Žiga Barbarič se je udeležil mednarodne biološke olimpijade na Baliju. 
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2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

 

Doseženih je bilo 71 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, dve srebrni na 

državnem tekmovanju (Patrik Bokan in Zoja Tot) in zlato priznanje (Dorotea 

Gašpar). 

 

3. Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake prvega in drugega letnika 

(EUSO) 

 

Dijaki so prejeli dve bronasti priznanji (Nuša Lukinovič in Iva Horvat) ter srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju (Matjaž Malok). 

 

Projekti 

 

1. GMS gre v OŠ  

V računalniško podprtem naravoslovnem laboratoriju so bile izvedene delavnice za 

učence osnovnih šol. Sodelovali so člani strokovnih aktivov za informatiko, fiziko, 

kemijo in biologijo. 

2. Izvedba naravoslovnega dne za učence OŠ Puconci na temo fotosinteze 

3. Sodelovanje pri izvedbi naravoslovnega dne v OŠ Gornja Radgona na temo  

  vpliva alkoholov na biotske membrane 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Dijaki so se pripravljali na državna tekmovanja. Na FNM v Mariboru je bila 

izvedena naravoslovna delavnica. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Pomoč je bila ponujena v dogovoru z dijaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

»Skrivnostna smrt mlade 

Leonore« (Prirodoslovni muzej 

Slovenije) 

9. 9. 2013 dijaki drugega in 

tretjega letnika 

geografija 

Flora kopenskih ekosistemov  

(Botanični vrt Univerze v 

20. 9. 2013 dijaki prvega in drugega 

letnika 

geografija 
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Mariboru) 

Razstava Možgani – zgodba od 

znotraj (Gospodarsko razstavišče, 

Ljubljana) 

 

6. 6. 2013 dijaki drugega in 

tretjega letnika 

fizika, kemija 

 

Terensko delo 

Naslov Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, 

opombe 

Ekologija – ekosistemi, 

prehranjevalne verige, 

prilagoditve organizmov 

(Dunaj – živalski vrt, Hiša palm, 

Hiša puščave) 

30. 9. 2013 dijaki drugega letnika nemščina, 

geografija 

Ekologija – ekosistemi, 

prehranjevalne verige, 

prilagoditve organizmov 

(Dunaj – živalski vrt, Hiša palm, 

Hiša puščave) 

1. 10. 2013 dijaki drugega letnika nemščina, 

geografija 

 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe 
 

 

Dejavnost 

 

Udeleženka  

 

4. 9. 2013 

 

25. 10. 2013 

 

 

 

17. 3. 2014–

28. 3. 2014 

gozdna učna pot v Korovcih, 2. š 

 

razstava: Spodbujanje mladih raziskovalk in 

raziskovalcev iz Maribora in Pomurja k aktivni 

vlogi v naravoslovnih znanostih in h 

gospodarskemu razvoju 

 

mentorstvo študentu Juretu Škrabanu na 

pedagoški praksi 

Marjetka Maučec 

 

Marjetka Maučec 

 

 

 

 

Marjetka Maučec 

 

20. 6. 2014 

 

 

delavnica Fiziologija živali 

 

Renata Dominko 

 

 

 

6.1.9 Kemija 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

 

Članici strokovnega aktiva sta tudi: 

 Alenka Jelen, prof. 

 Tadeja Zver, laborantka 

 

Izvajanje pouka 
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Pri pouku je načrtovano časovno in vsebinsko usklajeno usvajanje učnih tem (enot). V 

posameznem letniku se dvakrat izvede pisno ocenjevanje. Cilj aktiva je uskladiti zahtevnost 

učiteljic ter merila za pisno in ustno ocenjevanje kot tudi ocenjevanje laboratorijskega dela. 

Pri pouku je prioritetni kurikularni cilj na osnovi razlage in interpretacije tabel in grafov ter 

izvedenega eksperimentalnega dela vključitev nalog s teh področij v preverjanje, utrjevanje 

in ocenjevanje znanja. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

Dijaki so sodelovali na šolskem tekmovanju iz znanja kemije in na državnem 

tekmovanju iz kemije za Preglovo priznanje. 

 

Projekti 

 

O2 – ozaveščanje o posledicah kajenja za dijake prvega letnika 

ETZO – sodelovanje pri projektu evropskega tedna zmanjševanja odpadkov 

Sodelovanje pri projektu tedna mobilnosti v Murski Soboti  

Delavnice za osnovnošolce v računalniško podprtem laboratoriju 

Delavnica ob dnevih drugačnega učenja: izdelav krem in mazil 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Dijaki so se pripravljali na tekmovanje v znanju kemije. Izvedene so bile tudi 

posebne priprave na državo tekmovanje iz kemije. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Dijakom je bila ponujena pomoč pri učenju kemije, vsak teden je bila na voljo 

določena šolska ura. 

 

 

 

 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 
 

Obvezne ekskurzije kot del priprav na maturo 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Ekskurzija na Kras april 2014 dijaki četrtega letnika  geografija 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV  

Naslov Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

    

Monošter, Grad na Goričkem – 

Vulkanija 

30. 9. 2013 dijaki prvega letnika geografija, kemija 
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Terensko delo 

Naslov Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Krašči – laboratorijske vaje september 2013 dijaki drugega letnika kemija, fizika 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost  Udeleženka  

22. 1. 2014 ekskurzija v Celje (za maturitetno 

skupino)  

Alenka Jelen, Damijana Hrastelj Ploj 

 

avgust 2013  

študijska skupina Alenka Jelen 

 

 

6.1.10 Fizika 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Franc Trplan, prof. 

 

Člana strokovnega aktiva sta tudi: 

 dr. Renato Lukač, prof. 

 Branko Prelec, laborant 
 

Izvajanje pouka 

 

Pouk fizike kot temeljne naravoslovne vede razvija dijakovo sposobnost za preučevanje 

naravnih pojavov s področja fizike, tako da dijak spozna metode, ki jih uporabljamo pri 

preučevanju fizikalnih pojavov, ter se seznani z glavnimi fizikalnimi koncepti in teorijami, 

ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijaki se seznanijo z vplivom odkritij v 

fiziki na razvoj tehnologije in na splošne predstave o materialnem svetu. 

 

Obseg pouka 

 

1., 2. in 3. letnik: 70 ur pouka, od tega deset ur eksperimentalnih vaj. Pri vajah se dijaki 

delijo v skupine s po največ 17 udeleženci. 

