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DELOVNI PROGRAM JEZIKOSLOVNEGA AKTIVA  
 
Vodja aktiva: Sonja Lama, prof.  

Članice aktiva so profesorice: 

• za angleški jezik: Sonja Lama, Irena Mori, Mojca Saje Kušar, Nataša Skočir 
• za nemški jezik: Nataša Skočir, Jasmina Balaban, Marija Majzelj – Oven 
• za španski jezik: Sonja Lama, Mojca Saje Kušar 
• za francoski jezik: Marjeta Pogačar 
• za ruski jezik: Irena Mori. 

 

Cilji: 

• uskladitev letnih priprav za vzgojno-izobraževalno delo, 
• določitev minimalnih standardov znanja, 
• določitev, dopolnitev kriterijev za ocenjevanje, 
• izvajanje učnih programov, 
• primerjanje in usklajevanje dela, korelacije, medpredmetno povezovanje, 
• strokovno izpopolnjevanje, izmenjava izkušenj, 
• medsebojno svetovanje in pomoč. 

PREDVIDENE 

NALOGE   

 DATUM  NOSILEC Opombe 

Učenje po usklajenih   

letnih učnih načrtih in 

kriterijih preverjanja in 

ocenjevanja z ustrezno 

literaturo  

vse leto vsi člani aktiva  

Nakup učnega materiala 

po potrebi in naročilo 

revij ter knjig bralne 

značke za dijake 

september, 

oktober 2022 

vsi člani aktiva Kupljeni so novi 

učbeniški kompleti High 

note, Generation 2 in 

nekaj pripomočkov za 

pouk ter podaljšanje 

subskripcije za nemški 

časopis Spiegel. 

Mentorice bralne značke 

urejamo naročila za svoje 

razrede, vodja aktiva 

naroči po dva izvoda v 

šolski knjižnici. 

Dan jezikov 2022 september 2022 vsi člani aktiva  Sodelujejo dijaki prvih 

letnikov. 

Priprava in izvedba 

tekmovanj za bralno 

značko za vse letnike  

oktober 2022–

april 2023 

zainteresirani člani  

Tekmovanja iz znanja 

tujih jezikov 

predvidoma 

november 2022 

oz. po najavi 

datumov 

regijskega in 

državnega 

tekmovanja 

profesorice, ki 

poučujejo v 1., 2., 3. in 

4. letniku 

DMFA prijave in kontakt 

prevzameta Mojca Saje 

Kušar in Sonja Lama. 

Priprava učencev na 

tekmovanja iz znanja 

jezika 

vse leto profesorice, ki 

poučujejo v 1., 2., 3. in 

4. letniku 

 

Ekskurzije v tujino Madrid – zainteresirani člani Ekskurzija v Madrid je že 
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september 2022 

Berlin – 

december 2022 

London – april 

2023 

 potrjena. 

Za ekskurziji v Berlin in 

London zberemo ponudbe 

in interesente med dijaki. 

Priprava dijakov na 

splošno in poklicno 

maturo 

vse leto profesorice, ki 

poučujejo v zaključnih 

letnikih  

 

Bilateralno partnerstvo  

SŠJJ in OŠ Stična z 

Realschule iz Hirschaida 

informacije 

bodo dane 

kasneje 

Lea Kastelic  

Predstava v francoščini v 

Ljubljani 

3. 3. 2023 Marjeta Pogačar  

Delo na projektih in za 

promocijo šole 

 vse leto Mojca Saje Kušar – 

vodja projekta 

Podjetnost v šoli, 

vsi člani aktiva 

 

Timske in medpredmetne 

povezave  

vse leto, 

 

Mojca Saje Kušar, 

Irena Mori 

 

Sodelovanje na natečaju 

za najboljši srednješolski 

haiku in na ostalih 

razpisanih jezikovnih, 

jezikovno-literarnih ter 

drugih natečajih  

vse leto Zainteresirani člani  
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DELOVNI PROGRAM  SLOVENISTIČNEGA AKTIVA  
 
Vodja: Majda Simonič, prof. 

Člani aktiva so še profesorji: Lea Kastelic, Brigita Pajk Jamnik in Jonatan Jeršin. 
 

