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UVOD  
Letni delovni načrt v skladu s 35.  členom  Zakona o gimnazijah (ZGim-UPB) določa naloge in dejavnosti 
šole ter omogoča učinkovito spremljanje izvajanja načrtovanih nalog. Sledi poslanstvu ustanovitvenega 
akta, prav tako pa skrbi za prepoznavnost šole v okolju. Uspešno delovanje šole je odvisno od  sodelovanja 
v kolektivu, s starši, z dijaško skupnostjo in širšim okoljem. 
Gimnazija Nova Gorica omogoča z redkimi drugimi gimnazijami največjo izbirnost drugega tujega jezika v 
Sloveniji (nemščina – italijanščina – francoščina – španščina – ruščina) ob raznoliki ponudbi programov 
športnega  oddelka ter  umetniške gimnazije,  likovnega oddelka in oddelka za gledališče in film. Je 
dolgoletno UNESCO ASPnet središče šol za Goriško in v letih 2020-2022 dvakrat prva in enkrat druga 
najboljša šola ambasadorka Evropskega parlamenta v Sloveniji. V šolskem letu 2021/2022 so njeni dijaki 
dosegli vidne uvrstitve na naravoslovnem, družboslovnem, umetniškem in športnem področju, med 
drugim medaljo na matematični olimpiadi. 
 
POSLANSTVO IN VIZIJA GIMNAZIJE NOVA GORICA  
 
Gimnazija Nova Gorica opravlja vzgojno in izobraževalno delo, ki omogoča dijakom vsestranski osebnostni 
razvoj in jih opremi za uspešen samostojni študij v terciarnem izobraževanju, zaposlenim pa omogoča delo 
v intelektualno spodbudnem okolju. Vzgojni vidik vključuje predvsem socializacijo dijakov in njihovo in 
vključevanje v družbo ter lokalno okolje, ob gojenju vrednot, kot so odgovornost, strpnost, samostojnost 
in domoljubje. Izobraževalno delo pa temelji na kakovostnem posredovanju znanj, veščin in tehnik, 
spodbujanju ustvarjalnosti in razvoju kritičnega mišljenja. Na ta način omogoča dijakom optimalni razvoj 
vseh potencialov in kompetence za prilagajanje novim izzivom.  
  
Moto: Urejena in uspešna šola, ki dijake vzgaja in izobražuje v odgovorne in ustvarjalne ljudi, 

pripravljene na nadaljnje izobraževanje.  
 
Gimnazija Nova Gorica deluje kot samostojen javni vzgojno-izobraževalni zavod z naslednjimi programi in 
oblikami izvedbe:   

- gimnazija,  

- gimnazija – športni oddelek,  

- umetniška gimnazija – likovna smer,  
- umetniška gimnazija – smer gledališče in film 
- maturitetni tečaj,  

- izredno izobraževanje 
  
Strateški cilji šole, ob doseganju katerih bomo izpolnili vizijo, pa so:  

1. Izboljšanje komunikacije z dijaki in starši 

2. Izboljšanje komunikacije zaposlenih in vodstva šole 
3. Dvig digitalnih kompetenc zaposlenih in dijakov 
 

Dejavnosti, načrtovane za šolsko leto 2022/23, sledijo doseganju strateških ciljev.  
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PROGRAMI IN ORGANI UPRAVLJANJA 
Gimnazija Nova Gorica deluje kot samostojen javni vzgojno-izobraževalni zavod z naslednjimi programi in 
oblikami izvedbe:   

- gimnazija,  

- gimnazija – športni oddelek,  

- umetniška gimnazija – likovna smer,  
- umetniška gimnazija – smer gledališče in film 
- maturitetni tečaj,  

- izredno izobraževanje 
 

Svet zavoda bo opravljal naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi. Za mandatno obdobje od 
do 29. 03. 2024 so v svet zavoda izvoljeni oz. imenovani naslednji člani (nekateri imenovani kasneje, kot 
nadomestni člani):  

- predstavnika ustanovitelja: Vanda Mervič Reja in Lara Brun 

- predstavnica lokalne skupnosti: Maša Černe (od 8.9.2022 dalje) 

- predstavniki staršev: Hari Bizjak, Andrejka Prijon in novoizvoljen predstavnik   

- predstavnika dijakov: Ema Šinigoj in Hana Bric 

- predstavniki zaposlenih: Mojca Zgonik Bizjak, Vanja Gabrijelčič, Aljoša Grosar, Jaka Jagrič.     
Predsednica sveta zavoda je Tina Kogoj, njen namestnik pa je Hari Bizjak.  
  
Ravnatelj je Andrej Šušmelj (mandat do januarja 2025). Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ 
šole.  
  
Pomočnica ravnatelja je Ines Vižin. Ravnatelju pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog, 
za katere je pooblaščena, in ravnatelja  nadomešča v njegovi odsotnosti. Opravlja predvsem naloge s 
področja:  

- organizacije šolskega dela (urejanje nadomeščanj odsotnih učiteljev, prilagajanje urnikov dijakov 
ob izjemnih dogodkih, urejanje prostorskih vprašanj ipd.),  

- obveščanja dijakov, staršev in učiteljev,  

- komunikacije z dijaki, starši učitelji in drugimi deležniki,  
- zastopanja šole.  

  
Strokovni organi zavoda so:  

- učiteljski zbor, 
- programski učiteljski zbor,  
- oddelčni učiteljski zbor,  
- razrednik in  
- strokovni aktivi.  

Njihove naloge so opisane v nadaljevanju tega dokumenta.  
  
Svet staršev, v katerem ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem 
sestanku oddelka v začetku šolskega leta, skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Šola 
zagotavlja podporo njegovemu delovanju.  
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Predsednik sveta staršev je g. Miran Mladovan, njegova namestnica pa ga. Andrejka Prijon.  Sestava sveta 
staršev za leto 2022/23 je predstavljena v prilogi 1.  
  
Dijaška skupnost gimnazije (DSG) predstavlja organizirano oblika uresničevanja interesov dijakov 
Gimnazije Nova Gorica. Dijaška skupnost obravnava vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom 
in upravljanjem šole, ter daje organom šole svoje predloge. Poleg tega zastopa interese dijakinj in dijakov 
ter se zavzema za njihovo uresničevanje, daje pobude in se aktivno vključuje v izvedbo obšolskih 
dejavnosti.  Člani DSG so vsi dijaki gimnazije. DSG vodi in zastopa predsednik Marko Čadež Mačkić, ki ga je 
izvolil odbor DSG. 
Odbor sestavljajo predstavniki razredov, ki jih izvolijo razredne skupnosti. Razredna skupnost je osnovna 
oblika organiziranosti dijakov, njeni člani so vsi dijaki posameznega razreda, mentor razredne skupnost je 
razrednik. Predsednik razredne skupnosti je praviloma tudi predstavnik razreda v odboru DSG.  
Odbor DSG se sestaja mesečno oz. po potrebi. DSG ima enega ali več mentorjev, izbranih izmed strokovnih 
delavcev šole, ki dijake usmerjajo in jim pri delu pomagajo. V šolskem letu  2022/23 bosta te naloge 
opravljali Nadja Šuligoj Kunilo in Tomaž Komel.  
Dijaška skupnost je v šolskem letu 2014/15 izmed svojih članov prvič imenovala varuha dijakovih pravic. V 
šolskem letu 2022/23 bo varuhinja dijaških pravic Mojca Lipušček z izbrano mentorico Suzano Černe. 
  

ŠOLSKI OKOLIŠ IN POVEZANOST Z OKOLJEM  

Nova Gorica je center Goriške oz. severnoprimorske regije, zato se na šolo se vpisujejo predvsem dijaki iz 
občin tega področja, v oddelek umetniške gimnazije smeri gledališče in film pa tudi iz širšega okolja, saj se 
je program te smeri do lanskega leta izvajal le še na eni srednji šoli v Ljubljani. S posodobitvijo in razširitvijo 
programa na področje filma pa je bil s šolskim letom 2017/18 dodeljen v izvedbo tudi gimnaziji v 
Ljutomeru.  
V t. i. splošno gimnazijo se praviloma vključujejo dijaki iz občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Kanal ob 
Soči, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina, Komen, in Sežana.  
V športni oddelek in oddelek umetniške gimnazije likovne smeri se vključujejo dijaki, ki prihajajo iz občin , 
Bovec, Kobarid, Tolmin in nekoliko  širšega prostora zahodne Slovenije.  
Dijaki, ki ne živijo V Novi Gorici in okolici se večinoma v šolo dnevno vozijo od doma, čeprav so prometne 
povezave z nekaterimi kraji razmeroma slabe. Za bivanje v dijaškem domu se odločajo le dijaki s severne 
Primorske oz. zgornjega Posočja in iz drugih regij Slovenije.  
Ker so gimnazijski programi namenjeni pripravi na nadaljnji študij, tesnejšega sodelovanja z lokalnimi 
podjetji in zavodi (kot v primeru poklicnih in strokovnih šol) ne gre pričakovati, kljub temu pa je šola 
vzpostavila sodelovanje, ki se izkazuje predvsem v skupnih projektih, z Univerzo v Novi Gorici, s Slovenskim 
narodnim gledališčem Nova Gorica, z Mladinskim centrom Nova Gorica, Večgeneracijskim centrom, 
Kariernim klubom, s Fakulteto za uporabne družbene študije, Primorskim tehnološkim parkom in drugimi, 
veliko povezav pa je vzpostavljenih tudi z inštitucijami na nivoju države (šola npr. sodeluje v številnih 
razvojnih projektih ZRSŠ in MIZŠ) in v tujini. Posebej velja izpostaviti razvejano mrežo povezav s šolami 
doma in v tujini, s katerimi kot partnerji sodelujemo v različnih projektih mobilnosti dijakov in učnega 
osebja.  
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NAČRT VPISA  

Načrt vpisa dijakov v začetne in višje letnike je zakonsko predpisan. Vpis novincev opredeljuje 
predvsem Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, 30/ 2018), časovno izvedbo pa vsako leto 
predpiše pristojno ministrstvo z rokovnikom vpisa. Vpisni postopek poteka v sodelovanju z MIZŠ. 
Dejavnosti, povezane z vpisom so  predstavljene v tabeli:  

Naloge Izvajalci 

Predstavitve izobraževalnih programov: za svetovalne 
delavce OŠ, starše učencev 9. razredov, učence 

svetovalna služba, 

učitelji 

Priprava predloga za razpis vpisa in pridobitev soglasja 
MIZŠ 

vodstvo šole, svet zavoda 

Dan odprtih vrat vodstvo šole, svetovalna služba, 
učitelji, dijaki 

Informativni dan 

  

vodstvo šole, svetovalna služba, 
učitelji, dijaki 

Evidentiranje prijav na razpis, urejanje vpisne baze 
MIZŠ, obveščanje OŠ in kandidatov, preizkus likovne 
nadarjenosti (sprejemanje prijav in obveščanje), 
preverjanje vpisnih pogojev. 

svetovalna služba, športni 
koordinatorji, pedagoški 
koordinatorji, likovni pedagogi 

Svetovanje glede prenosa prijav, urejanje vpisne baze 
MIZŠ 

šolska svetovalna služba 

Sklepanje o omejitvi vpisa, povečanju oz. zmanjšanju 
vpisnih mest in pridobivanje soglasij 

vodstvo šole, svet zavoda 

Obveščanje kandidatov  o omejitvi vpisa (postopek 
vodi MIZŠ, izvajalec na SŠ je svetovalna služba) ali o 
vpisu in potrebni dokumentaciji 

svetovalna služba 

Vpis prijavljenih kandidatov; sprejemanje prijav 
dijakov, ki so bili v 1. letniku neuspešni. 

svetovalna služba kot koordinator, , 
tajništvo 

Posredovanje podatkov o številu prijav in o številu 
ponavljavcev v 1. letnikih na MIZŠ 

svetovalna služba 
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Vpis kandidatov po izbirnih postopkih na drugih šolah svetovalna služba 

Vpis v višje letnike razredniki, tajništvo 

Urejanje prepisov dijakov iz drugih šol svetovalna služba, tajništvo 

Zbiranje prijav za vpis v maturitetni tečaj, oblikovanje 
vpisne baze, obveščanje, informiranje in svetovanje 

svetovalna služba 

Sklepanje o omejitvi vpisa oz. podaljšanju vpisa in 
pridobivanje soglasja za vpis v maturitetni tečaj 

vodstvo šole, svet zavoda 

Obveščanje kandidatov o omejitvi vpisa oz. vpisu v 
maturitetni tečaj 

svetovalna služba 

Vpis kandidatov v maturitetni tečaj svetovalna služba 

  
PREDLOG RAZPISA ZA VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  

Za vpis novincev v šolsko leto 2022/23 smo ministrstvu predlagali enako število izobraževalnih 
programov, z enakim številom vpisnih mest kot do sedaj. Prav tako nismo spreminjali ponudbe izbirnih 
predmetov za maturo 2023/2023.  
 
Obseg razpisanih mest za vpis novincev v šolsko leto 2022/23:  

- program gimnazija – 112 prostih mest  
- program gimnazija – športni oddelek – 18 prostih mest  

- program umetniška gimnazija – likovna smer – 28 prostih mest  

- program umetniška gimnazija – smer gledališče in film – 28 prostih mest 
- program maturitetnega tečaja – 36 prostih mest.  

      
Kandidati za vpis v program  umetniške gimnazije likovne smeri bodo preizkus nadarjenosti opravljali 
marca 2023, datum bo objavljen naknadno. 
 
Število vpisanih novincev v 1. letnik v šolskem letu 2022/23 na dan 15. 9. 2022:  

Programi  Št. vpisanih  

Gimnazija  115 

Gimnazija – športni oddelek  22 

Umetniška gimnazija – likovna smer  27 
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Umetniška gimnazija – smer gledališče in film  30 

Skupaj  194 

  
  
V primerjavi s preteklim šolskim letom je na 15. september v 1. letnik vpisano 16 novincev več.  
Podatki za celotno šolo kažejo, da se vpis ponovno povečuje, saj smo pričeli 

- šolsko leto 2017/18 s 629 dijaki,   
- šolsko leto 2018/19 s 593 dijaki.  
- šolsko leto 2019/20 s 601 dijaki 
- šolsko leto 2020/21 s 615 dijaki 
- šolsko leto 2021/22 s 624 dijaki 

 
To pomeni, da imamo na šoli 16 dijakov več (brez MT) kot lani, v petletnem obdobju pa se nam je število 
vpisanih novincev povečalo za 52 dijakov in enakomerno raste.   
Tudi število vpisanih v maturitetni tečaj zaradi zaradi novosti v Zakonu o gimnazijah oz. omejitev glede 
vpisa v maturitetni tečaj, ki so se pričele uporabljati s 1.  9. 2018, kaže na padec interesa za to obliko 
izobraževanja, vendar smo že v minulem šolskem letu sprejeli dijake z Obale, kjer je prišlo do ukinitve 
programa.  
  
VPISANI DIJAKI PO PROGRAMIH IN ODDELKIH 

Osnovni kriterij razporejanja dijakov gimnazije v oddelke predstavlja izbira drugega tujega jezika. 75. člen 
Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na 
področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10 in 99/109) določa, da lahko šola, ki ima do pet oddelkov 
1. letnika gimnazijskega programa, oblikuje eno skupino več, kot je skupin pri prvem tujem jeziku, če gre 
za dva različna tuja jezika oziroma za en tuji jezik več, kot je prvih tujih jezikov in če hkrati skupina za 
dodatni tuji jezik II šteje najmanj 12 dijakov. Skupine drugega tujega jezika smo v višjih letnikih ohranili na 
nivoju lanskega leta. V 1. letniku smo v okviru štirih oddelkov oblikovali pet skupin drugega tujega jezika, 
s tem, da se eni (nemščina) pridružujejo dijaki obeh smeri umetniške gimnazije, ki poleg tega v ločeni 
skupini obiskujejo italijanščino.  
  
Število vpisanih dijakov v šolskem letu 2022/23 po programih in oddelkih, razrednikih ter izbranem 
drugem tujem jeziku (stanje na dan 15. 9. 2022, brez MT):  
Šola 

Fantje Dekleta Skupaj 
222 446 668 

Programi 
Program Fantje Dekleta Skupaj 

Gimnazija 135 256 391 
Gimnazija (športni oddelek) 50 33 83 
Umetniška gimnazija – smer gledališče in film 23 79 102 
Umetniška gimnazija, likovna smer 14 78 92 
 
Letniki 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3507
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5109
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Letnik Fantje Dekleta Skupaj 
1. letnik 74 120 194 
2. letnik 48 121 169 
3. letnik 58 100 158 
4. letnik 42 105 147 
 
Oddelki z razredniki 
 Fantje Dekleta Skupaj 
1.A   Vidmar Marko 9 17 26 
1.B   Vodopivec Nadja 14 16 30 
1.C   Černe Suzana 13 16 29 
1.D   Nusdorfer Jožica 14 8 22 
1.E   Šuligoj Rudolf 12 17 29 
1.F   Fajt Jana 6 21 27 
1.G   Kobal Martina 6 24 30 
2.A   Kutin Funda Svetlana 8 19 27 
2.B   Munih Nataša 12 15 27 
2.C   Žagar Jurij 6 15 21 
2.D   Grosar Aljoša 10 13 23 
2.E   Makorič Bevčar Anastazija 3 16 19 
2.F   Krumberger Marko 4 25 29 
2.G   Mihelj Kristina Kamaladevi 5 18 23 
3.A   Koren Likar Urška 9 15 24 
3.B   Pavlica Maks 10 12 22 
3.C   Bone Pavel 5 19 24 
3.D   Jovićević Zoran 11 3 14 
3.E   Čubej Liba 12 15 27 
3.F   Kretič Mamič Ana 3 15 18 
3.G   Atanasovski Lorna 8 20 28 
4.A   Gabrijelčič Vanja 5 23 28 
4.B   Žorž Janina 6 24 30 
4.C   Zuljan Irena 10 15 25 
4.D   Lutman Lidija 15 9 24 
4.F   Vrčon Bogdan 1 17 18 
4.G   Ogrič Ana 4 17 21 
MT   Knez Jurij ? ? ? 

 

 
Oddelki D so športni oddelki, F so umetniška gimnazija – likovna smer, G so umetniška gimnazija – smer 
gledališče in film in MT – maturitetni tečaj 
  
Število dijakov s posebnimi potrebami po programih (stanje 15. 9. 2022):  

- gimnazija: 

- gimnazija – športni oddelek:  

- umetniška gimnazija likovne smeri:  

- umetniška gimnazija smeri gledališče in film:  
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Predvidena ponudba izbirnih maturitetnih predmetov za šolsko leto 2023/24 (maturitetni tečaj) 
oziroma 2022/23 (gimnazijski programi):  

Program   Izbirni maturitetni predmet  Program   Izbirni maturitetni predmet  

Gimnazija  angleščina   fizika francoščina  
 zgodovina italijanščina 
 informatika nemščina  
 geografija španščina 
psihologija ruščina 
 sociologija biologija                
filozofija kemija   

Gimnazija – 
športni 
oddelek  

angleščina    
italijanščina 
biologija  
kemija fizika  
zgodovina  
  

informatika 
geografija 
psihologija 
sociologija 
filozofija  

Umetniška gimnazija   

Likovna 
smer  

angleščina                                      
zgodovina  
italijanščina  
nemščina                          
likovna teorija 
umetnostna zgodovina   

Smer 
gledališče 
in film  

angleščina                                                       
zgodovina  
italijanščina  
nemščina                           
teorija in zgodovina gledališča in 
filma  

Maturitetni tečaj   

Angleščina 
biologija  
kemija  
fizika  
zgodovina  

informatika  
geografija 
psihologija 
sociologija 
filozofija  

 

Ponudba izbirnih predmetov splošne mature je informativnega značaja. Na podlagi prijav ter ob 
upoštevanju standardov in normativov bo šola odločila, za katere izbirne predmete splošne mature bo 
lahko dejansko izvedla priprave na maturo.   
Šola v 4. letniku ne izvaja priprav na maturo za francoščino, italijanščino, nemščino, ruščino ali španščino, 
če se v 1. letniku za posamezen jezik ne oblikuje skupina 2. tujega jezika v skladu z normativi.  
 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI  
Gimnazija Nova Gorica izvaja pouk po naslednjih izobraževalnih programih in oblikah izvedbe:   

- gimnazija (t. i. splošna gimnazija)  
- gimnazija – športni oddelek,  

- umetniška gimnazija – likovna smer,  
- umetniška gimnazija – dramsko–gledališka smer oz. smer gledališče in film.  

Program maturitetnega tečaja sledi programu splošne gimnazije, le da je ur pouka posameznega 
predmeta manj, manjša je tudi ponudba izbirnih predmetov.   
Nabor in razporeditev po letnikih in število ur predmeta na teden je razvidna iz predmetnika posameznega 
izobraževalnega programa.  
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PREDMETNIKI  

PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA  

LETNIK (število ur  v šolskem letu – 35 tednov ):  1.  2.  3.  4.  

I - obvezni predmeti          

slovenščina  140  140  140  140  

matematika  140  140  140  140  

angleščina  105  105  105  105  

drugi tuji jezik*  105  105  105  105  

zgodovina  70  70  70  70  

športna vzgoja  105  105  105  105  

glasba  52 (+18**)        

likovna umetnost  52 (+18**)        

geografija  70  70  70    

biologija  70  70  70    

kemija  70  70  70    

fizika  70  70  70    

psihologija    70      

sociologija      70    

filozofija        70  

informatika  70        

II - izbirni predmeti***    35-105  35-175  280-420  
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III - obvezne izbirne vsebine  90  90  90  30  

*Francoščina, italijanščina, nemščina, ruščina ali španščina – jezik se izvaja, če ga izbere dovolj kandidatov za 
oblikovan skupine.  
**18 ur se izvaja v okviru OIV  
***Dijak v 2. letniku izbere tretji tuji jezik ali Interdisciplinarni tematski sklop – ITS (več variant), ki povezuje 
najmanj 3 predmete iz obveznega in/ali izbirnega dela programa; tuji jezik ali posamezen ITS  posamezen 
se izvaja, če je dovolj kandidatov. V 4. letniku so ure za izbirne predmete  namenjene predmetom izbirnega 
dela mature.  
  
PREDMETNIK PROGRAMA GIMNAZIJA (š)  

LETNIK (število ur  v šolskem letu – 35 tednov ):  1.  2.  3.  4.  

I - obvezni predmeti          

slovenščina  140  140  140  140  

matematika  140  140  140  140  

angleščina  105  105  105  105  

drugi tuji jezik*  105  105  105  105  

zgodovina  70  70  70  70  

športna vzgoja  210  210  210  105-210  

glasba     52 (+18**)        

likovna umetnost        52 (+18**)     

geografija  70  70  70     

biologija  70  70  70     

kemija  70  70  70     

fizika  70  70  70     

psihologija       70       

sociologija        70      

filozofija           70  

informatika  70           

II - izbirni predmeti    35  35-70  350-420**  

III - obvezne izbirne vsebine  90  90  90  30  
*Italijanščina  
**18 ur se izvaja v okviru OIV  

**Predmeti izbirnega dela mature  
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PREDMETNIK PROGRAMA UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER  

LETNIK (število ur  v šolskem letu – 35 tednov ):  1.  2.  3.   4.   

I - obvezni predmeti            

slovenščina  140  140   140   140  

matematika  140  140   140   140  

angleščina  105  105   105   105  

drugi tuji jezik*  105  105  105  105  

športna vzgoja  105  105   105   105  

zgodovina  70  70   70      

geografija  70  35          

biologija, kemija oz. fizika**  140  175          

psihologija    70        

sociologija ali filozofija          70  

glasba  70          

informatika  70          

umetnostna zgodovina    70   105   70  

predstavitvene tehnike  70  70   70      

likovna teorija  70  35          

bivalna kultura       140   140  

plastično oblikovanje       70     

II - izbirni predmeti      35  245***  

III - druge oblike dela          
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Risanje in slikanje  105  105  105  105  

Osnove varovanja dediščine      70     

IV - obvezne izbirne vsebine***  90  90  55    30  

aktivno državljanstvo     

*Italijanščina ali nemščina  
**Šola izvaja dva od treh naravoslovnih predmetov  
*** Predmeti izbirnega dela mature   
  
PREDMETNIK PROGRAMA UMETNIŠKA GIMNAZIJA –  SMER GLEDALIŠČE IN FILM  

LETNIK (število ur  v šolskem letu – 35 tednov ):  1.  2.  3.  4.  

I - obvezni predmeti          

slovenščina  140  140  140  140  

matematika  140  140  140  140  

prvi tuji jezik  105  105  105  105  

drugi tuji jezik*  105  105  105  105  

športna vzgoja  105  105  105  105  

zgodovina  70  70  70    

geografija  70  70      

biologija, kemija oz. fizika**  140  185      

psihologija      70    

sociologija      70    

filozofija        70  

glasba    35      

likovna umetnost  35        

informatika  70        

zgodovina in teorija  gledališča in filma  105  105  105  105  

izbirni strokovni predmet***  
(gledališko ustvarjanje ali filmsko ustvarjanje)      70  70  

II - izbirni predmeti (matura)        70-210****  

III - druge oblike dela –  delavnice*****  185  210  140-280  140-210  
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gledališke in filmske delavnice  obvezno: igra in 
govor, fotografija in film izbirno: zvok in glasba, 
gib, impro  

185  210    

  

gledališke delavnice***** obvezno: igra 
in govor  
izbirno: impro, gib, zvok in glasba, vizualna delavnica  

    140-280  140-210  

filmske delavnice*****  
obvezno: snemanje in montaža, scenarij in režija izbirno: 
filmski zvok, nastopanje pred kamero, posebne 
avdiovizualne tehnike in elementi  

    140-280  140-210  

IV - obvezne izbirne vsebine  90  90  55  30  

     - aktivno državljanstvo   35  

*Italijanščina ali nemščina  
**Šola izvaja dva od treh naravoslovnih predmetov.  
***Izbirna strokovna predmeta umetniške gimnazije - smer gledališče in film sta: gledališko ustvarjanje in filmsko 
ustvarjanje. Glede na izbrani izbirni strokovni predmet dijak izbere sklop delavnic v 3. letniku.   
****V 4. letniku dijak obiskuje izbirna predmeta za maturo  
***** V 1. in 2. letniku dijak obiskuje sklop gledaliških in filmskih delavnic. V okviru posameznega sklopa so delavnice, ki 
jih je šola dolžna izvajati in delavnice, ki jih šola lahko ponuja (so izbirne za šolo). Ali je znotraj ponudbe omogočena 
tudi izbirnost za dijake, je odvisno od števila dijakov v letniku in odločitve šole. V 3. letniku dijak izbere sklop gledaliških 
delavnic ali  sklop filmskih delavnic. V okviru posameznega sklopa so obvezne in izbirne delavnice. Dijak izbere 
vsebino/področje  delavnice glede na svoje interese in ponudbo šole, v 4. letniku pa tudi glede na odločitev za 
maturitetni predmet.   
 
