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1 ORGANIZACIJA POUKA IN UČITELJSKI ZBOR 
 

Pouk v šolskem letu 2014–2015 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 2014–2015 je razvidna iz tabel v nadaljevanju. 

 

 Ure po predmetniku Opravljene ure Delež v odstotkih 

1. letnik 

 

1. a 1191 1. a 1229 103,2 

1. b 1401 1. b 1420 101,3 

1. c 1296 1. c 1324 102,1 

1. š 1559 1. š 1536 98,5 

Skupaj         5447 Skupaj        5509 101,1 

2. letnik 

 

2. a 1300 2. a 1332 102,4 

2. b 1300 2. b 1339 103 

2. c 1440 2. c 1467 101,8 

2. š 1552 2. š 1555 100,2 

Skupaj        5592 Skupaj         5693 101,8 

3. letnik 

 

3. a 1360 3. a 1415 104 

3. b 1360 3. b 1403 103,5 

3. c 1290 3. c 1330 103,1 

3. š 1710 3. š 1730 101,1 

Skupaj        6106 Skupaj        6235 102,1 

4. letnik 

(obvezni predmeti) 

 

4. a 875 4. a 867 99 

4. b 875 4. b 869 99,3 

4. c 875 4. c 863 98,6 

4. d 1120 4. d 1081 96,5 

4. š 1225 4. š 1168 95,3 

Skupaj         4970 Skupaj        4848 97,5 

4. letnik 

(izbirni predmeti) 

 

4. a 

1335 

4. a  

 

1375 

 

 

102,9 
4. b 4. b 

4. c 4. c 

4. d 4. d 

4. š 4. š 

 

Pouk smo organizirali v eni izmeni, dijaki istih letnikov so večinoma končali s poukom 

istočasno, kar je dodatno 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, prof. 

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, prof. 

Danica Muhič, prof. 

Mitko Nasevski, prof. 

Tadeja Pucko, prof. 

Valerija Režonja, prof. 

Melisanda Sedonja, prof. 

Tatjana Svetanič, prof. 

Vilko Šimon, prof. 

Mateja Štefanec, prof. 

Franc Trplan, prof. 

Simona Varga, prof. 

Romana Vogrinčič, prof. 

mag. Jasna Vuradin Popović, prof. 

mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 

Matija Žižek, prof. 



 

Struktura strokovnih nazivov učiteljskega zbora: 

- svetnik            10  

- svetovalec       22  

- mentor              8  

- brez naziva       0  
                                                             
 

 

Knjižničarka 
 

Milena Zelko, višja knjižničarka           
                                            
 

Laboranti 
 

Tadeja Zver – laborantka pri biologiji in kemiji  

Branko Prelec – laborant pri fiziki   

Ivica Glavak – laborant pri biologiji in kemiji (nadomeščanje porodniške) 

 

Drugi zaposleni 
 

Staša Horvat – računovodkinja 

Romanela Lisjak  – poslovna sekretarka 

Branko Fekonja – hišnik 

Bernarda Lukač – čistilka 

Dragica Verbančič – čistilka 

Branko Vrebac – čistilec 

Cvetka Pivar – čistilka 

 

Javni delavci 

 

Helena Küplen – informator 

Andrej Šiftar – izvajanje dejavnosti na področju športnih objektov 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 REALIZIRANI PREDMETNIK V ŠOLSKEM LETU 2014–2015 
 

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 

 

Izbirni predmeti v šolskem letu 2014/2015: 

- 2. letnik (slovenščina 1 skupina, matematika 3 skupine, angleščina 1 skupina, 

nemščina 1 skupina, geografija 2 skupini in kemija 1 skupina) 



 

- 3. letnik (slovenščina 3 skupine, matematika 3 skupine, angleščina 1 skupina, 

nemščina 1 skupina, geografija 1 skupina, biologija 1 skupina, kemija 1 skupina in 

fizika 1 skupina) 

 

 

Kot drugi tuji jezik smo v Gimnaziji Murska Sobota v šolskem letu 2014–2015 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. 

 

Poročilo OIV GMS za šolsko leto 2014/2015 

 

Poročilo o realizaciji obveznih izbirnih vsebin zajema izvedbo obveznih izbirnih vsebin, ki so 

obvezne za vse dijake na Gimnaziji Murska Sobota. 

 

V šolskem letu 2014/2015 je skupina za obvezne izbirne vsebine (OIV) delovala naprej. 

Delovna skupina je opravila 3 seje delovne skupine, na katerih so potekala načrtovanja in 

sprotne odločitve, ki so vezane na organizacijo in izvajanje OIV. Manjše tekoče zadeve smo 

reševali sproti preko elektronske pošte in jih eventualno potrjevali na sejah delovne skupine. 

V delovni skupini smo sodelovali: 

1. Tomi Bušinoski, vodja delovne skupine 

2. Romana Vogrinčič (do meseca maja) 

3. Tatjana Svetanič 

4. Mateja Štefanec 

5. Cvetka Jošar Matić 

6. Jasna Vuradin Popović (od meseca maja) 

 

V šolskem letu 2014/2015 smo izvedli 121 od predvidenih 134 ur obveznih izbirnih vsebin 

obveznih za vse, kar predstavlja 90,30 % (lani 96,95 %). 

 

Letnik Predvideno 

št. ur 

Realizirano 

št. ur 

Odstotek 

realizacije 

1. letnik 58 41 70,69 % 

2. letnik 52 38 73,08 % 

3. letnik 40 31 77,50 % 

4. letnik 14 11 78,57 % 

Šola 164 121 73,78 % 

 



 

Razlogi za neizvedbo ur: 

  

Letnik Ure Opis Razlog 

1. letnik 2 gledališka predstava ni bilo ponujene predstave 

 2 filmska predstava realizirali v drugih letnikih 

 6 jesenski športni dan realiziran samo z ŠO 

 6 zimski športni dan samo glede na izbiro dijakov 

 1 pisanje apelov bolezen izvajalke 

2. letnik 6 jesenski športni dan realiziran samo z ŠO 

 6 zimski športni dan samo glede na izbiro dijakov 

 1 pisanje apelov bolezen izvajalke 

3. letnik 2 komentirana knj. razstava ni bilo razstave 

 6 zimski športni dan samo glede na izbiro dijakov 

 1 pisanje apelov bolezen izvajalke 

4. letnik 2 gledališka predstava ni bilo ponujene predstave 

 1 pisanje apelov bolezen izvajalke 

Šola 42   

 

 

Glede na posamezna vsebinska področja je realizacija za šolsko leto 2014/2015 razvidna iz 

naslednje preglednice. 

 

Naziv vsebine Štev. ur Realizacija 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12

Državljanska kultura 1 11 9 9

Državljanska kultura 2 80,00% 3 3 5

Državljanska kultura 3 100,00% 3 5 13

Državljanska kultura 4 15 73,33% 1 1 3

Knjižnično-informacijska znanja 1 10 5 10

Knjižnično-informacijska znanja 2 53,33% 3 2 3

Knjižnično-infomracijska znanja 3 80,00% 0 2 2

Knjižnično-informacijska znanja 4 15 33,33% 0 0 0

Kulturno umetniške vsebine 1 1 5 3

Kulturno umetniške vsebine 2 86,67% 8 9 7

Kulturno umetniške vsebine 3 126,67% 7 7 7

Kulturno umetniške vsebine 4 15 106,67% 2 4 4

Športni dnevi 1 6 12 12 12

Športni dnevi 2 51,43% 6 12 12 12

Športni dnevi 3 102,86% 12 12 12 12

Športni dnevi 4 35 102,86% 0 12 20 20

Zdravstvena vzgoja 1 7 7 2

Zdravstvena vzgoja 2 53,33% 1 1 1

Zdravstvena vzgoja 3 46,67% 4 4 4

Zdravstvena vzgoja 4 15 53,33% 3 3 3

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 1 6 8 5

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 2 166,67% 17 4 0

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 3 93,33% 5 8 0

Vzgoja za družino, mir in nenasilje 4 15 86,67% 5 0 0  
 

Podrobnejši podatki so razvidni v prilogi. 



 

Merodajno je število skupnih ur v štirih letih šolanja (prvi stolpec), zato se število ur 

spreminja vsako šolsko leto. 

 

Predlogi za naslednje šol. leto: 

 - razširiti vsebine zdravstvene vzgoje, 

 - nadoknaditi ure knjižnično-informacijskih znanj v tretjem letniku, 

 - skrajšati katalog vsebin po prosti izbiri, 

 - predstaviti pomen in potrebo obveznih izbirnih vsebin za dijake, 

 - predstaviti pomen in sestavo vsebin staršem na roditeljskih sestankih. 

 

Opravljene obveznosti dijakov 

 

Letnik Št. dijakov opravljeno 85 % ur pod 78 % ur pod 70 % ur 

1. letnik 104 96 6 2 

2. letnik 90 65 11 14 

3. letnik 106 91 10 5 

4. letnik 128 103 24 1 

Šola 428 355 51 22 

Odstotek  82,94 % 11,92 % 5,14 % 

 

Dnevi drugačnega učenja na GMS 

 

V letošnjem šolskem letu 2014/2015 smo teden drugačnega učenja razdelili na dva dela. 

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

koncem pouka. 

 

Prvi del - september 

 

Prvi del dni drugačnega učenja je potekal od 26. 9. in 29. 9. 2014. Dijaki so v sklopu dni 

drugačnega učenja pridobivali znanja in spretnosti, ki niso vezana na učne načrte in pouk. S 

tem so opravili ure OIV, ki so obvezne za vse, in nekaj ur prostih po izbiri dijaka. 

 

Realizacija OIV ur v tednu drugačnega učenja 

 

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

 

Realizacija števila ur: 

1. letnik: ekskurzija na Goričko in v Porabje, 6 ur OIV 

  predavanje o varni rabi interneta, 2 uri OIV 

  ogled razstave Franscisca de Goye v Lendavi, 2 uri OIV – umetnost 

  ogled gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, 2 uri OIV - umetnost 

2. letnik: ekskurzija na Dunaj, vaje iz biologije, 4 ure OIV 

  ogled razstave (galerija, muzej), 1 ura OIV 

  filmska predstava, 2 uri OIV 

3. letnik športni dan, 6 ur OIV 

  ekskurzija v Gradec, pouk nemščine, 4 ure OIV 

4. letnik: ekskurzija v okviru ZGO-M 

  ekskurzija v okviru GEO-M 

Skupaj OIV obvezne za vse: 25 ur 

Skupaj OIV umetnost (1. letnik): 4 ure 



 

 

Opravljene dejavnosti: 

- opravili smo veliko število ur v dveh dneh, 

- uspeli smo izpeljati obvezne ekskurzije, 

- nekatere opravljene evalvacije so pokazale, da so dijaki bili zadovoljni, 

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

Opombe in komentarji k opravljenim dejavnostim: 

- časovno sprostiti ekskurzijo na Goričko in v Porabje, 

- delavnica Varna raba interneta je časovno primerna, tudi termin in prostor 

(predavalnica), 

- odlična izbira. 

- Drugi del - junij 
 

Od 19. do 23. junija 2015 so na Gimnaziji Murska Sobota potekali dnevi drugačnega učenja – 

drugi del. V tem terminu smo izvedli nekaj ekskurzij in delavnic za naše dijake. Nekatere 

dejavnosti so se štele v obvezne izbirne vsebine, ki so obvezne za vse, nekatere pa v obvezne 

vsebine po prosti izbiri dijaka. Dijaki so  lahko izbirali med ekskurzijami in 17. različnimi 

dejavnostmi. 

 

Seznam dejavnosti tedna drugačnega učenja 

 

Št. Dejavnosti Opomba 

1 Poslušamo les  

2 Naravoslovko  

3 

Likovna delavnica 

sodelovali 

učenci OŠ 

Puconci 

4 Vaje za izboljšanje jez. sloga  

5 Odvodi in integrali  

6 Mafija  

7 Hokej na rolerjih in rolanje  

8 Trenirajmo zdravo zunanji izvajalci 

9 Duševno zdravje  

10 Origami  

11 Izdelava krem in mazil  

12 Besedovanje zunanji izvajalci 

13 Domine  

14 Digitalna slikovna diagnostika  

15 Izpopoln. tehnik plavanja  

16 Zaplešimo po domače  

17 Priprava na izpite DSD  

18 Predavanje o varovanju živali OIV – obvezne 

19 Filmska predstava za 2. in 3. letnik OIV – obvezne 

   

 Ekskurzije    

1 Ekskurzija v Krapino OIV – obvezne 

2 Ekskurzija v Bad Radkersburg OIV – obvezne 

3 Ekskurzija v Črno goro OIV 

 



 

Realizacija OIV ur v tednu drugačnega učenja 

Dejavnost obvezne za 

vse 

po prosti 

izbiri 

Filmska predstava (2. in 3. letnik) 4 0 

Ekskurzija v Bad Radkersburg 3 0 

Ekskurzija v Krapino 8 0 

Predavanje o varovanju živali (2. letnik) 2 0 

Ekskurzija v Črno goro 12 28 

Izbirne dejavnosti 0 3 

Proslava ob dnevu državnosti 2 0 

SKUPAJ 31 31 

 

Odsotnosti 

 

Dan Dejavnost Število 

prijavljenih 

Število 

manjkajočih 

Odstotek 

manjkajočih 

pet., 19. 6. Filmska predstava 3. 105 5 4,76 

 Bad Radkersburg 1. 81 7 8,64 

 Krapina 2. 74 14 18,92 

 Črna gora 38 0 0,00 

pon., 20. 6. dejavnosti na šoli 210 42 20,00 

 Predavanje 2. 72 9 12,50 

 Filmska predstava 2. 72 9 12,50 

   Povprečje: 11,05 

   Lani: 9,77 

 

V šolskem letu 2014/2015 smo izvajali vsebine po prosti izbiri dijaka na naslednjih 

področjih: 
 

 - logika in matematika, 

 - medpredmetne povezave z ekskurzijami, 

 - raziskovalno delo, 

 - prostovoljno socialno delo, 

 - prva pomoč, promet in varnost, 

 - športne aktivnosti, 

 - učenje za učenje, 

 - verstva in etika, 

 - naravoslovne vsebine, 

 - jezikoslovne vsebine, 

 - kulturno-umetniške vsebine, 

 - družboslovne vsebine. 