4. letnik: 140 ur pouka, od tega dvajset ur laboratorijskih vaj. Pri laboratorijskih vajah se 

dijaki delijo v skupine s po največ 17 udeleženci. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

Franc Trplan 

Strokovno delo pri tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja, 12. 12. 2013 

Član šolske tekmovalne komisije 

Organizator šolskega tekmovanja srednješolcev v znanju fizike (za prvi letnik), 5. 3. 2014 

Priprava dijakov za regijsko tekmovanje v znanju fizike  

Strokovno delo pri tekmovanju srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja, 

21. 3. 2014 
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Član regijske tekmovalne komisije 

 

Renato Lukač 

Strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja, 

12. 12. 2013: 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 priznanja, 

11. 1. 2014: vodja tekmovanja za skupino severna in vzhodna Slovenija 

Priprava dijakov za državno tekmovanje iz astronomije (Darko Kolar – zlato priznanje, 

druga nagrada) 

Priprava dijakov za regijsko tekmovanje v znanju fizike  

Priprava dijakov za državno tekmovanje v znanju fizike, Ljubljana, 5. 4. 2014 (Sandi 

Režonja – zlato priznanje, prva nagrada) 

Priprava dijaka Darka Kolarja za slovenski turnir mladih fizikov (doseženo zlato priznanje)  

Priprava dijaka Darka Kolarja za mednarodni turnir mladih fizikov v Angliji  

Priprava dokumentacije za razpis Mladi upi (Darko Kolar prejemnik finančne pomoči 5000 

evrov)  

 

Raziskovalne naloge  

 

Franc Trplan 

Mentorstvo pri raziskovalni nalogi z naslovom Murphyjev zakon ali fizika: 

 zlato priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 

28. 4. 2014 

 bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 

19. 5. 2014 

Renato Lukač 

Mentorstvo pri raziskovalni nalogi z naslovom Vrteče se sedlo: 

 srebrno priznanje na regijskem srečanju mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 

28. 4. 2014 

 srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 

19. 5. 2014 

 

 

 

 

 

Projekti 

 

Franc Trplan: 

 član maturitetne komisije 

 član delovne skupine za predmaturitetne preizkuse 

 

 

Renato Lukač: 

  Festival računalništva, informatike in sodobnih komunikacij FRiSK 2013, Murska 

Sobota, 6. in 7. decembra 2013; član programskega odbora in predavatelj 

 Znanstvena konferenca PAZU 29. in 30. novembra 2013, aktivna udeležba, član 

organizacijskega odbora in predavatelj, prispevek objavljen na TV IDEA 
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 LAN-Party Epicenter s spid.si v Gimnaziji Murska Sobota in SPTŠ 8. in 9. februarja 

2014 (organizacija)  

 vodenje delavnic o varni rabi interneta v sklopu Safe.si in E-šolstva (predavanja po 

šolah v Pomurju) 

 upravljanje in vzdrževanje:    

- internetnih strežnikov 

- omrežne komunikacijske opreme 

- deloma računalniške opreme  

- brezžičnega omrežja EDUROAM 

- računalniške učilnice (OS GNU/Linux) 

  član in predsednik Sveta Gimnazije Murska Sobota 

 član delovne skupine za delitev stroškov med Gimnazijo Murska Sobota in SPTŠ 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 
 

Renato Lukač: 

 OIV s področja astronomije 

 OIV za popularizacijo znanosti  

 

Pomoč šibkejšim dijakom 
 

Po dogovoru je bila dijakom nudena dodatna pomoč. 

 

Ekskurzije in terensko delo 
 

Obvezne ekskurzije kot del priprav na maturo 

Naslov ekskurzije 
Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Strokovna ekskurzija v jedrsko 

elektrarno v Krškem (organizator 

Renato Lukač) 

23. 1. 2014 
dijaki četrtega letnika 

(maturitetna skupina) 
kemija 

Strokovna ekskurzija z dijaki na FNM 

v Mariboru (organizator Renato 

Lukač) 

30. 1. 2014 
dijaki četrtega letnika 

(maturitetna skupina) 

kemija, biologije in 

informatika 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Maraton M+M, Šmartno na 

Pohorju 
2. 11. 2013 vsi dijaki 

sodelovanje z ZOTK 

in AD Kmica 

Strokovna ekskurzija v München 

(organizatorja Franc Trplan in 

Drago Balajc) 

21. 2. 2014 

dijaki prvega, 

drugega in tretjega 

letnika 

fizika, geografija 

Strokovna ekskurzija z dijaki na 

FNM v Mariboru 
30. 1. 2014 

dijaki prvega, 

drugega in tretjega 

letnika 

kemija, biologija in 

informatika 

 

 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

Čas izvedbe Dejavnost  Izvajalec  

med šolskim podpora pri vzdrževanju IKT v šoli Renato Lukač 
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letom 

med šolskim 

letom 

vzdrževanje omrežja EDUROAM Renato Lukač 

 

 

6.1.11 Informatika  

 

Članstvo 

 

Vodja in članica aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 

 

Izvajanje pouka  
 

Pouk informatike se izvaja v specializirani učilnici z ustrezno računalniško opremo.  

 

Prvi letnik 

 

Del pouka je za vse dijake istega oddelka skupen, pri vajah pa se delijo v dve skupini, kar 

pomeni, da je ena skupina pri pouku, druga pa je prosta. Idealno bi bilo, če bi se dalo vaje 

izvajati v zaporednih urah, vendar v vseh oddelkih zaradi zahtev urnika (in proste ure za 

malico) to ni mogoče. 

 

Četrti letnik 

 

Informatika je izbirni predmet za maturo. 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 skupnem seštevku predstavlja 20 odstotkov ocene. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

November 2013: izvedba šolskega tekmovanja v računalniški in informacijski 

pismenosti BOBER – 32 bronastih priznanj  

Januar 2014: izvedba šolskega računalniškega tekmovanja ACM – bronasto 

priznanje 

Februar 2014: državno računalniško tekmovanje – zlato priznanje 

 

Projekti 

 

September 2013: evropski dan jezikov (sodelovanje z EP v Murski Soboti) 

Oktober 2013: Simbioza 

November 2013: FORUM: Možnosti in perspektive pomurske mladine v okviru EU 

December 2013: GMS gre v OŠ: Računalništvo brez računalnika 

December 2013: svetovni teden poučevanja računalništva in informatike 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Delavnice iz programiranja Code.org 
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Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Izvedena so bila tri individualna srečanja z dijakinjo s posebnimi potrebami za pripravo na 

maturo iz informatike.  

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

Samo abeceda ni dovolj 13. 12. 2013 skupina pri informatiki kot 

izbirnem maturitetnem predmetu  

 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost  Udeleženka oz. 

izvajalka  

december 2013 organizacija centralnega dogodka svetovnega tedna 

poučevanja računalništva in informatike 

Romana Vogrinčič 

šol. l. 2013–2014 debatni klub (udeležba na petih turnirjih, organizacija 

foruma v domači šoli) 

Romana Vogrinčič 

šol. l. 2013–2014 urejanje in vzdrževanje spletne strani www.gim-ms.si Romana Vogrinčič 

šol. l. 2013–2014 urejanje in vzdrževanje spletne učilnice ENGRADE Romana Vogrinčič 

januar 2014 recenzija predmetnega izpitnega kataloga za maturo 2015 Romana Vogrinčič 

14. junij 2014 ocenjevanje maturitetnih nalog Romana Vogrinčič 

 

 

6.1.12 Sociologija, psihologija, filozofija 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: mag. Jasna Vuradin Popović, prof.  