POSEBNOSTI IN NOVOSTI V IZVEDBI PROGRAMOV  

Šola posebej izstopa po obsežni ponudbi izbirnih predmetov, zlasti na področju tujih jezikov.  Dijaki vseh 
smeri se kot prvi tuji jezik dijaki učijo angleščino. V oddelkih splošne gimnazije si ob vpisu dijaki izberejo 
še drugi tuj jezik, in sicer francoščino, italijanščino, nemščino, ruščino ali španščino. V skladu s Pravilnikom 
o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju 
srednjega šolstva se bodo dijaki 1. letnika splošne gimnazije (brez upoštevanja športnega oddelka) kot 
drugega tujega jezika v šolskem letu 2020/21 učili nemščino (cel oddelek), francoščino (cel oddelek), 
italijanščino (cel oddelek), in španščino ter italijanščino (skupini v oddelku).  
Za dijake športnega oddelka se bo glede na izražen interes kandidatov enako kot v preteklih letih kot drugi 
tuj jezik izvajala italijanščina.  
Dijakom umetniških smeri smo ob vpisu v 1. letnik v šolskem letu 2022/23 ponudili izbiro med italijanščino 
in nemščino. V skladu z normativi in ob upoštevanju izbire tujega jezika smo oblikovali skupine dijakov, ki 
se učijo italijanščino in skupino dijakov, ki se učijo nemščino, tako da se pri pouku nemščine združijo dijaki 
obeh oddelkov umetniške gimnazije .   
V drugem letniku lahko dijaki splošnih oddelkov izberejo še  tretji tuji jezika med zgoraj naštetimi. Pouk 
drugega oziroma tretjega tujega jezika se v drugem letniku prične izvajati, če je zanj dovolj prijavljenih 
kandidatov za oblikovanje skupine v skladu z normativi. V šolskem letu 2022/23 se bodo kot tretjega tujega 
jezika v drugem letniku pričeli učiti nemščino, francoščino in ruščino. V tretjem letniku dijaki nadaljujejo s 
poukom tretjega tujega jezika, ki so ga izbrali v drugem letniku.  
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Interdisciplinarni tematski sklop (ITS) je postal del gimnazijskega programa po zadnji prenovi, izvajati pa 
se je začel s šolskim letom 2019/20. S šolskim letom 2020/21 se je razvojni projekt zaključil in ITS je del 
izbirnega dela predmetnika za dijake v 2. in 3. letniku gimnazije. V tim oz. aktiv interdisciplinarnega dela, 
ki ga s tem šolskim letom vodi Tina Kogoj, so v 2022/23 vključeni učitelji predmetov s področja 
naravoslovja, družboslovja, tujih jezikov  in umetnosti: biologije, angleščine, sociologije, zgodovine, 
likovne umetnosti, italijanščine in  slovenščine.  
Spremembe izobraževalnega programa gimnazija se nanašajo na naslednje elemente:  

1. omogočanje večje fleksibilnost v organizaciji in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela;  
2. zagotavljanje standardov znanja in dvig kakovosti učnih dosežkov ter povečana izbirnost; 3. večja 

integracija programov in dejavnosti obveznih izbirnih vsebin s poukom.  
Fleksibilna izvedba predmetnika bi naj omogočala pogostejše izvajanje sodobnih didaktičnih pristopov, ki 
vključujejo problemski pouk, projektni in raziskovalni pristop, izkustveno učenje in ustvarjanje avtentičnih 
učnih situacij (povezovanje teorije z realističnimi življenjskimi situacijami). Zato se je v predmetniku določil 
letni namesto tedenski obseg ur, pri razporeditvi ur posameznega predmeta pa bo potrebno upoštevati 
zakonsko določeno tedensko obremenitev dijaka in zagotavljati ustrezno kontinuiteto dela pri predmetih 
skozi vse šolsko leto.   
  
ITS je vsebinsko zaokroženo celota, s katero se uresničujejo in poglabljajo medsebojno povezani cilji 
različnih področij (najmanj treh). Namenjen je povezovanju in nadgradnji znanja različnih predmetov. Delo 
temelji na učnih načrtih izbirnih predmetov in na poglabljanju ter razširjanju znanj in veščin obveznih 
predmetov, zapisanih v posebnih oz. izbirnih ciljih in vsebinah v učnih načrtih, ter medpredmetnih tem. 
ITS se ocenjuje in je sestavina izbirnega dela programa. ITS se lahko namenijo nerazporejene ure v 2. in v 
3. letniku, v obsegu 105 ur letno (skupaj 210 ur); v izvedbi pa se ITS navezuje tudi na ure timskega pouka in 
del ur OIV po izbiri šole.  
  
Športni oddelek gimnazije zagotavlja nadarjenim športnikom možnost razvoja športne kariere kljub 
šolanju po programu gimnazije. Oddelki so številčno manjši, za uspešno delovanje in usklajevanje športnih 
in učnih aktivnosti skrbita športni in pedagoški koordinator. Med urami športne vzgoje bomo dijakom 
športnih oddelkov v soglasju s starši in trenerji v okviru možnosti omogočili obiskovanje treningov v klubih 
oz. treniranje v prostorih šole. Dijaki imajo  zaradi športnih obremenitev možnost dodatnega dela z učitelji: 
učna pomoč pri posameznih predmetih se bo organizirala po potrebi, po zaprosilu dijaka. Prijavili se bomo 
na razpis pristojnega ministrstva za pridobitev sredstev za kritje stroškov zunanjega strokovnega kadra 
(psihologa, fizioterapevta) za delo z dijaki športnih oddelkov gimnazije.  
  
Umetniška gimnazija je sama po sebi bolj profilirana, zato je izbirnosti manj: na likovni smeri je do četrtega 
letnika sploh ni, na smeri gledališče in film pa je izbirnost omogočena znotraj delavnic s področja stroke. 
Izbirne delavnice se izvajajo, če je dovolj prijavljenih kandidatov. Osrednji strokovno teoretični predmet, 
obvezen vsa štiri leta, je zgodovina in teorija  gledališča in filma, ki je tudi izbirni maturitetni predmet. V 
predmetniku sta, v 3. in 4. letniku, še dva strokovna predmeta, gledališko ustvarjanje in filmsko 
ustvarjanje, od katerih dijak izbere enega.  V 1. in 2. letniku dijak obiskuje tudi sklop gledaliških in filmskih 
delavnic. V okviru posameznega sklopa so delavnice, ki jih je šola dolžna izvajati in delavnice, ki jih šola 
lahko ponudi (so izbirne za šolo). Ali je znotraj ponudbe omogočena tudi izbirnost za dijake, je odvisno od 
števila dijakov v letniku in odločitve šole.  
V 3. letniku dijak izbere sklop gledaliških delavnic ali  sklop filmskih delavnic, glede na izbiro teoretičnega 
strokovnega predmeta. V okviru posameznega sklopa so obvezne in izbirne delavnice. Dijak izbere 
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vsebino/področje  delavnice glede na svoje interese in ponudbo šole, v 4. letniku pa tudi glede na odločitev 
za maturitetni predmet.   
 
Splošno maturo opravljajo dijaki iz petih predmetov, treh obveznih in dveh izbirnih. Obvezni predmeti so 
slovenščina, matematika in tuj jezik. Izbirni predmeti se razlikujejo glede na program: v programu splošne 
gimnazije in športnega oddelka lahko dijaki izberejo vse predmete, ki jih poslušajo v času šolanja, za katere 
se izvaja maturitetni izpit in priprave nanje zadoščajo maturitetnemu standardu. V programih umetniške 
gimnazije je izbira nekoliko ožja, prilagojena strokovnemu področju usmeritve.  
  
V šolskem letu 2022/23 se priprave na maturo v četrtem letniku izvajajo za izbirne predmete: kemija, fizika, 
filozofija, psihologija, sociologija, geografija, zgodovina, angleščina, francoščina, italijanščina, 
umetnostna zgodovina, likovna teorija ter zgodovina in teorija drame in gledališča. Izbira dijakov je 
omejena s smerjo gimnazijskega programa, ki ga obiskujejo, in s številom dijakov, prijavljenih za določen 
predmet (priprave na maturo izvajamo za predmete, ki jih je izbralo več kot pet oz. najmanj 6 dijakov). 
Dijakom smo, ob upoštevanju teh omejitev, omogočili vse kombinacije izbirnih predmetov, ki so jih šoli 
posredovali ob zaključku tretjega letnika. Nivojski pouk smo organizirali pri matematiki in vseh tujih 
jezikih, pri katerih so dijaki izrazili željo po tovrstni diferenciaciji.   
  
Za dijake maturitetnega tečaja bo priprava na maturo pri predmetih obveznega dela mature (matematika, 
slovenščina, angleščina) potekala v ločeni skupini, pri izbirnih predmetih pa se bodo pri pripravah na 
maturo priključili ostalim dijakom, glede na interes in prosta mesta v skupinah (zaradi potrebnega 
predznanja pri tujih jezikih bomo svetovali izbiro kemije, fizike, filozofije, psihologije, sociologije, 
geografije in zgodovine). 
  
Letos se prvič v 3. letniku izvaja aktivno državljanstvo - obvezni vsebinski sklop gimnazijskih programov v 
okviru kategorije Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Zasnovan je interdisciplinarno, v njem se 
prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin (sociologije, filozofije, politologije, 
zgodovine, geografije ipd.). Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega 
demokratičnega državljanstva.  
Dijakinje in dijaki v okviru aktivnega državljanstva razvijajo sposobnost za razumevanje 
kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in 
družbenim, lokalnim in globalnim. Dijaki pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, 
demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem 
sistemu Republike Slovenije, o evropskih integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, 
mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva. Pomemben poudarek je na kritičnem, 
sodelovalnem in dialoškem mišljenju, ki dijakom omogoča, da prisluhnejo drugemu in skupaj kritično 
premislijo svoja in družbena stališča, vrednote in načine ravnanj. Takšna zasnova vsebinskega sklopa 
dijakom omogoča priložnosti za sodelovanje in soodločanje v demokratičnih procesih v učnem 
procesu in izven njega. 
    
ŠOLSKI KOLEDAR IN URNIK  
Razporeditev šolskega dela se prilagaja koledarju, ki ga za posamezno šolsko leto pripravi pristojno 
ministrstvo in določa ocenjevalna obdobja, šolske počitnice, redne izpitne roke in pomembne datume. 
Koledar Gimnazije Nova Gorica smo dopolnili z datumi izpitnih rokov.  
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Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah v 10. členu določa, da se z letnim delovnim načrtom lahko 
določi en pouka prost dan, ki ga učitelji izkoristijo za dejavnosti na področjih, pomembnih za delovanje 
šole. V letošnjem šolskem letu tega dne nismo določili.  
Za organizacijo šolskega dela je pomemben tudi Koledar splošne mature, ki ga za posamezno šolsko leto 
pripravi Državni izpitni center in objavi na svoji spletni strani.  
Vsi za življenje šole pomembni dogodki so objavljeni v Koledarju dogodkov Gimnazije Nova Gorica na 
spletni strani šole, ki se med letom po potrebi dopolnjuje.  
Dnevna in tedenska razporeditev šolskih obveznosti po predmetniku se določi z urnikom, ki se med 
šolskim letom lahko spreminja. Razpored učnih ur in odmorov je določen s šolskim zvoncem. Pouk 
praviloma začenja ob 8.00, 1. uro, in se zaključuje ob 13.30, 14.20 ali 15.10.   
Začetek ob 7.10 (predura) je dovoljen le za izjemne primere, ki jih svet zavoda določi s sklepom: izvenšolske 
dejavnosti, izvedba izbirnih in maturitetnih izbirnih predmetov, razrednih ur in izvedba pouka v primerih, 
ko se dijaki zaradi izbirnih predmetov ali vaj delijo na skupine, če organizacija pouka ni mogoča po 8.00 uri 
oziroma bi to predstavljalo zamik pouka v pozne popoldanske ure, kar bi za veliko število dijakov 
predstavljalo težavo zaradi slabo organiziranega javnega prevoza iz Nove Gorice v popoldanskem času (od 
15.30 dalje) ter športna vzgoja za dijake športnih oddelkov, ker jim s tem omogočamo jutranje treninge.   
Po 15.30 so predvidene le posamezne priprave na maturo in, po potrebi (glede na strukturo oz.  zahteve 
vpisanih) obveznosti maturitetnega tečaja.  Glavni odmor traja 40 minut (od 10.25 do 11.05) in je namenjen 
malici.  
  
ŠOLSKI ZVONEC  

Predura  7.10-7.55   odmor 12.40-12.45 

odmor  7.55-8.00   6.ura 12.45-13.30 

1.ura  8.00-8.45   odmor 13.30-13.35 

odmor  8.45-8.50    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

7.ura  13.35-14.20  

2.ura  8.50-9.35  odmor  14.20-14.25  

odmor  9.35-9.40  8.ura  14.25-15.10  

3.ura  9.40-10.25  odmor  15.10-15.15  

odmor za malico  10.25-11.05  9.ura  15.15-16.00  

4.ura 11.05-11.50 odmor  16.00-16.05 

odmor  11.50-11.55 10.ura  16.05-16.50  

5.ura 11.55-12.40 odmor  16.50-16.55  
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ŠOLSKI KOLEDAR GIMNAZIJE NOVA GORICA ŽA ŠOLSKO LETO 2022/23 

2022 

četrtek 1. 9. ZAČETEK POUKA  

ponedeljek - petek 31. 10.  –  4. 11. DAN REFORMACIJE, JESENSKE POČITNICE  

torek 1. 11. DAN SPOMINA NA MRTVE 

četrtek 1. 12.  DOBRODELNA PRIREDITEV »ZLATI OREH« S TRŽNICO DOBROTE 

četrtek 8. 12. (15. 12. ) DAN ODPRTIH VRAT 

petek 23. 12. PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI  

ponedeljek-
ponedeljek 

26. 12. –  2. 1.  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI, NOVOLETNE POČITNICE, NOVO LETO 

         
2023 

petek 13. 1. ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA  

ponedeljek - petek 6. 2. – 10. 2. ZIMSKE POČITNICE  

petek 3. 2. PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM  

petek - sobota 17. 2. – 18. 2. INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE   

četrtek 20. 4.  DOBRODELNA PRIREDITEV »PODARIMO VAM PESEM« 

sreda - torek 26. 4. – 2. 5. PROST DAN, DAN UPORA PROTI OKUPATORJU, PRVOMAJSKE POČITNICE, 
PRAZNIK DELA 

Sreda 17. 5.  ZAKLJUČEVANJE OCEN ZA ZAKLJUČNE LETNIKE DO 14.20 

petek 19. 5. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA IN POUKA ZA ZAKLJUČNE LETNIKE 
(REDOVALNA KONFERENCA) 

 

ponedeljek 22. 5.  RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA ZAKLJUČNE LETNIKE 

torek- petek 23. 5. – 26. 5. PRIPRAVA NA SM, PM, ZI  

torek - četrtek 23. 5. –  25. 5. 
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠEVANJE OCENE  ZA ZAKLJUČNE LETNIKE (PREDMETNI 
IZPITI) 

torek 20. 6.  ZAKLJUČEVANJE OCEN ZA 1. – 3. LETNIKE DO 14. 20 

četrtek 22. 6. 
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA OSTALE LETNIKE (REDOVALNA 
KONFERENCA) 

petek 23. 6.  
PROSLAVA PRED DNEVOM DRŽAVNOSTI IN ZAKLJUČEK POUKA ZA OSTALE 
LETNIKE TER RAZDELITEV SPRIČEVAL 

četrtek 29. 6.  ZAČETEK SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA  

ponedeljek 10. 7. 
 
10.7 – 12. 7  

SEZNANITEV KANDIDATOV Z USPEHOM PRI SPLOŠNI MATURI; 
SLAVNOSTNA PODELITEV MATURITETNIH SPRIČEVAL 
E-VPOGLEDI V IZPITNO DOKUMENTACIJO 

ponedeljek - 
četrtek 

26. 6. – 31. 8. POLETNE POČITNICE  

sreda- sreda 16. 8. – 27. 9 JESENSKI IZPITNI ROK  
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE, INTERESNE DEJAVNOSTI IN AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO 
Obvezne izbirne vsebine (OIV) z Aktivnim državljanstvom (AD) v 3. letniku (novost v šolskem letu 2022/23) 
opredeljuje 33. člen Zakona o gimnazijah, Aktivno državljanstvo pa Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, UL RS št.178/2021. To so dejavnosti, ki jih 
šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije. V gimnazijskem programu obsegajo 300 ur, in sicer: 
 
● v 1. letniku 90 ur OIV,  
● v 2. letniku 90 ur OIV,  
● v 3. letniku 55 ur OIV + 35 ur AD  
● v 4. letniku 30 ur OIV.  

OIV se delijo na:        
● vsebine, obvezne za vse dijake gimnazije,  
● vsebine, obvezne za dijake določenega tipa gimnazije,  
● vsebine po dijakovi prosti izbiri.  

Vsebine, obvezne za vse dijake gimnazije, so v predpisanem minimalnem obsegu obvezne za dijake vseh 
tipov gimnazij. Izvede ali organizira jih šola, praviloma tako, da lahko dijak v prvih treh letnikih vsako leto 
opravi vsaj tretjino ur vsebin, obveznih za vse. Dijak mora do zaključka izobraževanja opraviti vse obvezne 
vsebine (skupaj najmanj 110 ur) iz naslednjega sklopa:  
● državljanska kultura  (najmanj 15 ur),  
● knjižnična informacijska znanja (najmanj 15 ur),  
● kulturno-umetniške vsebine (najmanj 15 ur),  
● športni dnevi  (najmanj 35 ur),  
● zdravstvena vzgoja (najmanj 15 ur),  
● vzgoja za družino, mir in nenasilje (najmanj 15 ur). 

 
Dijaki umetniške gimnazije so do zaključka šolanja dolžni opraviti tudi:  
● likovna smer: obisk likovnih razstav, tečaj fotografiranja (skupaj 60 ur),  

● dramsko-gledališka smer: anatomija govoril in higiena govora (skupaj 4 ure).  
 
Šola ponuja tudi druge, različne vsebine, predstavljene v Katalogu OIV, ki jih izvaja, če se nanje prijavi 
dovolj dijakov v skladu z normativi za oblikovanje skupin; to so vsebine po dijakovi prosti izbiri. V skladu s 
Šolskimi pravili ocenjevanja znanja se dijaku lahko prizna opravljene vsebine iz sklopa proste izbire v 
obsegu 50 % vseh za šolsko leto predpisanih ur, tudi če jih ni opravil  v  organizaciji šole, če na ustreznem 
obrazcu s priloženimi dokazili uveljavlja:  
● šolanje v glasbeni šoli,  
● organizirane športne in plesne treninge,  
● aktivnosti v pevskem zboru ali drugem kulturno-umetniškem društvu,  
● tečaje tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj,  
● aktivno udeležbo v šolskem krožku oz. interesnih dejavnostih,  
● gledališke, filmske in glasbene abonmaje,  
● raziskovalne naloge,  
● tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov)  
● pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,  
● tekmovanja v znanju,  

http://www.gimng.si/files/2015/03/Vloga-uveljavljanje_OIV.pdf
http://www.gimng.si/files/2015/03/Vloga-uveljavljanje_OIV.pdf
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● organizirano prostovoljno socialno delo,  
● sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.) 
● druge vsebine po presoji šole.  

 
Šola z izbiro ponudbe in načinom izvedbe sooblikuje lastno podobo in prepoznavnost; ponudbo  vsako 
leto predstavi v Katalogu OIV;  Katalog OIV za šolsko leto 2020/21 je predstavljen v prilogi 2. Zaradi 
nepredvidljivih okoliščin se bodo aktivnosti, predvidene v katalogu, po potrebi prilagajale.  
  
Za organizacijo določenih aktivnosti smo imenovali učiteljske time, in sicer:  

1  
Proslava ob dnevu 
sam. in enotnosti  

Staša Peršolja Bučinel, Irena Zuljan, Jaka Jagrič, Marko Krumberger, Sara 
Remžgar   dijaki 3.G 

2  
Proslava ob dnevu 
državnosti  

Katarina Kovačič, Igor Sviderski, Kristina Kamaladevi Mihelj,  Andrejka 
Markočič Šušmelj, Tomaž Komel, Boj Nuvak 

3  
Proslava ob kulturnem 
prazniku  

Tim za promocijo v sodelovanju z zunanjimi izvajalci 

4  
Dobrodelne prireditve  Ines Vižin, Staša Peršolja Bučinel, Katarina Kovačič, Miran Tratnik, Sara 

Remžgar, Nataša Munih, Simona Stres, Janina Žorž, Lovro Velušček, Matej 
Doljak, Tina Kogoj 

4 
Tim za promocijo Ines Vižin, Jaka Jagrič, Jernej Kastelec, Tina Kogoj, Marko Krumberger, 

Andrejka Markočič Šušmelj, Boj Nuvak, Teja Puc, Bogdan Vrčon, Nadja 
Šuligoj Kunilo, Rudolf Šuligoj 

  
OIV organiziramo tako, da v veliki meri potekajo v strnjeni obliki (kot projektni dnevi ali tedni). S tem smo 
uspeli zmanjšati večkratne motnje pouka in zato ta način izvedbe ohranjamo tudi v letu 2022/23.  
Stroške OIV, ki so posledica izvedbe izven šole (obiski gledališč, športni dnevi, šole v naravi, ekskurzije …) 
ali jih izvajajo zunanji izvajalci, praviloma krijejo starši.  
  
Interesne dejavnosti bodo organizirane kot krožki, projekti ali priprave na tekmovanja. Ponudba 
interesnih dejavnosti je predstavljena v okviru Kataloga OIV.  
   

ZAPOSLENI  
EVIDENCA SISTEMIZIRANIH DELOVNIH MEST (DM) IN STRUKTURA ZAPOSLENIH V 2022/23 

Šifra DM  
Štev. 
opisa  Naziv DM  

Zahtevana 
stopnja izobr.  

Št. zaposlenih na 
DM*  

Poslovodsko in pedagoško vodenje ter organizacija dela    

B019313  1  Ravnatelj  VII/2  1  

D027020  2  Pomočnik ravnatelja  VII/2  1  

D027010  3  Organizator izrednega izobraževanja**  VII/2  0  

http://www.gimng.si/files/2015/01/Katalog-OIV.pdf
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Pedagoška dejavnost    

D027030  4  
Učitelj splošnoizobraževalnih in strokovno-
teoretičnih predmetov  VII/2  53 

D027028  5  Tuji učitelj**  VII/2  0  

D027005  6  Korepetitor  VII/2  0***  

D025001  7  Laborant III  V  3* 

Svetovalno delo    

D027026   8   Svetovalni delavec   VII/2  1,7  

Knjižnična dejavnost    

D027004  9  Knjižničar VII/2 VII/2  0,65 

D027004 10 Knjižničar VII/1 VII/1 0,6 

Računovodsko administrativna dejavnost    

J026026  11  Poslovna sekretarka  VII/2  VII/2 1  

J018027  12  Računovodja VI  VI  1  

J025002  13  Administrator  V  0,25 

J015013  14  Knjigovodja V  V  0,25  

Tehnična dejavnost in vzdrževalno delo    

J037009  15 Vzdrževalec računalniške opreme  VII/1  1 

J037007  16  Upravnik**  VII/1  1  

J034020  17  Hišnik  IV  2 

J032001  18  Čistilec II  II  7  

J032001  19  Čistilec II z omejitvami  II  2  

Drugo pomožno delo    

J035064  20  Spremljevalec gibalno oviranih dijakov  V  0  

  
*Navedeno je dejansko število delavcev, ne glede na delež zaposlitve, razen v primerih, ko je delavec zaposlen na dveh 
DM; v tem primeru je 0,5 na enem, 0,5 na drugem DM, čeprav zaposlitev na delovnih mestih ni nujno v takem razmerju   
**Delavca se na delovno mesto razporedi, če so za to zagotovljena sredstva izven proračunskih sredstev za izvajanje 
osnovne dejavnosti zavoda (namenska sredstva, sredstva iz tržne dejavnosti).  
***Ena učiteljica je v manjšem deležu tudi korepetitorka.  
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V skladu 8. odstavkom 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) 
opravljajo štirje učitelji, zaposleni na drugih šolah, del delovne obveznosti na Gimnaziji Nova Gorica. Na 
enak način dopolnjujejo delovno obveznost na drugih šolah štirje naši učitelji.  
V skladu s 109.a členom ZOFVI pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, v 
programu umetniške gimnazije dramsko-gledališke smeri delo opravlja Urška Mlakar (impro delavnica 
umetniške gimnazije – smer gledališče in film). 
  

UČITELJSKI ZBOR  
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci šole: učitelji, laboranti, svetovalni delavki, knjižničarka in 
pomočnica ravnateljice. Vodi ga ravnatelj.  
Učiteljski zbor se bo sestajal na pedagoških konferencah, v povprečju enkrat mesečno. Obvezno bodo 
konference organizirane ob koncu redovalnih obdobij, ob koncu pouka in pred pričetkom novega šolskega 
leta, sicer pa bodo sklicane po potrebi.  
Strokovni delavci, zaposleni na gimnaziji v šolskem letu 2022/23 so predstavljeni v spodnji tabeli.  
 