 

 

 

 

 
 



 

 

5 PROGRAM IN DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE  
 

5.1 UČITELJSKI ZBOR 
 

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

 

 

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

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

motiviranju dijakov ter usmerjal predmetne aktive k poenotenju meril in standardov ter med- 

predmetnemu sodelovanju. 

  

 

 

5.3 POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 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 po potrebi. 

 

Pedagoški zbor športnih oddelkov 
 

Pedagoški zbor se jo sestajal glede na potrebe in se sproti dogovarjal v zvezi z reševanjem 

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

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

koordinatorju ob koncu pouka.  

 

Športni oddelki in razredniki v šolskem letu 2014/2015 
 

Oddelek Št. Dijakov            Razrednik 

1. š 24 Nataša Benkič 

2. š 22 Marjan Geč 

3. š 20 Marjetka Maučec 

4. š 22 Tatjana Svetanič 

 

Sodelovanje s starši in trenerji 

 

Med šolskim letom je športni koordinator opravljal razgovore s trenerji takrat, ko  je bilo  

potrebno.  



 

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

udeležil tudi športni in (ali) pedagoški koordinator, ki je podal navodila glede zimskih in 

poletnih športnih 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 2015/2016 smo organizirali informativni sestanek na 

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

izvedla individualne razgovore s kandidati za vpis v športni oddelek v mesecu marcu 2015. 

 

 

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

Pouk športne vzgoje se je izvajal po učnem načrtu v šolski telovadnici in tudi v telovadnici 

Osnovne šole I v Murski Soboti. Poleg profesorjev športne vzgoje smo v izvedbo programa 

vključevali tudi zunanje sodelavce, strokovnjake na različnih področjih. 

 

 

V šolskem letu 2014/15 smo izvedli dva športna dneva, za 4. letnik samo jesenski, za nižje 

letnike še zimski športni dan skupaj s splošnimi oddelki. Jesenski športni dan smo organizirali 

za vse športne oddelke v sodelovanju s Fakulteto za šport v Ljubljani, in sicer obisk Fakultete 

za šport v Ljubljani, kjer smo izvedli testiranje motoričnih sposobnosti dijakov športnikov. 

V okviru športnih dejavnosti za 1. š in 2. š  smo v Kraščih opravili tudi del pouka likovne 

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

 

Športne dejavnosti v šolskem letu 2014/2015 

 

Načrtovane poletne dejavnosti 
 

Razre

d 

Čas izvedbe Št. dni Lokacija Dejavnosti 

1. š 06.-09. oktober 2014 4 Krašči taborništvo, kolesarjenje, 

orientacija, ribolov, glasba 

2. š 1.- 4. september 2014 4 Krašči čolnarjenje, osnove golfa,      

kriket, likovna vzgoja 

3. š 22.-26. september 2014 5 Piran tečaj potapljanja 

 

 

Načrtovane zimske dejavnosti (tečaj smučanja) 
 

Razred Čas izvedbe Št. dni Lokacija 

1. š 19. - 23. januar 2015 5 Weinebene 

2. š 03. - 09. januar 2015 5 Cerkno 

3. š 03. - 09. januar 2015 5 Cerkno 

 

Realizirane so bile vse načrtovane dejavnosti. 



 

 

 

Financiranje športnih oddelkov   
 

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

športa v športnih oddelkih in dobili pozitiven odgovor. Vse izvedene zimske in poletne 

športne dejavnosti so krili starši preko položnic, ki jih je izdala šola oz. Turistična agencija 

Klas.  

 

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

Murska Sobota. 

 

 

 

Statistični prikaz dijakov športnih oddelkov v šolskem letu 2014/2015 

 

PO OBČINAH      

 1. š 2. š 3. š 4. š Skupaj 

Apače 0 0 0 0 0 

Beltinci 1 2 0 1 4 

Cankova 1 1 3 0 4 

Črenšovci 0 1 0 0 1 

Dobrovnik 0 0 0 0 0 

Gornja Radgona 1 0 1 0 2 

Gornji Petrovci 0 0 0 1 1 

Grad 1 1 2 0 4 

Hodoš 0 0 0 0 0 

Kobilje 0 0 0 0 0 

Križevci pri Ljutomeru 0 0 1 0 1 

Kuzma 0 0 0 1 1 

Lendava 1 0 0 0 1 

Ljutomer 1 0 0 1 2 

Moravske Toplice 3 3 1 1 8 

Murska Sobota 11 7 6 12 36 

Odranci 0 0 0 0 0 

Ormož 0 0 0 0 0 

Puconci 0 0 1 1 2 

Radenci 1 1 1 1 4 

Rogašovci 1 1 0 1 3 

Sveti Jurij ob Ščavnici 1 0 0 1 2 

Šalovci 0 1 0 0 1 

Tišina 0 1 1 0 2 

Turnišče 0 1 1 0 2 

Velika Polana 0 0 0 0 0 

Veržej 0 2 2 1 6 

Križevci 1 0 0 0 1 

      

Skupaj 24 22 20 22 88 

 



 

 

 

PO 

ŠPORTNIH 

PANOGAH 

1. š 2. š 3. š 4. š Skupaj 

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

Rokomet 0 0 0 1 1 

Košarka 5 3 4 3 15 

Nogomet  9 7 5 2 23 

Odbojka 2 0 4 7 13 

Golf 0 0 0 0 0 

Karate 0 0 1 0 1 

Atletika 2 4 2 3 11 

Ples 1 4 2 1 8 

Tenis 1 2 1 1 5 

Hokej na travi 0 0 0 0 0 

Kickbox 0 1 0 1 2 

Judo  1 1 0 2 4 

Namizni tenis 1 0 1 1 3 

Letal. modelar.  0 0 0 0 0 

Kolesarstvo 0 0 0 0 0 

Strelstvo  0 0 0 0 0 

R. gimnastika 1 0 0 0 1 

Jahanje 1 0 0 0 1 

 24 22 20 22 88 

 

 

Učni uspeh in obisk v športnih oddelkih v šolskem letu 2014/2015 
 

            2014/2015 Uspeh ob koncu pouka %      Uspeh ob koncu       

      šolskega leta % 

Obisk % 

    

1. š 95,8 100 91,5 

2. š 90,9 100 84,1 

3. š 80 100 85,5 

4. š 100 100 97 

 

 

MATURA 2015       Uspešni dijaki 

Spomladanski rok 22 od 22 

Jesenski rok  

Skupaj  22 od 22 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 STROKOVNI IN PREDMETNI AKTIVI 
 

V Gimnaziji Murska Sobota so v šolskem letu 2014–2015 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 2014–2015 

 

6.1.1 Slovenščina 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Boža Ivanuša Trajbarič, prof. slov. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

mag. Suzana Jakoša, prof. slov. 

Danica Muhič, prof. slov. 

mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. slov. 

Matija Žižek, prof. slov. 

Boža Ivanuša Trajbarič, prof. slov. 

Milena Zelko, viš. kjižn. 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Vsi učitelji slovenščine smo v š. l. 2014/2015 imeli 100 % učno obvezo in bili razredniki. 

Za maturo 2015 smo pripravljali dijake četrtega letnika ter študijsko poglobljeno brali 

leposlovni besedili tematskega sklopa za maturo (Lojze Kovačič, Otroške stvari in Nathalie 

Sarraute, Otroštvo). 



 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Učitelji slovenščine smo pripravljali dijake na tekmovanje v znanju materinščine za 

Cankarjevo priznanje, in sicer na šolsko, regijsko in državno tekmovanje. Zato smo 

študijsko prebrali romana Doberdob Prežihovega Voranca in Menuet za kitaro Vitomila 

Zupana, izvedli nadzor na šolskem tekmovanju, ocenili naloge s šolskega tekmovanja ter 

ocenjevali naloge regijskega in državnega tekmovanja. 

Pripravljali smo dijake na literarne natečaje, in sicer Naše okolje je naš kapital, Kulturno-

gledališkega društva Reciklaža, natečaj Šiftarjeve fundacije Moj ogra(d)ček in Ki se kot 

štorklje vračajo domov; bili člani strokovne žirije in tudi popravljali literarne prispevke. 

 

 

Raziskovalne naloge 

 

 

Projekti 

 

  Sodelovanje v projektu Dvig socialnega kapitala, in sicer priprava razpisa za 

literarni natečaj, članstvo v strokovni komisiji (pregled prispevkov). 

 Projekt Rastem s knjigo: spremljanje dijakov prvega letnika v PiŠK, kjer so si 

ogledali film o pisateljici Suzani Tratnik, študijsko smo brali knjigo Ime mi je 

Damjan, organizirali srečanje s pisateljico in pripravljali dijake na srečanje z njo.  

 Projekt GMS gre v OŠ: izvedba učne ure Neverbalno sporazumevanje v OŠ Kapela. 

 Sodelovanje pri izvedbi projektu Dan za spremembe z ročno izdelanimi 

(kvačkanimi) ribicami. 

  Promocija Gimnazije Murska Sobota na Festivalu srednjih šol Pomurja v ŠIC-u v 

Ljutomeru.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

- 1. 9. 2014–30. 6. 2015: mentorstvo dijakom novinarskega krožka: spremljanje 

aktualnih dogodkov na gimnaziji in pisanje prispevkov za gimnazijsko spletno stran 

in za Sobota.info ter snemanje desetih oddaj Pisan svet GMS (iskanje virov, idej, 

dogovarjanje z dijaki za intervju, pisanje scenarija, govorne vaje za »novinarje«, 

sodelovanje s snemalcem I. Glavakom); 

- z nadarjenimi dijaki smo pripravljali proslave in druge  kulturne prireditve, in sicer: 

-  zaključno prireditev sodelujočih in nagrajenih na literarnih natečajih, ki sta jih 

razpisovala Zavod RS za šolstvo, OE Murska Sobota in Ustanova dr. Šiftarjeva 

fundacija; 

- pisanje veznega besedila in vaje za nastop dijakov na srečanju z upokojenimi 

profesorji Gimnazije Murska Sobota; 

- vaje z dijaki, scenarij in izvedba proslave za dan samostojnosti in enotnosti;   

- izbor besedil in vaje z dijaki za proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku ter 

priprava razstave Pesem – v vseh jezikih milozvočna; 

- priprave na informativni dan in sodelovanje na informativnem dnevu; 

- kulturna prireditev za državno tekmovanje v znanju geografije; 



 

- izbor pesmi, slikovnega gradiva in zloženke za proslavo na Jeričevih dnevih v 

Dokležovju; 

- program za dan državnosti, 

- program, ki so ga dijaki izvedli na podelitvi maturitetnih spričeval  

- kulturni program za  Büjraške dneve v Ižakovcih; 

- priprava dijakov na srečanje z akademikom dr. Antonom Vratušo, 

- priprava dijakov na recitiranje Kosovelovih pesmih in predstavitev pesnikovega 

literarnega ustvarjanja na ekskurziji na Kras; 

- priprava dijakinje na moderatorstvo svečane podelitve priznanj odličnjakom 

osnovnošolcem v Mestni občini Murska Sobota.  

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Za dijake, ki so učno šibkejši, smo pripravljali dodatne vaje in jim pri individualnih urah 

razlagali učno snov.  

Z Alino Sychovo  je prof. Danica Muhič izvajala priprave na maturo iz slovenščine in 

ruščine. 

Posebej  smo delali z dijaki s posebnimi potrebami (priprava testov, dodatnih nalog…). 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije 

Testiranje dijakov 

športnih oddelkov na   

Fakulteti za šport v 

Ljubljani – 12 ur; 

 

Ekskurzija v Porabje in na 

Goričko  

 

 

 

 

 

Ekskurzija Dunaj – Schönbrun  

 

 Krapina  

Datum 

18. 9. 

2014 

 

 

 

26. 9. 