 

Člani strokovnega aktiva so tudi:  

 Irena Horvat, prof. 

 Melisanda Sedonja, prof. 

 mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 

 Drago Balajc, prof. 

 

Cilji predmeta so: 

 ozaveščanje pomena zunajinstitucionalnega in medgeneracijskega sodelovanja; 

 razvijanje sposobnosti aktualizacije in kritične presoje procesov dogodkov in 

osebnosti ter spodbujanje vseživljenjskega učenja (učenje učenja); 

 medpredmetno sodelovanje za doseganje globljega, celovitejšega znanja. 

 

Izvajanje pouka (posebnosti, terensko delo ipd.) 

 

Irena Horvat, Drago Balajc in Sonja Žilavec Nemec so poučevali sociologijo v oddelkih 

drugega letnika. Vsi dijaki so bili pri tem predmetu uspešni. Irena Horvat je poučevala 

sociologijo kot maturitetni predmet v skupini 23 dijakov; vsi so bili uspešni. Melisanda 

Sedonja je poučevala filozofijo v oddelkih četrtega letnika. Tudi ti dijaki so bili uspešni. 
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Jasna Vuradin Popović je poučevala psihologijo v oddelkih tretjega letnika in dve skupini 

maturantov (50 dijakov). En dijak je bil pri maturitetnem predmetu ocenjen z nezadostno, 

ker ni opravil vseh pisnih preizkusov. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

Oktobra 2013 so dijaki v okviru sociologije tekmovali na temo EU in volitve na srečanju v 

Ljutomeru ter sodelovali v radijski oddaji na Radiu Slovenija na temo Mladi in kmetijska 

politika. 

Januarja in februarja 2014 so dijaki pripravili delavnico na temo EU – Mladi in volilna 

udeležba ter dosegli tretje mesto (na državni ravni). 

 

Raziskovalne naloge 

 

Dijakinja iz 4. a je v šolskem letu 2013–2014 pri predmetu psihologija pripravljala 

raziskovalno nalogo o stresu med dijaki, na tekmovanje pa se ni prijavila zaradi priprav na 

maturo. 

 

Projekti 

 

Oktobra 2013 je aktiv v sodelovanju s svetovalno službo za dijake prvega letnika v okviru 

ekskurzije na Goričko pripravil socialne delavnice. 

7. in 8. oktobra 2013 so dijakinje tretjega letnika ob dnevu duševnega zdravja pripravile 

predstavitev za učence sedmega in osmega razreda Osnovne šole I Murska Sobota na temo 

duševnega zdravja. 

10. oktobra 2013 so dijaki tretjega letnika v prostoru pred zbornico Gimnazije Murska 

Sobota predstavljali značilnosti duševnih bolezni in pomen skrbi za duševno zdravje. 

Pri psihologiji in sociologiji kot maturitetnih predmetih smo v šoli 29. 11. 2013 gostili Saško 

Roškar, ki je za dijake pripravila predavanje o duševnih motnjah. 

14. in 15. 2. 2014 je aktiv sodeloval na informativnem dnevu za učence osnovnih šol. 

Od marca do maja 2014 je v okviru predmeta psihologija v sodelovanju z Zavodom RS za 

šolstvo potekal projekt Učenje in komunikacija z e-listovnikom Mahara. V Sodelovalo je 

enajst dijakov, rezultati pa so bili predstavljeni na mednarodni konferenci SIRikt v Kranjski 

Gori. 

19., 20. in 23. junija je Jasna Vuradin Popović v okviru OIV pripravila delavnice z naslovom 

Mladi in alkohol za dijake prvega, drugega in tretjega letnika. 

19. junija 2014 je bila izvedena delavnica za dijake o sivi ekonomiji. Organizatorji delavnice 

so bili učitelji sociologije, izvajalci pa zunanji. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Zainteresirani dijaki so sodelovali v projektu e-listovnik, poglabljali snov pod 

mentorstvom učiteljev ter svoja dognanja predstavljali v razredu. Pri predmetu 

sociologija so se udeleževali debatnih tekmovanj. Dijaki so bili napoteni na 

strokovne revije in strokovne spletne strani. Vadili so pisanje esejev za maturo in 

bili vodeni pri izdelavi seminarskih nalog za maturo. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 
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S pogodbo z dne 10. marca 2014 je bila določena strokovna pomoč psihologa dijaku 

drugega letnika. Dijak je bil dvakrat mesečno deležen strokovnega svetovanja z 

namenom razvijanja kompetence učenja učenja ter učinkovitega soočanja s stresom. 

Učitelji so dijaku prilagajali pouk in ocenjevanje znanja v skladu z odločbo za dijaka 

s posebnimi potrebami. Šibkejšim dijakom so nudili učno pomoč glede na njihove 

značilnosti. Ravno tako so bile izvedene individualne konzultacije za dijake iz 

športnih oddelkov (natančno poročilo je pri koordinatorju za športne oddelke). 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost  Izvajalka oz. mentorica 

maj 2014 sodelovanje s Fakulteto za družbene vede 

Univerze v Ljubljani pri projektu Državljanska 

vzgoja ACES  

Jasna Vuradin Popović 

junij debata dijakov v Ekonomski šoli Murska Sobota o 

temah s področja sociologije 

Irena Horvat 

 

 

6.1.13 Umetnost 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Tomi Bušinoski, prof. 

 

Članica strokovnega aktiva je tudi mag. Martina Mihoković. 

 

Izvajanje pouka 

 

Pouk se izvaja po urniku Gimnazije Murska Sobota. V tem obsegu se opravi 52 ur likovne 

umetnosti in 52 ur glasbe. Vsak predmet po predmetniku zajema še 18 ur obveznih izbirnih 

vsebin umetnosti, določenih za vse tipe gimnazij. V teh vsebinah se izvedejo dejavnosti in 

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

obveznih izbirnih vsebin umetnosti. 

 

 

 

 

Drugo strokovno delo 

 

Tekmovanja  

 

Dijaki so se prijavljali na nekatere glasbene razpise, a niso bili uspešni. Prijavljali so se na 

pobudo učitelja glasbe, vendar v samostojni režiji. 