Zap. št.  Ime in priimek  Predmet ali delovno mesto Kratica  Drugo  

1  Aščič Danica 
geografija 
interdisciplinarni tematski sklop 

GEO 
ITS 

 

2  Atanasovski Lorna  matematika  

MAT  razredničarka 3.G, vodja 
aktiva matematike, 
UNESCO AspNET 
koordinatorica 

3  Avšič Jakob  matematika  MAT    

4 Berden Liza impro IMP  

5  Bone Pavel  
biologija  BIO   razrednik 3.C, vodja aktiva 

biologije 

6 Bone Sonja  psihologija  PSI   vodja aktiva psihologije, 
sociologije in filozofije 

7 Brecelj Igor  informatika  
INF  
 

skrbnik spletnih učilnic in 
ARNES prijav, vodja aktiva 
informatike 

8 Cvek Aleksander  filozofija  FIL    

9  Černe Suzana  
geografija , aktivno državljanstvo GEO  razredničarka 1.C, vodja 

aktiva geografije, projekt 
EPAS 

10  Čubej Liba  geografija 
interdisciplinarni tematski sklop 

GEO 
ITS 

razredničarka 3.E  

11 Čufer Darja  laborantka kemije    
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12 Doljak Matej filmski zvok FZ  

13 Đuretić Milena  
španščina 
nemščina  

ŠPA NEM  
  

14 
Mihelj Kristina 
Kamaladevi 

gledališko 
ustvarjanje 
igra in govor 
zgodovina in teorija 
gledališča in filma 

GU 
 
IGO 
ZTGF 

razredničarka 2.G 

15 Fajt Jana  

angleščina 
italijanščina 
interdisciplinarni 
sklop 

ANG  
ITA 
ITS 

razredničarka 1.F  

16 Farsure Samuel francoščina FRA  

17 Furlan Štanta Leja slovenščina SLO  

18 Gabrijelčič Vanja  slovenščina  SLO  razredničarka 4.A, vodja 
UNESCO središča 

19 Gorjup Rado  športna vzgoja  ŠVZ    

20 Grosar Aljoša  športna vzgoja  ŠVZ  
razrednik 2.D, športni 
koordinator 1.D, 2.D, vodja 
aktiva športne vzgoje 

21  Jagrič Jaka  
predstavitvene tehnike 
bivalna kultura  

PRT BIK  
  

22 Jovićević Zoran  
sociologija 
zgodovina 

SOC 
ZGO  razrednik 3.D 

 

23 Kastelec Jernej  

fotografija in film  
filmsko ustvarjanje 
snemanje in montaža 
scenarij in režija 

FIF  
FU 
SIM 
SIR 

  

24 Knez Jurij  informatika  INF  
tajnik ŠMK, razrednik MT, 
organizator urnika  

25 Kobal Martina  angleščina  ANG  razredničarka 1.G, vodja 
aktiva angleščine 

26  Kobal Samanta  
igra in govor  
zgod. in teorija gledališča in filma 
gledališko ustvarjanje 

IGO  
ZTGF 
GU 
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27 Kogoj Tina knjižničarka 
interdisciplinarni sklop ITS 

organizatorka šolske 
prehrane 

28  Komel Tomaž  zgodovina, aktivno državljanstvo ZGO  vodja aktiva zgodovine in 
aktivnega državljanstva, 
projekt Erasmus+ 

29 Koren Likar Urška  matematika 
interdisciplinarni tematski sklop 

MAT  
ITS 

razredničarka 3.A 

30 Kovačič Katarina glasba GLA  

31  Kravos Stojan  športna vzgoja  ŠVZ    

32 Kretič Mamič Ana  matematika  MAT  razredničarka 3.F  

33 Krumberger Marko likovna delavnica  likovna 
teorija  
osnove varovanja dediščine 
interdisciplinarni tematski sklop 
likovna umetnost  

LID  
LIT  
OVD  
ITS 
LUM  

razrednik  2.F  

34 Kulnik Tadej laborant fizike   

35 Kutin Funda Svetlana  angleščina  ANG   razredničarka 2.A 

36 Lukman Vlasta  italijanščina  ITA    

37 Lutman Lidija  športna vzgoja  ŠVZ  
razredničarka 4.D, športna 
koordinatorka 4.D  

38 
Makorič Bevčar 
Anastazija  

zgodovina  ZGO  razredničarka 2.E 

39 
Markočič Šušmelj 
Andrejka  

slovenščina 
interdisciplinarni tematski sklop 

SLO 
ITS 

 

40 Mlakar Urška zgodovina in teorija gledališča in 
filma 
impro 

ZTGF 
IMP 

 

41 Munih Nataša  angleščina  ANG  razredničarka 2.B  

42 Nusdorfer Jožica  kemija  KEM  
razredničarka 1.D, pedag. 
koordinatorka 1.D, 3.D  

43 

Nuvak Boj 

fotografija in film  
filmsko ustvarjanje 
snemanje in montaža 
scenarij in režija 

FIF  
FU 
SIM 
SIR 

 



 

27  
  

44 Ogrič Ana  slovenščina  SLO  razredničarka 4.G, 
prostovoljstvo 

45 Pavlica Maks  angleščina  ANG  razrednik 3.B  

46 Peršolja Bučinel Staša   
glasba  
zvok in glasba  

GLA  
ZIG  

zborovodja, vodja aktiva 
glasbe, gledališča in filma 

47 Piuzi Katja 
ruščina RUS vodja aktiva učiteljev 2. in 

3. tujega jezika 

48 Podgornik Jernej laborant biologije   

49 Prinčič Crosatto Vesna  ruščina  RUS    

50 Puc Teja  psihologija, svetovalna delavka PSI  

51 Remžgar Sara angleščina ANG  

52 Stres Simona  slovenščina  SLO   vodja aktiva slovenščine 

53 
Stubelj Robert  športna vzgoja  ŠVZ  vodja aktiva športnih 

koordinatorjev 

54 
Sviderski Igor  

gibalna 
delavnica  
gib  

GID  
 
GIB  

  

55 Štucin Silvana  
kemija  KEM  šolska kronika, vodja 

aktiva kemije 

56  

Šuligoj Kunilo Nadja  svetovalna delavka 

 

pedagoška  
koordinatorka 2.D, 4.D, 
pooblaščenka DPO, poskus 
Nadarjeni 

57 Šuligoj Rudolf  fizika  FIZ  razrednik 1.E, vodja aktiva 
fizike 

58 Šušmelj Andrej ravnatelj, biologija BIO skrbnik e-pošte in 
eAsistenta, projekt DDK 

59 Švara Damjan  plastično oblikovanje  PLO    

60 
Tratnik Miran  fizika 

interdisciplinarni tematski sklop 
FIZ  
ITS 

 

61 Velušček Lovro fizika 
interdisciplinarni tematski sklop 

FIZ 
ITS 

 

62 Vidmar Irena  matematika  MAT    
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63 Vidmar Marko matematika MAT razrednik 1.A 

64 Vižin Ines  pomočnica ravnatelja, francoščina  FRA organizacija OIV 

65  Vodopivec Nadja  italijanščina 
 

ITA razredničarka 1.B  

66  
Vrčon Bogdan  

likovna umetnost 
risanje in slikanje  

LUM  
RIS  

razrednik 2.F, vodja aktiva 
likovnih predmetov in 
umetnostne zgodovine 

67  Zgonik Bizjak Mojca matematika MAT  

68 Zuljan Irena  slovenščina  SLO  razredničarka 3.C 

69  Žagar Jurij 
zgodovina  
umetnostna zgodovina 

ZGO  
UZG 

razrednik 2.C  

70 Žorž Janina  biologija BIO 
razredničarka 4.B, vodja 
aktiva ITS  

 
 
Učitelji delujejo tudi v okviru programskih in oddelčnih učiteljskih zborov ter strokovnih aktivov:   
  
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v istem izobraževalnem programu, in drugi 
strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Sestaja se po potrebi, če se 
pojavijo vprašanja, vezana na posamezen gimnazijski program. V tem primeru ravnatelj določi 
strokovnega delavca za vodjo programskega učiteljskega zbora.   
  
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v 
posameznem oddelku. Obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, oblikuje program za 
delo z nadarjenimi učenci, vajenci oziroma dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Delo oddelčnega učiteljskega zbora vodi razrednik. 
Sestanke sklicuje po potrebi.  
  
Učitelji svoje delo načrtujejo z letnimi učnimi pripravami, ki jih v začetku šolskega leta (v letu 2022/23 do 
septembra) oddajo ravnatelju.  
Nekateri učitelji opravljajo tudi naloge razrednika, naloge koordinatorjev ali organizatorjev določenih 
aktivnosti.  
  
Razrednik analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov 
posameznih dijakov, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja 
druge naloge v skladu z zakonom.  
  
V kolikor bo pristojno ministrstvo objavilo razpis pripravniških mest v javnih šolah in vrtcih in bodo 
kandidati želeli opravljati pripravništvo na naši šolo, jih bo šola v primeru, da imamo zaposlenega delavca, 
ki izpolnjuje pogoje za mentorja pripravniku, sprejela.  
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STROKOVNI AKTIVI  
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma sorodnih predmetnih področij.   
Seznam aktivov in njihovih vodij za šolsko leto 2022/23:  
1. Aktiv angleščine – vodja Martina Kobal  

2. Aktiv biologije – vodja Pavel Bone  

3. Aktiv glasbe, gledališča in filma – vodja Staša Peršolja Bučinel  
4. Aktiv fizike – vodja Rudolf Šuligoj  

5. Aktiv geografije – vodja Suzana Černe  
6. Aktiv informatike – vodja Igor Brecelj  

7. Aktiv kemije – vodja  Silvana Štucin  
8. Aktiv likovnih predmetov in umetnostne zgodovine – vodja Bogdan Vrčon  

9. Aktiv matematike – vodja Lorna Atanasovski  
10. Aktiv učiteljev drugega in tretjega tujega jezika – vodja Katja Piuzi  

11. Aktiv slovenščine – vodja Simona Stres  

12. Aktiv športne vzgoje – vodja Aljoša Grosar  
13. Aktiv zgodovine – vodja Tomaž Komel  

14. Aktiv filozofije, psihologije in sociologije – vodja Sonja Bone 
15. Aktiv interdisciplinarnega dela – vodja Janina Žorž  

16. Aktiv koordinatorjev športnih oddelkov  – vodja Robert Stubelj 
 

Aktivi obravnavajo strokovno problematiko (problematiko predmeta oziroma predmetnega področja), 
usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru in vodstvu predloge za izboljšanje vzgojno-
izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in dijakov ter opravljajo druge strokovne naloge.  
Člani aktivov načrtujejo ter usklajujejo delo na predmetnem področju (v okviru pouka in izven), 
usklajujejo merila za ocenjevanje znanja in  načrtujejo izobraževanje strokovnih delavcev – članov aktiva. 
Načrtovane aktivnosti, ki presegajo okvire posameznega predmeta (strokovne ekskurzije, javne 
prireditve, športni dnevi, predavanja zunanjih predavateljev ipd.) se izvedejo samo, če se ustrezno 
umestijo v dejavnosti na nivoju šole (katalog OIV ipd.). Prav tako mora v načrtih aktivov predvidena 
izobraževanja učiteljev potrditi ravnatelj.  Merila in kriteriji ocenjevanja znanja za posamezne predmete 
so objavljena na spletni strani šole. Načrti dela aktivov so predstavljeni v prilogi 4.  
 
RAVNATELJ  
V skladu z zakonom ravnatelj samostojnega javnega zavoda opravlja tako poslovodno funkcijo (zastopa 
šolo in skrbi za zakonitost poslovanja) kot naloge pedagoškega vodje.  
Po funkciji opravlja naloge predsednika Šolske maturitetne komisije.  
V šolskem letu 2022/23 bo ravnatelj opravljal vse z zakonom predpisane naloge, predvsem pa napore 
usmerjal v uresničevanje strateških ciljev, tako da bo sodeloval kot vodja tima projekta Dvig digitalne 
kompetentnosti v organizaciji ZRSŠ. 
 
Letni razgovori z zaposlenimi  se opravljajo po potrebi ali na pobudo posameznega delavca.  
Ravnatelj bo spremljal delo projektnih timov na šoli in sodeloval v razvojnih projektih šole ter si prizadeval 
za vključitev v nove projekte. Nadaljeval bo z uveljavljeno prakso sestankov s strokovnimi aktivi ali z vodji 
aktivov.   
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Aktivno se bo vključeval v dejavnosti Skupnosti gimnazij (SG), predvsem na področjih uvajanja že potrjenih 
sprememb gimnazijskega programa in sprememb na področju mature. Deloval bo v strokovni skupini za 
vsebinsko prenovo gimnazijskega programa in si prizadeval za prenovo programa umetniške gimnazije - 
likovnega oddelka, ki je že nekaj let zastala. 
Ob izgradnji prizidka 2016 je stavba ostala nevpisana v kataster nepremičnin, za kar je  postopek od konca 
šolskega leta v teku in bo opravljen do konca koledarskega leta. 
  

SVETOVALNA SLUŽBA  
 
Svetovalna služba svetuje dijakom, učiteljem in staršem, sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri 
načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, izvaja vpis 
novincev in opravlja poklicno svetovanje.  
Svetovalni delavki sta Nadja Šuligoj Kunilo in Teja Puc. Nadja Šuligoj Kunilo opravlja svetovanje za 
program gimnazija in športni oddelek, Teja Puc pa za programe umetniške gimnazije. Letni načrt dela 
svetovalne službe za šolsko leto 2022/23 je predstavljen v prilogi 5. Izhodišče zanj predstavljajo 
Programske smernice svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in poklicnih ter strokovnih šolah in dijaških 
domovih, sprejete 2008.  Predvidoma bodo v šolskem letu 2022/23 to delo opravljale tri zaposlene po 
deležih. 
 
KNJIŽNICA  
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja 
informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.  
V okviru knjižnice je oblikovan učbeniški sklad. Načrt dela šolske knjižnice za šolsko leto 2022/23 je 
predstavljen v prilogi 6.  
  

ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE  
Naloge poslovne sekretarke VIZ opravlja Mojca Šuligoj, računovodja je Janja Mikuž Žvokelj. Delovni mesti 
administratorke in knjigovodje s polovičnim delovnim časom zaseda Silva Humar. Vzdrževalec 
računalniške  tehnologije je Stojan Humar.  
V šolski stavbi je hišnik Miloš Ferfolja, čistilke pa Borka Kucalović, Majda Kragelj, Borka Miladinović, 
Radojka Ponorac, Cvijeta Tesić (polovični d.č.) in Saška Sinadinova (polovični d.č.). 
Za objekt telovadnice skrbijo Vladimir Čibej (upravnik), hišnik Vasja Orel ter čistilci Anej Bavdaž,  Ismihana 
Redžić (polovični d.č.) in Milena Makuc (polovični d.č.). 
  
IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH IN SKRB ZA ZDRAVJE  
Administrativno in tehnično osebje bo opravljalo izobraževanja, potrebna za nemoteno opravljanje dela, 
ki jih organizirajo MIZŠ in druge institucije.  
Strokovni delavci se bodo izobraževali v okviru ponujenih programov v Katalogu programov nadaljnjega 
izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga pripravlja ZRSŠ. 
Udeleževali se bodo strokovnih posvetov v okviru strokovnih društev ali skupnosti, v okviru študijskih 
skupin ali v okviru predavanj in seminarjev, ki jih bodo organizirali MIZŠ, ZRSŠ, ŠR ali druge institucije, v 
skladu z načrtom izobraževanja, ki ga je vsak strokovni aktiv pripravil v okviru načrta dela aktiva (priloga 
4), v kolikor bodo finančne zmožnosti šole to dovoljevale.  
Za skupine zaposlenih bodo v šolskem letu 2022/23 v okviru projekta Dvig digitalnih kompetenc 
organizirana izobraževanja na temo sodobnih tehnologij, varnosti in komunikacije.  
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Zaposleni so s strani zavoda napoteni na preventivne, obdobne ali usmerjene zdravstvene preglede v 
skladu z zakonom in po potrebi. V stavbi se upoštevajo vsi predpisani varnostni standardi in ukrepi. Prav 
tako se v skladu z zakonom za zaposlene organizirajo izobraževanja iz varstva pri delu in iz požarne 
varnosti, posamezniki pa so, zaradi potrebe delovnih mest, deležni dodatnih izobraževanj s tega področja. 
Na šoli imamo ustrezno usposobljeno ekipo 
reševalcev z opravljenim izpitom: 
 

● Andrej Šušmelj (vodja) 
● Vasja Orel 
● Robert Stubelj 
● Aljoša Grosar 

 
in ekipo civilne zaščite, v katero se vključijo tudi 
zgoraj našteti reševalci: 

 
 
 

● Miloš Ferfolja (poverjenik) 
● Rado Gorjup (namestnik) 
● Jana Fajt 
● Janina Žorž 
● Zoran Jovićević 
● Teja Puc 
● Silva Humar

 
Zaradi kadrovskega primanjkljaja (2 članici ekipe sta zapustili zavod) bo v šolskem letu 2022/23 treba 
usposobiti novi dve članici - reševalki. 
 
PRILAGODITVE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKOM  

Na šoli imamo veliko število dijakov, ki izkazujejo nadarjenost na različnih področjih in imajo različne 
interese, zato jih pri razvoju močnih področji podpiramo z:  
● notranjo diferenciacijo pouka in izbirnostjo,   
● nivojskim poukom pri pripravah na maturo iz matematike in tujih jezikov,  
● široko ponudbo OIV in interesnih dejavnosti,  
● pripravami na različna tekmovanja in natečaje.  
Dijakom z izrazito nadarjenostjo in aktivnostjo na posameznem področju omogočamo zaradi usklajevanja 
obveznosti prilagoditve šolskega dela, ki se dorečejo v osebnem izobraževalnem načrtu v skladu s 
Pravilnikom o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli na šoli in internimi Merili za uveljavljanje 
prilagoditev šolskih obveznosti dijakom Gimnazije Nova Gorica.  Nadarjene dijake s prilagoditvami šolskih 
obveznosti spremljata šolski svetovalni delavki, Nadja Šuligoj Kunilo in Teja Puc.  
Svetovalni delavki obravnavata tudi dijake s posebnimi potrebami, dijake, ki se pripravljajo na 
mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne dejavnosti, obravnavata dijake 
iz tujih držav države, dijake, ki se vzporedno izobražujejo, dijake z zdravstvenimi težavami in sorodne 
primere.  
Vloge za prilagoditve šolskih obveznosti dijakom športnikom bo obravnaval vodja aktiva ŠVZ Aljoša Grosar, 
vloge dijakov športnih oddelkov pa športni koordinator oddelka.  
Vloge za prilagoditve  bo obravnavala vodja aktiva glasbe, gledališča in filma Staša Peršolja Bučinel.   
  
Nadarjenost dijakov umetniške gimnazije smer gledališče in film razvijamo z obiskom različnih predstav in 
avtentičnimi nalogami z njihovega strokovnega področja, ki so zastavljene v okviru pouka, učitelji pa 
dijakom mentorstvo, pomoč in oporo pri delu na teh projektih nudijo tudi izven pouka, s prostori in 
opremo omogočamo tudi samostojno delo. Omogočimo jim, da produkcije predstavijo javnosti in s tem 
razvijajo veščina javnega nastopanja ter kritičnega vrednotenja.  
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Dijaki umetniške gimnazije likovne smeri so vključeni v najrazličnejše likovne delavnice, ekstempore, 
nastope, video in multimedijske projekte, zanje so organizirani različni ogledi umetnostnozgodovinskih 
spomenikov in prireditev s področja likovnosti, z razstavami, javnimi objavami npr. spletnih strani, 
videoposnetkov, fotografij, z oblikovanjem izdelkov za realne naročnike pa imajo možnost dela predstaviti 
javnosti, pridobivati izkušnje in strokovne reference.  
  

PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI 
S promocijskimi aktivnostmi javnosti predstavljamo šolo in programe. Poleg neposredne predstavitve 
obiskovalcem (dan odprtih vrat, informativni dan), se je za zelo učinkovito izkazalo predstavljanje 
programov na različnih sejmih, umetniška gimnazija pa se posebej približa osnovnošolcem skozi kreativne 
delavnice, ki se  zanje organizirajo med počitnicami ali ob sobotah. Zato bomo te prakse ohranili. V tem 
šolskem letu bo za promocijo skrbel tim v sestavi: Ines Vižin, Jaka Jagrič, Jernej Kastelec, Tina Kogoj, Marko 
Krumberger, Andrejka Markočič Šušmelj, Boj Nuvak, Teja Puc, Bogdan Vrčon, Nadja Šuligoj Kunilo, Rudolf 
Šuligoj  
Naloge tima bodo:  
● pripraviti načrt predstavitev,  
● določiti letni moto (rdečo nit) celostne podobe predstavitev,  
● oblikovati scenarije za posamezne predstavitve v zavodu in izven,  
● oblikovati predloge skupin učiteljev in dijakov za posamezne predstavitve izven zavoda, -          

predlagati organizacijo priprav dijakov na predstavitve,  
● izvesti evalvacijo promocijskih aktivnosti.  
  
Dan odprtih vrat bomo organizirali v torek, 8. 12. 2022.  Informativni dan bo potekal v skladu s šolskim 
koledarjem, v petek, 17., in v soboto, 18. 2. 2023.   Kreativne delavnice za osnovnošolce bodo 
organizirane v novembrskih ali zimskih počitnicah, ali pa v soboto (glede na interes s strani osnovnih šol 
in razpoložljivost naših mentorjev.  
 
Predstavljati se nameravamo na:  
● Dan poklicev Idrija: 7. 10. 2022 

● Zaposlitveni bazar Ajdovščina: 20. 10. 2022 

● Dan odprtih vrat: 8. 12. 2022 

● Informativa Ljubljana: 20. in 21. 1. 2023 

● Informativni dan: 17. - 18. 2. 2023 

  
PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI  
Dejavnosti na tem področju bodo usmerjene na odpravo napak in formalno ureditev stanja dela stavbe s 
konca 1980-ih let, tako da bi kandidirali na razpis MIZŠ za sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, s 
katerimi bi prenovili fasado in streho na tem delu stavbe.   
Gimnazija je tehnično dobro opremljena, vse več potreb pa se kaže po vzdrževanju in zamenjavi 
amortiziranih sredstev. Redna se izvajajo vzdrževalna dela ali posegi, nujni zaradi zagotavljanja varnosti. 
S povečanim vpisom in številom dijakov na šoli se soočamo s pomanjkanjem prostora, še posebej športnih 
površin. 
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ZDRAVSTVENO VARSTVO IN PREHRANA DIJAKOV TER SKRB ZA VARNOST  
V skladu z zakonom bodo dijaki 1. in 3. letnika opravljali obvezne sistematske preglede in cepljenja v 
šolskem dispanzerju Zdravstvenega doma Nova Gorica. 
Dijaška malica je organizirana v šolski restavraciji Alfa. Od 1. septembra 2015 je ponudnik prehrane v Alfi 
dijaški dom Nova Gorica, ki je bil izbran v skladu z zakonom o šolski prehrani. Dijakom ponuja vsaj dve 
varianti tople malice (mesno in vegetarijansko) in alternativno hladno malico, posebej pa pripravijo malice 
v primeru dijakov z medicinsko indicirano dieto.  
Naloge organizatorja prehrane opravlja bo opravljala Anja Faganeli, tehnično podporo sistemu za prijavo 
in odjavo malic pa Stojan Humar.  
V začetku šolskega leta se bo ponovno sestala komisija za šolsko prehrano, ki bo naloge opravljala v skladu 
s pravili šolske prehrane.   
Za varnost v šolski stavbi in njeni okolici bomo skrbeli zaposleni, dijaki in zunanje podjetje za varnost, ki 
bo vsak delovni dan v času pouka šoli zagotovilo varnostnika (od 7.00 do 15.00).  
  
SODELOVANJE S STARŠI IN DRUGE OBLIKE SODELOVANJA Z OKOLJEM  
Komunikacija šola – starši bo potekala na daljavo preko telefonskih klicev elektronske pošte ali 
videokonferenčnih povezav. osebno (roditeljski sestanki, pogovorne ure, razgovori v svetovalni službi, pri 
ravnateljici ali pomočnici ravnateljice), preko tajništva. Sestavili smo seznam dopoldanskih pogovornih ur, 
starši se lahko z učitelji dogovorijo tudi za drug termin.  
Za razgovor z člani vodstva šole je potrebna predhodna najava.  
Šola zagotavlja podporo in sodeluje s svetom staršev, v katerem ima vsak oddelek po enega predstavnika, 
ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka v začetku šolskega leta.   
Dijaki gimnazije pod mentorstvom učiteljev svojim sošolcem v socialni stiski pomagajo tako, da z 
organizacijo in izvedbo javnih prireditev Tržnica dobrote in Zlati oreh (v decembru) ter Podarimo vam 
pesem (v aprilu) s prodajo različnih izdelkov na decembrski tržnici ali z nastopom na prireditvah zbirajo 
sredstva za dobrodelni sklad, iz katerega se krijejo stroški šolskih aktivnosti ali potrebščin tistim, ki to 
potrebujejo. Decembrski in aprilski dogodek bodo pripravili tudi v tem šolskem letu. 
 
PROJEKTI IN RAZVOJNO DELO  
Šola je vključena v različne razvojne projekte, aktivnosti na področju razvoja kurikula, projekte 
mednarodne mobilnosti ali dejavnosti, ki potekajo v sodelovanju z različnimi inštitucijami.  

1. Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (2022/23) 

Člani razvojnega tima Gimnazije Nova Gorica so: Andrej Šušmelj, Ana Ogrič, Miran Tratnik,  Janina Žorž, Mojca 
Zgonik, Lorna Atanasovski, Teja Puc, Rudolf Šuligoj,  Nadja Šuligoj Kunilo in Ines Vižin 

Predstavitev (povzeto po dokumentih Zavoda RS za šolstvo) 

Izhodišče projekta 

V razvojni nalogi bodo sodelovale šole, ki so formativno spremljanje že uvajale v svojo prakso v preteklih letih 
(npr. razvojna naloga Formativno spremljanje v podporo učenju vsakega učenca) in na novo pridružene šole. 
Razvojna naloga Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje bo šole med seboj povezala in jim omogočila nadaljnje 
razvijanje, poglabljanje, uvajanje in širjenje strategij formativnega spremljanja. 
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Trajanje: september 2020–avgust 2023 
Člani tima se bodo srečevali enkrat mesečno 

Zastavljeni CILJI dela: 
- ozaveščanje ciljev učenja pri dijakih 
- strokovni pogovor med učitelji 
- tržnica znanja 

V sodelovanju z Marizo Škvarč (Zavod RS za šolstvo Območna enota Nova Gorica) in Tanjo Čefarin (ravnateljica 
Gimnazije in zdravstvene šole) bomo organizirali tržnico znanja. 