2015 

Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

športni oddelki 

 

 

 

prvi letniki 

 

 

 

 

 

 

 

drugi letniki 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

športna vzgoja in 

slovenščina 

 

slovenščina-geografija-

zgodovina-biologija-

kemija 

 

 

 

 

 

slovenščina-geografija-

zgodovina- 

 

biologija-nemščina 

 

 

    

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije 

 

Črno-bela fotografija, Narodna 

knjižnica in ogled musikala May 

Fair Lady v SNG Maribor 

 

Datum 

 

6.2. 2015 

 

 

 

Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Prvi letniki 

 

 

 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

glasbena vzgoja-

likovna vzgoja- 

slovenščina-



 

Informatika Polhov Gradec in 

Slovenska filharmonija Ljubljana   

 

 Ogled in orientacija -           

avstrijska Radgona  

 

 

 

20. 6. 

2015                 

 

prvi letniki                                                                          

 

knjižničarstvo-

zgodovina 

 

 

nemščina-slovenščina 

Ogled razstave in Kulturnega 

doma Lendava 

19. 9. 

2014 

prvi letniki umetnostna vzgoja-

slovenščina 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti: Izobraževanje Izvajalec  

22.10.2014 

 

 

9. 5. 2015,  13. 6. 

2015 

 

 

 

 

26. 6. 2015 

 

 

 

 

 

 

1.6. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 8. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2014 – 30. 11. 

- seminar Slovenščina na maturi  

 

 - obvezni seminarji za zunanje  

       ocenjevalce maturitetnih nalog iz  

       slovenščine 

 

- Maturitetni sklop 2015   

- seminarja za člane predmetne komisije 

za slovenščino kot drugi jezik v 

dvojezični slovensko-madžarski 

gimnaziji  

- predstavitve novih učbenikov za 

slovenščino Z besedo do besede 1 in 

seminar Slovenščina na maturi 2016 – 

Srečne in nesrečne družine v romanih 

Ana Karenina in Ločil bom peno od 

valov  

 

- seminar Podpiranje učenja za 

izboljšanje učnih dosežkov dijakov – 

uvod v formativno 

spremljanje/preverjanje. 

 

Mentorstvo 

- mentorstvo pripravnici Rajki Ficko  

(načrtovanje učnih ur, pogovor, 

hospitacije in priprava na izvedbo 

nastopov, evalvacija nastopov, pregled 

dela in pisanje poročil) 

 

– mentorstvo študentkam in študentom  

     slovenščine na pedagoški praksi  

    (pogovor, hospitacije in priprave na  

    izvedbo nastopov) 

 

Drugo strokovno delo 

- sodelovanje v aktivu učiteljev 

slovenščine (sestanki, usklajevanje 

Zavod RS za šolstvo, 

Ljubljana   

 

 

Državni izpitni center, 

Ljubljana 

 

 

 

Državni izpitni center, 

Ljubljana 

Državni izpitni center, 

Ljubljana 

 

 

Mladinska knjiga, hotel 

Zvezda/Dobray v Murski 

soboti 

 

 

Zavod RS za šolstvo, Maribor 



 

2014 skupnih testov, pisanje poročil in 

LDN);  

- jezikovni pregled besedil za objavo in 

dopisov kolegov, obrazcev za oddajo 

poročil, LDN. 

- v šolskem letu 2014/2015 smo aktivno 

sodelovali tudi z Državnim izpitnim 

centrom kot ocenjevalci na maturi, 

profesorici S. Žilavec Nemec in Boža 

Ivanuša Trajbarič pa sta tudi članici 

RMK za slovenščino. 

 

 

 

6.1.2 Matematika 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Valerija Režonja, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

 mag. Jasna Čer Titan, prof. 

 Roman Činč, prof. (ravnatelj) 

 Metka Horvat, prof. 

 Valerija Režonja, prof. 

 Simon Pertoci, prof., (nadomeščal Tadejo Pucko, učil: 2. c) 

 Nataša Hauko, prof., (nadomeščala Tadejo Pucko, učila: 1. b, 1. c, mat2- in mat3-) 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

 Izvajanje pouka po urniku. 

 Z izbirnimi urami  M-, M-+ oziroma M+ dijakom ponujamo možnost izbire nivoja 

pri matematiki in vadimo, utrjujemo oziroma rešujemo naloge prilagojene 

izbranemu nivoju ter  se z odgovori na vprašanja iz teorije pripravljamo na ustni 

izpit iz mature. 

 Za dijake 4. letnikov smo izvajali priprave na maturo. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

 Logika. 

 Razvedrilna matematika. 

 Zanesljivo in hitro računanje. 

 Kenguru, izbirno in državno tekmovanje iz matematike. 

 

 

 

 



 

Projekti 

 

 Vključevanje v projektne dneve:  

- september:  dijaki vseh 1. letnikov:  

- junij:  dijaki 3. letnikov, ki so izbrali fiziko kot maturitetni predmet. 

- Projektni dan Bukovnica. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

 Priprave na tekmovanja. 

 Nadstandardna ponudba – delo z nadarjenimi. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 Učenje učenja v 1. letniku. 

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

 Dodatne ure za dijake s pogodbo. 

 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

Celo šolsko leto promocija šole Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto govorilne ure Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto skupne govorilne ure Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto konference Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto sestanki aktiva Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto seminarji Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto poskusna matura Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto popravni izpiti Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto skupni testi Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto delovne skupine Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto priprave na pouk Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto prazniki + dopusti Vsi člani aktiva 

Celo šolsko leto OSTALO……. Vsi člani aktiva 

 

 

6.1.3 Angleščina 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Nataša Benkič 

 

Člani strokovnega aktiva: 

 Cvetka Jošar Matić, prof. 

 Vilko Šimon, prof. 

 Mateja Štefanec, prof. 



 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Posebnost so bile izbirne ure v 2. in 3. letniku, s katerimi smo omogočili diferenciacijo 

pouka, saj so lahko dijaki izbrali skupino za utrjevanje znanja ali za nadgradnjo znanja. V 

4. letniku so potekale priprave na maturo prav tako diferencirano, in sicer višji nivo ali 

drugi tuji jezik.  

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Na GMS smo izvedli regijsko tekmovanje iz angleškega jezika (2. 2. 2015) ter se z eno 

dijakinjo uvrstili na državno tekmovanje v Ljubljani (16. 3. 2015). 

 

Projekti 

 

Sodelovanje v projektu Pogovori se z menoj, september 2014, organizacija Europe Direct 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Na željo dijakov smo organizirali delo z nadarjenimi dijaki. Če jih je bilo več kot šest, smo tvorili 

skupino, če ne, je vsak učitelj delal z njimi individualno. 

Vsak učitelj je delal v sklopu govorilnih ur in konzultacij s posameznim dijakom in z dijaki, ki so 

se udeležili tekmovanja iz angleščine. Izvajali smo bralni krožek in ure recitacije v angleškem 

jeziku. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

S šibkejšimi dijaki smo delali v sklopu govorilnih ur in konzultacij. 

Pomoč smo jim nudili pri domačih nalogah, dodatni razlagi snovi, dodatnih vajah pri utrjevanju 

učne snovi, pri pripravi na pisno nalogo, ponovitvi snovi … 

 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

   

10.03.2015 Ogled gledališke 

predstave An Ideal 

Husband v Lendavi za 

dijake 3. in 4. letnika 

Aktiv učiteljev angleščine na GMS 

 

 



 

 

 

6.1.4 Nemščina 

 

Članstvo 

 

Vodja aktiva: Marjan Geč, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

 Alenka Stvarnik, prof. 

 Tatjana Svetanič, prof. 

 Marjan Geč, prof.  

 mag. Marjan Kulčar. prof. 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

- izvedba in priprava razvrstitvenega testa za 1. letnike 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

- sodelovanje na šolskih in državnih tekmovanjih iz nemščine in popravljanje nalog 

 s šolskega tekmovanja 

 

Projekti 

 

- sodelovanje pri projektu »Socialni in kulturni kapital« 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

- individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

- individualne ure, prilagojene posameznemu dijaku 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Bad Radkersburg junij 1. letniki NEM, ZGO, GEO, 

LUM 

Gradec september/ 

oktober 

2. in 3. letniki NEM, ZGO, GEO, 

LUM 

Dunaj september/ 2. letniki BIO 



 

oktober 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti 

 

Izvajalec  

 

Čez celo 

šolsko leto 

- priprava letnega delovnega načrta 

- sodelovanje pri medpredmetnih     

  povezavah 

- sodelovanje z Goethe institutom 

- članstvo v komisijah za popravne in  

  predmetne izpite 

- govorilne ure 

- skupne govorilne ure 

- konference – pedagoške in redovalne 

- razredniška  opravila 

- mentorstvo študentom  

- priprave na ustni in pisni del mature –  

 priprava 2. vprašanja za ustni del  

 mature 

- razne prireditve 

- sestavljanje in popravljanje  

  kontrolnih nalog 

- sodelovanje na informativnem dnevu 

- uskladitev kriterijev za  preverjanje in  

  ocenjevanje 

- GMS gre v OŠ 

- sodelovanje z gospodom dr. Zühlkejem 

(priprave na DSD I in DSD II) 

- podelitev DSD diplom 

- sestanki aktiva 

- roditeljski sestanki in korespondenca  

 

- seminarji  na področju DSD-ja  

- izdelava letne priprave na  pouk 

Vsi člani aktiva 

 

 

 

 

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 
 

Tekmovanja 

V tem šolskem letu so učenci tekmovali pri španski bralni znački (El raton de biblioteca) in na 

šolskem ter državnem tekmovanju iz znanja španskega jezika. 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Čez celo šolsko leto je bila ena ura tedensko namenjena delu z nadarjenimi dijaki – za 3. letnik. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Med šolskim letom je bila pomoč za šibkejše po dogovoru. 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

Med šolskim 

letom – ena ura 

tedensko 

Dodatne ure za pripravo na 

maturo 

Alenka Žuntar 

 

 

 

 

 

6.1.6 Zgodovina 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Irena Horvat, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

Majda Anders, prof, (do decembra 2014, nato bolniški dopust),  

Melita Franko, prof (od decembra 2014 – konec porodniške),  

Irena Horvat, prof. 

Melisanda  Sedonja, prof. 

 Simona Varga, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

- ZGODOVINA 

- 1. letniki - 8 ur 

- 2. letniki - 8 ur 



 

- 3. letniki – 8 ur 

- 4. letniki - 8 ur 

- maturitetna skupina iz zgodovine 

- konzultacije  v športnih oddelkih 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Šolsko tekmovanje iz zgodovine – 29. jan. 2015 – 12; bronastih priznanj 

Državno tekmovanje  iz zgodovine - 7. marec 2015 

Sodelovanje na tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije z raziskovalnima nalogama 

 

Raziskovalne naloge 

Regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev, Puconci, april, 2015 –  2 zlati priznanji 

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 2015 – 1 zlato priznanje in  1 

srebrno priznanje. 

 

Projekti 

 

Sodelovanje v skupini za spremljanje skupnih testov. 

Sodelovanje na mednarodnem projektu s srednjo šolo Čakovec in Pokrajinskim 

muzejem Murska Sobota. 

Sodelovanje na mednarodnem arhivskem taboru na Madžarskem in v slovenskih 

vaseh ob avstrijski meji. 

Različni projekti ob pomembnih obeležjih: 

- ob dnevu državnosti, 

- ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 

- ob dnevu holokavsta, 

- zbiranje podpisov proti zatiranju človekovih pravic z Amnesty International. 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki. 

 

Spodbujanje  znanstvenih in socialnih kompetenc pri nadarjenih dijakih. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Individualne konzultacije v živo in v elektronski obliki, večkratno ponavljanje pisnega 

ocenjevanja. 

Individualno svetovanje  dijakom s posebnimi potrebami. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije 

 

 

Datum 

 

 

Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 



 

Emona – Ljubljana september 

2014 

Maturantje – 

obvezno za 

maturitetno 

skupino 

 

* Vrstice lahko poljubno dodajate. 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost med 

predmetnega povezovanja 

Krapinski človek junij 

2015 

Dijaki drugega 

letnika 

Geografija, sociologija, 

tuji jeziki, biologija…. 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost med predmetnega 

povezovanja 

Praga maj 

2015 

Poljubno za vse 

dijake 

Geografija, tuji jeziki, 

umetnost, sociologija… 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe 

 

Naslov dejavnosti Izvajalec  

 

20. avgusta/ 21. Avgusta 

2014 

 

Seminar v Ljubljani v okviru Zavoda 

za šolstvo – zgodovina 

Irena Horvat 

september 2014–junij 2015 

 

Spremstvo dijakov na kulturnih 

predstavah in športnih dnevih 

 

 

Aktiv ZGO 

oktober 2014 Simpozij »Protestantizem« Irena Horvat 

december 2014 Sodelovanje z Društvom OZN Aktiv ZGO 

marec 2015 Verstva v Prekmurju Aktiv ZGO 

maj–junij, 2015 

 

Nadzor na maturi 3x 

 

 

Aktiv ZGO 

     april, maj 2015 

 

Ocenjevanje maturitetnih 

seminarskih nalog 

 

Aktiv ZGO 

september 2014–julij 

       2015 

 

Pedagoške in redovalne konference 

 

Aktiv ZGO 

september 2014–junij 

       2015 

 

Govorilne ure (individualne in 

skupne) 

 

Aktiv ZGO 

november 2014, junij 2015 

 

Izobraževanje  

 

 

Aktiv ZGO 



 

januar 2015 

 

Maturantski ples  

 

 

Aktiv ZGO 

februar 2015 

 

Informativni dan 

 

Aktiv ZGO 

februar 2015 Tekmovanje »Gymnazium« v 

Ljubljani 

Aktiv ZGO 

februar 2015 Poskusna matura zgodovina – 

sociologija 

Aktiv ZGO 

april 2015 Razgovor z Anton Vratušem Aktiv ZGO 

marec – april 2015 Pripravniki - študentje Aktiv ZGO 

maj 2015 Bronasto priznanje – dijak Jan 

Štefanec – Sodobna zgodovina 

Aktiv ZGO 

maj 2015 Prekmurje in prva svetovna vojna Aktiv ZGO 

september 2014 – junij 2015 Priprava in ocenjevanje pisnih 

izdelkov 

 

Aktiv ZGO 

 

 

 

 

6.1.7 Geografija 
 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Simona Varga, prof. 

 

Člana strokovnega aktiva sta tudi: 

 Drago Balajc, prof. 