 

 

Projekti 
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Izvedeno je bilo sodelovanje z gimnazijo BORG Bad Radkersburg. V okviru dejavnosti 

Gimnazija gre v OŠ je bilo izvedeno sodelovanje z Osnovno šolo II Murska Sobota in 

Galerijo Murska Sobota. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Dijaki so se vključili v gimnazijski pevski zbor. Nastopili so na različnih prireditvah v 

Gimnaziji Murska Sobota in tudi drugod (v Hiši Sadeži družbe, pri Zvezi organizacij za 

tehnično kulturo Slovenije, na občinska prireditvi ob dnevu upora, na Festivalu talentov v 

Osnovni šoli Franceta Prešerna Črenšovci). Dijaki so se tako vključevali v glasbene skupine 

in zasedbe. Sodelovali so tudi v likovnem krožku. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Pomoč šibkejšim dijakom je bila ponujena med govorilnimi urami in 

konzultacijami. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Čas 

izvedbe 

Ciljna 

skupina 

Medpredmetna povezava, opombe 

Maribor (Univerzitetna 

knjižnica, Umetnostna galerija, 

SNG Maribor)  

/ dijaki 

prvega 

letnika 

zaradi neugodnih terminov predstav 

SNG Maribor letos ni bila 

organizirana 
 

Terensko delo 

Naslov Čas izvedbe Ciljna skupina Medpredmetna 

povezava, opombe 

obisk vseh razstav v tekočem 

šolskem letu v Galeriji Murska 

Sobota, 

delavnice ob razstavah 

od sept. 2013 

do junija 2014 

dijaki prvega 

letnika in dijaki 2. 

š 

/ 

 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost Udeleženci  

10. 12. 2013 ogled predstave Zgodovina rock glasbe dijaki prvega letnika in 

drugi 

3. 2. 2014 koncert Orkestra Slovenske vojske vsi dijaki šole 

18. 12. 2013 5. medrazredni koncert dijaki prvega letnika 

4. 6. 2014 6. medrazredni koncert dijaki prvega letnika 

23. 5. 2014 Flashmob v Centru Šavel dijaki prvega letnika 

 
 

6.1.14 Športna vzgoja 

 

Članstvo 
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Vodja aktiva: Franc Hauko, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

 Marjan Horvat, prof. 

 Mitko Nasevski, prof. 

 Janko Hochstätter, prof. 

 

Izvajanje pouka 

 

Ob ponedeljkih zjutraj je pouk potekal v Osnovni šoli II Murska Sobota. 

 

Drugo strokovno delo 
 

Tekmovanja 

 

Dijaki so se udeležili športnih tekmovanj v organizaciji športnega centra za Pomurje. Prva 

mesta so dosegli v: rokometu (dijakinje), košarki (dijaki), košarki (dijakinje), odbojki 

(dijaki), odbojki (dijakinje), malem nogometu (dijaki), odbojki na mivki (dijaki) in 

odbojki na mivki (dijakinje). 

 

Prva mesta med posamezniki so dosegli: 

 Zoja Tot (v plavanju), 

 Jure Lang (v plavanju), 

 Nik Škerjanec (v igranju badmintona), 

 Ana Šterman (v igranju badmintona), 

 Nejc Ajlec (v atletiki, 400 m), 

 Urban Drvarič (v skoku v višino), 

 Natalija Pavlinjek (v atletiki, 400 m), 

 Maja Mencigar (v atletiki, 1000 m), 

 dijakinje (v štafeti 4 x 100 m). 

 

Projekti 

 

Projekt Zdrav življenjski slog v povezavi z drugimi srednjimi šolami Pomurja ni bil izbran 

za nadaljnje delo. 

 

Druge izvedene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2013–2014 

 

Čas izvedbe Dejavnost  Udeleženci  

avgust 2013 sestanek z ravnateljem  vsi člani aktiva 

oktober 2013, 

maj 2014 

priprave na športne dni vsi člani aktiva 

maj 2014 sestanek za ureditev športnih površin pred šolo vodja aktiva F. Hauko 
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7 ŠOLSKI PROJEKTI 

 

Poročilo o delu šolskega razvojnega tima in projektu posodabljanja gimnazijskih 

programov 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Simona Varga, prof. 

 

Člani šolskega razvojnega tima so: 
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 Roman Činč, prof. 

 Alenka Stvarnik, prof. 

 Brigita Hari, svetovalna delavka 

 Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

 Mateja Štefanec, prof. 

 Valerija Režonja, prof. 

 Tadeja Pucko, prof. 

 Drago Balajc, prof. 

 

Izvajanje projekta 

 

Učne vsebine so bile vključene v avtentične naloge, za končni izdelek (bralno kazalo in 

zloženko kot predstavitveno gradivo šole) je značilna uporabna vrednost in ga predstavimo 

širši okolici. Izvedeno je bilo povezovanje med različnimi aktivi, poenotenje med aktivi in 

čim večje vključevanje dijakov z avtentičnimi nalogami. Poenotenje učnih ciljev znotraj 

aktivov je bilo doseženo z enotnim preverjanjem in ocenjevanjem znanja. 

 

Dejavnosti 

 

Posamezne naloge so izvajali učitelji in v delo vključevali dijake. Organizacija je bila 

prepuščena posameznim učiteljem. Delo je potekalo znotraj posameznih predmetnih 

aktivov, ki so se večinoma poenotili glede učnih vsebin in ciljev ter pripravili enotno 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Ocenjevanje znanja poteka ob koncu vsakega 

ocenjevalnega obdobja in hkrati za vse dijake istega letnika. Izdelke vrednotijo člani 

aktivov. Največjo težavo predstavljajo usklajevanje učnih ciljev med posameznimi člani 

predmetnega aktiva (ponekod je močno izražena samovolja posameznih članov) in 

prilagoditve šolskega urnika. Za izvajanje poenotenega preverjanja in ocenjevanja znanja je 

bilo treba prilagoditi šolski urnik. Evalvacija je pokazala, da je večina staršev in dijakov 

novi način dela sprejela pozitivno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizacijska shema šolskega razvojnega tima 
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8 MATURA 2014 

 

Maturitetni izbirni predmeti 
 

Nerazporejene ure v četrtem letniku so bile dodeljene naslednjim predmetom: slovenščini, 

matematiki, angleščini, nemščini, zgodovini, sociologiji, biologiji, psihologiji, fiziki, kemiji, 

geografiji in informatiki. 

 

 

 

8 MATURA 2014 

 

 

Rezultati opravljanja mature v spomladanskem roku leta 2014 

 

 

 

 

Razred 

Število dijakov, ki so maturo 

opravljali prvič 

Število dijakov, ki so 

uspešno opravili maturo 

Povprečno 

število točk 

4. a 27 26 18,56 

4. b 25 25 21,64 

4. c 20 17 13,90 

4. d 22 21 18,41 

4. š 24 20 15,83 

Skupaj 118 109 (92,37 %) 17,84 

 

Povprečno število točk na državni ravni je 19,24. 