2. UNESCO aktivnosti 

Gimnazija Nova Gorica ima skladno z novim Pravilnikom delovanja mreže status pridružene članice v Mreži 
UNESCO pridruženih šol. Vodi UNESCO središče za Goriško, v katerega so vključene šole: Gimnazija Nova 
Gorica, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, Podružnična šola Bilje, OŠ Šempas in OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, 
Osnovna šola Alojza Gradnika Dobrovo, OŠ Franceta Bevka Tolmin, Biotehnična šola Šempeter pri Gorici.  
Gimnazija Nova Gorica je nosilec mednarodnega projekta Meja.  
1. Temeljni cilji v šolskem letu: 
- vključitev Unesco ciljev in načel v vsakodnevno življenje in delo šole 
- uravnoteženo razvijanje vseh štirih Delorsovih stebrov izobraževanja  
- obeleževanje mednarodnih dni  
- medgeneracijsko sožitje in solidarnost  
- prostovoljstvo  
- povezovanje s šolami celotne goriške regije  
2. Mednarodni projekt Meja   
95. obletnico ustanovitve organizacije TIGR bo Gimnazija Nova Gorica 23. septembra 2022 obeležila s športno-
kulturnimi dejavnostmi ob Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju. Posebno pozornost bomo 
namenili Borisu Pahorju, enemu najpomembnejših slovenskih zamejskih pisateljev, obenem tudi najbolj 
prevajanemu slovenskemu avtorju. Dogodek, ki bo potekal v okviru mednarodnega Unescovega projekta 
Meja, bo imel naslov »TIGROVCI - naš vzor in ponos«.  

Projekt ima za glavni cilj krepitev strpnosti v medsebojnih odnosih, posledično sprejemanje drugačnosti in 
iskanje oblik sodelovanja. Dijaki pridobivajo in poglabljajo znanje na področju nacionalne kulturne in naravne 
dediščine. Gimnazija Nova Gorica bo dogodek organizirala v sodelovanju z Občino Miren - Kostanjevica in 
Zavodom za turizem Miren Kras. Na Cerju bo sodelovalo več kot 100 dijakov (dijaki 3. in 4. letnika in dijaki) ter 
dijaki in učenci šol Mreže Unesco pridruženih šol. Ustvarjali bodo v glasbeni, literarni, gledališki, gibalni, 
naravoslovni in literarnih delavnicah v tujih jezikih (v angleškem, francoskem, nemškem, italijanskem, 
španskem in ruskem jeziku). Nazadnje bomo posadili drevo miru v okviru mednarodnega projekta ENO Tree 
Planting Day na pogorišču, ki je ostalo po požaru. Naši dijaki bodo tudi letos sodelovali na kulturni prireditvi 
v okviru državne proslave, ki bo na Cerju dan kasneje, in okrogli mizi, ki bo v sredo 21.9.2022. 

  4.   Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let: 

Aktivnost na nivoju cele šole: 

● 20. september – Mednarodni dan miru 
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● 26. september -  počastitev dneva jezikov 
● 10.  december – dan človekovih pravic 
● 21. februar – mednarodni dan maternega jezika 
● 23. april – svetovni dan knjige in avtorskih pravic 

Aktivnosti znotraj razrednih skupnosti ali pri posameznih učnih urah: 

● 10. november: svetovni dan znanosti za mir in razvoj 
● 18. november: mednarodni dan strpnosti 
● 27. januar: mednarodni dan spomina na holokavst 
● 8. marec: mednarodni dan žena 
● 21. marec: svetovni dan poezije 
● 22. marec: svetovni dan voda 
● 27. marec: svetovni dan gledališča 
● 23. april: svetovni dan knjige in avtorskih pravic 
● 21. maj: svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj 

 5.   Udeležba v projektih: 

● UNESCO ASPnet srečanje mladih v Senožečah 
● Meja –– »TIGROVCI-naš vzor in ponos«. (nosilci projekta) 
● Srečanje koordinatorjev v Kapeli 
● Likovni Ex Tempore, OŠ Šempas 
● DREVO=ŽIVLJENJE 
● Enakost nas bogati 
● Mladi in mladi po srcu v sožitju 

 6.   Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

● organizacija dveh dobrodelnih prireditev (Zlati oreh, Podarimo vam pesem) 
● prostovoljstvo (medvrstniška pomoč, pomoč osnovnošolcem, pomoč ostarelim) 
● sodelovanje v aktualnih solidarnostnih akcijah 

 7.   Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, 
institucijami) 

● sodelovanje na proslavah, prireditvah v kraju in ožjem šolskem okolišu 
● povezovanje srednjih šol goriške regije v skupne projekte 
● UNESCO ASPnet srečanje mladih v Semiču 

 8.   Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

● skupna udeležba na nacionalnih projektih in priprava prispevkov kot središče 
● vključevanje UNESCO šol v gimnazijske projekte 
● sestanki v mreži 
● udeležba na seminarju za koordinatorje 
● udeležba na srečanju ravnateljev 

http://www.unesco.org/science/psd/wsd09/wsd09_en.shtml
http://www.un.org/holocaustremembrance/
http://www.unesco.si/projekti-in-aktivnosti/svetovni-dnevi/mednarodni-dan-zena.html#c401
http://www.unesco.si/projekti-in-aktivnosti/svetovni-dnevi/svetovni-dan-poezije.html#c408
http://www.unwater.org/worldwaterday/flashindex.html
http://www.unesco.si/projekti-in-aktivnosti/svetovni-dnevi/svetovni-dan-gledalisca.html
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.unesco.si/projekti-in-aktivnosti/svetovni-dnevi/kulturne-raznolikosti.html
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ASPnet koordinatorica na šoli: Lorna Atanasovski, prof. 
Vodja UNESCO središča: Vanja Gabrijelčič, prof. 

3. Šola ambasadorka Evropskega Parlamenta (EPAS) 

MENTORICE: Suzana Černe, Anastazija Makorič Bevčar, Vanja Gabrijelčič, Tina Kogoj, Sara Remžgar ter 
Martina Kobal (za e-twinning) 

UDELEŽENCI: dijaki tretjih letnikov vseh smeri novogoriške gimnazije 

PROGRAM DELA: 

Udeležba na seminarjih za učitelje 

Spletno srečanje /srečanje v živo z dijaki - Predstavitev organizacijske ekipe, letošnji program in aktivnost 

Spletni seminar o EU in priložnostih, ki jih ponuja mladim - V sodelovanju z Informacijskim središčem EP 
in EK v Sloveniji bomo organizirali spletni seminar in dijake seznanili z raznolikostjo EU. 

 Proučitev izobraževalnih gradiv o EU Pri pouku geografije in zgodovine bodo spoznali evropske institucije, 
njihov pomen in delovanje. Dijaki bodo spodbujeni k razmišljanju o evropskih politikah, predstavili jim bomo 
pomen aktivnega državljanstva. 

Okrogla miza in razprava z evropskimi poslanci v živo ali na spletu 

Priprava informacijske točke o EU na šoli in na spletu- Info točko v šolski čitalnici bomo nadgradili z novim 
gradivom. Prav tako bomo na spletni info točki opozarjali in vabili na različne aktivnosti. Na njej je tudi 
povezava z vsemi informacijami, ki jo EU institucije ponujajo državljanom EU. 

Postavitev in vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli - Naš 
Facebook profil se imenuje EPAS GIMNAZIJA NOVA GORICA. Uredniški odbor kandidatov za mlade 
ambasadorje bo redno objavljal vse naše aktivnosti. 

Sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook - Objavljali bomo vse 
naše aktivnosti na spletni nacionalni EPAS platformi in družbenemu omrežju Facebook 

Postavitev instagram profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli - Instagram profil bomo 
nadgradili z novimi objavami. 

Priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope- Teden Evrope: različne aktivnosti (debate med dijaki šol 
EPAS, srečanje z evroposlancem, kviz o poznavanju EU, obeležitev dneva Evrope na trgu Evropa,…) 

 Druge aktivnosti: 

●  30. 8. 2022: Srečanje s podpredsednico Evropskega parlamenta Katarine Barley v Ljubljani 
● Sodelovanje v projektu Jezikovna kavarna na Bevkovem trgu 
● 21. 9. 2022 Aktivno sodelovanje na mednarodni okrogli mizi »Simboli meje« na Cerju v organizaciji 

ASS.Pro Loco di Fogliano Redipugia, občine MK in Fundacije Poti mir 
● 23. 9. 2021: Srečanje na Cerju. Obeležitev mednarodnega dne miru 
● Sodelovanje v projektu »Če bi jaz odločal, bi…« 
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● Organizacija okrogle mize na temo okolja z lokalnimi, državnimi in evropskimi deležniki 
● Organizacija debatnega dne na temo EU 
● Simulacija Evropskega parlamenta za osnovnošolce 
● Sodelovanje v projektu EPAS E-TWINNING (mentorica Martina Kobal ) 
● Objava člankov za lokalne medije 
● Sodelovanje v projektu EU history 
● Sodelovanje v tekmovanju Evrošola 
● Druge aktivnosti po ponudbi pisarne EP v Ljubljani 

 Pripravila: Suzana Černe, vodja projekta 

4. Dvig digitalnih kompetentnosti (DDK) 2022/23 
 
Vodja tima: Andrej Šušmelj, člani: Jana Fajt, Simona Stres, Rudolf Šuligoj, Janina Žorž 
Udeleženci: člani pedagoškega kolektiva, dijaška skupnost 
Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in 
usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu 
digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov. 

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem 
spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za refleksivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega 
strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in dijakov). 

PROGRAM DELA: 

● Izobraževanje za vodje timov DDK (14.9.2022) 
● Načrtovanje in izdelava digitalne strategije Gimnazije Nova Gorica (do 30. septembra 2020) 
● Izvedba 10 izobraževanj s po najmanj 10 udeleženci (celotno šolsko leto, predvidoma po pedagoških 

konferencah) 
● Samoevalvacija SELFIE #2 (maj 2023) 
● Dopolnitev digitalne strategije Gimnazije Nova Gorica (24.6.2024) 
● Udeležba na zaključni konferenci DDK (30.8.2023) 

Opis projekta: 
https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/ 

Pripravil Andrej Šušmelj, vodja tima 

5. Uvajanje posodobljenega Koncepta odkrivanja nadarjenih otrok, učencev in dijakov ter vzgojno-
izobraževalnega dela z njimi 
 
Člani tima: Nadja Šuligoj Kunilo (koordinatorica), Rudolf Šuligoj, Tomaž Komel, ravnatelj, pomočnica 
ravnatelja, vključeni vsi učitelji, ki poučujejo v 1.E 

Odkrivanje nadarjenih in delo z njimi v osnovnih in srednjih šolah temelji na dveh dokumentih, Konceptu 
odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) in Konceptu 
vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki srednjih šol (2007). Na osnovi sklepa ministrice za šolstvo, 
mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo predlog posodobljenega koncepta pred nadaljnjimi postopki za 
njegovo splošno uveljavitev preveriti s poskusom. Poskus se bo izvedel na vzorcu 9 vrtcev, 9 osnovnih in 9 
srednjih šol po Sloveniji v šolskih letih 2022/23 in 2023/24, ki se bodo v aktivnosti poskusa vključili z izbranimi 

https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/
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oddelki. V poskus je vključena  tudi Gimnazija Nova Gorica s 1.E oddelkom, v času poskusa je financiranih 20% 
delovnega mesta koordinatorja. 

Vir: ZRSŠ (2022). Uvajanje posodobljenega koncepta prepoznavanja in vzgojno-izobraževalnega dela z 
nadarjenimi: informacije o poskusu (srednja šola). 

 

PRILOGE:  
  

1. SESTAVA SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
2. KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN V ŠOLSKEM LETU 2022/23 
3. NAČRTI DELA STROKOVNIH AKTIVOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  
4. LETNI DELOVNI NAČRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23  
5. LETNI DELOVNI NAČRT KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 
6. NAČRT DELA PROSTOVOLJCEV 
 

SESTAVA SVETA STARŠEV 
 

RAZRED RAZREDNIK PREDSTAVNIK STARŠEV NAMESTNIK 

1.A Marko Vidmar Nataša Volk Daniela Jovanovska 

1.B Nadja Vodopivec Erika Ferfolja Vidič Matej Leban 

1.C Suzana Černe Jana Vidič Mojca Bavcon Kralj 

1.D Jožica Nusdorfer Primož Bajc   

1.E Rudolf Šuligoj Tinka Beltram Prekovič Urška Koren Likar 

1.F Jana Fajt Aleš Bagon       Tina Poberaj    

1.G Martina Kobal Tea Dronjić Ilija Tomanić Trivundža 

2.A Svetlana Kutin Funda Jana Korečič Zoki Stojkov 

2.B Nataša Munih Jana Skok Tanja Ušaj Hvalič 

2.C Jurij Žagar Vogrinčič Bizjak Jaka Kuk Maja 

2.D Aljoša Grosar Polona Liberšar Ana Zavrtanik Ugrin 

https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/strokovna-izhodisca-posodobitve-koncepta-odkrivanja-nadarjenih-otrok-ucencev-in-dijakov-ter-vzgojno-izobrazevalnega-dela-z-njimi/
https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/strokovna-izhodisca-posodobitve-koncepta-odkrivanja-nadarjenih-otrok-ucencev-in-dijakov-ter-vzgojno-izobrazevalnega-dela-z-njimi/
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2.E Anastazija Makorič Bevčar Andreja Oblak Amir Murić 

2.F Marko Krumberger Darja Rus Nataša Peloz 

2.G Kristina Mihelj Kamaladevi Miran Mladovan Andrej Škrabar 

3.A Urška Koren Likar Urška Mačus Karmen Mačus 

3.B Maks Pavlica Barbara Pavlica Zorn Peter Rodman 

3.C Pavel Bone Tanja Humar Ksenija Ščuka 

3.D Zoran Jovićević Jernej Murn Mateja Kolar Korošec 

3.E Liba Čubej Nikola Sarjanović Marko Kosovel 

3.F Ana Kretič Mamič Mitja Zarifa Urban Kandus 

3.G Lorna Atanasovski Marko Mladovan Polona Kante Pavlin 

4.A Vanja Gabrijelčič Andrejka Prijon Primož Ule 

4.B Janina Žorž Simon Pintar Teja Jelina 

4.C Irena Zuljan Andreja Repič Agrež Mojca Frančeškin 

4.D Lidija Lutman Hari Bizjak Jani Batič 

4.F Bogdan Vrčon Eva Nemec Šavli Robert Čebron 

4.G Ana Ogrič Mateja Talić Polona Zabukovec 

 
KATALOG OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN V 2022/23 

 
OIV – Vsebine, OBVEZNE za vse dijake SPLOŠNE GIMNAZIJE (tudi športni oddelek; skupno najmanj 146 ur) 

1. Državljanska kultura   
najmanj 15 
ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 

2 
2 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
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Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 2 učitelji slovenščine in DGD 3. 2. 2023 

2. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

2 
2 
2 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 

3. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan – Cerje  

2 
2 
2 
6 
 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 
S. Černe,  Lorna Atanasovski, 
Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 
23. 9. 2022 

4. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan miru – Cerje 

2 
2 
6 

učiteljski tim 1  
učit.  slovenščine in DGD 
S. Černe,  Lorna Atanasovski, 
Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
3. 2. 2023  
23. 9. 2022 

2. Knjižnična informacijska znanja    
najmanj 15 
ur 

Vodje Termini 

1. letnik Knjižnična informacijska znanja 5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 
2. letnik Knjižnična informacijska znanja 5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 
3. Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur Vodje Termini 

1. letnik 
in 3. d 

Po učnem načrtu za predmet likovna umetnost: likovne 
delavnice, umetnostnozgodovinske ekskurzije in obiski 
razstav  

18 Bogdan Vrčon vse šolsko leto 

4. Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur Vodje Termini 
1. letnik 
in 2. d 

Po učnem načrtu za predmet glasbena umetnost: glasbene 
delavnice in obisk operne predstave in koncertov 

18 
Staša Peršolja Bučinel 
Katarina Kovačič 

vse šolsko leto 

5. Kulturno-umetniške vsebine  
najmanj 15 
ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

4 
Aktiv učiteljev  slovenščine, Ines 
Vižin  

dvakrat v 
šolskem letu 

2. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

6 Ines Vižin  
trikrat v šolskem 
letu   

3. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 
V korak s Kosovelom (v okviru projektnega  tedna) 

6 
 
 
6 

 
Ines Vižin  
 
Vanja Gabrijelčič 

trikrat v šolskem 
letu 
 
januar 2023 

4. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

4 Ines Vižin  
dvakrat v 
šolskem letu 

1.-4. 
letnik 

 Ogled predstave v angleščini  
 
 

2 
 
 

Martina Kobal  
 
 

6. 3. 2023  
 
 

 

6. Športni dnevi   
najmanj 35 
ur 

Vodje Termini 

1. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

konec januarja-
začetek 
februarja 2023, 
 
  
maj-junij 2023 

2. letnik 
Zimski športni dan  
 
 

6 
 
 

aktiv učiteljev športne vzgoje 
konec januarja-
začetek 
februarja 2023, 



 

41  
  

 
 
Spomladanski športni dan 

 
6 

 
  
maj-junij 2023 

3. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

konec januarja-
začetek 
februarja 2023, 
 
  
maj-junij 2023 

4. letnik 

Jesenski športni dan – Cerje 
 
 
Zimski športni dan  
 

6 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

23. 9. 2022 
 
 
konec januarja-
začetek 
februarja 2023 

7. Zdravstvena vzgoja  
najmanj 15 
ur 

Vodje Termin 

1. in 2.  
letnik 

Pogovorne delavnice za dijake “Mladi, varnost, nasilje in 
droge” 
 

2 
 

Janez Pravdič, specialist za 
policijsko preventivo 

oktober 2022 

1. in 2.  
letnik 

Poti odraščanja 
 

3 Mladinski center Nova Gorica 
datum bo 
določen 
naknadno 

1. 
letnik 

Preklopi na lajf 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

5. in 6. 12. 2022 

2. letnik Odnos do telesa in zobozdravstvena preventiva 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

29. 3. 2023 

2. letnik Medosebni odnosi in dojemanje spolnosti 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

18. 4., 24. 4. in 25. 
4. 2023 

3. letnik Vozim, ampak ne hodim (predavanje) 2 Zavod Vozim januar 2023 

3. letnik Rakava obolenja 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

16. 5. 2023 

1. - 3.  
letnik  

Varna raba spleta in igre na srečo 4 
LOGOUT – Center pomoči pri 
prekomerni rabi interneta 

datumi bodo 
določeni 
naknadno 

8. Vzgoja za družino, mir in nenasilje  
najmanj 15 
ur 

Vodje Termina 

1. letnik Spoznajmo se – program CŠOD Vojsko 24 CŠOD Vojsko 
5.-7.9., 7.-9.9.,  
12.-14.9. in 14. – 
16. 9. 2022 

1. letnik Program uvajanja novincev – dnevi dejavnosti 4 
razredniki po programu 
svetovalne službe 

september 2022 

9.  Karierna orientacija 
Najmanj 5 
ur 

  

3. in 4. 
letnik 

Karierni dan 
3 
 

Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc v 
sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci 

November 2022 
 

3.  in 4. 
letnik 

Senčenje na delovnem mestu 
15 Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc v 

sodelovanju z Inštitutom za 
mladinsko politiko Ajdovščina 

tekom šolskega 
leta 
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OIV – Vsebine, OBVEZNE za vse dijake UMETNIŠKE GIMNAZIJE – LIKOVNA SMER (skupno najmanj 146 ur) 

1. Državljanska kultura   
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

2 
2 
2 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 

2. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

2 
2 
2 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 

3. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Pomen Gorice za Slovence (projektni dan) 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan – Cerje  
 

2 
2 
2 
6 
6 
 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 
Ana Ogrič, Irena Zuljan 
Suzana Černe, Lorna Atanasovski, 
Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 
oktober 2022 
23. 9. 2022 
 

4. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan miru – Cerje 

2 
2 
6 

učiteljski tim 1  
učitelji slovenščine in DGD 
S. Černe, Lorna Atanasovski, 
Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
3. 2. 2023 
23. 9. 2022 

 

2. Knjižnična informacijska znanja    
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik Knjižnična informacijska znanja   5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 
2. letnik Knjižnična informacijska znanja   5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 

3. Obiski likovnih razstav in tečaj fotografije 
najmanj 
60 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
Obisk razstav, spomenikov likovne umetnosti, likovnih 
delavnic in ekstempora;  
Ekskurziji Ljubljana, Benetke 

20 učitelji likovnih predmetov vse šolsko leto 

2. letnik 
Obisk razstav, spomenikov likovne umetnosti, likovnih 
delavnic in ekstempora 
Ekskurzije Ljubljana, Vipava-Ajdovščina, Benetke 

20 učitelji likovnih predmetov vse šolsko leto 

3. letnik 

Tečaj fotografije 
Obisk razstav, spomenikov likovne umetnosti, likovnih 
delavnic in ekstempora; 
Ekskurzije Divača-Lipica-Ajdovščina in Vipava-Ajdovščina, 
Benetke 
Dvodnevna izbirna umetnostno zgodovinska 
ekskurzija”Spomeniki Gorenjske” 

 
20 
 
 
10 
 

zunanji izvajalec 
 
 
učitelji likovnih predmetov 

16.-18. januar 
2023 
 
vse šolsko leto 

4. letnik 

Obisk razstav, spomenikov likovne umetnosti, likovnih 
delavnic in ekstempora 
Ekskurziji Istra, Benetke 
Dvodnevna izbirna umetnostno zgodovinska ekskurzija 
“Spomeniki Gorenjske” 

20 učitelji likovnih predmetov vse šolsko leto 

2. letnik 
Tehnična nadgradnja in urejanje spletne strani umetniške 
gimnazije likovne smeri “ateljeji”, objave na izbranih 
socialnih omrežjih ter ostale promocijske dejavnosti 

40 Marko Krumberger vse šolsko leto 

3. letnik Video dokumentarni projekt 30 Marko Krumberger vse šolsko leto 

4. Kulturno-umetniške vsebine  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

4 
Aktiv učiteljev  slovenščine, Ines 
Vižin 

dvakrat v 
šolskem letu 
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2. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava ali filmska projekcija (trije dogodki po izboru uč. 
tima) 

6 Ines Vižin 

trikrat v 
šolskem letu  
(predlagati vsaj 
eno predstavo, 
ki ni gledališka) 

3. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave (trije dogodki 
po izboru uč. tima) 

6 Ines Vižin 
trikrat v 
šolskem letu 

4. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija (dva dogodka po izboru uč. 
tima) 

4 Ines Vižin 
dvakrat v 
šolskem letu 

1.-4. 
letnik 

Ogled predstave v angleščini  
 

2  Martina Kobal 6. 3. 2023        

5. Športni dnevi   
najmanj 
35 ur 

Vodje Termina 

1. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 2032, 
 
 Maj-junij 2023 

2. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 2023,  
 
Maj-junij 2023 

3. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 2023,  
 
Maj-junij 2023 

4. letnik 

Jesenski športni dan- Cerje 
 
 
Zimski športni dan  

6 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

23. 9. 2022 
Konec 
januarja- 
začetek 
februarja 2023 

6. Zdravstvena vzgoja  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termin 

1. in 2.  
letnik 

Pogovorne delavnice za dijake “Mladi, varnost, nasilje in 
droge” 
 

2 
 

Janez Pravdič, specialist za 
policijsko preventivo 

oktober 2022 

1. in 2.  
letnik 

Poti odraščanja 
 

3 Mladinski center Nova Gorica 
datum bo 
določen 
naknadno 

1. 
letnik 

Preklopi na lajf 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

5. in 6. 12. 2022 

2. letnik Odnos do telesa in zobozdravstvena preventiva 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

29. 3. 2023 

2. letnik Medosebni odnosi in dojemanje spolnosti 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

18. 4., 24. 4. in 
25. 4. 2023 

3. letnik Vozim, ampak ne hodim (predavanje) 2 Zavod Vozim januar 2023 
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3. letnik Rakava obolenja 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

16. 5. 2023 

1. - 3.  
letnik  

Varna raba spleta in igre na srečo 4 
LOGOUT – Center pomoči pri 
prekomerni rabi interneta 

datumi bodo 
določeni 
naknadno 

7. Vzgoja za družino, mir in nenasilje  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik Spoznajmo se – program CŠOD Vojsko 24 CŠOD Vojsko 
5.-7.9., 7.-9.9.,  
12.-14.9. in 14. 
– 16. 9. 2022 

1. letnik Program uvajanja novincev – dnevi dejavnosti 4 
razredniki po programu 
svetovalne službe 

september 
2022 

 
 

9.  Karierna orientacija 
Najmanj 5 
ur 

  

3. in 4. 
letnik 

Izberi svoj študij 
5  
 

Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci 

November 2022 
 

 

OIV – Vsebine, OBVEZNE za dijake UMETNIŠKE GIMNAZIJE – DRAMSKO-GLEDALIŠKO SMER oz. SMER GLEDALIŠČE IN FILM 
(skupno najmanj 146 ur) 

1. Državljanska kultura   
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 

2 
2 
2 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 

2. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
 

2 
2 
2 
 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 
 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 

3. letnik 

Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob dnevu državnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Gorica - soseda mojega mesta (projektni dan) 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan – Cerje  
 

2 
2 
2 
6 
6 

učiteljski tim 1  
učiteljski tim 2 
učitelji slovenščine in DGD 
Ana Ogrič, Irena Zuljan 
Suzana Černe, Lorna 
Atanasovski, Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
23. 6. 2023 
3. 2. 2023 
okt. 2022 
23. 9. 2022 