 Majda Gomboc, prof. 
 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Pouk in ostale pedagoške aktivnostmi smo izvajali v skladu z zastavljenimi cilji, pri tem 

smo razvijali ključne kompetence, zastavljene v načrtu dela. 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Izvedli smo šolsko tekmovanje iz geografije (10. februar 2015) ter se udeležiti območnega 

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

zadolžen prof. Drago Balajc.  Šolskega tekmovanja se je udeležilo 42 dijakov, 15 dijakov 

je dobilo bronasta priznanja. Štirje dijaki so se uvrstili na območno tekmovanje in na 

državno tekmovanje, kjer so osvojili tri  zlata priznanja. Letošnje 20. državno tekmovanje 

smo 14. aprila 2015 organizirali Gimnazija Murska Sobota in SPTŠ. Dijaka Doroteja 

Gašpar in  Matjaž Malok sta se udeležila geografske olimpijade v Rusiji, kjer je Matjaž 

Malok dosegel srebrno medaljo.    

 

 



 

Projekti 

 

Člani aktiva smo sodelovali pri aktivnostih v okviru informativnega dne, promociji šole 

ter projektnih dnevih.  

Sodelovali smo pri zaključnih aktivnostih projekta Posodabljanje gimnazijskih programov 

in aktivnostih v projektu za dvig Socialnega in kulturnega kapitala. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

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

poglabljali svoje znanje iz različnih področij geografije. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Po potrebi smo izvajali individualne ure dopolnilnega pouka. V oddelkih 1. š,  2.  š , 3. š, 

4. š in 1. c smo izvajali individualne konzultacije. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Alpe 29.9.2014 4. letnik - matura  

skupina GEOB 

- 

Pohorsko Podravje 29.9.2014  4. letnik - matura  

skupina GEOG 

- 

* Vrstice lahko poljubno dodajate. 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Krapina in Trakoščan 18. 6. 

2015 

2. letniki ZGO, SLO, SOC, BIO 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Pomurje  23. 

oktober 

2014 

pri izbirnem 

predmetu v 2. letniku 

- 

Kras in Koprsko primorje 8. maj 

2015 

pri izbirnem 

predmetu v 2. letnik 

ZGO, KEM 

Črna Gora in BIH junij 

2015 

1. – 3. letnik  

Barcelona april 

2015 

1.– 3. letnik  

Praga 24. – 28. 

4. 2015 

1. – 4. letnik ZGO 



 

 

 

Terensko delo 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Lendava 24. in 25. 

9. 2014 

4. letniki - matura - 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

1.9. 2014 Nagradna ekskurzija za dijake – 

Koroška 

Simona Varga 

Drago Balajc 

16. in 18. 9. 

2014 

Dan mobilnosti Simona Varga 

29. 1. in 10.3. 

2015  

Potopisno predavanje Miran Šinko Simona Varga 

Majda Gomboc 

10. 2. 2015 Poskusna matura - geografija Majda Gomboc 

Drago Balajc 

23. 2. 2015 Predavanje o Japonski Ministrstvo za zunanje zadeve 

27. in 28. 3. 

2015 

Dan za spremembe – 

prostovoljstvo 

Simona Varga 

 

 

 

6.1.8 Biologija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Marjetka Maučec, prof. biologije 

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

Renata Dominko, prof. biologije 

Tadeja Zver, laborantka 

Ivica Glavak, laborant 

 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

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: 

26 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju,, 



 

2 srebrni priznanji na državnem tekmovanju (Iva Horvat, Anja Kleindienst), 

1 zlato priznanje na državnem tekmovanju (Dorotea Gašpar). 

 

2. Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 

42 bronastih priznanj na šolskem tekmovanju, 

2 srebrni tekmovanji na državnem tekmovanju (Žan Vrhovski, Zoja Tot), 

1 zlato priznanje (Dorotea Gašpar). 

 

3. Tekmovanje iz znanja naravoslovja za dijake 1. in 2. letnikov (EUSO) 

 

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Nuša Lukinovič in Mario Pezer. 

 

 

Projekti 

 

GMS gre v OŠ  

 

Računalniško podprt naravoslovni laboratorij: delavnice za učence osnovnih šol: 

Dihanje. 

Računalniško podprt naravoslovni laboratorij: delavnice za učence osnovnih šol 

Terensko in laboratorijsko delo: Bršljan, vpliv neživih in živih dejavnikov na 

rastlino. 

 

NAŠE OKOLJE JE NAŠ KAPITAL 

 

Naravoslovne delavnice za OŠ Beltinci in OŠ II Murska Sobota in vrtec iz Beltincev. 

 

 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Priprava dijakov na šolska in državna tekmovanja. 

Priprava dijakov na delavnice. 

Priprava dijakov na KVIZ. 

FNM v Mariboru - izvedba naravoslovnih delavnic. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Pomoč šibkejšim dijakom v vseh štirih letnikih. 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Dan znanosti na FNM 25. 9. 2014  Dijaki izbirnih KEM, FIZ 



 

v Mariboru naravoslovnih 

predmetov 

 

Terensko delo 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Ekologija - ekosistemi, 

prehranjevalne verige, 

prilagoditve organizmov 

Dunaj - Živalski vrt, 

Hiša palm, Hiša puščave 

26. 9. 2014 

(2. c in 2. š), 

29. 9. 2014 

(2. a in 2. B) 

 

2. letniki NEM 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas 

izvedbe 

Naslov dejavnosti Izvajalec  

3. 9. 2014 

 

Izvedba vaje za športne 

oddelke v Kraščih 

Marjetka Maučec 

26. 3. 2015 KVIZ iz znanja 

naravoslovja za OŠ 

Beltinci 

Marjetka Maučec 

15. 4. 2015 Biodiverziteta parka v 

Murski Soboti v 

sodelovanju z Zavodom 

RS za varstvo narave 

Renata Dominko 

22. 6. 2015 KVIZ iz znanja 

naravoslovja za 

srednješolce 

Marjetka Maučec 

 

 

6.1.9 Kemija 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Alenka Jelen 

 

Člani strokovnega aktiva so tudi: 

Damijana Hrastelj Ploj, prof. 

Tadeja Zver, laborantka 

Ivica Glavak, laborant 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Obseg pouka kemije kot temeljne naravoslovne znanosti se izvaja v okviru urnika 

Gimnazije Murska Sobota v obsegu : 

 

1., 2., in 3. letnik: 70 ur pouka, od tega 10 ur eksperimentalnih vaj. Pri vajah se dijaki delijo 



 

v skupine po največ 17 dijakov v skupini.  

 

4. letnik; 140 ur pouka od tega 20 ur laboratorijskih vaj. Pri vajah se dijaki delijo v skupine 

po največ 17 dijakov v skupini. 

 

Obseg pouka: 

Damijana Hrastelj Ploj 

Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. š, 2. a, 2. š.  

3. c, 3. š in  4. letnik; 140 ur pouka in 20 ur laboratorijskih vaj. 

 

Alenka Jelen 

Pouk kemije, za vsak oddelek 70 + 10 ur na šolsko leto: 1. a, 1. b, 1. c, 2. b, 2. c.  

3. a, 3. b in izbirni predmet kemija 35 ur v 2. in 3. letniku ter 35 ur razredništva.  

 

Tadeja Zver, laborantka pri kemiji. 

 

 Ivica Glavak, laborant pri kemiji. 

 

 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Šolsko in  državno tekmovanje iz kemije 

Priprava dijakov in izvedba za šolsko in priprava dijakov in spremstvo na državno 

tekmovanje za Preglovo priznanje iz znanja kemije. 

 

Projekti 

 

Damijana Hrastelj Ploj: 

Evropski teden zmanjševanja odpadkov, 

Teden mobilnosti, 

Odpadno je uporabno, 

Članica pritožbene komisije, 

Dijaška skupnost. 

 

Alenka Jelen: 

- zunanja ocenjevalka na maturi, 

- članica skupine bolničar.  

 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Damijana Hrastelj Ploj 

Delo z nadarjenimi dijaki, seminarske naloge, referati. Dodatne konzultacije, pomoč pri 

pripravi na tekmovanja, iskanju različne literature … 

 

 



 

Alenka Jelen  

FNM v Mariboru - izvedba naravoslovnih delavnic. 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Konzultacije in individualne ure po potrebi in po dogovoru z dijaki. 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Ogled Fakultete za kemijo in 

kemijski tehnologijo Maribor 

 / / 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Dan znanosti na FNM v 

Mariboru 

25. 9. 

2014 

Dijaki naravoslovnih 

predmetov 

KEM, FIZ, BIO 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

26. 3. 2014 

 

 

februar 2015 

 

 

 

KVIZ iz znanja naravoslovja za OŠ 

Beltinci 

 

Gimnazija gre v OŠ  

Delavnice za OŠ Beltinci in za malčke 

iz Vrtca Beltinci. 

Alenka Jelen 

 

 

Alenka Jelen 

15, 1. 2015  

 

 

marec 2015 

 

 

 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

Delavnica za OŠ Prosenjakovci - 

Priprava krem za roke in mazil za 

ustnice 

 

Delavnica za OŠ Beltinci- 

Določanje vitamina C v sokovih 

 

Konzultacije in priprava na 

laboratorijske vaje 

 

Konzultacije in priprava 

demonstracijskih poskusov 

 

Poprava poročil o laboratorijskem delu 

maturantov 

 

Alenka Jelen 

 

 

Alenka Jelen 

 

 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 



 

 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

avgust 2015 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

 

Skozi celo 

šolsko leto 

 

oktober, 

februar 

 

Celo šolsko 

leto 

Sestanek aktiva 

 

 

Nadzor na maturi 

 

 

Priprava LDN in pisanje poročil 

 

3. konferenca nar. Laško 

Skupni testi 

 

 

 

Poprava testov, poprava negativnih 

ocen 

 

Roditeljski sestanki 

 

 

Pedagoške konference 

 

Damijana Hrastelj Ploj 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Alenka Jelen 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Celo šolsko 

leto 

 

 

Celo šolsko 

leto 

 

23.-30.  avgust 

2015 

Govorilne ure 

 

 

Skupne govorilne ure 

 

 

 

Maturantski izlet 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

 

Damijana Hrastelj Ploj, Alenka 

Jelen 

 

Alenka Jelen 

 

 

6.1.10 Fizika 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Franc Trplan, prof. 

 



 

Člana strokovnega aktiva sta tudi: 

 dr. Renato Lukač 

 Branko Prelec, laborant 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Pouk fizike kot temeljne naravoslovne vede razvija dijakovo sposobnost za preučevanje 

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

preučevanju fizikalnih pojavov in da se seznani z glavnimi fizikalnimi koncepti in 

teorijami, ki povzemajo naše vedenje o materialnem svetu. Dijaki se seznanijo z vplivom, 

ki ga imajo odkritja v fiziki na razvoj tehnologije in na splošne predstave o materialnem 

svetu. 

 

Obseg pouka: 

1.,2. in 3. letnik: 70 ur pouka. Pri vajah se dijaki delijo v skupine po največ 17 dijakov v 

skupini.  

4. letnik: 140 ur pouka. Pri laboratorijskih vajah se dijaki delijo v skupine po največ 17 

dijakov v skupini. 

 

Franc Trplan 

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

3.š.  

Renato Lukač 

 pouk fizike, vsak oddelek 70+10 ur/šolsko leto: 1. a, 1. b, 1. c, 3. c.   

 pouk fizike, 140+35 ur/šolsko leto: 4. letnik - priprave na maturo iz fizike 

         predavanja in vaje na Višji strokovni šoli Murska Sobota  informatika: Programiranje  

1, Programiranje 2, VSPO 

 

 Branko Prelec: laborant pri fiziki 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Franc Trplan 

Astronomija 

 strokovno delo pri tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova priznanja, 

11.12.2014, 

 član šolske tekmovalne komisije 

 

Fizika: 

 priprava dijakov na tekmovanje iz fizike;  

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

27.3.2015; 

 član regijske tekmovalne komisije. 