 

Zlatih maturantov v spomladanskem roku je bilo pet: Eva Poredoš, Žiga Barbarič, Franja 

Dugar, Natalija Rebrica in Luka Benkovič. Franja Dugar je dosegla vse možne točke, kar je 

v Sloveniji uspelo le še dvajsetim dijakom. Največje število točk pri biologiji v Sloveniji je 

dosegel Dominik Ficko (98 %), največje število točk pri angleščini na osnovni ravni v 

Sloveniji pa Žiga Barbarič (97 %). 

 

V spomladanskem in jesenskem roku je k maturi pristopilo 132 dijakov Gimnazije Murska 

Sobota. Pogojev za pristop k maturi ni izpolnila ena dijakinja. Od 132 dijakov je bilo 

uspešnih 126 (95,45 %). 

 

Posamezni učitelji, ki so pripravljali dijake na maturo, so izvedli analizo za svoje dijake. Na 

sestankih aktivov so podatke pregledali in sprejeli določene usmeritve za delo v prihodnje. 
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Na konferenci, na kateri smo obravnavali rezultate splošne mature 2014, je vsak aktiv 

predstavil analizo za svoj predmet in predloge za izboljšanje. Vsekakor si moramo še naprej 

prizadevati za boljši uspeh na maturi, saj je ta vstopnica za izbrani študijski program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 načrtu z določenimi majhnimi spremembami. 

 

Strokovnoorganizacijsko delo 
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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 (med 

katalogizacijo, klasifikacijo, opremljanjem gradiva z etiketo in postavitvijo 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 je matura zahtevna. 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 računovodstvom. 

 

Pedagoško delo 

 

Gre za knjižnično in knjižno vzgojo v posameznih oddelkih z namenom pridobivanja 

knjižničnoinformacijskega znanja in medpredmetnega povezovanja. Knjižnica je premajhna 

za celoten oddelek, zato je posamezni oddelek med izvajanjem bibliopedagoških ur 

razdeljen v dve skupini. 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). 

 

Pri pridobivanju knjižničnoinformacijskega znanja sta knjižničarka in pripravnica Jana 

Merica izvedli pedagoške ure za dijake prvega letnika v šoli ter Pokrajinski in študijski 

knjižnici Murska Sobota, kjer so spoznali osnove Cobissa. Število ur je razvidno iz dnevnika 

v e-asistentu. 

 

Drugo delo 

 

Drugo delo je vključevalo: 

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

– pripravo priložnostnih knjižnih razstav; 

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

ekskurzij, 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 prvega letnika (v sodelovanju s 

Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota); 

– nadzor pri maturi ter pri skupinskem preverjanju in ocenjevanju znanja; 

– udeležbo na projektnem dnevu ob Bukovniškem jezeru;  

– dejavno vključitev v skupino za humanitarne dejavnosti; 

– organiziranje novoletnega bazarja, katerega izkupiček (200 evrov) je bil dodeljen 

šolskemu skladu, iz katerega bo po predlogu dijaške skupnosti urejen knjižni kotiček v 

knjižnici; 
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– sodelovanje knjižničarskega krožka tudi na bolšjem trgu na grajskem dvorišču v soboto 

7. 12. 2013;  

– sodelovanje knjižničarskega krožka v Dvojezični srednji šoli Lendava (23. 12. 2013) ob 

dnevu odprtih vrat (predstavili smo šolo in podarili knjižnici ročno izdelane izdelke, ki so 

nam ostali od bazarja, ter se dejavno vključili v delavnico kaligrafije); 

– aktualno dogajanje, ki je bilo tudi fotografsko dokumentirano in pripravljeno za objavo na 

spletni strani naše šole in na šolskem zaslonu pred zbornico; 

– urejanje aktualnih objav na šolskem zaslonu pred zbornico;  

– sprotno skrb za knjižni kotiček pri zbornici ter urejanje in pripravo različnih aktualnih in 

priložnostnih razstav (ob projektnem dnevu pri Bukovniškem jezeru, izvedbi projekta 

Rastem s knjigo, pripravi novoletne razstave, priložnostne razstave glasil nekdanjih 

maturantov, razstave ob kulturnem prazniku, o delovanju Rdečega križa itd.); 

– sodelovanje in predstavitev knjižnice na informativnem dnevu 14. in 15. 2. 2014; 

– sodelovanje dijakov v Dvojezični srednji šola Lendava 9. 5. 2014 v simultanem šahiranju 

(dijake je spremljala knjižničarka); 

– izvedbo knjižnega kviza o knjigi v okviru projekta Rastem s knjigo; 

– sodelovanje na dobrodelni prireditvi v Bakovcih v povezavi z Dobrodelnim društvom 

Pomagajmo odprtih src (zbiranje sredstev za bolnišnico, 18. 5. 2014); 

– obisk Univerzitetne knjižnice Maribor za dijake tretjega letnika (23. 6. 2014) z namenom 

pridobivanja knjižničnoinformacijskega znanja;  

– mentorstvo knjižničarke pripravnici, dipl. bibliotekarki Jani Merica;  

– sodelovanje z zaposleno v programu javnih del Heleno Kuplen na delovnem mestu 

informatorke.  

 

Inventura v šolski knjižnici 

 

Konec maja je bila izvedena delna inventura v šolski knjižnici za vso knjižno in neknjižno 

gradivo, konec junija pa inventura učbenikov iz učbeniškega sklada. 

 

Strokovno spopolnjevanje 

 

Knjižničarka je tudi spremljala novosti s knjižnega trga, sodelovala s knjižnicami, z 

založbami, z Društvom šolskih knjižničarjev in z Zvezo bibliotekarskih društev, udeležila se 

je četrtega letnega srečanja šolskih knjižničarjev, katerih knjižnice so uporabnice programa 

WINKNJ, od 19. do 21. 3. 2014 se je udeležila tudi bibliopedagoškega izobraževanja, ki ga 

je izvedel Zavod RS za šolstvo. 15. in 24. 4. 2014 je sodelovala v osemurnih delavnicah v 

okviru projekta Knjižnica slepih in slabovidnih. 

 

Knjižničarski krožek 

 

Knjižničarski krožek je uspešno deloval že šesto 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. Skrbel je za prijeten videz v šolski knjižnici in sodeloval pri delu, povezanem z 

učbeniškim skladom. 

 

Učbeniški sklad 

 

Knjižničarka je skrbnica učbeniškega sklada od šolskega leta 1999–2000, ko smo vpeljali 

učbeniški sklad. Za šolsko leto 2013–2014 smo kupili precej novih učbenikov (za fiziko v 

prvem letniku, za matematiko v prvem in drugem letniku, za sociologijo in biologijo v 
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tretjem in za zgodovino v četrtem letniku). Največ dela je ob koncu in začetku šolskega leta. 