4. letnik 
Proslava ob dnevu sam. in enotnosti 
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku 
Aktivno državljanstvo – Unescov dan miru – Cerje 

2 
2 
6 

 
učiteljski tim 1  
učitelji slovenščine in DGD 
S. Černe, Lorna Atanasovski 
Vanja Gabrijelčič 

23. 12. 2022 
3. 2. 2023 
23. 9. 2022 

2. Knjižnična informacijska znanja    
najmanj 
15 ur 

Vodja Termini 

1. letnik Knjižnična informacijska znanja   5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 
2. letnik Knjižnična informacijska znanja   5-10 Tina Kogoj vse šolsko leto 

3. Seznanitev dijakov z anatomijo govoril in higieno govora 
najmanj 4 
ure 

Vodja Termin 

1. letnik Seznanitev dijakov z anatomijo govoril in higieno govora 4  
September 
2022 

4. Kulturno-umetniške vsebine  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

8 
Aktiv učiteljev  slovenščine, Ines 
Vižin 

dvakrat v 
šolskem letu 
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2. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava ali filmska projekcija  

6 Ines Vižin 
trikrat v 
šolskem letu  

3. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija ali ogled razstave 

6 Ines Vižin 
trikrat v 
šolskem letu 

4. letnik 
koncert, plesna predstava, operna predstava, gledališka 
predstava, filmska projekcija  

4 Ines Vižin 
dvakrat v 
šolskem letu 

1.-
4.letnik 

Ogled predstave  v angleščini  
 

2 
Martina Kobal  
 

6. 3. 2023   

1. – 4. 
letnik 
smer 
GIF 

2 projekciji slovenskega celovečernega filma in pogovor z 
avtorjem filma 

2 po 3 ure aktiv GIF 
Oktober 2022 
marec 2023 

5. Športni dnevi   
najmanj 
35 ur 

Vodje Termini 

1. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
 
Spomladanski športni dan 

 
6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 
2023,  
 
 
Maj-junij 2023 

2. letnik 

Zimski športni dan  
 
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 
2023,  
 
 
Maj-junij 2023 

3. letnik 

Zimski športni  
 
 
 
Spomladanski športni dan 

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

Konec 
januarja-
začetek 
februarja 
2023,  
 
Maj-junij 2023 

4. letnik 

Jesenski športni dan – Cerje 
 
 
 
Zimski športni dan  

6 
 
 
 
6 

aktiv učiteljev športne vzgoje 

23. 9. 2022 
 
konec 
januarja – 
začetek 
februarja 2023 

7. Zdravstvena vzgoja  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termin 

1. in 2.  
letnik 

Pogovorne delavnice za dijake “Mladi, varnost, nasilje in 
droge” 
 

2 
 

Janez Pravdič, specialist za 
policijsko preventivo 

oktober 2022 

1. in 2.  
letnik 

Poti odraščanja 
 

3 Mladinski center Nova Gorica 
datum bo 
določen 
naknadno 

1. 
letnik 

Preklopi na lajf 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

5. in 6. 12. 
2022 
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2. letnik Odnos do telesa in zobozdravstvena preventiva 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

29. 3. 2023 

2. letnik Medosebni odnosi in dojemanje spolnosti 2 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

18. 4., 24. 4. in 
25. 4. 2023 

3. letnik Vozim, ampak ne hodim (predavanje) 2 Zavod Vozim januar 2023 

3. letnik Rakava obolenja 1 
Center za krepitev zdravja (ZD 
Nova Gorica) 

16. 5. 2023 

1. - 3.  
letnik  

Varna raba spleta in igre na srečo 4 
LOGOUT – Center pomoči pri 
prekomerni rabi interneta 

datumi bodo 
določeni 
naknadno 

8. Vzgoja za družino, mir in nenasilje  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termin 

1. letnik Spoznajmo se  24 CŠOD Vojsko 
5.-7.9., 7.-9.9.,  
12.-14.9. in 14. 
– 16. 9. 2022 

1. letnik Program uvajanja novincev – v okviru projektnih dejavnosti 4 
razredniki po programu 
svetovalne službe 

september 
2022 

 

9.  Karierna orientacija 
Najmanj 5 
ur 

  

3. in 4. 
letnik 

Karierni dan  
6 
 

Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci 

November 
2022 
 

 
10. Medpredmetne vsebine z ekskurzijo –  Slovenija   

1. letnik 
Ekskurzija na Ljubljansko barje in v Planinsko jamo 
  

Liba Čubej in Suzana Černe 12. junij 2023 
13. junij 2023 
14. junij 2023 

3. letnik 
Terenske vaje v Slovenski Istri  
 

Suzana Černe in Liba Čubej 
15., 16. junij 2023 

 
 
 

OIV – Vsebine po dijakovi prosti izbiri (obvezna ponudba šole) za vse dijake (skupno najmanj 144 ur) 

1. Logika   Vodje Termini 
1. letnik Matematika in logika učitelji matematike vse šolsko leto 
2. letnik Matematika in logika učitelji matematike vse šolsko leto 
3. letnik Matematika in logika učitelji matematike vse šolsko leto 
4. letnik Matematika in logika učitelji matematike vse šolsko leto 
2./a Medpredmetne vsebine z ekskurzijo –  Slovenija Vodje Termini 

4. letnik 

Strokovna kemijska ekskurzija 
 
Strokovna biološka ekskurzija: Terenske vaje na morski 
obali  
 
Ekskurzija Koroška - v okviru predmeta geo 

učitelji kemije 
 
Pavel Bone in Janina Žorž 
 
 
Suzana Černe, Liba Čubej 

december 2022 
 
september  2022  
(ena sobota glede na 
vreme 3. ali 10. 9.) 
2022 

1.-4. f 
Izbirna ekskurzija Umetnostno-zgodovinski ogled 
Ljubljane 

Jurij Žagar december 2022 

2./b Medpredmetne vsebine z ekskurzijo – tujina Vodje Termini 

2. in 3. 
letnik 

Jezikovna ekskurzija v London 
in  na Irsko (organizacija in izvedba odvisna od 
epidemioloških razmer) 

Svetlana Kutin - za London 
Martina Kobal - za Irsko  

3. letniki - nov 2022 
2. letniki  - mar/apr 
2023 
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1./2./3. l - Irska - junij 
2023  

2., 3. in 4. 
letnik 

Ekskurzija v München ,  Salzburg, Neuschwanstein ALI 
Berlin - Potsdam  
 

Milena Đuretić, Nataša Munih junij 2023 

2., 3. in 4. 
letnik 

Ekskurzija v Madrid in Toledo ALI Barcelono 
Milena Đuretić druga polovica junija 

2023 
 

2., 3. in 4. 
letnik 

Ekskurzija “Po poteh Primoža Trubarja” 
 

Anastazija M. Bevčar, V. Gabrijelčič. N. 
Munih, S. Stres 
 
 

okoli 17.12. 2022 
 

4. letnik Ekskurzija v CERN v Ženevi Miran Tratnik 22. - 25. 10. 2022 
1. 
2.letnik 

Provansa  
Ines Vižin 9. - 15. 6. 2023 

2./c Medpredmetne vsebine z izmenjavo ali ekskurzijo s poudarkom 
na tujih jezikih 

Vodje Termini 

1.-4. 
letnik 

Obisk Ruskega centra v Ljubljani (če bo mogoče) 
 

Katja Piuzi, Vesna Prinčič C. 
 

pomlad 2023 
 

1.-4. 
letnik 

Projekt Ruska malica  (če bo mogoče) 
 

Katja Piuzi, Vesna Prinčič C. 
 

pomlad 2023 

1.—4. 
letnik 

Obisk Rusijade v Škofji Loki (če bo izvedena) Katja Piuzi, Vesna Prinčič Crosatto 
 

pomlad 2023 
 

vsi  
letniki 

Delavnice v sodelovanju z  
“Accademia musicale Citta’ di Gorizia” in 
“Polo Liceale Gorizia” 

Vlasta Lukman 
 

november/decembe
r 2022  
 

vsi letniki 
Delavnice v sodelovanju s “Polo Liceale Gorizia” 
 

Vlasta Lukman 
 

 

3.F 
 

Modne delavnice v sodelovanju z “Liceo artistico Max 
Fabiani” (Gorizia) 

Vlasta Lukman 
 

 

Vsi letniki 
Delavnice v sodelovanju z  “Istituto Michelangelo 
Buonarroti” (Monfalcone) 

Jana Fajt , Vlasta Lukman, Nadja 
Vodopivec 

marec 2023 

2.-3. 
letnik 

Ekskurzija Napoli - Pompei - Rim - Orvieto 
Vlasta Lukman, Nadja Vodopivec junij 2023 

1. – 4. 
letnik 

Obisk Francoskega inštituta v LJ z ogledom filmske 
predstave 

 

Ines Vižin 

 

maj 2022 

1. – 4. 
letnik 

Frankofonski dan Celje 

 

Ines Vižin 

 

marec 2022 

1. – 4. 
letnik 

Fête de la Musique Maribor 

 

Ines Vižin 

 

maj 2022 

1. – 4. 
letnik 

Matematična ekskurzija v Istanbul Mojca Zgonik Bizjak april / maj 2023 
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1. – 4. 
letnik 

Izmenjave v okviru projekta Erasmus+ 1 Tomaž Komel celo šolsko leto 
2022/23 

2. in 3 
letnik 

Izmenjave v okviru projekta Find out and impliment 
your own idea - be your own boss (Erasmus+), če bo 
odobren 

Lorna Atanasovski celo šolsko leto 
2022/23 

3. in 4. 
letnik 
 

Evrošola v Strasbourgu in ekskurzija v Alzacijo 
 

Suzana Černe, Tina Kogoj, Vanja 
Gabrijelčič, Anastazija M. Bevčar, Martina 
Kobal 

datum bo naknadno 
določen  
 

2. in 3. 
letnik 

Dežele Beneluksa z obiskom EP (če bo sofinanciran) 
 

Suzana Černe, Tina Kogoj, Vanja 
Gabrijelčič, Tomaž Komel, Anastazija M. 
Bevčar, Martina Kobal 
 

datum bo določen 
naknadno 

2./č Medpredmetne povezave Vodja Termini 
2. letnik Izmenjava s slovenskimi dijaki iz Gorice Irena Zuljan februar 2023 
3.—4. 
letnik 

Predavanja zunanjih strokovnjakov Ines Vižin (na predlog učiteljev) vse šolsko leto 

1. – 4. 
letnik 

Projekti gledaliških oddelkov:  priprava gledališke 
predstave 

učitelji gledaliških strokovnih predmetov vse šolsko leto 

3. letnik 

Projekt Šola ambasadorka evropskega parlamenta 
(EPAS)  z možno ekskurzijo v Strasbourg ali/in Bruselj, 
sodelovanje na okroglih mizah, srečanjih z evropskimi 
poslanci iz vse Evrope,... 

Suzana Černe, Anastazija M. Bevčar, 
Martina Kobal, Tina Kogoj, Vanja 
Gabrijelčič 

vse šolsko leto 
 
vse šolsko leto 

3. Metodologija raziskovalnega dela  Vodje Termini 

3. letnik 

Raziskovalno in projektno delo (v okviru projektnih dni, 
v sodelovanju z zunanjimi partnerji: Agencija SPIRIT, 
COBIK, Primorski tehnološki park) , projektni teden 
Delo v projektu Podjetnost v gimnaziji 

Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc , Ines Vižin, 
ostali sodelavci 

vse šolsko leto 
16. – 18. 1. 2023 

    
4. Obvladovanje tipkovnice   Vodja Termin 
2. letnik Tečaj ASDF-JKLČ učitelji informatike in računal. junij 2023 
5. Prostovoljno socialno delo   Vodja Termini 
1.-4. 
letnik 

Prostovoljno socialno delo Ana Ogrič in učitelji mentorji vse šolsko leto 

6. Prva pomoč  Vodi Termin 

3. letnik Tečaj prve pomoči 
Rdeči križ Slovenije celo leto 2022/2023 

enkrat mesečno 
7. Športni tabori, šola v naravi, športne vsebine Vodja Termin 

3. letnik 
Smučarska šola v naravi -Forni di Sopra 
 

Aljoša Grosar 16.-18. januar 2023 
 

2. letnik 
ŠO 

Petdnevni športni tabor v CŠOD na Pohorju 
Aljoša Grosar 05.09. –09.09. 2022 

3. letnik 
ŠO 

Dodatna 2 dneva smučarske šole v naravi -Forni di 
Sopra, rezerva Slovenija 

Aljoša Grosar 18.-20. januar 2023 

1,. 2. 3.  
letnik ŠO 

Dan slovenskega športa- v stilu Festivala Športa mladih 
v Tivoliju  

Aljoša Grosar, Robert Stubelj 23. 9. 2022  

4. letnik 
ŠO 

Srečanje Unesco šol-Cerje 
Lidija Lutman, Stojan Kravos 23. 9. 2022 

8. Učenje za učenje  Vodijo Termini 

1.-2. 
letnik 

Učenje učenja 
razredniki in učitelji posameznih 
predmetov pod vodstvom svetovalne 
službe 

vse šolsko leto 

3. letnik Popularizacija matematike  
Univerza na Primorskem, oddelek za 
matematiko 

predavanje 1 šolsko 
uro 
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9. Karierna orientacija Vodja Termin 
3. in 4. 
letnik 

Karierni klub  
Zunanji izvajalec v sodelovanju s 
svetovalno službo 

Vse šolsko leto 

10. Verstva in etika   
1.-3. 
letnik 

Verstva in etika Aleksander Cvek  junij 2023 

11. Teme iz dramsko-gledaliških, filmskih, glasbenih, likovnih in 
gibalnih področij (le za dramsko-gledališko smer oz. smer gledališče 
in film umetniške gimnazije) 

Vodijo Termini 

1. letnik 
Ogledi gledal. uprizoritev, filmskih projekcij, plesnih 
predstav, koncertov in razstav 
Impro delavnice, ogled gledališke stavbe in zaodrja 

učitelji strokovnih predmetov  
 
zunanji (Urška Mlakar) 

vse šolsko leto 

2. letnik 
Ogledi gledal. uprizoritev, filmskih projekcij, plesnih 
predstav, koncertov in razstav, ogled gledališke stavbe 
in zaodrja 

učitelji strokovnih predmetov  vse šolsko leto 

3. letnik 
Ogledi gledal. uprizoritev, filmskih projekcij, plesnih 
predstav, koncertov in razstav 

učitelji strokovnih predmetov  vse šolsko leto 

4. letnik 
Ogledi gledal. uprizoritev, filmskih projekcij, plesnih 
predstav, koncertov in razstav 

učitelji strokovnih predmetov  vse šolsko leto 

 
 
11. Druga ponudba šole: za dijake vseh letnikov  
- šolski pevski zbor 
- šolski orkester 
- dobrodelne prireditve 
- likovni krožek (priprava za sprejemne izpite na 

likovne akademije in fakulteto za arhitekturo) 
- sprehodi po likovni umetnosti 
- filmske projekcije, gledališke predstave, literarna srečanja, drugo 

(izven časa pouka) 
- literarni krožek 
- radijski krožek 
- projekt Svetovni dan knjige – Noč knjige 
- ogled gledališkega zaodrja 
- kulturna pot od Ajdovskega gradca do slapa Savice 
- jezikovno-literarna potepanja 
- krožek konverzacije v angleščini z rojstnim govorcem  
- srečanja z angleško govorečimi gosti 
- literarna delavnica: kreativno pisanje krajših besedil v angleščini  
- literarni natečaji v angleščini  
- Prevajalska delavnica v sodelovanju z Europe Direct 
- Svetovni dan poezije   
- prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores  
- Evropski dan jezikov  
- tujejezično glasilo Mavrica 
- bralna značka –vsi tuji jeziki  
- prevajalske delavnice v sodelovanju  s Prevajalsko hišo 
- frankofonski krožek 
- izpiti DELF 
- fizikalni krožek 
- astronomski krožek 
- My HEH (My House of European History)– spletne objave vsebin o 

EU na straneh Evropskega parlamenta 
- UNESCO aktivnosti 
- debatni klub 
- sociološki krožek 
- zgodovinski krožek 
- sodelovanje v projektih 
- priprave na tekmovanja (vsi predmeti na vseh nivojih)  

Staša Peršolja Bučinel 
Zunanji (Marko Kodelja; koordinator Janina Žorž) 
učiteljski tim 4 
Bogdan Vrčon 
 
Jurij Žagar 
učitelji posameznih predmetov 
 
Irena Zuljan (2021/22 in 2022/23) 
Andrejka Markočič Šušmelj 
aktiv slavistov in knjižničarka 
aktiv slavistov 
Simona Stres, Vanja Gabrijelčič 
aktiv slavistov 
Zunanji sodelavec 
aktiv angleščine 
aktiv angleščine 
aktiv angleščine 
Martina Kobal 
Sara Remžgar, Simona Stres 
učitelji tujih jezikov in slovenščine 
učitelji tujih jezikov 
učitelji tujih jezikov 
učitelji tujih jezikov in slovenščine 
Ines Vižin 
Ines Vižin 
Miran Tratnik, Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik, Nika Košir 
Suzana Černe, Martina Kobal 
Martina Kobal, Suzana Černe 
Lorna Atanasovski, Vanja Gabrijelčič, Suzana Černe, Liba Čubej 
Aleksander Cvek 
Zoran Jovićević 
Anastazija M. Bevčar 
učitelji posameznih predmetov 
zunanji ( društvo nogometnih sodnikov Nova Gorica ) 
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- tečaj za nogometne sodnike 
- različna srečanja in izmenjave  

 
 

 
Vsebine, ki jih šola dijakom lahko prizna kot OIV (do 50 % letno predvidenih ur iz dela za po izbiri dijaka; dijaki udeležbo dokazujejo z 
uradnim potrdilom na obrazcu šole) 
1. Glasbena šola   
2. Organizirani športni in plesni treningi 
3. Aktivnosti v kulturno-umetniških društvih 
4. Tečaji tujih jezikov, računalništva, drugih spretnosti in znanj 
5. Gledališki, filmski in glasbeni abonmaji 
6. Raziskovalno delo izven šole 
7. Tekmovanja v znanju 
8. Delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji 
9. Tečaj CPP (cestno-prometnih predpisov) 
10. Organizirano prostovoljno socialno delo 
11. Sodelovanje v drugih društvih (npr. gasilskem, naravovarstvenem, interesnem ipd.) 
 

Aktivno državljanstvo – Vsebine, OBVEZNE za vse dijake (35 ur) 

1.  
najmanj 
15 ur 

Vodje Termini 

3. letnik 
Delavnice (varovanje kulturne dediščine, ekonomska, 
finančna pismenost, varovanja okolja in delovanje državnih 
ter evropskih institucij) 

 
Suzana Černe, Tomaž Komel in 
zunanji sodelavci 

celo šolsko leto 

3. letnik 
Okrogla miza: Simboli meje 
Ekskurzija v Ljubljano (obisk državnega zbora, hiše EU) 
Ekskurzija v Bruselj (obisk EP - če bo sofinanciran) 

 
 
 

 
Suzana Černe in Tomaž Komel in 
zunanji sodelavci 
 

druga polovica 
šolskega leta 

 
 
V šolskem letu 2022/23 je to le okviren program OIV. Izvajanje dejavnosti je odvisno od epidemiološke situacije v določenem obdobju 
leta. 
 

NAČRTI DELA STROKOVNIH AKTIVOV ZA ŠOLSKO LETO 2022/23 

1. AKTIV ANGLEŠČINE 
1. Predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

september - 
november 
2022 

Priprava dijakov drugega letnika na šolsko in državno 
tekmovanje (snemanje filma) 

Svetlana Kutin 
Nataša Munih 
Maks Pavlica 
Sara Remžgar 

2. letnik 

september 
2022 - april 
2023 

Priprava dijakov tretjega letnika na šolsko, regijsko in 
državno tekmovanje 

Svetlana Kutin 
Nataša Munih 

   Maks Pavlica 
3. letnik 

november 
december 2022  

Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja v znanju 
angleščine za dijake tretjega letnika 

Sara Remžgar 
 3. letnik 

februar 2023 
Koordinacija, organizacija in izvedba regijskega 
tekmovanja (na daljavo) v znanju angleščine za dijake 
tretjega letnika 

Maks Pavlica 3. letnik 

september 
2022– marec 
2023 

Priprava in izvedba tekmovanja za angleško bralno 
značko Tekmovanje Bookworms Nataša Munih  Vsi letniki 

november 
2022 Evropsko spletno tekmovanje BestInEnglish Maks Pavlica 3. in. 4. letnik 
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september 
2022 Prevajalsko tekmovanje Juvenes Translatores Martina Kobal 3. letnik 

23. 9. 2022 Svetovni dan miru, Cerje 
(prevajalska delavnica) Maks Pavlica 3., 4. letnik  

September 
2022 – marec 
2023 

Delavnice: kreativno pisanje v angleščini vsi učitelji 
angleščine vsi letniki 

September 
2022-maj 2023 

Tečaj konverzacije z rojstnim govorcem (20 ur) 
(v primeru, da se bodo zagotovila finančna sredstva iz 
šolskega sklada oz. da dijaki sami krijejo stroške) 

Martina Kobal vsi letniki 

 
2. Predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
September  
2022 Evropski dan jezikov v sodelovanju z Europe Direct Martina Kobal vsi letniki 

 Ekskurzija v London, novembra 2022 (3.l), marec/april 
2023 (2.l) 

Svetlana Kutin 
  2., 3. letnik 

Junij 2023 Ekskurzija na Irsko, junij 2023 (1., 2. l) Martina Kobal 1., 2. letnik 
2022-23 Prevajalske delavnice z Evropsko hišo  Martina Kobal 3. in 4. letnik  
6. marec 2023 Ogled predstave Oliver Twist v angleščini   Martina Kobal vsi letniki 
glede na 
ponudbo Srečanja z angleško govorečimi gosti vsi učitelji 

angleščine vsi letniki  

21. 03. 2023 Svetovni dan poezije Sara Remžgar    vsi letniki 
september 
2022 – marec 
2023 

Mentorstvo dijakom pri pripravi prispevkov v angleščini 
za tujejezično glasilo Rainbow/Mavrica 

vsi učitelji 
angleščine vsi letniki 

Do konca 
februarja 2023 Urejanje angleških prispevkov za Mavrico Sara Remžgar vsi letniki 

glede na 
ponudbo 

Literarni natečaji v angleščini 
(pisanje pisnih sestavkov) 

vsi učitelji 
angleščine vsi letniki 

2022/23 My HEH History Martina Kobal vsi letniki 
 
3. Predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
december 2022   Dan odprtih vrat: predstavitev predmeta angleščine   
februar 2023   Informativni dan: predstavitev predmeta angleščine   Izbrani učitelji angleščine 
   Skupne šolske ure angleščine za gostujoče dijake  iz tujih držav  
   Nastop v medijih v sklopu promocije šole  
 
4. Predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 

 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Vsi učitelji angleščine Srečanja študijskih skupin učiteljev angleščine (glede na ponudbo)  
Vsi učitelji angleščine Novosti stroke za profesorje angleščine v srednji šoli  
Vsi učitelji angleščine  Iatefl konferenca   
Martina Kobal 
 Usposabljanje za zunanje ocenjevalce angleščine na splošni maturi  

 

 

Zainteresirani učitelji  
Seminarji za učitelje (glede na ponudbo) 
OUP konferenca v Ljubljani       
Delavnice in predstavitve učbeniških kompletov 

 

Zainteresirani učitelji Ostala izobraževanja in usposabljanja (glede na ponudbo)  
 

5. Alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 
Večino zgoraj načrtovanih dejavnosti se lahko izvede preko spleta oz. z izvajanjem drugih dejavnosti na 
daljavo.  
 
Načrt dela aktiva je bil sprejet in potrjen na sestanku aktiva 17. 8. 2022. 
Vodja aktiva: Jana Fajt 
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2. AKTIV BIOLOGIJE 
1. izvedene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
September 
2022 Ekologija morja, ekskurzija Janina Žorž in 

Pavel Bone 4. letnik 

December 
2022 Medpredmetna povezava: čustveni procesi 

Pavel Bone, 
Janina Žorž in 
Sonja Bone 

2 . letnik 

December 
2022 in 
januar 2023 

Medpredmetna povezava: Vplivi dednosti in okolja 
Pavel Bone, 
Janina Žorž in 
Sonja Bone 

2. letnik 

April 2023 Medpredmetna povezava biologija – psihologija: stres 
Pavel Bone, 
Janina Žorž in 
Sonja Bone 

2. letnik 

Maj in junij 
2023 Medpredmetna povezava geografije in biologije - BIOMI 

Janina Žorž in 
Suzana Černe 3. letnik 

Celo šolsko 
leto 

Biološke vsebine na ekskurzijah: 
Bela krajina 
Koroška in Štajerska 
Slovensko zamejstvo 
Koprsko primorje 
Prekmurje in Porabje 

Pavel Bone, 
Janina Žorž 
In Suzana Černe, 
Liba Čubej, 
Tomaž Komel, 
Anastazija Bevčar 

Vsi letniki 

 
2. izvedene nadstandardne dejavnosti (izven pouka): 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
Oktober 2022 Šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Janina Žorž Vsi dijaki 
November 
2022 

Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni – 
spremljanje dijakov 

Janina Žorž Trije najboljši 

November 
2022 

Šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja za dijake 
srednjih šol 

Janina Žorž Dijaki 1. in 2. letnikov 

Januar 2023 Državno tekmovanje v znanju naravoslovja za dijake 
srednjih šol – spremljanje dijakov 

Janina Žorž Dijaki z dovolj doseženimi 
točkami na šolskem 
tekmovanju 

Januar 2023 Šolsko tekmovanje v znanju biologije za dijake srednjih 
šol 

Pavel Bone Vsi dijaki 

Marec 2023 Državno tekmovanje v znanju biologije za dijake 
srednjih šol – spremljanje dijakov 

Pavel Bone Dijaki z dovolj doseženimi 
točkami na šolskem 
tekmovanju 

November 
2022 

Priprava na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni Janina Žorž 
 

Udeleženci državnega 
tekmovanja 

December 
2022 in januar 
2023 

Priprave na tekmovanje v znanju naravoslovja Učitelji 
naravoslovnih 
predmetov 
 

Udeleženci državnega 
tekmovanja 

Od oktobra 
2022 do 
marca 
2023 

Priprave na tekmovanje v znanju biologije Pavel Bone 
Janina Žorž 

Udeleženci šolskega in 
državnega tekmovanja 

 
 
 
 

3. izvedeno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
 

termin Projekt oz. aktivnost nosilec 
September 
2022 

Biološke delavnice na Cerju 
V novo vrstico, ki je tukaj ne znam dodati: 

Pavel Bone in 
Janina Žorž 
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Otvoritev biološke učne poti na Cerju (ustvarjanje učne poti 2. f z Bogdanom Vrčonom, 
Markom Krumbergerjem in Janino Žorž - cel september 2022) 

December 
2022 

Predstavitev biologije na dnevu odprtih vrat Pavel Bone in 
Janina Žorž 

Februar 2023 Predstavitev biologije na informativnem delu Pavel Bone in 
Janina Žorž 

 

4. izvedeno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 

Ime in priimek Program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Janina Žorž Izobraževanja za zunanjega ocenjevalca na maturi, v okviru projekta Selfie 

in razvojne naloge Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje (RN UUO)  
Zavoda RS za šolstvo na nivoji šole in skupine za biologijo. 