 

 



 

Renato Lukač 

Astronomija: 

 

 strokovno delo pri šolskem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 11.12.2014: predsednik šolske tekmovalne komisije, lokalni organizator 

šolskega tekmovanja; 

 priprava dijakov za tekmovanje iz astronomije: Darko Kolar (zlato priznanje in 3. 

nagrada na državnem tekmovanju, udeležba na olimpijadi); 

 strokovno delo pri državnem tekmovanju v znanju astronomije za Dominkova 

priznanja, 10.1.2015: vodja tekmovanja za skupino severna in vzhodna Slovenija;  

 priprava in izvedba državnega tekmovanja iz astronomije.  

Fizika 

 priprava dijakov na tekmovanje iz fizike.  

 

 

 

Raziskovalne naloge 

Franc Trplan 

Tema: Hoja (Luka Ternar, 2. b, Nika Bunderla, 2. b) 

 

Renato Lukač 

Tema: Pomen primernega tlaka v pnevmatikah (Darko Kolar, 4. c, Sandi Režonja, 4. a, Iva 

Drvarič, 4. a) 

Zlato priznanje na državnem srečanju. 

 

 

 

Projekti 

 

Franc Trplan 

 član delovne skupine za pred maturitetne preizkuse 

 član pritožbene komisije 

 namestnik vodje zaklonišča 

 Izdelava e-gradiv na OpenProf 

Renato Lukač 

 Festival računalništva, informatike in sodobnih komunikacij FRiSK 2014, Murska Sobota; član 

programskega odbora in predavatelj 

 Znanstvena konferenca PAZU, 28. in 29. november 2014, aktivna udeležba, organizacijski 

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

prispevek v Pomurskih obzorjih. 

 LAN-Party Epicenter s spid.si na Gimnaziji Murska Sobota in SPTŠ, februar 2015 in julij 

2015: organizacija  

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

 Upravljanje in vzdrževanje:    

 internetni strežniki,   

 omrežna komunikacijska oprema, 



 

 deloma računalniška oprema,   

 brezžično omrežje EDUROAM, 

 računalniška učilnica (OS GNU/Linux) 

 član in predsednik Sveta Gimnazije Murska Sobota 

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

 član strateškega sveta Višje strokovne šole Murska Sobota 

 podpredsednik AD Kmica 

 predsednik nadzornega odbora PAZU 

 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

Franc Trplan 

 FNM v Mariboru – izvedba naravoslovnih delavnic. 

 

Renato Lukač 

 OIV Astronomija 

 OIV Popularizacija znanosti  

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Po potrebi in dogovoru je bila dijakom nudena pomoč. 

 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost medpredmetnega 

povezovanja 

Obisk Info centra ICJT, Brinje 

40, Dol pri Ljubljani, Inštitut 

Jožef Stefan 

24.11.2014 4. letnik – matura Kemija 

 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost medpredmetnega 

povezovanja 

Dan znanosti na FNM v 

Mariboru 

25. 9. 2014 Dijaki 

naravoslovnih 

predmetov 

KEM, FIZ 

Ekskurzija v Barcelono od 24. do 

28.4.2015 

Dijaki prvih in 

drugih letnikov 

GEO, ŠVZ 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota 

22.6. 2015 Dijaki 3. C  BIO 

 

 



 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

3.9. 2014 Izvedba vaje za športne oddelke v Kraščih Franc Trplan 

4.9.2014 Izvedba astronomskega večera v Kraščih Renato Lukač 

26.3.2015 KVIZ iz znanja naravoslovja za OŠ Beltinci Franc Trplan 

23.4.2015 
Razkritje plakata ob 25. obletnici vesoljskega 

teleskopa Hubble 
Renato Lukač 

maj 2015 AstroVid(eo) Renato Lukač 

Šolsko leto 

2014-15 

Izdelava učnih pripomočkov: 

1)  Mejenje svetlobnega toka 

2) Električni nihajni krog 

3) Mešanje barv 

Branko Prelec 

Franc Trplan 

Renato Lukač 

 

 

 

6.1.11 Informatika  

 

ČLANSTVO 

 

Vodja in članica aktiva: Romana Vogrinčič, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

Pouk informatike se izvaja v za to specializirani učilnici.  

1. letnik: 

En del pouka je za vse dijake istega oddelka skupen, pri vajah pa se dijaki delijo v 2 

skupini, pri čemer je ena skupina pri pouku, druga pa je v tem času prosta oz. ima 

malico. Idealno bi bilo, če bi se dalo vaje izvajati v blok urah, vendar pri vseh oddelkih 

zaradi zahtev urnika (in proste ure za malico) žal to ni mogoče. 

4. letnik 

Predmet je izbirni predmet za maturo, ki ga lahko dijaki izberejo poljubno. Šteje med 

naravoslovne predmete. Izvaja se v okviru 140 ur, čeprav je snov po učnem načrtu 

razdeljena na 210 ur.V okviru predmeta dijaki izdelajo projektno maturitetno nalogo, ki 

v skupnem seštevku predstavlja 20 % ocene. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja: 

november 2014: Izvedba šolskega tekmovanja v računalniški in informacijski 

pismenosti BOBER  -  32 bronastih priznanj;  

januar 2015: Izvedba šolskega računalniškega tekmovanja ACM – 2 bronasti 

priznanji;  

marec 2015: Državno računalniško tekmovanje - 1 srebrno priznanje, 2 bronasti 

priznanji. 

 

 

 

 



 

Projekti: 

 

september 2014: Evropski dan jezikov (sodelovanje z EP v Murski Soboti); 

december 2014: GMS gre v OŠ: Računalništvo brez računalnika; 

december 2014: Svetovni Teden poučevanja računalništva in informatike; 

maj 2015: GMS gre v OŠ Desetprstno slepo tipkanje. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki: 

 

- delavnice iz programiranja Code.org, Code.HS; 

- delavnica HTML – urejanje spletne strain; 

- sodelovanje pri glasbeni delavnici. 

 

 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

Individualne konzultacije pred pisnimi preverjanji znanja 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije 

Dnevi računalništva in 

informatike  

FRISK 

Datum 

 

26. 10 

 

5. 12.  

Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

1 in 4. letnik 

 

1 in 4. letnik 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

GLASBA 

    

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas 

izvedbe 

Oktober 

2014 

2014/15 

 

26. 9. 2014 

27. 9. 2014 

 

 

29. 9. 2014 

 

20. 1. 2015 

14. in 15. 

2. 2015 

 

Naslov dejavnosti 

Recenzija 

maturitetnih nalog 

Recenzija e-

učbenika 

 

Spremstvo dijakov 

v Porabje 

Spremstvo dijakov 

na gledališko 

predstavo ob dnevu 

darovanja organov 

Spremstvo dijakov v 

Lendavo – galerija 

Predstavitev poklica 

in študija informatik 

Izvajalec  

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

 

 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

 

 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 



 

2014/15 

2014/15 

2014/15 

 

2014/15 

2014/15 

2014/15 

2014/15 

 

2014/15 

2014/15 

 

 

v sodelovanju s FRI 

Informativni dan 

Članstvo v šolskem 

skladu 

Govorilne ure 

Roditeljski sestanki 

in korespondenca 

razredniška opravila 

 

sestavjanje in 

poprava testov 

pedagoške in 

redovalne 

konference 

sodelovanje na 

prireditvah 

sodelovanje pri 

projektnih dnevih 

usklajevanje 

ocenjevalnih 

kriterijev 

medpredmetne 

povezave (GLA) 

udeležba na 

seminarjih za 

profesorje 

informatike 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

 

Romana Vogrinčič 

 

 

 

 
 

 

 

6.1.12 Sociologija, psihologija, filozofija 

 

ČLANSTVO 

Vodja aktiva: Melisanda Sedonja, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

Melisanda Sedonja, prof. 

Drago Balajc, prof. 

 mag. Sonja Žilavec Nemec, prof. 

 Irena Horvat, prof in  

 mag. Jasna Vuradin Popović, prof. 

 

 

 

 

 



 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 

 

PSIHOLOGIJA: 

- 8 ur 3. letniki 

- 5 ur 4. letniki, izbirni maturitetni predmet (23 dijakinj) 

- 6 ur dopolnjevanje obveze na Gimnaziji Franca Miklošiča, Ljutomer ( 4. letnik, 

izbirni maturitetni predmet (29 dijakov) 

- 1 ura konzultacije 3. š in 4. š 

SOCIOLOGIJA: 

- 8 ur 2. letniki/ menjava profesorjev zaradi bolniške 

- 5 ur 4. letniki, izbirni maturitetni predmet (35 dijakov) 

FILOZOFIJA: 

-  10 ur 4. letniki 

-  2 uri ZGO, 2. letnik 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

 

Priprave dijakov na tekmovanje iz zgodovine 

 

Raziskovalne naloge 

PSI - Regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev, Puconci, april, 2015 – 1 bronasta, 1 

srebrna, 2 zlati priznanji; 

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 2015 – 1 bronasta. 

 

SOC - Regijsko tekmovanje mladih raziskovalcev, Puconci, april, 2015 –  2 zlati priznanji 

Državno tekmovanje mladih raziskovalcev, Murska Sobota, 2015 – 1 zlato priznanje in 1 

srebrno priznanje. 

 

Projekti 

 

PSI - sodelovanje v skupini za pripravo in spremljanje OIV, 

-sodelovanje v skupini za spremljanje skupnih testov, 

- Projekt Zavoda za šolstvo RS – članica predmetne skupine za psihologijo. 

 

SOC - sodelovanje v skupini za spremljanje skupnih testov. 

FIL  - sodelovanje z Galerijo Murska Sobota, 

       -  sodelovanje v skupini za spremljanje skupnih testov, 

       -  sodelovanje v skupini za pripravo in spremljanje OIV. 

        

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

PSI - Spodbujanje in razvijanje digitalnih, znanstvenih in socialnih kompetenc pri 

nadarjenih dijakih z uporabo spletnega okolja Mahara  (e-listovnik) 

 

SOC - Spodbujanje in razvijanje  znanstvenih in socialnih kompetenc pri nadarjenih dijakih 



 

FIL -  Spodbujanje in razvijanje znanstvenih in socialnih kompetenc pri  nadarjenih dijakih 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

PSI - Individualne konzultacije v živo in v elektronski obliki, večkratno ponavljanje 

pisnega ocenjevanja. 

Individualno svetovanje z dijaki s posebnimi potrebami. 

SOC - Individualno svetovanje z dijaki s posebnimi potrebami 

FIL -  Individualne konzultacije. 

          Individualno svetovanje dijakom s posebnimi potrebami 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije – matura 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina 

ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

  FIL – Dnevi računalništva 

(Tehniški muzej, 

Filharmonija) 

26.11.2014 4. letnik – 

maturitetna skupina 

Informatika, 

filozofija, umetnost 

 

 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije 

 

Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

FIL – Maribor (Univerzitetna 

knjižnica, Umetnostna galerija, 

SNG Maribor) 

 

 

FIL -  Ekskurzija v Krapino in 

Trakoščan 

    

 

6. 2. 

2015 

 

 

 

19. 6 

2015 

Dijaki 1. in 2. letnika                          Knjižnična in 

informacijska 

znanja, slovenski 

jezik, umetnost, 

filozofija, 

geografija, 

biologija in 

umetnost. 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Verstva  v Prekmurju Februar,

2015 

maturantje Zgod.,umetnost SOC – 5 ur 

 

   

 

Terensko delo 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Obisk razstav v okviru FIL. 

Krožka 

september 

2014 –

junij 2015 

1. letniki likovna umetnost, 

umetnostna  

zgodovina 

 



 

 

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe 

 

Naslov dejavnosti Izvajalec  

 

20. 11. 2014 

 

 

 

20. 11. 2014  

junij 2015 

 

Promocija šole 

Alkohol in mladi, Osnovna šola I, 

Murska Sobota,  

 

Promocija šole 

Svetovni dan filozofije (dejavnosti) 

 

Promocija šole 

Likovna delavnica v Galeriji 

Murska Sobota  

Jasna Vuradin Popović 

 

 

 

Melisanda Sedonja 

1. 4.  2015 Duševno zdravje, Osnovna šola Sv. 

Jurij ob Ščavnici 

Jasna Vuradin Popović 

december, 2014 

 

 

Sodelovanje z O.Š. Sv. Jurij 

Rogaševci - 

apliciranje vprašalnika za 

raziskovalno nalogo o stresu 

Jasna Vuradin Popović 

december, 2014 Pomoč pri zbiranju podatkov za 

raziskovalno nalogo študentki 

psihologije -  

apliciranje vprašalnika o 

prijateljstvu 

Jasna Vuradin Popović 

september 2014 – junij 

2015 

 

september 2014 – junij 

2015 

Spremstvo dijakov na kulturnih 

predstavah 

 

Sodelovanje pri poklicnem 

svetovanju za dijake – aplikacija 

Hollandovega vprašalnika 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja 

 

Jasna Vuradin Popović 

7.10. in 6.11.2015 

 

Predavanje za starše 2. a in 2. c 

Značilnosti mladostnikov, GMS. 