Skozi celo leto pa v šolski knjižnici izposojamo tudi učbenike, ki so še na voljo, 

maturantom. 

 

Učbenike si iz učbeniškega sklada izposoja devetdeset odstotkov dijakov, zato je vsekakor 

prav, da učbeniški sklad vzdržujemo in ohranimo. Tako dijakom in njihovim staršem 

omogočimo tudi prihranek denarja. 

 

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. Za novo šolsko leto predvidevamo nakup 

precejšnjega števila novih učbenikov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 evalvacijo dela šole in šolskega svetovalnega dela;  
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– razvojnoanalitične naloge;  

– svetovalno delo z dijaki;  

– svetovanje učiteljem;  

– svetovanje staršem;  

– strokovno izpopolnjevanje;  

– pripravo gradiva, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo.  

 

Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela  

 

Delo svetovalne delavke na tem področju je obsegalo:  

– oblikovanje štirih oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2013–2014; 

– oblikovanje preostalih štirinajstih oddelkov, upoštevajoč predpise, izpise in ponavljanje; 

– sodelovanje pri evalvaciji dela šole (glede vpisa, osipa in učnega uspeha);  

– posvetovalno delo z vodstvom šole (individualne oblike sodelovanja);  

– sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva (14. in 15. 2. 2014); 

– organizacijo predinformativnega dneva za pomurske srednješolce v Ekonomski šoli 

Murska Sobota (21. 1. 2014). 
 

Razvojnoanalitične naloge  

 

Med razvojnoanalitičnimi nalogami so bile: 

– analiza vpisa novincev, uspešnosti ponavljavcev, vzgojno-izobraževalno delo z dijaki s  

  posebnimi potrebami, evidentiranje nadarjenih dijakov ter analiza njihovih interesov; 

– analiza vpisa na fakultete (prve želje);  

– priprava podatkov o dosežkih dijakov;  

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

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

šport);  

– priprava poročila ŠOL-S.  

 

Svetovalno delo z dijaki  

 

Svetovalno delo je obsegalo: 

– pomoč dijakom pri reševanju socialno-ekonomskih stisk (svetovanje in pomoč družinam 

pri pridobitvi otroškega dodatka, štipendije, družinske pokojnine, denarne pomoči, 

subvencije pri malici, prevozu in izposoji učbenikov); 

– vpis in sprejem novincev (uvodni pogovor s kandidati, sprejem in preverjanje ustreznih  

 dokumentov, zapis posebnih kandidatovih želja in potreb);  

– posredovanje informacij in pomoč pri prenosu prijav;  

– posredovanje informacije in pomoč pri prešolanju ali ponavljanju letnika;  

– vpis dijakov tujcev (svetovanje in pripravo dokumentacije); 

– svetovalno pomoč dijakom pri razreševanju osebnih, razvojnih ali situacijskih težav  

 (obravnavanih je bilo 31 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; 

– pogovor s petdesetimi nadarjenimi dijaki prvega letnika in razporeditev dijakov po 

interesnih področjih; 
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– organizacijo sistematičnih pregledov za dijake prvega in tretjega letnika ter cepljenja za 

dijake četrtega letnika.  

 

Skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kakovosti učenja in poklicno 

usmerjanje  

 

Prvi letnik  

 

Prvo srečanje (septembra 2013):  

– predstavitev dela svetovalne službe, podajanje različnih informacij in namigov za lažje 

učenje;  

– pogovor o življenju in delu šole, delavnica o pričakovanjih. 

 

Drugo srečanje (septembra in oktobra 2013): delavnica na temo načrtovanja časa in priprave 

učnega okolja.  

 

Tretje srečanje (septembra in oktobra 2013): delavnica na temo metod učenja in 

prepoznavanja lastnega sloga učenja.  

 

Četrto srečanje (oktobra in novembra 2013): delavnica na temo motivacije.  

 

Peto srečanje (oktobra in novembra 2013): delavnica na temo priprave na test, obravnave 

stresnih situacij in učenja tehnik za premagovanje stresa.  

 

Šesto srečanje (decembra 2013): delavnica na temo zastavljanja ciljev.  

 

Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in veliko razpravljanja. Za 

dijake prvega letnika je bilo 15. 10. 2013 organizirano predavanje na temo zdrave spolnosti 

(v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Murska Sobota).  

 

Drugi letnik  

 

Svetovalna delavka se je po dogovoru vključevala k razrednim uram. Bilo je več krajših 

srečanj z dijaki.  

 

Tretji letnik  

 

Prvo srečanje (novembra 2013): intenzivni pogovori z namenom odkrivanja poklicnega 

cilja, posredovanje gradiva in obveščanja dijakov.  

 

Drugo srečanje (januarja 2014): odkrivanje poklicnih interesov, posredovanje informacij, 

posebnosti vpisnega postopka, dogovor o ogledu delovnih organizacij, predstavitev 

računalniškega programa Kam in kako.  

 

Tretje srečanje (februarja 2014):  

– spoznavanje fakultet in programov;  

– predstavitev vprašalnika za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti;  

– spoznavanje bolonjskega sistema izobraževanja (pogovori z dijaki študenti), dokončen 

dogovor o ogledu delovnih organizacij.  
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Četrto srečanje (maja 2013):  

– vtisi po ogledu delovnih organizacij;  

– izbirni predmeti v povezavi s študijsko smerjo.  

 

Dijaki 3. a, 3. b, 3. c in 3. d so izpolnjevali vprašalnik za načrtovanje izobraževalne in 

poklicne poti. Pri interpretaciji rezultatov jim je bila ponujena ustrezna pomoč.  

 

Spoznavanje poklicev v delovnih organizacijah 

 

Med zimskimi počitnicami (od 24. do 28. 2. 2014) je bilo organizirano spoznavanje poklicev 

v različnih ustanovah v Murski Soboti in njeni bližini.  

 

Dijaki tretjega letnika so obiskali:  

– Ambulanto za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalik (klinična psihologija); 

– Okrajno sodišče v Murski Soboti (pravo, notariat); 

– Osnovno šolo IV Murska Sobota (specialna in rehabilitacijska pedagogika, socialna 

pedagogika);  

– Podjetje Arhitekt Dugar (arhitektura, notranji dizajn);  

– Policijsko postajo Murska Sobota (policija, kriminalistika);  

– Pomurske lekarne (farmacija);  

– Radio Murski val (novinarstvo);  

– Splošno bolnišnico Murska Sobota (babištvo, kirurgija, fizioterapija, splošna medicina);  

– Tovarno kovinske opreme (strojništvo); 

– Veterinarijo (veterina);  

– Vojašnico Murska Sobota (različni poklici v vojski);  

– Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota (mikrobiologija, laboratorijska 

biomedicina);  

– Zobno ambulanto Milene Grabar Krajnc, dr. stom., v Murski Soboti (dentalna medicina).  