Celo leto 

Pavel Bone in Janina 
Žorž 

Zanimiva izobraževanja po katalogu Celo leto 

Načrt dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 04.07.2022. 
Vodja aktiva: Pavel Bone 

 
3. AKTIV GLASBE, GLEDALIŠČA IN FILMA  
1. predvidene nestandardne oblike pouka:  

termin  aktivnost  nosilec  razred/skupina 
dijakov  

september 2022-junij 
2023 

ogled gledaliških predstav  po 
izboru v različnih slovenskih 
gledališčih 

 

Kristina K. Mihelj, Samanta 
Kobal 

1.g, 2.g, 3.g, 4.g 

oktober 2022-marec 
2023  

projekciji slovenskega 
celovečernega filma in pogovor z 
avtorji filma 

Jernej Kastelec, Boj Nuvak, 
Urška Mlakar 

1.g, 2.g, 3.g, 4.g in 
ostali 

20. in 22. 9. 2022 ogled gledališke stavbe SNG Nova 
Gorica 

Samanta Kobal, Kristina K. 
Mihelj 

1.g, 2.g, 3.g 

oktober/november pogovor z avtorico maturitetnega 
besedila Jutri je v sanjah izgledal 
drugače, Nino K. Stiković 

Samanta Kobal 4.g 

november 2022-
marec 2023  

snemanje kratkih filmov dijakov 4. 
letnika  

Jernej Kastelec  4.g-filmske 
delavnice  

15. 11. 2022 SNG Maribor, ogled gledališke 
predstave v sklopu maturitetnih 
vsebin 

Samanta Kobal, Kristina K. 
Mihelj, Urška Mlakar, Igor 
Sviderski 

4.g 

23. 2. 2023, 1. 3. 2023 

 

projektni dan 4. letnik  Jernej Kastelec, Samanta 
Kobal, Igor Sviderski, 
Kristina K.  Mihelj  

4.G  

2. 3. 2023, 3. 3. 2023 Premiera in ponovitev 
maturitetne predstave 

Samanta Kobal, Jernej 
Kastelec, Igor Sviderski, 
Kristina K. Mihelj 

  

4.g ( in 1.g, 2.g, 3.g)  
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30. 3. 2023-31. 3. (oz. 
1. 4. 2023) 

Festival Theater 
Cuts/Uprizoritvene akcije 

(festival umetniških gimnazij) - 
Nova Gorica 

celoten gledališko-filmski 
aktiv 

od 1. do 4.g  

 3., 6. ali12. april 2023 

 

projektni dan 3. letnik  

 

Boj Nuvak, Samanta Kobal, 
Kristina Mihelj, Igor 
Sviderski, Staša Peršolja 
Bučinel 

3.g  

april 2023 

(predvidoma 13.in 14. 
4. 2023) 

predpremiera in premiera, 
ponovitev predstave 3.g 

Samanta Kobal, Kristina K. 
Mihelj, Igor Sviderski, Staša 
Peršolja Bučinel, Katarina 
Kovačič 

3.g  

17. 4. 2023 premiera in ponovitev projekcije 
filmov  

Jernej Kastelec 4.g 

11.-12. maj 2023 Festival Student Cuts - Ljutomer 
(festival umetniških gimnazij) 

celoten aktiv 3.g in 4.g 

termin tekom leta po 
dogovoru s Kinoteko 

Maturitetna katedra v Kinoteki Urška Mlakar, Samanta 
Kobal 

4.g 

termin tekom leta po 
dogovoru  

Obisk Kinoteke v Ljubljani ali 
Kinoateljeja v Gorici: delavnice in 
ogled filma 

Urška Mlakar, Boj Nuvak, 
Jernej Kastelec 

1.g, 2.g 

18. maj 2023 projektni dan 2. letnik  Kristina Mihelj, Samanta 
Kobal 

2.g  

19. 5. 2023 prikaz dela interne gledališke 
produkcije - 2. letnik  

Jernej Kastelec, Samanta 
Kobal, 

Kristina Mihelj  

2.g (in 1.g, 3.g, 4.g)  

1. 6. 2023 projektni dan 1. letnik  Kristina Mihelj,  

Samanta Kobal  

1.g  

2. 6. 2023  prikaz dela pri IGO delavnic 1. 
letnik  

Kristina Mihelj,  

Samanta Kobal  

1.g  

9. junij 2023  prikaz dela pri delavnici zvok in 
glasba  

Staša Peršolja Bučinel, 
Katarina Kovačič   

1.g in 3.g  

5. junij 2023 prikaz dela pri gibalni delavnici Igor Sviderski 2.g 

5. junij 2023 prikaz dela pri impro delavnici Urška Mlakar, Liza Berden 2.g, 3.g 

  
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV):  
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termin  aktivnost  nosilec  razred/skupina 
dijakov  

september 2022-junij 
2023 

ogled filmskih projekcij po izboru v 
Kulturnem domu Nova Gorica ali 
drugje v sklopu art kino mreže 

Jernej Kastelec 4.g-filmske delavnice 

24. september 2022 Dan miru na Cerju – vaje in nastop na 
državni proslavi  

Staša Peršolja Bučinel 

 

dijaki vseh 
oddelkov, ki 
sodelujejo pri 
pevskem zboru  

september 2022 seznanitev dijakov 1G z anatomijo 
govoril in higieno govora  

Kristina K. Mihelj  1.g  

september 2022  glasbene delavnice (OIV) Staša Peršolja Bučinel, 
Katarina Kovačič  

1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 2.d  

med 25.do 30. 
oktober 2022 

ogled filmskih projekij na Festivalu 
slovenskega filma 

Jernej Kastelec 4.g-filmske 
delavnice 

oktober 2022 - januar 
2023  

šolski “kinoklub” (popoldanske 
projekcije filmov s pogovori za dijake)  

Jernej Kastelec, Boj 
Nuvak, Urška Mlakar  

dijaki vseh 
oddelkov 

 

 

 

oktober 2022 - junij 
2023 

Sodelovanje z Domom upokojencev 
Nova Gorica in z enotami Vrtca Nova 
Gorica, nastopi dijakov 

Kristina K. Mihelj 1.g, 2.g 

februar 2023 Gibalna akcija v prostoru- FlashMob, 
Bevkov trg 

Igor Sviderski, Liza 
Berden, Urška Mlakar, 
Samanta Kobal, Kristina 
K. Mihelj  

2.g, 3.g 

april 2023 Ogled gledališke predstave po izboru Samanta Kobal, Kristina 
K. Mihelj 

  

3.g, 4. g 

maj 2023 Ogled gledališke predstave po izboru Samanta Kobal, Kristina 
K. Mihelj 

 

1.g, 2.g 

12. oktober 2022  glasbene delavnice (OIV): Ekskurzija v 
Ljubljano z ogledom koncerta in 
orgel v CD  

Staša Peršolja Bučinel, 
Katarina Kovačič  

1.a, 1.b, 1.c, 1.e, 2.d  
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oktober 2022 do junij 
2023  

ŠILA (Šolska impro liga), v 
sodelovanju z društvom Impro, 
nastop na impro tekmah v Ljubljani 
(dvorana dijaškega doma Tabor 
Ljubljana) in gledališka dvorana 
Gimnazije Nova Gorica 

Urška Mlakar, Liza 
Berden 

3.g  

2.g 

december 2022  Zlati oreh celoten aktiv dijaki vseh letnikov 

24. december 2022 sodelovanje na proslavi ob dnevu 
samostojnosti  in enotnosti  

Samanta Kobal, Staša 
Peršolja Bučinel, Igor 
Sviderski  

3.g in drugi  

april 2023 Podarimo vam pesem celoten aktiv  dijaki vseh letnikov 

april 2023 revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov  

Staša Peršolja Bučinel  dijaki vseh letnikov, 
ki sodelujejo v 
pevskem zboru  

  

maj 2023 obisk muzeja filmskih ustvarjalcev 
Divača  

Boj Nuvak 3.f in 3.g  

junij 2023 glasbene delavnice (OIV): delavnica 
cajona, ogled glasbenega filma in 
predstavitev inštrumentov na 
glasbeni šoli NG  

Staša Peršolja Bučinel, 
Katarina Kovačič  

1.a, 1.b, 1.c, 2.d  

23. junij 2023 soorganizacija proslave ob dnevu 
državnosti  

Kristina K. Mihelj, Staša 
Peršolja Bučinel, Igor 
Sviderski. Samanta 
Kobal 

2.g, 3.g in drugi  

  
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti:  

termin  aktivnost  nosilec  

december 2022 dan odprtih vrat celoten aktiv  

oktober 2022 dan poklicev - Idrija  Samanta Kobal 

oktober 2022 Zaposlitveni bazar - Ajdovščina  Kristina K. Mihelj  

januar 2023  Informativa na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani  Urška Mlakar, Boj Nuvak, 
Igor Sviderski, Jernej 
Kastelec  

17., 18. februar 2023 Informativni dan celoten aktiv  

11. marec 2023 delavnice za osnovne šole  celoten aktiv  

  
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva:  

ime in priimek  program spopolnjevanja oz. usposabljanja  termin  
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celoten aktiv  po programu šole (za kolektiv)  celo šolsko leto  

 Kristina K. Mihelj Strokovni izpit tekom šolskega leta 

Samanta Kobal doktorski študij celotno šolsko leto 

Samanta kobal ustvarjalno pisanje oktober 2022-junij 2023 

Igor Sviderski poletna plesna šola Ljubljana junij, julij 2023 

 
5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije:  

termin  aktivnost  nosilec  razred/skupina dijakov  

 junij 2023  
Festivalko – spletni festival izdelkov dijakov 
smeri GIF  

celoten aktiv  2.G, 3.G, 4.G  

april 2023 Podarimo vam pesem v video obliki celoten aktiv dijaki vseh letnikov 

oktober 2022 
do junij 2023  

ŠILA (Šolska impro liga), v sodelovanju z 
društvom Impro - virtualne impro tekme 

Urška Mlakar  3.G  

Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 31. avgusta 2022.  
Vodja aktiva 2022/23: Staša Peršolja Bučinel 
 

4. AKTIV FIZIKE 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

marec 2023 Razlaga loma valovanja ob hoji z vrvjo na šolskem 
dvorišču Miran Tratnik dijaki 3. letnikov 

marec 2023 Merjenje hitrosti avtomobilov z ultrazvočnim 
slednikom na ulici ob šoli Rudolf Šuligoj dijaki 2. letnikov 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
22. – 25. 
oktober 2022 

Strokovni obisk CERNa Miran Tratnik dijaki četrtih letnikov 

okt. 2022 do 
marec 2023 

Priprava dijakov na tekmovanja iz fizike Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 
 

dijaki vseh letnikov gimnazije 

oktober 2022 Tekmovanje iz fizike za 1. letnike, Čmrlj Miran Tratnik 
Rudolf Šuligoj 
Lovro Velušček 

dijaki 1. letnikov 

december  
2022 

Šolsko tekmovanje iz astronomije Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 
Lovro Velušček 

dijaki vseh letnikov  
gimnazije 

januar 2023 Državno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov Miran Tratnik 
Rudolf Šuligoj 

dijaki 3. in 4. letnikov  

marec 2023 Mednarodno tekmovanje v odpiranju fizikalnih sefov Miran Tratnik dijaki 3. in 4. letnikov 
marec 2023 Masterclass iz fizike osnovnih delcev v Ljubljani Miran Tratnik    dijaki 4. letnikov 
Februar 2023 Šolsko tekmovanje iz fizike Rudolf Šuligoj 

 
dijaki vseh letnikov 

Marec 2023 Regijsko tekmovanje iz fizike Miran Tratnik 
Rudolf Šuligoj 
 

dijaki vseh letnikov 

April 2023 Državno tekmovanje iz fizike Miran Tratnik 
Rudolf Šuligoj 
 

dijaki vseh letnikov 
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5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

 Priprava dijakov na tekmovanje Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 

Dijaki vseh letnikov 
gimnazije 

 
Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 24. 8. 2023. 
Predsednik aktiva: Rudolf Šuligoj 

 
5. AKTIV GEOGRAFIJE 

1. Planirane nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
15. in 16. 
junij Geografske terenske vaje za tretje letnike v Slovenski Istri Suzana Černe 

Liba Čubej 3. a,b,c,d,e 

12., 13., 
14.junij 

Strokovna ekskurzija v Planinsko jamo in Ljubljansko 
barje  

Liba Čubej, 
Suzana Černe  
Danica Aščič 

1. a, b,c,d,e,f,g 

21. oktober Strokovna ekskurzija na Štajersko in Koroško za maturante 
geografije  

Liba Čubej, Suzana 
Černe Vsi maturantje geografije 

marec Obisk parlamenta in hiše EU z delavnicami Suzana Černe Vsi dijaki tretjih letnikov 
celo šolsko 
leto Delavnice v okviru Aktivnega državljanstva Suzana Černe Vsi dijaki tretjih letnikov 

 
2. Planirane nadstandardne dejavnosti (izven pouka): 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
nov - april Priprava na tekmovanje iz geografije (šolsko, in državno 

na temo Voda 
Liba Čubej, Suzana 
Černe 
Danica Aščič 

Vsi razredi 

november Organizacija šolskega tekmovanja iz geografije Liba Čubej Vsi razredi 
sep - dec Evrošola in Šola ambasadorka: poznavanje EU: priprava 

in organizacija tekmovanja 
Suzana Černe    Vsi tretji letniki 

21., 23., 24. 
september 

Unesco dejavnosti – Mednarodni projekt Meja na Cerju, 
september 2022 
 

Suzana Černe 
Liba Čubej 

Vsi 3. in 4.  letniki gimnazije 

junij Obisk EP v Bruslju in obisk držav Beneluksa Suzana Černe Mladi ambasadorji EP in 
drugi dijaki tretjih letnikov 

 Obisk EP v Strasbourgu in Alzacije Suzana Černe Mladi ambasadorji EP 
celo šolsko 
leto 

Erazmus+ Suzana Černe Izbrani dijaki 

3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
 

termin projekt oz. aktivnost nosilec 
sept. 2022 Predstavitev sefa v Novi Gorici, e-Hiša Miran Tratnik  
sept. 2022 do 
marec 2023 

Izdelava fizikalnega sefa in udeležba na državnem tekmovanju Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 

šolsko leto 
2022/23 

Nadaljevanje s projektom postavitve sončne ure na Bevkovem trgu Miran Tratnik 

šolsko leto 
2022/23 

Astronomski večeri v šolskem observatoriju Miran Tratnik 
 

december 
2022 

Dan odprtih vrat Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 

februar 2022 Informativni dan Rudolf Šuligoj 
Miran Tratnik 

junij 2023 Predstavitev sefov na stojnici v okviru Znanstivala v organizaciji Hiše eksperimentov v 
Ljubljani 

Miran Tratnik 

 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Miran Tratnik 
Rudolf Šuligoj 

Študijske skupine, Zimski seminar iz fizike, Konferenca učiteljev 
naravoslovnih predmetov, projekt RNUUO, projekt Dvig digitalne 
kompetentnosti 

 

šolsko leto 2022/23 
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celo šolsko 
leto 

Evropske statistične igre Liba Čubej Vsi sodelujoči dijaki 

celo šolsko 
leto Geografski fotografski natečaj Liba Čubej, Danica 

Aščić Vsi sodelujoči dijaki 

 
3. Planirano sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin Projekt oz. aktivnost nosilec 

celo leto Gimnazija Nova Gorica – Šola ambasadorka EP, Erazmus+, Debatna 
tekmovanja 

Suzana Černe 

20. september Dan miru na Cerju Suzana Černe 
Liba Čubej 

december Dan odprtih vrat Suzana Černe, 
Liba Čubej, Danica Aščič 

februar Informativni dan Suzana Černe, Liba Čubej, 
Danica Aščič 

 
4. Realizirano strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 

 
Ime in priimek Program spopolnjevanja oz. usposabljanja in datum  
Liba Čubej Študijske skupine, izobraževanja za pripravo na maturo, izobraževanje učiteljev geografije 

(DUGS – Lipovškov tabor v Zasavju; Mednarodna konferenca Turizem,  Rogaška Slatina) 
Izobraževanje Unesco, Radenci 

 

Suzana Černe Študijske skupine,  izobraževanja za pripravo na maturo, Unesco srečanja, izobraževanja 
Informacijske pisarne EP v Ljubljani, izobraževanje učiteljev geografije (DUGS – Lipovškov 
tabor v Zasavju); izobraževanje za debaterje Za&Proti 

 

Danica Aščić Študijske skupine, izobraževanje učitelja geografije (DUGS – Mednarodna konferenca Turizem, 
Rogaška Slatina) 

   Mednarodna konferenca CPE 2022 - Maribor 

 

 
5. Alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

 Šola ambasadorka  Suzana Černe Dijaki kandidati za 
ambasadorje 

 Unesco - natečaji Suzana Černe 
Danica Aščić Vsi sodelujoči dijaki 

 Evropske statistične igre Liba Čubej Vsi sodelujoči dijaki 
 Aktivno državljanstvo Suzana Černe Vsi dijaki tretjih letnikov 
 
 

Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 25. 8. 2022 
Predsednica aktiva: Suzana Černe, prof. 
 
 

6. AKTIV INFORMATIKE 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

med letom Računalniško društvo Nova Gorica- krmiljenje 
robotov Igor Brecelj Ustrezni razredi 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
14.11.-
18.11.2022 

Tekmovanje v logiki - Bober Igor Brecelj, Jurij 
Knez 

1. letniki, ostali dijaki 
izbirno 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost Nosilec 



 

60  
  

december Dan odprtih vrat Igor Brecelj, Jurij 
Knez 

februar Informativni dan Igor Brecelj, Jurij 
Knez 

Čez celo leto NA-MA projekt Jurij Knez 
 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 

 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja Termin 
Igor Brecelj, Jurij Knez Študijsko srečanje za učitelje informatike v srednjih šolah avgust 2022 
Igor Brecelj, Jurij Knez Izobraževanja po programu Gimnazije Nova Gorica Čez celo leto 
Igor Brecelj, Jurij Knez Webinar – izobraževanje preko spleta 

 
september – junij 

 
Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 19.8.2022   
Predsednik/ca aktiva: Igor Brecelj 

 

7. AKTIV KEMIJE 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

Med letom Izmenjave, delavnice z dijaki drugih držav in šol 
Jožica Nusdorfer, 
Darja Čufer, 
Silvana Štucin 

Ustrezni razredi 

2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 

Po dogovoru 
Obisk čistilne naprave v Vrtojbi/  
Tovarne Hidria v Tolminu/Topilnice živega srebra v 
Idriji 

Silvana Štucin Zainteresirani dijaki vseh 
letnikov 

December oz. 
januar 

Strokovna ekskurzija v izbrano kemijsko tovarno v 
kombinaciji z Kemijskim inštitutom ali Inštitutom Jožef 
Stefan 

Jožica Nusdorfer 
Silvana Štucin 
Darja Čufer 

Maturanti 

Marec Organizacija in izvedba šolskega tekmovanja Jožica Nusdorfer 
Silvana Štucin 
Darja Čufer 

Dijaki vseh letnikov 

April-maj Priprava in spremstvo na državno tekmovanje Jožica Nusdorfer 
Silvana Štucin 

Dijaki vseh letnikov 

Sept.-maj Mentorstvo pri raziskovalnih nalogah Silvana Štucin, 
Jožica Nusdorfer 

Dijaki vseh letnikov 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
December Dan odprtih vrat – interaktivne delavnice Jožica Nusdorfer 

Silvana Štucin 
Darja Čufer 

Februar Informativni dan – dejavnost v skladu s programom Jožica Nusdorfer 
Silvana Štucin 
Darja Čufer 

4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 

ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Silvana Štucin Študijsko srečanje za učitelje kemije v srednjih šolah Avgust 2022 
Jožica Nusdorfer Izobraževanja po programu Gimnazije Nova Gorica Čez celo leto 
Silvana Štucin Izobraževanja po programu Gimnazije Nova Gorica Čez celo leto 
Darja Čufer Izobraževanja po programu Gimnazije Nova Gorica Čez celo leto 
 
Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 17.8.2022  
Predsednik/ca aktiva: Silvana Štucin 
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8. AKTIV LIKOVNIH PREDMETOV IN UMETNOSTNE ZGODOVINE 
1. Predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

September 22 Vaje v risanju prostora z upoštevanjem prostorskih 
ključev na terenu. Vedute Nove Gorice. Bogdan Vrčon 2.f 

Maj 23 Likovni ekstempore Štanjel. Inventivno risanje vedute in 
arhitekturnega detajla. Bogdan Vrčon, 2.f 

Sept.22 do 
januar 23 Intenziviranje objav na družbenih omrežjih Marko Krumberger 

in Jaka Jagrič Team dijakov 

Januar 23 Projektni teden za dijake 3. letnikov: tečaj fotografije na 
Višji šoli za oblikovanje kamna in fotografijo v Sežani. Zunanji sodelavec 3.f 

Celo šolsko 
leto 22/23 

Pouk v galeriji. Vrednotenje del in galerijskih postavitev 
aktualnih likovnih razstav v Mestni galeriji Nova Gorica 
in ostalih razstaviščih v mestu. 

Aktiv lik. smeri 1.f do 4.f 

Celo šolsko 
leto 22/23 

Fotoarhiviranje (izdelava fotografske kronike dogajanja 
likovne smeri, obdelava fotografij in priprava za objavo). 

Jaka Jagrič in 
Marko 
Krumberger 

Team dijakov 

Celo šolsko 
leto 22/23 

Urejanje spletne strani (priprava, izbor in obdelava 
gradiva, nalaganje na strežnik, objava). 

Jaka Jagrič in 
Marko 
Krumberger 

Team dijakov 

Celo šolsko 
leto 22/23 

Mizarska, betonska, grafična, tekstilno modna in 3D 
delavnica- poskusno uvajanje novosti Marko Krumberger 1. do 4. letnik 

 
2. Predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov  

   
29.Avg. do 2. 
Sept. 22 

Mednarodna mladinska likovna kolonija Čepovan in 
razstava nastalih likovnih del. 

MC Nova Gorica 
 

Zoja Petrič in Lea Pavlin 

Oktober 22 Enodnevna strokovna ekskurzija Beneški bienale Bogdan Vrčon 1.f do 4.f 
December 22 Enodnevna izbirna ekskurzija Umetnostno zgodovinski 

ogled arhitekture Ljubljane. Baročna in secesijska 
Ljubljana, Plečnik, Fabiani, Vurnik, Ravnikar… 

Jurij Žagar in 
Jaka Jagrič 

4.f in ostali dijaki likovne 
smeri 

Marec  23 Dvodnevna izbirna umetnostno zgodovinska ekskurzija 
Spomeniki Gorenjske 

  Jurij Žagar Maturitetni Uzg 4.f ter ostali 
do zapolnitve sedežev 

Marec 23 Preizkus likovne nadarjenosti za vpis v 1. letnik likovne 
smeri. 

Aktiv lik. smeri Učenci 9. razreda OŠ 

April 23 Popoldanska ekskurzija z obiskom Narodne galerije in 
muzeja Plečnikova hiša. 

Jurij Žagar in 
Bogdan Vrčon 

Maturitetni Uzg 4.f ter ostali 
do zapolnitve sedežev 

April 23 Mednarodna likovna kolonija »Sožitje različnosti« Bogdan Vrčon Dijaki likovne smeri 
Maj 23 Enodnevna kros kurikularna ekskurzija z ogledom 

Muzeja filmskega igralca v Divači, galerije Avgusta 
Černigoja v Lipici in Pilonove galerije v Ajdovščini. 

Bogdan Vrčon in 
Boj Nuvak 

3.f in 3.g 

 
Celo šolsko 
leto 

Skupinske in individualne razstave v galeriji 
Gymnasium- izbor, razstavne publikacije, video, 
postavitve razstav in otvoritve…. 