 

 

Jasna Vuradin Popović 

maj – junij, 2015 

 

Nadzor na maturi  

 

 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja  

     april, maj 2015 

 

Ocenjevanje maturitetnih 

seminarskih nalog 

 

Jasna Vuradin Popović 

september 2014 – julij 

       2015 

 

Pedagoške in redovalne konference 

 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja 

september 2014 – 

junij 

       2015 

 

Govorilne ure (individualne in 

skupne) 

 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja 



 

november 2014, junij 

2015 

 

22.8. 2014 

 

21. 8. 2015 

Izobraževanje (Kako raziskovati, 

ZOTKA, Seminar za zunanje 

ocenjevalce, RIC) 

Seminar Usposabljanje učiteljev 

filozofije v gimnaziji 

Seminar Formativno spremljanje 

Jasna Vuradin Popović 

 

 

 

Melisanda Sedonja 

januar 2015 Maturantski ples  

 

Jasna Vuradin Popović 

februar 2015 

 

Informativni dan 

 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja  

marec 2015 Popravljanje  in ocenjevanje 

poskusne mature 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja 

september 2014 – junij 

2015 

Priprava in ocenjevanje pisnih 

izdelkov 

Jasna Vuradin Popović 

Melisanda Sedonja  

  april, maj 2015 

 

Ocenjevanje maturitetnih 

seminarskih nalog 

 

Irena  Horvat 

februar 2015 

 

Informativni dan 

 

Irena  Horvat 

marec 2015 

 

Popravljanje  in ocenjevanje 

poskusne mature 

 

Irena Horvat 

september 2014 – junij 

2015 

Priprava in ocenjevanje pisnih 

izdelkov 

 

Irena Horvat 

 

 

 

6.1.13 Umetnost 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Tomi Bušinoski, prof. 
 

Člani strokovnega aktiva: 

Tomi Bušinoski, prof. 

mag. Martina Mihoković, prof. 

 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.) 
 

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

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

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

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

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

obveznih izbirnih vsebin umetnosti. 
 

 

 

 



 

DRUGO STROKOVNO DELO 

 

Tekmovanja 

Dijaki so se prijavljali na nekatere glasbene razpise. Prijavljali so se na pobudo profesorja 

glasbe, vendar v samostojni režiji. 

 

 

Projekti: 

 

- GMS gre v OŠ, vodja projekta Tomi Bušinoski, 

- sodelovanje z Galerijo Murska Sobota, 

- gledališki projekt Jugendkultursommer Ingolstadt. 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

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

Gimnazije Murska Sobota in drugod (IZUM, dobrodelne prireditve, Festival talentov na 

OŠ F. Prešerna Črenšovci, ...). Dijaki so se tako vključevali v glasbene skupine in 

zasedbe. 

 

Dijaki so se vključili v likovni krožek. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

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

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

Maribor (Univerzitetna 

knjižnica, Umetnostna galerija, 

SNG Maribor) 

6.2.2015 dijaki 1. letnika knjižno-informacijska 

znanja, slovenski 

jezik, likovna 

umetnost, glasbena 

umetnost 

 

Terensko delo 

Naslov ekskurzije Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

obisk vseh razstav v tekočem 

šolskem letu v Galeriji Murska 

Sobota, 

delavnice ob razstavah 

september 

2014-

junij 2015 

dijaki prvega letnika 

in dijaki 2. š 

likovna umetnost, 

umetnostna zgodovina 

 

 

 

 



 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti Izvajalec  

2. 12. 2014 7. medrazredni koncert dijaki prvega letnika 

16. 4. 2015 8. medrazredni koncert dijaki prvega letnika 

24. 9. 2014 delavnica za dijake prvega letnika Tomi Bušinoski 

12. 3. 2015 koncert zbora Carmina Slovenica Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2014/15 

konference in seje UZ Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2014/15 

konference in seje UZ Martina Mihoković 

šol. leto 

2014/15 

govorilne ure Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2014/15 

govorilne ure Martina Mihoković 

šol. leto 

2014/15 

šolska prehrana Martina Mihoković 

šol. leto 

2014/15 

organizacija OIV Tomi Bušinoski 

šol. leto 

2014/15 

vzdrževanje eAsistent-a Tomi Bušinoski 

feb.-apr. 2015 raziskava PISA Tomi Bušinoski 

 

 

 

 

 

6.1.14 Športna vzgoja 

 

ČLANSTVO 

 

Vodja aktiva: Janko Hochstätter, prof. 

 

Člani strokovnega aktiva: 

Mitko Nasevski, prof. 

Marjan Horvat, prof. 

Franc Hauko, prof. 

 

IZVAJANJE POUKA (posebnosti ipd.): 
 

- izvajanje pouka na več lokacijah: Osnovna šola I in II, 

- prilagoditve pri urah dijakom s posebnimi potrebami. 

 

 

DRUGO STROKOVNO DELO 
 

Tekmovanja: 

- sodelovanje na vseh razpisanih srednješolskih tekmovanjih s strani  

            ministrstva in občinskih panožnih zvez, 

- mednarodna športna tekmovanja. 



 

 

Raziskovalne naloge 

- pomoč in soudeležba pri raziskovalnih nalogah Fakultete za šport. 

 

Projekti 

 

- sodelovanje v različnih projektih: Zdrav življenski slog, GMS gre v oš, ISF 

tekmovanja, organizacija Področnih inDržavnih srednješolskih tekmovanj ( futsal, 

odbojka, košarka ). 

 

Drugo delo z nadarjenimi dijaki 

 

- priprave šolskih ekip in posameznikov  za šolska športna tekmovanja,  

- priprava dijakov za sprejemne izpite na FŠ. 

 

Pomoč šibkejšim dijakom 

 

Ekskurzije in terensko delo 

 

Obvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije:  

-ogled športnih prireditev 

Datum 

 

Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

    

 

 

 

Neobvezne ekskurzije v okviru OIV 

Naslov ekskurzije: - maraton 

Treh src, Spust po reki Muri, 

Datum Ciljna skupina 

(letnik, skupina ipd.) 

Možnost 

medpredmetnega 

povezovanja 

    

 

Druge opravljene dejavnosti strokovnega aktiva v šolskem letu 2014/2015 

 

Čas izvedbe Naslov dejavnosti- 

Paintball, Tečaj tenisa, 

Izpopolnjevanje tehnik 

plavanja, Odbojka na mivki 

Izvajalec: aktiv športne vzgoje 

   

 

 

 



 

 

 

 

7  PROJEKT DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA 

 

Gimnazija Murska Sobota je bila v šolskem letu 2014–2015 v mreži šol in vrtca nosilka 

projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala z naslovom Naše okolje je naš kapital. 

Koordinatorica projekta je bila Simona Varga, prof. geografije. 

 

Partnerji v mreži: 

 Šola koordinatorica Partnerske šole 

Gimnazija Murska Sobota Vrtec Beltinci OŠ Beltinci OŠ II Murska Sobota 

 

V akcijskem načrtu smo s partnerskimi zavodi opredelili skupne dejavnosti v okviru projekta 

Dvig socialnega in kulturnega kapitala ter že utečenim dejavnostim poiskali dodano vrednot 

v okviru dejavnosti in načina dela, ki podpirajo sedem vidikov socialnega in kulturnega 

kapitala. Poleg že opisanih dejavnosti smo razpisali natečaj za literarne in likovne prispevke. 

 

Skupni vidiki:  

  medgeneracijsko in vrstniško povezovanje, ki smo ga želeli okrepiti z uvajanjem skupnih 

pravil in vrednot, ob tem pa spodbujati razvoj socialne mreže, ki se gradi ob skupnih 

dejavnostih; 

  skrb za okolje (globalno in lokalno) kot osrednja vsebina pri razvijanju prostovoljstva, 

obeleževanju skupnih simbolov in vrednot; 

  povezovanje z lokalno skupnostjo pri izvajanju dejavnosti kot pomemben vzvod za vpliv 

šole (vrtca) na skupnost in nasprotno;   

  trajnostno delovanje z zavedanjem, da je pomemben vsak posameznik ali skupina  s svojim 

prispevkom pri uresničevanju skupnih ciljev v družbi.  

 

Pri razrednih urah  so srednješolci razmišljali o svojih socialnih mrežah in o tem, kako jih 

uporabiti. Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje sta bili ključni dejavnosti za dvig 

socialnega in kulturnega kapitala.  

 

 Povezovanje z lokalnim okoljem je bilo naše najpomembnejše področje delovanja, zato smo 

se udeležili različnih akcij v sodelovanju z domovi za starejše, občino, s krajevno skupnostjo, 

z različnimi društvi ipd.  

 

 

Skupne aktivnosti v mreži:  

 dan športa v osnovni šoli II Murska Sobota, 

 naravoslovne delavnice v Gimnaziji Murska Sobota, 

 kulturni večer v Osnovni Šoli Beltinci, 

 predstavitev e-slikanice v Vrtcu Beltinci. 

 

Pri posameznih aktivnostih, ki smo jih izvajali v okviru projekta Dvig socialnega in 

kulturnega kapitala, so poleg koordinatorice sodelovali člani vseh predmetnih aktivov. 

 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali  v okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, 

poleg neposrednega učinka prinašajo tudi posredno vrednost, pri čemer lahko izpostavimo 



 

mreženje kot element vseh dejavnosti. Vrednost novih socialnih stikov pri razvijanju dobrih 

odnosov vseh vključenih deležnikov je trajna in v končni fazi postane vrednota, ki jo 

medgeneracijsko vedno kakovostneje vključujemo v dejavnosti vzgojno-izobraževalnih 

zavodov tudi za prihodnje generacije.   

 

 

8 MATURA 2015 

 

 

Rezultati opravljanja mature v spomladanskem roku leta 2015 

 

 

 

 

Razred 

Število dijakov, ki so maturo 

opravljali prvič 

Število dijakov, ki so uspešno 

opravili maturo 

Povprečno 

število točk 

4. a 27 27 20,93 

4. b 20 19 18,00 

4. c 27 26 18,26 

4. d 25 24 16,84 

4. š 22 22 17,73 

Skupaj 121 118 (97,5%) 18,42 

 

Povprečno število točk na državni ravni je 19,79. 

 

Zlati maturanti v spomladanskem roku so bili štirje: Iva Drvarič, Iva Horvat, Sandi Režonja in 

Valentin Vogrinčič. V jesenskem roku je zlati maturant postal tudi Jan Žuntar. 

Skupno je k spomladanskemu in jesenskemu roku  k maturi pristopilo 128 dijakov Gimnazije 

Murska Sobota. Uspešnih je bilo 124 dijakov (96,8 %). 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Strokovno organizacijsko delo 

 

Delo v knjižnici obsega nakup knjig in drugega gradiva (leposlovnih in strokovnih knjig ter 

učbenikov). Prednost ima nakup učbenikov za učitelje. Zaradi trenutnega finančnega stanja je 

bil obseg nakupa zmanjšan. Nakup se izvede po posvetu s strokovnimi delavci, splošno 

gradivo pa knjižničarka nakupuje po lastni presoji in glede na razpoložljiva sredstva. 

Knjižničarka skrbi za obdelavo knjig in drugega informacijskega gradiva (katalogizacijo, 

klasifikacijo, 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 se iz leta v leto veča, 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 

knjižnično-informacijskega znanja in medpredmetnega povezovanja. Pri teh urah so dijaki 

seznanjeni z ureditvijo knjižnega fonda, z načinom izposoje in tudi z vrsto in uporabo 

strokovnih priročnikov (leksikonov, enciklopedij in slovarjev). Knjižnično-informacijska 

znanja so del obveznih izbirnih vsebin,  namenjenih je 15 pedagoških ur od 1. do 4. letnika.        

 

Pri pridobivanju knjižnično-informacijskega znanja sta knjižničarka in pripravnica Jana 

Merica izvedli pedagoške ure za dijake prvega letnika, in sicer Navajanje in citiranje literature 

za izdelavo pisnih nalog. 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), realizirano v okviru KIZ; 

– za dijake prvih letnikov branje knjige Ime mi je Damjan, avtorice Suzane Tratnik in 

pisanje eseja na ravni med-predmetnega povezovanja med knjižnico in slovenskim 

jezikom; 

– 9. 10. 2014  gostovanje pisateljice Suzane Tratnik  v okviru prireditve Oko besede  in  

razgovor z dijaki prvih letnikov; 

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

–    udeležbo na projektnem dnevu pri Bukovniškem jezeru;  

–    dejavna vključitev v skupino za humanitarne dejavnosti; 

–    organiziranje novoletnega bazarja, katerega izkupiček (200 evrov) je polepšal praznike    

      dvema dijakinjama naše šole; 

–   sodelovanje knjižničarskega krožka z bazarjem na medrazrednem koncertu 1. letnikov,   

     2. 12. 2014; 

– 6. 12. 2014 predstavitev knjižničarskega krožka na Mikloševem senju in 23. 12. 2014 

predstavitev na božično-novoletnem sejmu v Murski Soboti; 

–    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;  

–    sprotna skrb za knjižni kotiček pri zbornici ter urejanje in pripravljanje 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, itd.); 

– 6. 2. 2015 v okviru KIZ obisk Univerzitetne knjižnice Maribor za dijake 1. letnikov 

– sodelovanje in predstavitev knjižnice na informativnem dnevu 13. in 14. 2. 2015; 

–    mentorstvo knjižničarke pripravnici, dipl. bibliotekarki Jani Merica;  

– sodelovanje s Centrom za socialno delo in koordinatorstvo dvema udeležencema družbeno 

koristnega dela   

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

     informatorke.  