 

Četrti letnik  

 

Prvo srečanje (novembra 2013): posredovanje splošnih informacij, dogovor glede 

predstavitve fakultet in visokih šol; informacije glede študija v tujini, spoznavanje 

bolonjskega procesa (med pogovorom s študenti); seznanitev z vpisnim postopkom in 

izračunom minimuma.  

 

Drugo srečanje (decembra 2013):  

– posredovanje informacij, gradiva o fakultetah, pogovor glede želja, interesov in 

sposobnosti;  

 – pogovor o možnostih zaposlitve, seznanitev z informacijami Zavoda RS za zaposlovanje.  

 

Tretje srečanje (januarja 2014): posebnosti vpisnega postopka, priprava na informativni dan.  

 

Četrto srečanje (februarja 2014): predstavitev razpisa za vpis, izpolnjevanje prijav za vpis.  

 

Peto srečanje (marca in aprila 2013): pregled stanja prijav na fakultetah, pogovor o 

možnostih pridobitve štipendij, o bivanju v študentskih domovih, zaposlitvenih možnostih in 

načinih sklenitve delovnega razmerja.  
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Šesto srečanje (maja 2014): pregled rokovnika za vpis in izdelava seznama prvih študijskih 

želja.  

 

Dijaki 4. d in 4. š so reševali vprašalnik za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti. Pri 

interpretaciji rezultatov so bili deležni tudi ustrezne pomoči.  

 

Predstavitev fakultet  
 

Srednje šole iz Pomurja organiziramo skupno promocijo fakultet. Predstavilo se je dvanajst 

fakultet Univerze v Mariboru, šestnajst fakultet Univerze v Ljubljani, ena fakulteta Univerze 

na Primorskem, ena višja šola, Študentski domovi Maribor in Visokošolska prijavno-

informacijska služba Univerze v Mariboru.  

 

Druge dejavnosti v zvezi s poklicnim usmerjanjem  
 

Dijaki tretjega letnika so se odločali za uporabo računalniškega programa Kam in kako. 

Pomagali smo jim pri uporabi in interpretaciji rezultatov. Dijake smo obveščali s sporočili 

na šolski oglasni deski in šolski spletni strani, pripravili smo raznovrstno interno gradivo ter 

posredovali gradivo univerz in Zavoda RS za zaposlovanje.  

 

Obravnava dijakov s posebnimi potrebami  

 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami je obsegalo: 

– evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami;  

– pripravo individualiziranih programov;  

– predlaganje za postopek morebitnih novih kandidatov (v šolskem letu 2013–2014 so bili 

trije);  

– svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole;  

– zbiranje in shranjevanje dokumentacije;  

– pripravo poročil za računovodstvo, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport ter Zavod RS 

za šolstvo, OE Murska Sobota.  

 

Prostovoljstvo  
 

V šolskem letu 2013–2014 je svetovalna delavka vodila skupino enaindvajsetih dijakov 

prostovoljcev, ki so bili dejavno vključeni v delo vrtcev v Murski Soboti, Male hiše, Hiše 

Sadeži družbe in Osnovne šole I Murska Sobota. Dijaki so sodelovali tudi pri bazarju Anina 

zvezdica. Šestindvajset dijakov prostovoljcev prvega in drugega letnika je sodelovalo pri 

izvedbi državne glasbene revije Zapojmo, zaigrajmo, zaplešimo, ki se je odvijala 21. in 22. 

5. 2014 v Osnovni šoli IV Murska Sobota. 

 

Svetovalno delo z učitelji  

 

V šolskem letu 2013–2014 je bilo izvedeno tudi svetovalno delo z učitelji, ki je obsegalo: 

– sodelovanje z razredniki v primerih obravnave dijakov in dnevni pogovor v zvezi z učnim  

 uspehom, disciplino in različnimi oblikami stiske dijakov;  

– sodelovanje z učitelji z namenom izboljšanja učnega uspeha dijakov in vodenja razreda; 

– sodelovanje z učitelji pri delu z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi potrebami;  

– sodelovanje na pedagoških konferencah;  

– vodenje dokumentacije in pripravo poročila o izvedbi tečaja slovenščine za dijake tujce; 
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– preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju, posredovanje predlogov vodstvu šole 

o izobraževanju za strokovne delavce šole, dejavno udeležbo pri internem strokovnem 

izpopolnjevanju.  

 

Svetovalno delo s starši  

 

Svetovalno delo pri sodelovanju s starši je obsegalo:  

– udeležbo na roditeljskem sestanku staršev dijakov prvega letnika (30. 8. 2013);  

– organizacijo predavanja Heliodorja Cvetka, integrativnega psihoterapevta in supervizorja, 

za starše dijakov prvega letnika na temo pomoči mladostniku na poti do uspeha v šoli (7. 11. 

2013); 

– udeležbo na sestanku sveta staršev (19. 11. 2013); 

– predavanje in pogovor na temo poklicnega usmerjanja za starše dijakov četrtega letnika (6. 

2. 2013);  

– organizacijo predavanja Lee Beznik, univ. dipl. psih., za starše dijakov drugega in tretjega 

letnika (Kako poslušati in se pogovarjati, 6. 2. 2014); 

– sodelovanje s starši pri pripravi pedagoških pogodb (sklenjenih je bilo osem pedagoških 

pogodb); 

– sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami in pripravo individualiziranih 

programov (za sedem dijakov); 

– na predlog razrednikov individualno svetovanje staršem v primeru bolezni dijaka ali daljše  

 neopravičene odsotnosti); 

– več srečanj s starši, ko starši prihajajo zgolj po informacijo. 

 

Strokovno izpopolnjevanje in druge dejavnosti 

 

Izpopolnjevanje v svetovalni službi in drugo strokovno delo je obsegalo: 

– udeležbo na seminarju s področja kariernega usmerjanja (v Celju 17. 10. 2013); 

– udeležbo na sestanku aktiva šolskih svetovalnih delavk na temo organizacije predstavitve 

fakultet (v Murski Soboti 22. 10. 2013); 

– udeležbo na seminarju s področja dela z dijaki s posebnimi potrebami (v Murski Soboti 

12. 12. 2013); 

– udeležbo na sestanku aktiva šolskih svetovalnih delavk na temo organizacije predstavitve 

fakultet (v Murski Soboti 7. 1. 2014); 

– udeležbo na prireditvi Najdistudij.si, Pomurje 2014 (v Murski Soboti 21. 1. 2014); 

– udeležbo na srečanju svetovalnih delavcev Slovenije v zvezi z vpisom na fakultete (17. 2. 