Bogdan Vrčon 
Aktiv lik. smeri 

Dijaki likovne smeri in bivši 
dijaki 

 
3. Predvidena sodelovanja v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
September 22 Mednarodni dan miru- srečanje Unesco šol na Cerju. Likovna delavnica Aktiv lik. smeri 
 
Celo šolsko 
leto 

Različne dejavnosti za promocijo Umetniške gimnazije likovne smeri: 
- predstavitve programa likovne gimnazije: intenziviranje socialnih omrežij 

Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, zimske likovne delavnice za 7., 
8. in 9. razred OŠ 

Aktiv lik. smeri 

December 22 
in februar 23 

Dan odprtih vrat in informativni dan; 
- sodelujoče dijakinje: Maša Bavdaž, Marja Kodermac, Erika Šavli, Lara Furlan in Mojca 
Spačal- 4.f 
 

Aktiv lik. smeri 
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Šol. L. 22-23 Projekt »Sončna ura« 
- sodelujoče dijakinje: Asja Čebron, Mojca Žigon in Alma Fučka- 3.f 

Marko Krumberger 

April do 
Septem. 22 

Projekt »100 let čevljarstva in nogometa v Mirnu« 
Načrtovanje in izvedba obeležja na mirenskem krožišču. 
- sodelujoči dijaki 3.f in Mojca Žigon ter Asja Čebron- 3.f 

Bogdan Vrčon, 
Damjan Švara 

 
4. Predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
   
Bogdan Vrčon Študijska skupina za Lum- Lsn- gostitelji na Gimnaziji Nova Gorica 18. avgust 22 

Poročilo dela je bilo sprejeto na sestanku aktiva dne 25. 8. 2022  
Predsednik/ca aktiva: Bogdan Vrčon 
 

9. AKTIV MATEMATIKE 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
Po koledarju 
tekmovanj Priprava na tekmovanja iz logike Vsi matematiki Vsi letniki 

Po koledarju 
tekmovanj Priprava na tekmovanja iz razvedrilne matematike Vsi matematiki Vsi letniki 

Po koledarju 
tekmovanj Priprava na Vegovo tekmovanje Vsi matematiki Vsi letniki 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
Pomlad 2023 Famnitovi izleti v matematično vesolje FAMNIT 3. letnik 
1.10.2022 – 
21.5.2023 

Matematični krožek (1 ura tedensko) Jakob Avšič Vsi letniki 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
Konec 
novembra/december 

Dan odprih vrat Vsi matematiki 

februar Informativni dan Vsi matematiki 
Sep-okt NA-MA poti Lorna Atanasovski, 

Ana K. Mamič 
Sep Podvig Lorna Atanasovski, 

Mojca Zgonik 
Bizjak 

Celo leto 
 

RNUUO- Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje Lorna Atanasovski, 
Mojca Z. Bizjak 

 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Vsi matematiki Izbor po katalogu KATIS  
Vsi matematiki Izobraževanja obvezna za cal kolektiv  
Lorna Atanasovski, Ana 
K. Mamič, Mojca Z. 
Bizjak 

Študijsko srečanje 18.8.2022 

 
5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

Apr-maj Matematično naravoslovna ekskurzija v Istanbulu Mojca Z. BIzjak 
2., 3. letnik (dijaki, ki so 
dosegli priznanja na 
tekmovanjih) 

Po dogovoru Erazmus izmenjava (SLO, MKD in HR) Lorna Atanasovski 3.letnik 
    

Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 23.8.2022 
Predsednik/ca aktiva: Lorna Atanasovski 
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10. AKTIV UČITELJEV 2. IN 3. TUJEGA JEZIKA 
10.1 ŠPANŠČINA 
 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
Termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
Februar, 
2023 

Mentorstvo dijakom pri nastajanju španskih strani 
tujejezičnega glasila »Mavrica« 

Milena Đuretić Dijaki 1. 2. 3. in 4. letnika 

Marec, 2023 Šolsko tekmovanje iz španščine Milena Đuretić Dijaki 3. letnika 
Marec, 2023 Španska bralna značka Milena Đuretić Dijaki 1. , 2., in 3. letnika 
April, 2023 Državno tekmovanje iz španščine Dilo en español Milena Đuretić Dijaki 3.  letnika 
 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost  Nosilec razred/skupina dijakov 
Celo šolsko 
leto 

NA – MA POTI, uresničevanje procesnih ciljev Milena Đuretić Vsi razredi 

September, 
2022 

Prevajalske delavnice na cerju Milena Đuretić 3. letnik 

September, 
2022, 
december, 
2022 in 
februar, 2023 

Sodelovanje  z dijaki pri dnevu odprtih vrat in 
informativnem dnevu s  predstavitvijo pouka španščine 
Sodelovanje z dijaki na dnevu jezikov 

Milena Đuretić Vsi razredi 

Junij, 2023 ekskurzija v Madrid ali Barcelono (pogojno) Milena Đuretić Dijaki 2. in 3. letnika 
 

3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
 

termin projekt oz. aktivnost Nosilec 
 

4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 

Ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Milena Đuretič Izobraževanja, organizirana s strani VIZa Celo šolsko leto 

 
5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 

 Vse aktivnosti bomo lahko izpeljali tudi na daljavo. O 
podrobnostih bomo obveščeni s strani organizatorjev.   

 
10.2 FRANCOŠČINA 

1. Predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
Celo leto 
2022/23 

Medpredmetno povezovanje z učitelji slovenščine pri 
obravnavanju frankofonske literature in maturi 

Ines Vižin in 
učitelji slovenščine 

Vsi letniki, 4. letnik 

 
2. Predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
Termin aktivnost  Nosilec razred/skupina dijakov 
Celo šolsko 
leto 

Šolsko glasilo Mavrica, zbiranje in popravljanje 
prispevkov čez celo leto 

Ines Vižin 
Samuel Farsure 

1., 2., 3. in 4. letniki 

Marec 2023 Bralna značka Le rat de bibliothèque  Ines Vižin, Samuel 
Farsure 

Vsi letniki 

Oktober 2022 
April 2023 

Delf Junior Francoski inštitut 
Charles Nodier 
Ljubljana 
Ines Vižin 
Samuel Farsure 

Vsi letniki 

September 
2022 – 

Priprave na tekmovanje iz znanja francoščine za 3. 
letnike 

Ines Vižin 3. letnik 
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November 
2022 
September 
/Oktober 
2022 

Šolsko tekmovanje iz znanja francoščine za 3. letnike Ines Vižin, 
SDUF 

3. letnik 

November 
2022 

Državno tekmovanje iz znanja francoščine za 3. letnike Ines Vižin, 
SDUF 

3. letnik 

Junij 2023 Ekskurzija Provansa /Pariz (če bo mogoče) Ines Vižin 2. in 3. letnik 
 

3. Predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin projekt oz. aktivnost Nosilec 
23. september 
2022 

Delavnice na temo miru: Dan miru, Unesco Suzana Černe 

September 
2022 – marec 
2023 

Frankofonski dan Celje v sodelovanju s Francoskim inštitutom in Zavodom za 
šolstvo – dejavnosti v razredu in pri krožku 

Ines Vižin 
Samuel Farsure 

Celo šolsko 
leto 2022-
2023 

Literarne in druge delavnice po ponudbi Francoskega inštituta Francoski inštitut, Ines 
Samuel Farsure Vižin 
 

December 
2022 

Dan odprtih vrat Aktiv tujih jezikov 

17. – 18. 
februar 2023 

Informativna dneva – predstavitev jezikov na Gimnaziji Aktiv tujih jezikov 

Marec  2023 Frankofonski dan Celje Ines Vižin 
celo šol.l. 
2022-23 

šolsko glasilo »Mavrica«, zbiranje in popravljanje prispevkov Ines Vižin 
Samuel Farsure 
 

Oktober 2022 
April 2023 

Organizacija in izvajanje izpitov DELF Francoski inštitut 
Ines Vižin, 
Samuel Farsure 
Maks Pavlica 
 

April ali maj 
2023 

Fête de la musique (Maribor) Ines Vižin 
Samuel Farsure 

Maj 2023 1,2,3 cinéma: obisk Francoskega inštituta in ogled frankofonskega filma v 
okviru filmskega projekta za dijake francoščine in druge dijake po izbiri 

Ines Vižin 
Samuel Farsure 
Francoski inštitut 

Celo leto 
2022/2023 

Obeleževanje posebnih dni (Dan jezikov, dan poezije, dan filozofije, dan 
učiteljev, dan Zemlje….) 

Ines Vižin 
Samuel Farsure 

 
4. Predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja Termin 
Ines Vižin, Samuel 
Farsure 
 

Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Gimnazija Nova Gorica šol.l. 2022-23 

Ines Vižin, Samuel 
Farsure 

Usposabljanja za maturo  šol.l. 2022-23 

Ines Vižin, Samuel 
Farsure 

Usposabljanja v organizaciji društva učiteljev francoščine SDUF, francoskega 
inštituta in Zavoda za šolstvo 

šol.l. 2022-23 

 
5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 

 Vse aktivnosti bomo lahko izpeljali tudi na daljavo. O 
podrobnostih bomo obveščeni s strani organizatorjev.   
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10. 3 ITALIJANŠČINA 
1. Predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
Termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
Februar/ marec 
2023 Avtentični pouk italijanščine  Vlasta Lukman 

 3, b ,c in (ITA3)  

 
2. Predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
termin aktivnost  Nosilec razred/skupina dijakov 
Celo šolsko 
leto 

Šolsko tujejezično glasilo Mavrica, zbiranje in 
popravljanje prispevkov čez celo leto 

Vlasta Lukman, 
Jana Fajt, Nadja 
Vodopivec 

1., 2., 3. in 4. letniki 

Marec –april 
2023 

Spletno tekmovanje iz prebranih del v italijanščini "Topo 
di Biblioteca"  

Vlasta Lukman, 
Jana Fajt, Nadja 
Vodopivec 

1., 2., 3. in 4. letniki   

September – 
januar 2023 

Priprave dijakov na šolsko tekmovanje iz znanja 
italijanskega jezika za dijake 3. letnikov 

Jana Fajt,  
Vlasta Lukman,  
Nadja Vodopivec 

Dijaki 3. letnikov 

Februar 2023  Priprava šolskega tekmovanja za 3. letnike  Vlasta Lukman 
Jana Fajt 

3. letniki 

September  
2022- marec 
2023 

Priprave dijakov na državno tekmovanje iz znanja 
italijanskega jezika za dijake 3. letnikov 

Jana Fajt,  
Vlasta Lukman,  
Nadja Vodopivec 

Dijaki 3. letnikov 

Oktober 2022-
marec 2023  

Mentoriranje dijakom pri sodelovanju na natečaju 
kreativnega pisanja »Bodi pisatelj«  

Jana Fajt  
Vlasta Lukman 

Dijaki vseh letnikov 

Celo šolsko 
leto 

Individualna pomoč dijakom Nadja Vodopivec 1., 2., 3. in 4. letniki 

Junij 2023 Ekskurzija Rim – Napoli – Pompei - Orvieto 
( če bo mogoče) 

Jana Fajt 
Vlasta Lukman 
Nadja Vodopivec  

2., in 3., letniki 

 
3. Predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin projekt oz. aktivnost Nosilec 
26.9.2022 Evropski dan jezikov (Jezikovna kavarna) Vlasta Lukman,  

Jana Fajt 
Nadja Vodopivec  

23.9.2022 Sodelovanje pri jezikovnih delavnicah na Cerju – dan miru  
 

Jana Fajt 
Vlasta Lukman 
Nadja Vodopivec in dijaki 
3. in 4. letnikov 

November in 
december 
2022 

Sodelovanje Accademia Musicale Citta' di Gorizia » Crescere insieme con la musica«  
Organizacija skupnega koncerta 

Vlasta Lukman 
in dijaki 

Čez celo leto Sodelovanje GIMNG in Polo Liceale Gorizia  Vlasta Lukman 
Jana Fajt in dijaki 

Čez celo leto Sodelovanje GIMNG in Michelangelo Buonarotti Monfalcone  
 

Vlasta Lukman 
  

December 
2022 

Dan odprtih vrat  Vlasta Lukman,  
Jana Fajt ,  
Nadja Vodopivec in dijaki 

17. in 18. 
februar 2023 

Informativna dneva   Vlasta Lukman,  
Jana Fajt ,  
Nadja Vodopivec in dijaki 

Čez celo leto Sodelovanje GIMNG Istituto Max Fabiani Gorizia – modne delavnice  
 Vlasta Lukman in dijaki 

Celo šolsko 
leto 
2022/2023 

Urednikovanje in urejanje šolskega glasila Mavrica Nadja Vodopivec 

 
4. Predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja Termin 
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Vlasta Lukman, 
 Jana Fajt,  
Nadja Vodopivec 

Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Gimnazija Nova Gorica Čez celo leto 
 

Vlasta Lukman Študijska srečanja za strokovne delavce  2022/23 18.8.2022 (1. del) 
30.9. 2022 (2. del) 

Vlasta Lukman,  
 

Literarne in druge delavnice po ponudbi Italijanskega inštituta za jezik in 
kulturo 

Oktober 2022 

Vlasta Lukman,  
Jana Fajt 

Literarne in druge delavnice po ponudbi DUIS-A Čez celo leto 2022/23 

 
5. Alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
 Skoraj vse aktivnosti bomo lahko izpeljali tudi  na 

daljavo. O podrobnostih bomo obveščeni s strani 
organizatorjev. 

  

 

 
 
10. 4 NEMŠČINA 

1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
Termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
Februar, 
2023 

Mentorstvo dijakom pri nastajanju nemškiih strani 
tujejezičnega glasila »Mavrica« 

Milena Đuretić, 
Nataša Munih 

Dijaki 1. 2. 3. in 4. letnika 

Februar, 
2023 

Šolsko tekmovanje iz nemščine Milena Đuretić Dijaki 3. letnika 

Marec, 2023 Nemška bralna značka Milena Đuretić 
Nataša Munih 

Dijaki 1. , 2., in 3. letnika 

Februar, 
2023 

Državno tekmovanje iz nemščine Milena Đuretić Dijaki 3.  letnika 

December, 
2022 

 Ekskurzija »po poteh Primoža Trubarja«  -
medpredmetno sodelovanje z učitelji slovenščine in 
zgodovine  

Nataša Munih Dijaki 1., 2., 3. in 4. letnika 

Maj, 2023 Ekskurzija v Berlin in Potsdam ali Salzburg , München  
(pogojno) 

Milena Đuretić, 
Nataša Munih 

Dijaki 2. in 3. letnika 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
Termin aktivnost  Nosilec razred/skupina dijakov 
Celo šolsko 
leto, 2022/23 

NA – MA POTI, uresničevanje procesnih ciljev Milena Đuretić Vsi razredi 

September, 
2022 

Prevajalske delavnice na cerju Milena đuretić, 
Nataša Munih 

3. letnik 

September, 
2022, 
december, 
2022 in 
februar, 2023 

Sodelovanje  z dijaki pri dnevu odprtih vrat in 
informativnem dnevu s  predstavitvijo pouka nemščine 
Sodelovanje z dijaki na dnevu jezikov 

Milena Đuretić, 
Nataša Munih 

Vsi razredi 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
Termin projekt oz. aktivnost Nosilec 
Milena Đuretić, 
Nataša Munih 

Srečanja študijske skupine za nemščino jesen 2022 

 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 

 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja Termin 
Milena Đuretić, Nataša 
Munih 

Izobraževanja, organizirana s strani VIZa Celo šolsko leto 
2022/23 

 
5. Alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 
termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
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 Skoraj vse aktivnosti bomo lahko izpeljali tudi  na 
daljavo. O podrobnostih bomo obveščeni s strani 
organizatorjev. 

  

 
10. 5 RUŠČINA 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
Termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
Po potrebi Medpredmetno povezovanje s slovenščino K. Piuzi Drugi letniki – ruski romantiki 
   Tretji letniki – ruski realisti 
 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
Termin aktivnost  Nosilec razred/skupina dijakov 
23. september   
2022 Dan miru na Cerju K. Piuzi, V. 

Prinčič C. Tretji in četrti letniki 

Pomlad 2023 Priprave na šolsko in državno  tekmovanje 
(Če bo izvedeno) 

K. Piuzi Drugo leto učenja 

Pomlad 2023 Šolsko tekmovanje (če bo izvedeno) K. Piuzi Drugo leto učenja 
Pomlad 2023 Državno tekmovanje (če bo izvedeno)  K. Piuzi Drugo leto učenja 
Pomlad 2023 Ruska bralna značka Epičitalka  

(če bo izvedena) 
 K- Piuzi Drugo in tretje leto učenja 

Celo leto  Glasilo v tujih jezikih Mavric: zbiranje in popravljanje 
prispevkov 

K. Piuzi, 
V.Prinčič C. 

Vsi dijaki, ki želijo sodelovati 

Pomlad 2023 Udeležba na Rusijadi v Škofji Loki  
(če bo izvedena) 

K. Piuzi, V. 
Prinčič C. 

Vsi dijaki, ki želijo sodelovati 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
 
Termin projekt oz. aktivnost Nosilec 
December 2022 Dan odprtih vrat K. Piuzi 
Februar 2023 Informativni dan Učitelji tujih jezikov 
Pomlad 2023 Ruska malica K. Piuzi, V. Prinčič C 
Celo leto Projekti, ki jih nudi Ruski dom (če bo izvedljivo) K. Piuzi 
Celo leto Izmenjave z dijaki iz goriških gimnazij (italijanskih in slovenskih)  Organizatorji in K. 

Piuzi 
Celo leto Obeleževanje posebnih dni (Dan jezikov, dan poezije, dan Zemlje) Organizatorji in K. 

Piuzi 
Celo leto Videokonference z Gimnazijo št. 1 iz Dubne (če bo izvedljivo) K. Piuzi, V. Prinčič C 
   
 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja Termin 
K. Piuzi, V. Prinčič C. Usposabljanje za učitelje ruščine Šolsko leto 2022/23 
K. Piuzi, V. Prinčič C. Udeležba na strokovnih srečanjih, ki jih organizira Ruski dom (če bo 

izvedeno) 
Šolsko leto 2022/23 

K. Piuzi, V. Prinčič C Usposabljanje za maturo (če bo izvedeno) Šolsko leto 2022/23 
K. Piuzi, V. Prinčič C. Udeležba na strok. srečanjih, ki jih organizira Gimnazija Nova Gorica Šolsko leto 2022/23 

 
 
5. Alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin Aktivnost Nosilec razred/skupina dijakov 
 Skoraj vse aktivnosti bomo lahko izpeljali tudi  na 

daljavo. O podrobnostih bomo obveščeni s strani 
organizatorjev. 

  

 

11. AKTIV SLOVENŠČINE 
1. predvidene nestandardne oblike pouka: 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

23. 9. 2022 Cerje - priprava in izvedba delavnic,                                          
tudi v okviru projekta EPK GO2025, Unesca 

Šušmelj, Stres, 
Ogrič, Gabrijelčič  

3. in 4. letnik,                                 
tudi nekateri 2. letniki 
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šol. l. 
2022/23 Medpredmetno sodelovanje s posameznimi učitelji aktiv slavistov 1.-4- letnik 

šol. l. 
2022/23 

Kulturni potep po Novi Gorici /                                    
predstavitev kraja v razredu (skupinsko /individualno 
delo, tudi z delovnimi listi) 
 

aktiv slavistov, 
lahko v 
sodelovanju z 
lokalnimi vodiči 

1. letnik 

šol. l. 
2022/23 Sodelovanje v projektu RNUUO Ogrič 1.-4- letnik 

šol. l.  
2022/23 Sodelovanje v projektu Dvig digitalnih kompetenc Stres 1.-4- letnik 

šol. l. 
2022/23 

Ogled gledališke stavbe in 
zaodrja aktiv slavistov 1. letnik 

šol. l. 
2022/23 Medpredmetno sodelovanje s posameznimi učitelji aktiv slavistov 1.-4. letnik 

šol. l. 
2022/23 Priprava delovnih listov (na ekskurziji) aktiv slavistov 1.-4- letnik 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
šol. l. 2022/23 Priprava dijakov na tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 
aktiv slavistov Priprava dijakov 1.–2. letnika: 

Stres, Gabrijelčič, Ogrič 
Priprava dijakov 3.–4. letnika: 
Gabrijelčič, Ogrič, Zuljan 
Samo v primeru interesiranih 
dijakov. 

šol. l. 2022/23 Sodelovanje na literarnih natečajih aktiv slavistov 1.-  4. letnik 
17. 9. 2022 Literarna pokrajina Goriške – 3. sprehod Šušmelj, Stres Liza Zavrtanik,             Marko 

Čadež Mačkić,      Jure Ipavec                    
šol. l. 2022/23 Sodelovanje na novogoriških knj. sejmih Mesto 

knjige in Knjige pod jelkami v projektu Beremo 
skupaj 

Šušmelj 
aktiv slavistov 
 

Posamezni dijaki 1.–4. letnika 

šol. l. 2022/23 Pomen Gorice za Slovence Ogrič, Zuljan 3.letnik 
šol. l. 2022/23 Pohod od Ajdovskega gradca do slapa Savice Stres 

aktiv slavistov 
Posamezni dijaki 1.–4. letnika 

šol. l. 2022/23 Devinski grad Gabrijelčič 
aktiv slavistov 

Posamezni dijaki 1.–4. letnika 

šol. l. 2022/23 Sodelovanje na šol. ekskurzijah aktiv slavistov 1.-  4. letnik 
šol. l. 2022/23 Projekt Svetovni dan knjige – Noč knjige v okviru 

projekta Beremo skupaj 
aktiv slavistov v 
sodelovanju s 
knjižničarko  

1. – 4. letnik 

šol. l. 2022/23 Zapis umetnostne in neumetnostne besede dijakov 
ob raznovrstnih šolskih ekskurzijah, projektih  

aktiv slavistov Izbrani dijaki 1. – 4. letnik 

februar 2023 Lektorska roka pri pripravi proslave v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika 

aktiv slavistov Izbrani dijaki 1. – 4. letnik 

šol. l. 2022/23 Sodelovanje na dobrodelnih proslavah Gimnazije Stres 1. – 4. letnik 
šol. l. 2022/23 Literarno glasilo GimČas Zuljan 1. - 4. letnik 
šol. l. 2022/23 Radijski krožek Šušmelj 1. - 4. letnik 
šol. l. 2022/23 Prostovoljstvo Ogrič, Zuljan, 

Šušmelj, 
Gabrijelčič 

1. – 4. letnik 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
december 
2022 

Dan odprtih vrat aktiv slavistov 

februar 2023 Informativni dan aktiv slavistov 
jan./feb. 2023 Izmenjava dijakov z dijaki licejskega pola s slovenskim učnim jezikom v Gorici Irena Zuljan 
 

4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
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ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
aktiv slavistov Študijska skupina 

Zoom Konferenca Od poučevanja k učenju s formativnim spremljanjem 
v živo in spletno 
srečanje v avgustu 
2022 

aktiv slavistov    Seminar Maturitetni sklop iz književnosti na maturi 2021 november 2022 
aktiv slavistov    Izobraževanje v okviru priprav za CT november 2022 
aktiv slavistov Izobraževanje glede na ponudbo šol. l. 2022/23 

V tabelah niso zajeti napredvideni dogodki, ki jih aktiv slavistov po strokovni presoji umesti v načrt 
med šolskim letom. 
Določene dejavnosti bo v morebitni intenziteti epidemije koronavirusa oz. ob zaprtju šol težko, če že 
ne moč, izpeljati.  
Načrt dela je bil sprejet na sestanku aktiva 22. 8. 2022. 
Vodja aktiva: Simona Stres 
 

12. AKTIV ŠPORTNE VZGOJE 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 

termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

23.9.2022 
UNESCO-v dan na Cerju – pohodni športni dan za 3 

in 4. letnike  
Gibalna delavnica za osnovno šolo 

 
Stojan Kravos 
Lidija Lutman 

4. letniki in 
3. letniki 

Januar ali 
februar 

2023 

Zimski športni dan – izveden v dveh dneh (1. in 2. ter 
3.in 4. letniki) 

Stojan Kravos 
Lidija Lutman 
Aljoša Grosar 

 
 

Vsi letniki 

Maj Junij 
2023 Spomladanski športni dan 

Robert Stubelj 
Rado Gorjup 

 
1., 2. in 3. letniki 

Celo šolsko 
leto 

Udeležba na šolskih športnih tekmovanjih – glej 
srednješolski športni koledar tekmovanj Informator 

2022- 2023 
Profesorji ŠVZ Vsi letniki 

Junij/julij Dodatni športni dan za doprinos ur OIV Robert Stubelj 
Rado Gorjup 1., 2. in 3. letnik 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
16.-18.1.2023 Zimska šola v naravi Forni di Sopra Aljoša Grosar 3. letnik 
18.-20. 2023 

 
Zimska šola v naravi Forni di Sopra Aljoša Grosar 3. letnik športni oddelek                 

      
05.09.-09.09. 
2022 

Šola v naravi CŠOD Planinka Pohorje  Aljoša Grosar 2. letnik športni oddelek 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 

Celo šolsko 
leto 

Promocijske dejavnosti šole Vsi profesorji 
ŠVZ 

December 
2022 

Dan odprtih vrat – predstavitev in promocija športnega oddelka ter ŠVZ Vsi profesorji 
ŠVZ 

17.2. in 18.2. 
2023 

Informativni dan Vsi profesorji 
ŠVZ 

 
 

4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
Rado Gorjup Predvideno izobraževanje z aktivno udeležbo Šolsko leto 2022-

2023 
Aljoša Grosar 

RobertStubelj        Lidija 
Lutman 

Sodobni didaktični pristopi učenja alpskega smučanja - Rogla 5.-12.12. 2022 

Aljoša Grosar 
Lidija Lutman 

Nadarjeni športniki – športni oddelki – Zavod za šolstvo April, maj 2023 
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Robert Stubelj 
Aljoša Grosar 
Lidija Lutman 
Robert Stubelj 

 
 

Udeležba na študijski skupini za športno vzgojo Avgust  2023 
 

 
5. alternativne dejavnosti na daljavo v primeru epidemije: 

termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

Po dogovoru Športni dnevi – izvedljivi na daljavo s prilagoditvami Vsi profesorji 
ŠVZ Vsi oddelki 

 
Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 25.8.2022 
Predsednik/ca aktiva: Aljoša Grosar 
 

13. AKTIV ZGODOVINE 
1. predvidene nestandardne oblike pouka: 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 

21.10.2022 Ekskurzija za maturante po Furlaniji – Julijski krajini T. Komel, A. Makorič 
Bevčar 

4. letnik, priprava na maturo 
ZGO 

Maj, junij 
2023 Ekskurzija v Prekmurje in Porabje T. Komel 2. letnik – (brez f in g) 

December 
2022 Ekskurzija po Trubarjevi poti A.M. Bevčar Vsi oddelki 

Januar 2023 Predavanje o holokavstu Renato Podbersič; A. 
Bevčar; T. Komel 4. letnik  

 
2. predvidene nadstandardne dejavnosti (izven pouka): 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
januar-marec 
2023 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev – Slovenci v prvi 
jugoslovanski državi – priprava ekipe 