 

Strokovno izpopolnjevanje 

 

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

založbami, z Društvom šolskih knjižničarjev in z Zvezo bibliotekarskih društev, 22. 8. 2014 

se je udeležila izobraževanja Poti za izboljšanje učnih dosežkov učencev v osnovni in srednji 

šoli v okviru Izobraževanja srednješolskih učiteljev za predmet knjižnično-informacijsko 

znanje, od 26. 3. 2015 do 27. 3. 2015 se je udeležila tudi bibliopedagoškega izobraževanja, ki 

ga je izvedel Zavod RS za šolstvo.  

 

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. 8. 4. 2015 je v okviru medknjižničnega sodelovanja obiskal Dvojezično srednjo šolo v 

Lendavi in se družil z dijaki tamkajšnje šole, ogledal pa  si je tudi Mestno knjižnico v 

Lendavi. 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 2015–2016 smo kupili  nove učbenike (prenovljeni za 

geografijo v tretjem letniku, za matematiko v četrtem letniku, za umetnostno vzgojo v prvem 

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 petindevetdeset  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.  

 



 

 

10 ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Vodila jo je socialna delavka Brigita Hari.  

Njeno delo je temeljilo na Programskih smernicah svetovalnega dela za gimnazije. Pretežno 

se je nanašalo na naslednja področja:  

- načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela,  

- razvojno analitične naloge,  

- svetovalno delo z dijaki,  

- svetovanje učiteljem,  

- svetovanje staršem,  

- strokovno izpopolnjevanje,  

- priprava gradiv, dokumentiranje svetovalnega dela in drugo.  

Svetovalna delavka je svojo obvezo dopolnjevala na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska 

Sobota v obsegu 10 odstotkov. Njeno delo je temeljilo na svetovalnem delu z dijaki s 

posebnimi potrebami in  z dijaki z učnimi težavami.  

Udeleževala se je mesečnih pedagoških konferenc. 

 

NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA 

SVETOVALNEGA DELA:  

- oblikovanje oddelkov prvega letnika za šolsko leto 2014/15 (štirje oddelki), 

- oblikovanje ostalih oddelkov, upoštevajoč prepise, izpise in ponavljanja (trinajst oddelkov), 

- sodelovanje pri evalvaciji dela šole (vpis, osip, učni uspeh),  

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

- sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva (13.2.2015), 

- organizacija pred informativnega dne za dijake četrtih letnikov, ki se je odvijal na Gimnaziji  

  Murska Sobota (5. 12. 2014). 

 

RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE:  
- analiza vpisa novincev,  

- analiza vpisa na fakultete (prve želje),  

- priprava podatkov o dosežkih dijakov,  

- analiza vprašalnika za dijake prvih letnikov o pričakovanjih, ki smo ga izvedli ob začetku  

  šolskega leta in analiza vprašalnika o zadovoljstvu dijakov prvega letnika, ki smo ga izvedli   

  na   koncu šolskega leta, 

- analiza namer učencev devetega razreda, ki se v šolskem letu 2015/16 nameravajo šolati  

  izven   Pomurja; 

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

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

  šport),  

- priprava ŠOL-S poročila, 

- koordinacija pri Timss raziskavi (fizika, matematika), 

- koordinacija pri raziskavi Espad (sodelovanje s Kliničnim centrom Ljubljana), 

- pomoč dijakom Srednje zdravstvene šola Murska Sobota pri izvedbi ankete med dijaki  

  Gimnazije Murska Sobota na temo zdrave prehrane.  

 

 

 

 



 

SVETOVALNO DELO Z DIJAKI:  

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

  pri  pridobitvi otroških dodatkov, štipendij, družinskih pokojnin, denarnih pomoči, subvencij  

  pri malici, prevozih in učbenikih);, 

- vpis in sprejem novincev (uvodni razgovor s kandidati, sprejem in kontrola ustreznih   

  dokumentov, zapis posebnih kandidatovih želja in potreb);  

- informacije in pomoč pri prenosu prijav;  

- informacije in pomoč pri prešolanju ali ponavljanju letnika;  

- vpis dijakov tujcev (svetovanje in priprava dokumentacije); 

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

  (obravnavanih je bilo 29 dijakov; veliko dijakov je dnevno prihajalo po različne informacije  

  in   nasvete);  

- sodelovanje z razredniki pri reševanju posameznih težav v razredu in sodelovanje z  

  razredniki   pri pripravi pedagoških pogodb; 

- organizacija sistematičnih pregledov za prve letnike; 

- sodelovanje pri pripravi dijakov na ustni izpit iz nemške diplome (8. 12. 2014 in 9. 12. 

2014). 

  

 

 

SKUPINSKE OBLIKE DELA Z DIJAKI ZARADI IZBOLJŠANJA KVALITETE 

UČENJA IN POKLICNA ORIENTACIJA  

 

1. letniki (1. a, 1. b, 1. c, 1. š) 

 

Prvo srečanje (september 2014)  

- Predstavitev dela svetovalne službe, podajanje različnih informacij in namigov za lažje  

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

 

Drugo srečanje (oktober 2014) 

- Delavnica na temo načrtovanje časa in priprava učnega okolja.  

 

Tretje srečanje (oktober 2014)  

- Delavnica na temo metod učenja in prepoznavanje lastnega stila učenja.  

 

Četrto srečanje (november 2014)  

- Delavnica na temo motivacije.  

 

Peto srečanje (december 2014)  

- Delavnica na temo priprave na test, obravnava stresnih situacij in učenja tehnik za  

  premagovanje stresa.  

 

Šesto srečanje (maj 2015)  

- Pogovor o uresničitvi pričakovanj in o zadovoljstvu z učnim uspehom.  

 

Delavnice so vključevale igre vlog, reševanje delovnih listov in  in razprave.  

Za dijake prvih letnikov smo organizirali predavanje na temo zdrave spolnosti (Društvo 

študentov medicine Maribor, v okviru projekta Ljubezen in spolnost). 

 



 

Za dijake 1. a, 1. b, 2. a in 3. a smo organizirali predavanje z delavnico z naslovom  Od stiske 

do duševne motnje (21. 4. 2015, Društvo Ozara). 

 

 

2. letniki (2. a, 2. b, 2. c, 2. š) 

 

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

srečanj z dijaki.  

 

3. letniki (3. a, 3. b, 3. c, 3. š) 

 

Prvo srečanje (november 2014)  

- Intenzivni pogovori v smeri odkrivanja poklicnega cilja, posredovanje gradiv, informiranje  

  dijakov.  

 

Drugo srečanje (januar 2015)  

- Odkrivanje poklicnih interesov, posredovanje informacij, posebnosti vpisnega postopka,  

  dogovor o ogledu delovnih organizacij, predstavitev računalniškega programa Kam in kako.  

 

Tretje srečanje (februar 2015)  

- Spoznavanje fakultet in programov,  

- predstavitev vprašalnika Vodič za načrtovanje izobraževalne in poklicne poti,  

- spoznavanje bolonjskega sistema izobraževanja (srečanje z dijaki študenti),  dokončen  

  dogovor  o spoznavanju poklicev v delovnem okolju.  

 

Četrto srečanje (maj 2015)  

- Vtisi po ogledu delovnih organizacij,  

-  izbirni predmeti v povezavi s smerjo študija.  

 

Z dijaki 3. a, 3. b, 3. c in 3. š razreda smo reševali vprašalnik Vodič za planiranje 

izobraževalne in poklicne poti dr. Johna L. Hollanda in jim pomagali pri interpretaciji 

rezultatov.  

 

SPOZNAVANJE POKLICEV V DELOVNIH ORGANIZACIJAH 

V času zimskih počitnic (od 16. 2. 2015 do 20. 2. 2015) smo organizirali oglede poklicev v 

različnih institucijah v Murski Soboti in njeni bližini.  

 

Dijaki tretjih letnikov so obiskali:  

- Ambulanto za klinično psihologijo Marjeta Orešnik Žalik (klinična psihologija), 

- Center za socialno delo M. Sobota (socialno delo), 

- Policijsko postajo Murska Sobota (policija, kriminalistika),  

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

- Zdravstveni dom M. Sobota (logopedija). 

 

4. letniki (4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. š) 

 

Prvo srečanje (september, oktober 2014)  

- Posredovanje splošnih informacij, dogovor glede predstavitve fakultet in visokih šol,  

   informacije glede študija v tujini, spoznavanje bolonjskega procesa, vpisnega postopka in  

   izračuna minimumov.  



 

 

Drugo srečanje (december 2014)  

- Posredovanje informacij, gradiv o fakultetah, pogovor v smeri želja, interesov in   

  sposobnosti,  pogovor o možnostih zaposlitve, seznanitev z informacijami Zavoda RS za   

  zaposlovanje.  

 

Tretje srečanje (januar 2015)  

- Posebnosti vpisnega postopka, priprava na informativni dan.  

 

Četrto srečanje (februar 2015)  

- Predstavitev razpisa za vpis, izpolnjevanje prijav za vpis.  

 

Peto srečanja (marec, april 2015)  

- Pogledali smo stanje prijav na fakultetah, pogovarjali smo se o možnostih pridobitve  

  štipendij,  o bivanju v študentskih domovih, o zaposlitvenih možnostih in načinih sklenitve  

  delovnega   razmerja.  

 

 

Šesto srečanje (maj 2015) 

-Pogledali smo rokovnik za vpis na fakultete in zbrali prve študijske želje. 

 

Svetovalna delavka je 9. 2. 2015 izvedla dveurno predavanje za dijake maturante pri predmetu 

sociologija  na temo Družina. 

 

 

Dijake smo informirali preko šolske oglasne deske in šolske spletne strani, pripravili smo 

različna interna gradiva in posredovali gradiva univerz in Zavoda RS za zaposlovanje. 

 

 

PREDSTAVITEV FAKULTET  
Za dijake tretjega in četrtega letnika smo 5. 12. 2014 organizirali predstavitve fakultet. 

Predstavile so se: 

Biotehniška fakulteta LJ, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za 

matematiko in fiziko LJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo LJ, Fakulteta za 

računalništvo in informatiko LJ, Filozofska fakulteta LJ, Pedagoška fakulteta LJ, Pravna 

fakulteta LJ, Fakulteta za varnostne vede LJ, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in 

informatiko MB, Fakulteta za energetiko MB, Fakulteta za naravoslovje in matematiko MB, 

Fakulteta za strojništvo MB, Filozofska fakulteta MB, Medicinska fakulteta MB, Pedagoška 

fakulteta MB, Pravna fakulteta MB. 

 

27. 3. 2015 smo imeli predstavitev Študentskih domov Maribor. Informacije o študiju in 

štipendijah so posredovali tudi člani Kluba Prekmurskih študentov.  

 

 

OBRAVNAVA DIJAKOV S POSEBNIMI POTREBAMI:  

- evidentiranje dijakov s posebnimi potrebami;  

- priprava individualiziranih programov;  

- predlaganje za postopek morebitnih novih kandidatov (pet kandidatov);  

- svetovanje staršem, dijakom in strokovnim delavcem šole;  

- zbiranje in shranjevanje dokumentacije;  
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- priprava poročil za računovodstvo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod  

  za   šolstvo Murska Sobota.  

 

PROSTOVOLJSTVO  
V šolskem letu 2014/2015 je svetovalna delavka vodila skupino 23. dijakov prostovoljcev, 

ki so aktivno delovali v okviru  vrtcev v Murski Soboti,  vrtca na Tišini, Male hiše, Hiše 

sadeži družbe, Osnovne šole II in Centra za starejše v Murski Soboti. Dijaki so se 

vključevali v bazar Anina zvezdica.  

15 dijakov prostovoljcev tretjega letnika je sodelovalo pri izvedbi 22. regijskih iger 

Specialne olimpijade Slovenije, ki so potekale 20. 5. 2015 v Murski Soboti. 

Dijaki prostovoljci so 11. 3. 2015 pomagali pri izvedbi športnih iger na Osnovni šoli IV. 

27. 3. 2015 smo v okviru dneva za spremembe obiskali Center za starejše v Murski Soboti. 

Dijaki prostovoljci so varovancem doma popestrili dan z glasbenimi točkami, igranjem kart 

in šahiranjem. 

Na povabilo Centra za starejše Murska Sobota smo jih 15. 5. 2015 ponovno obiskali in 

pripravili enourni glasbeno-kulturni program. Sodelovali so dijaki prvega in drugega letnika. 