Cilji aktiva:  

-  izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih, 

-  usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, 

-  medsebojno usklajevanje pri delu, pomoč, svetovanje, mentorstvo, 

-  timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje, vodenje projektov in sodelovanje pri 

projektih drugih strokovnih aktivov, 

-  izpopolnjevanje in izobraževanje, 

-  organizacija in izvajanje dejavnosti, 

-  obravnavanje pripomb staršev in dijakov. 

 

DEJAVNOST  ČAS NOSILEC/-CI 

Priprava delovnega načrta  pred začetkom 

šolskega leta 

članice aktiva 

Pregled učne obveznosti, razdelitev 

mentorstva organiziranih dejavnosti 

in krožkov 

pred začetkom šol. 

leta 

pedagoški vodja, člani aktiva 

Izdelava in dopolnitev letnih učnih 

načrtov 

do 30. 8. 2022 člani aktiva  

Program interesnih dejavnosti in 

krožkov 

do 30. 8. 2022 člani aktiva 

Pregled Kriterijev ocenjevanja  do zač. šol. leta člani aktiva 

Spremljanje realizacije učnih 

načrtov 

konec vsakega 

ocenj. obdobja 

člani aktiva 

Dogovor o načinu dela z manj in 

bolj uspešnimi dijaki, individualna 

strokovna pomoč 

vse leto vsi učitelji 

Organizacija ogledov 

gledaliških/filmskih predstav za vse 

letnike 

v povezavi z 

vsebinami iz 

učnega načrta 

člani aktiva 

Organizacija ogledov gledaliških 

predstav izven abonmaja 

vse leto člani aktiva 

Projekt Goga, čudno mesto (3. letnik 

gimn.) 

marec 2023 Majda Simonič, Brigita Pajk Jamnik, Marjan 

Gorišek 

Projektni dan: 

Jurčič in njegov čas (2. letnik gimn.) 

 marec 2023 

  

Majda Simonič, Lea Kastelic 

Pisanje člankov v lokalni časopis 

Klasje                                                       

vse leto člani aktiva 

Gledališka skupina od oktobra 2022 

do maja 2023 

Brigita Pajk Jamnik 

Bralni klub od oktobra 2022 

do junija 2023 

Lea Kastelic 

Literarna delavnica in literarni 

natečaji 

Od oktobra 2022 

do junija 2023 

Majda Simonič, Lea Kastelic 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

od septembra 

2022 do marca 

2023 

Majda Simonič, organizacija; 1. in 2. letnik 

Majda Simonič, 3. in 4. letnik Brigita Pajk 

Jamnik 

Urejanje šolske spletne strani vse leto Lea Kastelic 
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zavihek Slovenistični aktiv 

Soorganizacija proslav in prireditev vse leto  Jonatan Jeršin 

Izmenjava učnih gradiv vse leto člani  aktiva  

Spremljanje nove in ponatisnjene 

strokovne literature in leposlovja ter 

sodelovanje s knjižničarko pri 

nakupu 

vse leto člani aktiva 

Priprava dijakov na maturo in 

poklicno maturo  

vse leto članice aktiva, ki poučujejo v teh oddelkih 

Urejanje učilnic, dopolnjevanje z 

učbeniki in učnimi gradivi 

vse leto člani aktiva 

Gledališki abonma vpis v sept., vse 

leto 

Majda Simonič  

Načrtovanje ekskurzij in 

sodelovanje pri njih 

po dogovoru vsi člani aktiva 

Izvedba predmaturitetnih testov in 

analiza rezultatov 

februar, marec 

2023 

Majda Simonič in Lea Kastelic 

Vodenje sestankov in dokumentacije 

aktiva 

po potrebi vodja aktiva 

Spremljanje realizacije in analiza 

dela aktiva (poročilo o delu) 

konec šolskega 

leta 

vsi člani 

Izvedba maturitetnih izpitov in 

izpitov poklicne mature   

marec, junij 2023 vsi člani 
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DELOVNI PROGRAM AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 

Vodja: Franci Pajk   

Člani aktiva: Simon Bregar, Robert Bregar in Tomaž Eržen  

 

a) Program krožkov in rekreacije za šolsko leto 2022/23: 

 