T. Komel; J. Žagar; 
A.M. Bevčar 

   Vsi oddelki 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 
termin Projekt oz. aktivnost nosilec 
December 
2022 in 
februar 2023 

Dan odprtih vrat in informativni dan - promocija zgodovine in šole A. Bevčar in T. Komel 

Celo šolsko 
leto 

Erasmus+: Nemčija, Nizozemska, Češka in Slovenija T. Komel 

Celo šolsko 
leto 

Evrošola in Šola ambasadorka A.M. Bevčar 

25. september 
2022 

Dan miru na Cerju A.M. Bevčar in T. Komel, 
Jurij Žagar, Zoran 
Jovičević 

 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
Ime in priimek Program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
Tomaž Komel Zavod za šolstvo RS – V. Brodnik v Ljubljani avgust 2023 
Anastazija Bevčar Zavod za šolstvo RS – V. Brodnik v Ljubljani avgust 2023 
Zoran Jovičević Zavod za šolstvo RS – V. Brodnik v Ljubljani avgust 2023 
Jurij Žagar Zavod za šolstvo RS – V. Brodnik v Ljubljani avgust 2023 
 

Predsednik aktiva:Tomaž Komel 
14. AKTIV FILOZOFIJE, PSIHOLOGIJE IN SOCIOLOGIJE 
 

1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
Pojasnilo: nestandardno obliko pouka predstavljajo vse dejavnosti, ki niso organizirane po sistemu »en učitelj v učilnici, ki 
uporablja klasične metode pri pouku«, npr. vaje v učilnici so pouk, vaje na terenu pa nestandardna oblika pouka. 
Opredelitev je pomembna predvsem z vidika informiranja in finančnega planiranja. 
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termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
Celo šolsko 
let 

Film kot medij - njegova sporočilnost - metoda dela pri 
pouku sociologije  Zoran Jovićević 3. letniki in 4.f 

april 2023 
Medpredmetna povezava s slovenščino: analiza 
maturitetnega besedila 

Aleksander 
Cvek 4 letniki 

april 2023 Medpredmetna povezava z angleščino: analiza 
maturitetnega besedila 

Aleksander 
Cvek 

4 letniki 

april 2023 Sodelovanje na državnem tekmovanju iz pisanja 
filozofskega eseja 

Aleksander 
Cvek 

Zainteresirani dijaki 4 
letnika 

november 
2022 

Medpredmetna povezava z matematiko: Zenonovi 
paradoksi 

Aleksander 
Cvek 4 letniki 

 

Medpredmetna povezava z biologijo: 
- dejavniki razvoja: dednost in okolje 
- stres 
- možgani v adolescenci 

Sonja Bone 2.letniki 

sept-maj AVTENTIČNA NALOGA Teja Puc 2. in 3. letnik 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 

termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
? Predavanje o bontonu Bojana Košnik 

Zoran Jovićević 
dijaki 3. letnikov 

Celo leto - Mentorstvo dijakom prostovoljcem 
- Priprava delavnic za dijake prostovoljce 

Sonja Bone Dijaki prostovoljci 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
December 2022 
Februar 2023 

- Dan odprtih vrat 
- informativni dan 

Vsi člani aktiva 

CELO LETO 
SEPTEMBER 22 

- RNUUO 
- PODVIG 

Teja Puc 

 

4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 
 

ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 

Vsi člani aktiva Osebno strokovno spopolnjevanje Celo leto 
Vsi člani aktiva  - Udeležba na izobraževanjih, ki so predvidena z letnim 

delovnim načrtom šole 
- Aktivno sodelovanje in udeležba na študijskih skupinah 

 

Celo leto 

 
 

Plan dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne 1.7.2022. 
Predsednik/ca aktiva: Sonja Bone 
 

16. AKTIV KOORDINATORJEV ŠPORTNIH ODDELKOV 
1. predvidene nestandardne  oblike pouka: 
 
termin aktivnost nosilec razred/skupina dijakov 
november ali 
december 
2022 

predavanje in delavnica na temo protidopinga v povezavi 
z Antidopinško organizacijo Slovenije 

Aljoša Grosar 
    1. letnik 
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november 
2022- januar 
2023 

predavanje in delavnice športne psihologinje  Aljoša Grosar 2. letnik  

enkrat v 
šolskem letu predavanje Dvojna kariera športnika Nadja Šuligoj 

Kunilo 3. in 4. letnik 

celo leto 
sofinanciranje storitev fizioterapevta za posamezne 
dijake na podlagi vloge Aljoša Grosar po dogovoru na podlagi vloge 

1. – 4. letnik 
Enkrat tekom 
šolskega leta 

Delavnica - Dan čistega športa v sodelovanju  z 
Antidopinško organizacijo Slovenije 

Aljoša Grosar 
 1. letnik 

 
2. predvidene dejavnosti izven pouka (tudi OIV): 
 
termin aktivnost  nosilec razred/skupina dijakov 
September 
2022,  
februar 2023, 
junij 2023 

organizacija športnih dni (jesenski, zimski športni dan, 
spomladanski športni dan) 

aktiv ŠVZ Jesenski ŠD 4. letnik 
zimski ŠD – 1. – 4. letnik, 
spomladanski ŠD - 1. - 3. 
letnik 

celo šolsko 
leto (glede na 
razpise) 

sodelovanje na ŠŠT (šolskih športnih tekmovanjih – 
atletika, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, ...) 

aktiv ŠVZ posamezni dijaki iz vseh 
letnikov 

 
september 
2022 
 

 
šola v naravi CŠOD Vojsko  
 
 

 
Ines Vižin 
 
 

 
1. letnik 
 
 

 05. 
september – 
09. 
September 
2022 

Šola v naravi CŠOD  Planinka Slivniško Pohorje Aljoša Grosar 2. letnik 

18. januar do 
20. januar 
2023 

šola v naravi - Forni Di Sopra (smučanje, deskanje, tek 
na smučeh, pohod, drsanje, plavanje, fitnes, igre z žogo), 
rezerva Slovenija 

 
Aljoša Grosar 

 
3. letnik in 4. letnik 
 

Celo leto Udeležba posameznih dijakov ali oddelkov na 
prireditvah v povezavi s športom v sodelovanju z OKS, 
Zavodom za šport 

koordinatorji 1.-4. letnik 

23. september 
2023 

Dan slovenskega športa v stilu Festivala Športa mladih  Aljoša Grosar, 
Robert Stubelj, 
Nadja Šuligoj 
Kunilo 

1. - 3.  letnik 

 
3. predvideno sodelovanje v projektih in promocijske aktivnosti: 

 
termin projekt oz. aktivnost nosilec 
december 
2022, 
 
februar 2023 

sodelovanje na dnevu odprtih vrat   
 
 

predstavitev športnega oddelka na informativnem dnevu 

 vsi koordinatorji:  
Jožica Nusdorfer, Nadja Šuligoj Kunilo, Svetlana 
Kutin Funda,  Aljoša Grosar, Lidija Lutman, Robert 
Stubelj 

 
 
celo leto 

 
 
sodelovanje pri promociji šole ( v šoli in izven nje ) 

vsi koordinatorji:  
Jožica Nusdorfer, Nadja Šuligoj Kunilo, Svetlana 
Kutin Funda,   Aljoša Grosar, Lidija Lutman, 
Robert Stubelj 

 
4. predvideno strokovno spopolnjevanje in usposabljanje članov aktiva: 

 
ime in priimek program spopolnjevanja oz. usposabljanja termin 
 
Jožica Nusdorfer, Nadja 
Šuligoj Kunilo 
Svetlana Kutin Funda 

 
srečanje pedagoških koordiantorjev športnih oddelkov 
 
 

 
tekom šolskega leta 

Aljoša Grosar 
Lidija Lutman 

 
študijska skupina učiteljev ŠVZ in delo v športnih oddelkih 

  
 avgust 2023 
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Robert Stubelj 
Aljoša Grosar, Robert 
Stubelj, Lidija Lutman 

udeležba na seminarju: smučanja  
december 2022 

Načrt dela je bil sprejet na sestanku aktiva dne  25.08.2022. 
Predsednik/ca aktiva: Nadja Šuligoj Kunilo 

 
NAČRT ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA 2022/2023 
 
Izhodišče za letni delovni načrt šolske svetovalne službe so Programske smernice svetovalne službe v gimnazijah, nižjih 
in poklicnih ter strokovnih šolah in dijaških domovih. 
V skladu z normativi in standardi za izvajanja izobraževalnih programov na področju srednjega šolstva za svetovalnega 
delavca in za koordinacijo dijakov s posebnimi potrebami predvidi 1,85 svetovalnega delavca. Skupaj z drugimi 
obveznostmi se v deležih zaposli tri svetovalne delavce. 
 

1. SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 
 

Delovna področja Naloge Sodelovanje  Čas izvedbe 
Vpis in sprejem 
novincev 
 
 
 

● Urejanje baze prijavljenih dijakov v računalniškem 
programu VPIS  

● Izdelava evidenc prijavljenih in vpisanih dijakov 
● Naloge, predvidene po rokovniku za vpis v srednje 

šole: obveščanje kandidatov, ministrstva – 
priprava gradiv. 

● Uvodni razgovor s kandidatom, sprejem in 
kontrola ustreznih dokumentov. 

● Vpisovanje in svetovanje dijakom, ki se želijo 
prešolati. 

● Vodenje izpisov iz šole in naknadnih vpisov v šolo 
● Svetovanje in postopek priznavanja predhodne 

izobrazbe vpisanih tujcev. 
● Sodelovanje s šolskimi svetovalnimi službami OŠ 

in SŠ 
● Oblikovanje oddelkov 1. letnika  

vodstvo šole, 
učitelji, 
MIZŠ, osnovne 
šole 
 

Celo šolsko 
leto oz.  po 
rokovniku, ki 
ga predpiše 
MŠŠ 
 

Spremljanje in 
svetovanje novincem, 
ponavljalcem, 
preusmerjencem 

● Program »Uvajanje novincev« 
● Spremljanje prilagajanja in uspešnosti novincev 
● Spremljanje uspešnosti ponavljalcev in 

preusmerjencev 

Učitelji 
posameznih 
predmetov, 
razredniki, starši 

Stalna naloga 

Skupinske oblike dela 
z dijaki za izboljšanje 
kvalitete učenja 

● Individualno svetovanje učno manj uspešnim 
dijakom 

● Program »Učenje za učenje«: spoznavanje lastnih 
učnih navad in stilov, metod in tehnik učenj, 
spodbujanje samoregulacije 

Posamezni 
učitelji, 
razredniki, 
vodstvo šole 

Stalna naloga 

 
Svetovanje za osebni 
in socialni razvoj 

● Individualno svetovanje dijakom 
● Individualno svetovanje staršem 
● Sodelovanje z zunanjimi institucijami: Mladinski 

center, Društvo za nenasilno komunikacijo, 
Medios, MONG, Projekt Človek, ZD Nova Gorica… 

● Priprava in spremljanje OIN za nadarjene dijake in 
dijake, ki potrebujejo prilagajanje obveznosti na 
osnovi potrdila ustreznih inštitucij (socialne 
službe, zdravstvene ustanove..) 

razredniki, 
vodstvo šole, 
zunanje 
institucije, starši 

Stalna naloga 
 

Karierna orientacija 
 
 

 
● Koordinacija nalog s področja karierne orientacije 

posamezne 
fakultete, 

Stalna naloga 
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● Izvedba anketiranja četrtošolcev glede študijskih 
namenov 

● Izvedba anketiranja tretješolcev glede želj in 
pričakovanj karierne orientacije 

●  
● senčenje na delovnem mestu 

 
● Program Načrtovanje in razvijanje kariere za 

tretješolce in četrtošolce: samospoznavanje, 
informiranje, znanje za prehod 

● Sodelovanje z visokošolskimi prijavno-
informacijskimi službami, Karierni plac, ŠOU, 
KGŠ… 

● Pomoč pri izpolnjevanju prijav na visokošolske 
zavode 

● Organizacija predavanj različnih organizacij 
študentov, predstavnikov fakultet 

● Pomoč pri iskanju informacij o študiju v tujini 
● Svetovanje pri izbiri maturitetnih predmetov. 
● Individualni razgovori. 
● Psihološko svetovanje z uporabo 

psihodiagnostičnih sredstev. 
● Testiranje KIK, SDS, VUN  

prijavno–
informacijska 
služba Univerz,  
Inštitut za 
mladinsko 
politiko 
Ajdovščina 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
jesen 4.l, 
pomlad 3.l 

Identifikacija in 
pomoč pri reševanju 
socialno-ekonomskih 
stisk dijakov 

● Intervencije v posameznih primerih osebne ali 
socialne ogroženosti 

Vodstvo šole, 
razredniki, 
zunanje 
institucije 

Stalna naloga 

Individualizirani 
programi za dijake s 
posebnimi potrebami 

● Koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami 
(z odločbo) 

● Priprava predlogov za oblikovanje strokovnih 
skupin 

● Priprava in spremljanje IND programov 
● Spremljanje  dela z nadarjenimi dijaki  

Vodstvo šole, 
razredniki, 
učitelji, zunanje 
institucije 

Stalna naloga 

Svetovalna pomoč 
dijakom pri 
razreševanju osebnih 
razvojnih ali 
situacijskih težav 

● Individualno svetovanje dijakom 
● Individualno svetovanje staršem 
● Sodelovanje z zunanjimi institucijami: ZD Nova 

Gorica, AZO; CSD, Projekt človek, UKC Ljubljana, 
Zavod Planina… 

 

Razredniki, 
zunanje 
institucije, starši 

Stalna naloga 

Splošno razvojno 
preventivni programi 

● Intervencijski programi za posamezne težave v 
razredih (skupinsko delo) 

● Sodelovanje pri koordinaciji preventivnih 
programov  

Vodstvo šole, 
zunanje 
institucije 

Stalna naloga 

 

2. SVETOVALNO DELO Z UČITELJI 
 

Delovna področja Naloge Sodelovanje  Čas izvedbe 
Sodelovanje na 
sejah oddelčnega 
učiteljskega 
 zbora 

● Obravnava aktualnih vprašanj razredniki Stalna naloga 

Sodelovanje na  
sejah celotnega  
učiteljskega zbora 

● Sodelovanje na vseh sejah UZ vodstvo šole, 
učitelji 

Stalna naloga 
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Sodelovanje na  
strokovnih aktivih  
učiteljev 

● Aktivno sodelovanje Vodja SAU Stalna naloga 

Svetovanje in  
posvetovanje z 
učitelji  
glede izvajanja 
pouka ali vodenja 
oddelčne skupnosti 

● Posvetovanja glede načrtovanja, izvajanja, 
spremljanja ali evalvacije vzgojno-izobraževalnega 
dela 

Posamezni 
učitelji, 
razredniki 

Stalna naloga 

 

3. SVETOVALNO DELO S STARŠI 
 

Delovna področja Naloge Sodelovanje  Čas izvedbe 
Skupinsko delo s 
starši 

● Aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih za 
prve letnike glede na željo razrednika 

● Aktivno sodelovanje na prvih  roditeljskih sestankih 
za 3. letnike 

● Predavanje o načrtovanju kariere za starše tretjih 
oz. četrtih letnikov 

● sodelovanje na prvih roditeljskih sestankih tretjih 
in četrtih letnikov (predstavitev Senčenja na 
delovnem mestu) 

● Aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih ob 
aktualnih vprašanjih 

● Sodelovanje pri organizaciji preventivnih predavanj 
za starše 

Razrednik, 
vodstvo šole 

September,  
november, 
februar, 
april, po potrebi 

Pogovorne ure za 
starše 

● Za nenajavljene pogovore: vsako tretjo sredo 
popoldan od 17-18 ure, druge dni po predhodnem 
dogovoru 

 Stalna naloga 

Svetovanje staršem ● Ob aktualnih težavah 
● Ob učnem neuspehu 
● Ob odločanju za študij 

 Stalna naloga 

 

4. RAZVOJNO-ANALITIČNE NALOGE 
 

Delovna področja Naloge Sodelovanje  Čas izvedbe 
Razvojno analitične 
naloge 

● Mentorstvo dijakom v okviru projekta Spodbujanje 
ustvarjalnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih 
šolah, ki ga financira SPIRIT SLOVENIJA 

● sodelovanje v projektu MELIA Observatory  
● sodelovanje v projektu RNUUO 
● Sodelovanje in spremljanje uvajanja novosti v 

vzgojno – izobraževalno delo. 
● Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami  (PEI, ZRSŠ…) 

pri izvedbi projektov in pri raziskavah. 
● poskus Koncepta prepoznavanja nadarjenih  otrok, 

učencev in dijakov ter vzgojno-izobraževalnega 
dela z njimi v sodelovanju z ZRSŠ 

 

vodstvo šole, 
učitelji, zunanje 
institucije 
 

Stalna naloga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2022-2024 
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5. NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA ŠOLE IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 
 

Delovna področja Naloge Sodelovanje  Čas izvedbe 
Sodelovanje pri 
oblikovanju letnega 
delovnega načrta 
šole in načrtov 
posameznih 
dejavnosti šole 

● Sodelovanje pri pripravi LDN šole 
● Predlog akcij za izboljšanje kakovosti dela šole 
● Sodelovanje pri poročilih in mnenjih o vzgojno 

izobraževalni problematiki za posamezne 
institucije. 

 

Vodstvo šole 
 
 
 
 

September,  
stalna naloga, 
december, februar 
 
 
 
 

Letni delovni načrt 
šolske svetovalne 
službe 

● Oblikovanje LDN ŠSS, določanje prioritetnih nalog 
● Tedenski koordinacijski sestanki svetovalnih 

delavcev 

 Stalna naloga 

Spremljanje 
opravljenih nalog 

● Spremljanje vsebine in časa, porabljenega za 
izvedbo nalog 

 Stalna naloga 

Letno poročilo o 
delu ŠSS 

● Analiza uresničitve postavljenih ciljev – poročilo o 
delu ŠSS 

 avgust 

Sodelovanje pri 
evalvaciji dela šole 

● Sodelovanje pri pripravi Poročila o delu šole 
● Analiza dela šole po posameznih področjih: učna 

uspešnost, osip, obravnave… 

 Avgust, september 

 
 

6. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PRIPRAVA GRADIV, PRIPRAVE NA SVETOVALNO DELO, 
DOKUMENTIRANJE 
 

Delovna področja Naloge Čas izvedbe 
Seminarji  

● Seminarji in konference iz aktualne ponudbe 
● Učinkovita pomoč otrokom z anksiozno in panično motnjo 
● Uporaba veščin in tehnik VKT v šolskem okolju 

Stalna naloga 
 
oktober 2022 - januar 2023 
celo leto 

Supervizija, aktivi, 
posvetovanja 

● Vodenje in redna udeležba na srečanjih strokovnega aktiva 
ŠSS novogoriškega območja 

● udeležba na srečanjih področnih študijskih skupin 
● udeležba na seminarjih vpisne službe univerz 
● udeležba na sestankih MIZŠ 
● udeležba na sestankih projektnih timov 
● udeležba na seminarju ZRSŠ: Prispevki strok 

Stalna naloga 

Študij literature ● Spremljanje novosti Stalna naloga 
Priprave na 
svetovalno delo 

● Za individualno ali skupinsko svetovanje okv. pol ure priprav 
za eno uro svetovanja 

Stalna naloga 

Dokumentiranje 
svetovalnega dela  

● Sprotno dokumentiranje za evalvacijo dela ŠSS ter v skladu s 
predpisi 

Stalna naloga 

 
Pripravili: Teja Puc, univ. dipl. psih. 
Nadja Šuligoj Kunilo, univ. dipl. psih. 
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NAČRT DELA ŠOLSKE KNJIŽNICE 2022/2023 
S 1. 9. 2022 se je zaradi povečanega števila dijakov povečalo tudi število zaposlenih v šolski knjižnici, 

tako da je v šol. l. 2022/23 v knjižnici zaposlena bibliotekarka uni. dipl. bibliotekar Tina Kogoj s polnim 
delovnim časom, ter Anja Faganeli s polovičnim delovnim časom. 

Knjižnica bo za izposojo odprta vsak dan od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, za samostojno uporabo 
dijakov in drugih uporabnikov pa bo čitalnica odprta ob dnevih pouka med 14.30 in 17.30 uro.  

Knjižnica se je v šol. l. 2021/22 urejala in s procesom ureditve knjižničnega gradiva s katerim bomo 
nadaljevali tudi v tem šolskem letu.  
 
Pridobivanje knjižničnega gradiva 

Finančna sredstva so določena s finančnim načrtom vsako koledarsko leto. S temi sredstvi šolska 
knjižnica skrbi za ažurno nabavo strokovnih knjig za učitelje in dijake, kot tudi za nakup leposlovja (romani). 
Študijsko gradivo za profesorje se delno financira tudi iz učbeniškega slada, to pa zato, da se lahko učiteljem 
nudi najboljše možnosti pri pridobivanju novih znanj in za ažurnost na vsakem strokovnem področju, ki ga 
šola pokriva. 
 
Knjižnično informacijsko znanje 
Načrt Knjižničnega informacijskega znanja v šol. l. 2022/23 
(ŠK-šolska knjižnica, RU-računalniška učilnica, GKFB-Goriška knjižnica Franceta Bevka, UNG – Univerza v Novi 
Gorici) 

• KIZ v okviru OIV 
– 1. letniki pri pouku oziroma nadomeščaje odpadlih ur s KIZ-om, projektni teden 
– 2. Letniki ure, katerih se ni izvedlo v 1. letniku 
– KIZ v okviru rednih ur za predstavitev citiranja in navajanja za 3. letnike in maturante 

• Projekti 
− 1. letniki Projekt Rastem s knjigo KIZ/SLJ in GKFB  
−  2. letniki pri Projektu Rastem s knjigo in knjižničarji GKFB 

 
Dijaki in delavci šole bodo usmerjeni v samostojno iskanje informacij ne samo preko elektronskih virov 

informacij, ampak tudi po priročni literaturi, slovarjih, enciklopedijah, bibliografijah ipd. Posebna skrb bo 
namenjena dijakom, ki bodo izdelovali seminarske in raziskovalne naloge ter njihovim mentorjem. 
 

Dijakom in učiteljem bo kakor doslej za nujno potrebno gradivo, ki ga nima naša knjižnica in tudi ne 
Goriška knjižnica Franceta Bevka na voljo brezplačna medknjižnična izposoja. 

 
Sodelovanje z drugimi 
Knjižničarke bo aktivno sodelovale: 
• v delu šole (pedagoške konference, sodelovanje z učitelji, spremljanje dela šole, kulturna dejavnost), 
• sodelovanje s knjižničarkami ŠC Nova Gorica 
• z Goriško knjižnico Franceta Bevka (izvajanje KIZ), 
• v Zvezo bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju ZBDS), sodelovanje z ZRSŠ, MŠŠ in Centrom za 

razvoj knjižnic pri NUK, 
• s strokovnimi delavci IZUM-a , 
• z oddelkom za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo Filozofske fakultete v Ljubljani 

(študentska praksa. 
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Prostor in oprema šolske knjižnice  
Knjižnica se je v šol. l. 2016/17 obnovila in na novo opremila. Z adaptacijo gimnazije smo pridobili 2 nova 
prostora – veliko čitalnico, v kateri je pri mizah prostora za 36 dijakov, opremljena je še s 4 računalniki in 
predavalniškim pultom, tablo, projektorjem in drugo tehnologijo. Velika pridobitev je skladišče za trenutno 
neaktualno knjižnično gradivo. V knjižnici urejen sprostitveni kotiček za dijake, kjer je na udobni sedežni 
garnituri in taburejih prostora za 32 dijakov.  

 
Učbeniški sklad 

Upraviteljica učbeniškega sklada je Tina Kogoj.  V šol. l. 2022/2023 si bodo dijaki naše šole kakor doslej 
lahko izposodili vse učbenike, ki jih bodo potrebovali v tekočem šolskem letu, razen učbenike za 1. in 2. tuji  
jezik, ki jih morajo kupiti sami. Hkrati smo jih seznanili tudi s politiko delovanja učbeniškega sklada gimnazije. 

Dijaki zaključnih letnikov gimnazije bodo tudi letos meseca septembra v kompletu dobili vse učbenike 
in večino priročnikov za izbirne maturitetne predmete, tako da se lahko že od začetka pouka pripravljajo na 
maturo.  

Dijakom zagotavljamo večino učbenikov, ki jih potrebujejo pri delu v šoli tudi za rabo pri pouku (t.i. 
učbeniki za na klop). Tako jim ni potrebno v šolo nositi atlasov, beril, učbenikov za slovenski jezik,  vaj za 
matematiko, učbenikov za geografijo za prvi in drugi razred, učbenikov za matematiko za prvi razred, 
učbenikov za zgodovino za prvi, drugi in tretji razred splošne gimnazije, slovarjev ipd.  
 
NAČRT DELA PROSTOVOLJSTVA GIMNAZIJE NOVA GORICA 2022/23 

 
Mentorji: Ana Ogrič, Nadja Šuligoj Kunilo, Teja Puc, Nadja Vodopivec, Mojca Zgonik, Silvana Štucin, Miran 
Tratnik, Svetlana Kutin, Liba Čubej, Irena Zuljan, Andrejka Markočič Šušmelj, Vanja Gabrijelčič, Sonja Bone, 
Jana Fajt 
Prostovoljci: 30-40 dijakov 
Ustanove delovanja: Gimnazija Nova Gorica, dom upokojencev, OŠ, vrtec, materinski dom, Mladinski center 
Nova Gorica 
 
Dejavnosti, sestanki, srečanja: 
1. vsak profesor je mentor od 1 do 4 dijakom 
2. mentorski sestanki na CSD  
3. sestanek s prostovoljci Gimnazije Nova Gorica  
4. delavnice za prostovoljce Gimnazije Nova Gorica  
5. promocijske aktivnosti: priprava promocijskega gradiva za displej in spletno stran, priprava gradiva za 
obeleževanje svetovnega dneva mladih prostovoljcev za spletno stran in radio 
 
Prostovoljci prejmejo zahvalo, darilo, opravljene ure  se jim beležijo med ure OIV.  
Zapisala Ana Ogrič 
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