2014); 

– udeležbo na seminarju s področja Erasmus+ (v Mariboru 6. 3. 2014); 

– sodelovanje na posvetu šolskih svetovalnih delavcev Slovenije (v Celju 11. 4. 2014); 

– udeležbo v delavnicah na temo socialnega podjetništva (v Ljubljani 17. 4. 2014); 

– udeležbo na srečanju šolskih svetovalnih delavcev Pomurja na temo kariernega usmerjanja 

(22. 4. 2014); 

– udeležbo na sestankih delovne skupine za pripravo razpisa za program farmacevtski tehnik 

(5., 12. in 19. junija 2014 ter 2. julija 2014); 

– udeležbo na govorilnih urah in pedagoških konferencah; 

– mentorstvo trem študentom med opazovalno študentsko prakso; 

– mentorstvo pripravnici od 1. 10. 2013 do 1. 8. 2014. 

 

Priprava gradiva, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo 

 

Dejavnosti v zvezi s pripravo in z dokumentiranjem gradiva so bile naslednje:  
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– urejanje oglasne deske in priprava gradiva za šolsko spletno stran;  

– priprava različnega gradiva za delo v razredu (z namigi za lažje učenje in priprava 

različnih vaj za delo v delavnicah) ter s starši;  

– sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva;  

– priprava različnih obrazcev (za soglasja, evidence, evalvacijo …) in poročil; 

– priprava različnega gradiva v zvezi z vpisom na fakultete;  

– priprava podatkov in tiskanje kartončkov za dijaške izkaznice;  

– priprava različnih podatkov in evidenc v elektronski obliki;  

– študij literature;  

– dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in podzakonskimi določili;  

– sodelovanje z različnimi ustanovami. 

 

Dobrodelnost  

 

V šolskem letu 2013–2014 so bile izvedene tudi dobrodelne akcije, ki so predstavljene v 

nadaljevanju. Članice delovne skupine so bile Milena Zelko, Tatjana Svetanič, Brigita Hari 

in Katja Šlihthuber (pripravnica). 

 

Dejavnost: šolski bazar 

Opis dejavnosti: Izveden je bil prednovoletni šolski bazar. Zbrana sredstva so bila 

namenjena za šolski sklad. 

Čas izvedbe: december 2013 

 

Dejavnost: Anina zvezdica 

Opis dejavnosti: Zbirali smo živila za socialno ogrožene družine. 

Čas izvedbe: december 2013 

 

Dejavnost: Mikkov bolšjak 

Opis dejavnosti: Na bolšjaku smo sodelovali z novoletnimi izdelki. Udeležili sta se ga 

Tatjana Svetanič in Milena Zelko. 

Čas izvedbe: december 2013 

 

Dejavnost: Projekt Pomagajmo Indiji – ohranimo Slovenijo 

Opis dejavnosti: Zbirali smo papir za pomoč otrokom pri izobraževanju v Indiji. 

Čas izvedbe: december 2013 

 

Dejavnost: akcija ob poplavah v Srbiji 

Opis dejavnosti: Na pobudo dijakinje Jelice Pantović iz 3. a smo zbirali živila, oblačila in 

odeje za prebivalce na poplavljenih območjih v Srbiji. 

Čas izvedbe: maj 2014 

 

Dejavnost: zbiranje plastičnih zamaškov za Jana 

Čas izvedbe: junij 2014 

 

11 POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM 

LETU 2013–2014 

 

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

2013–2014 je hrano za dijake pripravljalo podjetje SGT, Karmen Kaučič, s. p. Na malico je 

bilo prijavljenih okrog 300 dijakov. V mesecu maju so bili obroki za 101 dijaka v celoti 
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subvencionirani, 57 dijakov je prejelo subvencijo v višini 70 in 31 v višini 40 odstotkov. 

Preostalih 109 dijakov subvencije ni prejemalo. 

 

Maja 2014 so dijaki izpolnili anketni vprašalnik o šolski malici. Zbrani rezultati so smernica 

za izboljšanje prehrane dijakov. Večina dijakov doma ne zajtrkuje, vegetarijanci želijo več 

tovrstne dodatne ponudbe, hrana se večini uporabnikov zdi dobra (povprečna ocena je 3,2), 

pohvalili so osebje v kuhinji (povprečna ocena je 4,1), pripombe pa so na gnečo v jedilnici 

zaradi dijakov, ki zasedajo jedilne mize, kadar nimajo malice, in na določene vrste hrane. 

Dijaki si želijo raznovrstnejšo hrano in več dodatnih bonov. Zaradi zlorabe bonov v šolskem 

letu 2013–2014 je v novem šolskem letu prevzem bonov mogoč le osebno ob identifikaciji z 

veljavnim dokumentom. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 

Izobraževanje in strokovno spopolnjevanje je bilo izvedeno v skladu z načrtom strokovnih 

aktivov in posameznih strokovnih delavcev v okviru razpoložljivih sredstev. Podrobno 

poročilo o izobraževanju, spopolnjevanju in drugem strokovnem delu zaposlenih je v 

tajništvu šole oz. pri pomočnici ravnatelja. 
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13 DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet šole 

 

Do 28. 2. 2013 je svet šole vodil Drago Balajc. Novi predsednik sveta šole je od 11. 4. 2013 

Renato Lukač. Opravljal je z zakonom 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. 
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Svet staršev  

  

Svetu staršev je predsedovala Breda Kerčmar do poteka mandata 30. 9. 2012. Nova 

predsednica sveta staršev je Brigita Fajhtinger. V vsakem oddelku je bil v svet staršev 

izvoljen predstavnik, ki je zastopal interese dijakov in njihovih staršev. Svet staršev je 

posvetovalni organ ravnatelja ter mu je podajal predloge in mnenja za izboljšanje dela in 

medosebnih odnosov med starši, dijaki in učitelji s ciljem izboljšanja kakovosti vzgojno-

izobraževalnega dela. Še posebej si je prizadeval izboljšati šolski obisk in zmanjšati 

mladostniško nasilje. 

 

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. 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 Žiga Barbarič. Mentorica dijaške skupnosti je bila Damijana Hrastelj Ploj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 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 zadevnih predpisov, ustrezno servisirala sredstva za protipožarno 

varnost (vzdrževala gasilsko opremo, poskrbela za opozorilne znake in evakuacijske načrte) 

in dopolnila opremo za nudenje prve pomoči.  
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15 HIŠNI RED IN ŠOLSKA PRAVILA 

 

V skladu s 5. členom Pravilnika o šolskem redu za gimnazije, poklicne, srednje tehniške in 

strokovne šole smo dopolnili pravila hišnega reda in šolska pravila, ki so bila usklajena 

pravili v Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Bistvenih kršitev nismo zaznali, 

prav tako ni bilo večjih nasilniških dejanj.  

 

 

Murska Sobota, 4. 11. 2014      Ravnatelj GMS 

         Roman Činč, prof. 
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