Meseca marca 2015 smo zbirali oblačila in šolske potrebščine za družino v Kamencih, ki jim 

je pogorela hiša.  Sodelovali smo s Hišo sadeži družbe.  

 

 

 

 

UČENJE MALO DRUGAČE 

Štiri dijakinje prvega letnike so se  tedensko vključevale v aktivnosti Učenje malo drugače. 

 

PROMOCIJA ŠOLE: 

- sodelovanje pri pripravi informativnega dne, aktivna udeležba na informativnem dnevu; 

- sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva; 

- sodelovanje na festivalu IZUM, ki je potekal 26. 11. 2014 v Murski Soboti. 

 

 

NADARJENI 

 

Dejavnosti pri delu z nadarjenimi dijaki so bile naslednje: 

- zbiranje  in urejanje dokumentacije  (dokazil o nadarjenosti in poročil  

      osnovnih šol); 

- oblikovanje predlogov za evidentiranje in testiranje morebitnih novih  

      kandidatov; 

- zbiranje podatkov o dosežkih dijakov; 

- sodelovanje pri načrtovanju nagrajevanja uspešnih dijakov in sodelovanje pri  

      pripravi seznama nagrajenih dijakov. 

 

DOSEŽKI DIJAKOV NA MEDNARODNIH IN DRŽAVNIH TEKMOVANJIH V 

ŠOLSKEM LETU 2014/15 

 

 
Zap. 
št. 

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

1. KAJA CASAR 1. a mali nogomet, 
3. mesto 

profesorji športne 
vzgoje 
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2. ANA ROUS 1. b videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 
astronomsko vsebino, 

2. mesto 
 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 

3. HANA NEMEC 1. b videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 
astronomsko vsebino, 

2. mesto 
 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 

4. MARIO PEZER 1. b videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 
astronomsko vsebino, 

2. mesto 
 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 

5. MIŠA ŽNIDARIČ 1. b videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 
astronomsko vsebino, 

2. mesto 
 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 

6. MONIKA 
SKLEDAR 

1. b videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 
astronomsko vsebino, 

2. mesto 
 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 

7. KAJA TUŠKEI 1. c hitro in zanesljivo 
računanje, 
1. mesto, 

uvrstitev na meddržavno 
tekmovanje, ki bo 
potekalo v Latviji 

Nataša Hauko 
 
 
 
 

8. TINKARA 
FRANGEŽ 

1. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 
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9. VITA ŠIFTAR 1. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

10.  ALJAŽ VUČKIČ 2. a logika Valerija Režonja 
 

11. ANJA KUTOŠ 2. a mednarodno pevsko 
tekmovanje , 

Italija 
 

GLASBNE ŠOLA 
MURSKA SOBOTA 

12. DOROTEJA 
ČAHUK 

2. b judo, 
3. mesto 

 

Marjan Horvat 

13.  PETRA ŠBÜLL 2. b nemščina kot drugi tuji 
jezik 

 

Tatjana Svetanič 

14.  TILEN HORVAT 2. c igranje diatonične 
harmonike, 
96, 33 točk 

 

Dejan Raj 

15. LARA 
KERČMAR 

2. c mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

16.  NIKO GORJAN 2. š judo, 
3. mesto 

 

Judo klub 
Lendava 

17.  KAJA HORVAT 2. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

18.  KARMEN 
GODINA 

2. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

19. ŠPELA KOLBL 2. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

20.  LUKA ŽERJAV 2. š atletika, 
štafeta 4 x 100 m, 

3. mesto 
 

Franc Hauko 

21. ALEN 
FORJANIČ 

2. š atletika 
štafeta 4 x 100 m 

3. mesto 
 

Franc Hauko 
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22.  NINO CELEC 2. š atletika, 
štafeta 4 x 100 m, 

3. mesto 
 
 

Franc Hauko 

23. NINO CELEC 2. š atletika, 
skok v daljino, 
državni prvak 

 

     Franc Hauko 

24.  SANDI PUCKO 3. a razvedrilna matematika Jasna Čer Titan 
 
 

25.  MATEJ VOHAR 
 

3. a matematika Jasna Čer Titan 
 
 

26.  MATJAŽ 
MALOK 

3. a geografija 
uvrstitev na geografsko 

olimpiado, ki je bila v 
Rusiji v mestu Tver 

 
srebrno priznanje, drugo 
za Slovenijo v zgodovini 

teh tekmovanj 
 

 
Drago Balajc 

27.  ADELA 
PINTARIČ 

3. š mali nogomet 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

28.  TINA 
ZADRAVEC 

3. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

29.  NEJC AJLEC 3. š atletika, 
štafeta 4 x 100 m, 

3. mesto 
 

Franc Hauko 

30.  SANDI 
REŽONJA 

4. a razvedrilna matematika, 
1. nagrada 

 

Roman Činč 
 

31.  SANDI 
REŽONJA 

4. a raziskovalna naloga, 
VPLIV PRIMERNEGA 

TLAKA V PNEVMATIKAH 
 

Renato Lukač 
Igor Emri 

32. SANDI 4. a matematika Roman Činč 
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REŽONJA  
33.  MARKO 

DRVARIČ 
4. a matematika 

 
Roman Činč 

34.  IVA DRVARIČ 4. a raziskovalna naloga, 
AMERIKANIZACIJA 

MLADIH 
 

Irena Horvat 

35. IVA DRVARIČ 4. a raziskovalna naloga, 
VPLIV PRIMERNEGA 

TLAKA V PNEVMATIKAH 
 

Renato Lukač 
Igor Emri 

36.  VALENTIN 
VOGRINČIČ 

4. b kemija Damijana Hrastelj 
Ploj 

 
 

37. DOROTEA 
GAŠPAR 

4. c tekmovanje v znanju o 
sladkorni bolezni 

 

Renata Dominko 

38. DOROTEA 
GAŠPAR 

4. c geografija, 
uvrstitev na geografsko 

olimpiado, ki je bila v 
Rusiji v mestu Tver 

 

Drago Balajc 

39.  DOROTEA 
GAŠPAR 

4. c biologija 
 

Renata Dominko 

40. DARKO KOLAR 4. c razvedrilna matematika Metka Horvat 
 

41. DARKO KOLAR 4. c astronomija, 
3. nagrada 

 
 

Renato Lukač 

42. DARKO KOLAR 4. c uvrstitev na olimpiado iz 
astronomije, 
INDONEZIJA 

 

Renato Lukač 

43. DARKO KOLAR 4. c raziskovalna naloga, 
VPLIV PRIMERNEGA 

TLAKA V PNEVMATIKAH 
 

Renato Lukač 
Igor Emri 

44. DARKO KOLAR 4. c videonatečaj 
AstroVid(eo) za najboljše 

videoposnetke z 

Renato Lukač 
Bojan Jandrašič 
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astronomsko vsebino, 
2. mesto 

 
45.  SANJA ČAHUK 4. d judo, 

3. mesto 
 

Marjan Horvat 

46. NINA KOVAČ 4. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

47. NINA MARIČ 4. š mali nogomet, 
3. mesto 

 

profesorji športne 
vzgoje 

                                                                                                                                                                   

 

Dijaki, ki so bili uspešni na tekmovanjih  ali drugače aktivni v okviru šole, so bili na 

nagradni ekskurziji v Varaždinu. 

 

SVETOVALNO DELO Z UČITELJI:  
- sodelovanje z razredniki v primerih obravnav dijakov in dnevni pogovori v povezavi z  

  učnim   uspehom, disciplino in različnimi stiskami dijakov, - sodelovanje z učitelji v  

izboljšanja učnega uspeha dijakov in vodenja razreda, 

- sodelovanje z učitelji v povezavi z nadarjenimi dijaki in dijaki s posebnimi potrebami,  

- sodelovanje na pedagoških konferencah  

- vodenje dokumentacije in priprava poročila o izvedbi tečaja slovenščine za dijake tujce,- 

preučevanje potreb po strokovnem izpopolnjevanju, dajanje predlogov vodstvu šole o  

  izobraževanju za kolektiv.  



 

 62 

SVETOVALNO DELO S STARŠI: 

- udeležba na roditeljskem sestanku staršev dijakov prvih letnikov (29. 8. 2014),  

- predavanje in pogovor na temo poklicne orientacije za starše dijakov četrtih letnikov (5. 2. 

2015),  

- sodelovanje s starši pri pripravi pedagoških pogodb ( 4 pedagoške pogodbe), 

- sodelovanje s starši dijakov ob pripravi predloga za uvedbo postopka usmerjanja (5  

   predlogov), 

- sodelovanje s starši dijakov s posebnimi potrebami  in priprava individualiziranih  

  programov (12  dijakov), 

- na predlog razrednikov individualna svetovanja staršem v primeru bolezni dijaka ali daljše  

   odsotnosti, 

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

 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE,  DRUGE AKTIVNOSTI: 

- udeležba na seminarju s področja karierne orientacije (Maribor, 23. 9. 2014), 

- udeležba na seminarju Prepoznavanje, podpora in pomoč dijakom s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja (dr. Milena Košak Babuder Murska Sobota, 23. 2. 2015), 

- udeležba na srečanju svetovalnih delavcev Slovenije v zvezi z vpisom na fakultete 

(Maribor, 11. 2. 2015),  sestanek aktiva šolskih svetovalnih delavk (Bogojina, 6. 7. 2015), 

- mentorstvo študentu, ki je opravljal študentsko prakso,udeležba na govorilnih urah in 

pedagoških konferencah. 

 

PRIPRAVA GRADIV, DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA IN DRUGO:  

- urejanje oglasne deske in priprava gradiv za šolsko spletno stran,  

- priprava različnih gradiv za delo v razredu (namigi za lažje učenje, priprava različnih vaj    

  za delo  v delavnicah) in s starši,  

- sodelovanje pri pripravi promocijskega gradiva,  

- priprava različnih obrazcev (soglasja, evidence, evalvacija …) in poročil, 

- priprava različnih materialov v povezavi z vpisom na fakultete,  

- priprava podatkov in tiskanje kartončkov za dijaške izkaznice,  

- priprava različnih podatkov in evidenc v elektronski obliki,  

- študij literature,  

- dokumentiranje dela v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,  

- sodelovanje z različnimi institucijami. 
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11 POROČILO O ORGANIZACIJI ŠOLSKE PREHRANE V ŠOLSKEM 

LETU 2014–2015 

 

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

2014–2015 je hrano za dijake pripravljalo podjetje SGT, Karmen Kaučič, s. p. Na malico je 

bilo prijavljenih okrog 260 dijakov. V mesecu maju so bili obroki za 88 dijakov v celoti 

subvencionirani, 43 dijakov je prejelo subvencijo v višini 70 in 23 v višini 40 odstotkov. 

Preostalih 100 dijakov subvencije ni prejemalo. 

 

Maja 2015 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 3,1), 

pohvalili so osebje v kuhinji (povprečna ocena je 4,3), 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. V tem šolskem letu je bil uveden osebni prevzem 

bonov ob identifikaciji z veljavnim dokumentom. 
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12 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 

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

aktivov in posameznih strokovnih delavcev v okviru razpoložljivih sredstev. Podrobno 

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

tajništvu šole oz. pri pomočnici ravnatelja. 

 

Strokovni delavci Gimnazije Murska Sobota so se v šolskem letu 2014/2015 izobraževali 

povprečno 3,54 dni na leto na osebo. 
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13 DELO ORGANOV ŠOLE 

 

Svet šole 

 

Predsednik Sveta šole je  dr. Renato Lukač. Opravljal je z zakonom določene naloge in se 

uspešno vključeval v delo šole s svojimi predlogi. Obravnaval je predloge strokovnih 

delavcev šole, sveta staršev in lokalnih skupnosti. 

 

Svet staršev  

  

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. Še posebej si je prizadeval izboljšati 

šolski obisk in povezati vse subjekte vzgojno-izobraževalnega procesa  ter jih spodbuditi k 

tvornemu sodelovanju. 

  

Dijaška skupnost 

 

Šola je z dijaško skupnostjo sodelovala pri izvedbi več dejavnosti, kot so različne 

humanitarne akcije za pomoč socialno ogroženim dijakom, nastopanje na kulturnih 

prireditvah v šoli in zunaj nje. 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 Jan Števančec. Mentorica dijaške skupnosti je bila Damijana Hrastelj Ploj. 
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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  predpisov, ustrezno servisirala sredstva za protipožarno varnost 

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

dopolnila opremo za nudenje prve pomoči ter poskrbela za ustrezno izobraževanje teh ekip. 
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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 s 

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

prav tako ni bilo hujših  nasilniških dejanj.  

 

 

Murska Sobota, 14. 10. 2015     

 

 

 

Gradivo zbrali in uredili: 

 

vodje strokovnih aktivov, 

Nataša Benkič, prof., 

Tomi Bušinoski, prof., 

Brigita Hari, social. delavka, 

mag. Martina Mihoković, 

Alenka Stvarnik, prof., 

Simona Varga, prof., 

Milena Zelko, višja knjižničarka, 

Matija Žižek prof., 

ravnatelj Roman Činč, prof. 

 
 