Nogomet za dijake in dijakinje Simon Bregar 

Odbojka za dijakinje in dijake Simon Bregar, Robert Bregar        

Ples (šov plesi, ŠPF) Marija Majzelj Oven  

Badminton za dijake in dijakinje  Robert Bregar  

Rokomet za dijake   

Košarka za dijake Franci Pajk 

Samoobramba, fitnes 

Rekreacija ob petkih zvečer za dijake, 

profesorje in starše 

Simon Bregar, Franci Pajk, 

Robert Bregar 

 

b) Tekmovanja v šolskem letu 2022/2023 
 

V šolskem letu 2022/23 se bomo predvidoma udeležili naslednjih šolskih športnih tekmovanj:  

 

Področno ekipno atletsko prvenstvo v Novem mestu – Simon Bregar, Robert Bregar 

Področno prvenstvo v malem nogometu za dijake – Simon Bregar 

Področno prvenstvo v odbojki na mivki – Simon Bregar  

Področno prvenstvo v košarki za dijake – Franci Pajk 

Področno prvenstvo v odbojki za dijakinje – Simon Bregar 

Področno prvenstvo v odbojki za dijake – Robert Bregar 

Področno prvenstvo v rokometu za dijake – Franci Pajk 

Šolski plesni festival za srednje šole – Marija Majzelj Oven 

Šah ekipno in posamično – Boris  Osolnik 

Strelstvo – Simon Bregar 

Badminton – Robert  Bregar 

 

c) Program športnih dni za šolsko leto 2022/2023:  

 

10. 9. 2022, 15. 9. 

2022              

1. a, b, c, i, d Terme Čatež; plavanje, vodne in obvodne aktivnosti 

(Simon Bregar) ter spoznavno popoldne 

14. 9. 2022 4. a, b, d Bohinj – veslanje, plezanje, kolesarjenje (Franci 

Pajk) 

17. 2. 2023 

3. 2. 2023 

1. a, b, c, i, d in 3. a, b, d Zimski športni dan – smučanje, drsanje, plavanje 

(Robert Bregar)  

5. 3. 2023 2. a, b, c, d                    Jurčičev pohod (Franci Pajk) 

1. 6. 2023 vsi oddelki  (razen 

zaključnih) 

Ivančna Gorica in okolica – športne igre, pohod, 

(Franci Pajk – vodja, Simon Bregar, Robert Bregar, 

Tomaž Eržen) 

30. 3. 2023 4. d Planinski pohod - Tomaž Eržen 

 

č) Rekreativni odmor v šolskem letu 2022/2023 

 

Rekreativni odmor v telovadnici bo odvisen od organizacije pouka.  
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d) Strokovno izpopolnjevanje in pedagoško usposabljanje študentov  

 

Vsak učitelj naj bi se zaradi sledenja novostim udeležil vsaj enega stalnega strokovnega 

izobraževanja. Tudi v naslednjem šolskem letu smo na naši šoli zainteresirani za obvezno 

pedagoško usposabljanje študentov Fakultete za šport.  

 

e) Projekti v šolskem letu 2022/2023 

 

V tem šolskem letu bomo predvidoma sodelovali v naslednjih projektih: 

- timsko poučevanje in povezovanje BIO-ŠVZ v 1. letniku gimnazije na temo Energija in 

športna vadba (učitelji ŠVZ in učitelj BIO Boris Osolnik) – pomlad 2023, 

- pri projektu 2. letnika gimnazije »Josip Jurčič in njegov čas« (Franci Pajk in Simon Bregar) – 

5. marec 2023, 

- Medšolsko športno sodelovanje z Gimnazijo Litija – nogometna tekma med ekipo Gimnazije 

Litija in ekipo SŠ Ivančna Gorica (Simon Bregar in Mitja Strmec) – december 2022, 

- Tradicionalna športna tekma med gimnazijci in ekonomisti naše šole (za organizacijo 

zadolženi prof. šp. vzgoje) – december 2022 , 

- pri projektu Plesne zveze Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport »Šolski plesni festival 

za srednje šole« (Marija Majzelj Oven), 

- Projekt »Rekreacija v podjetju«  za oddelek 3. d (Robert Bregar, Marta Fister, Anton Brčan) 

– pomlad 2023, 

- Program izbirnih športov (Simon Bregar, Franci Pajk, Robert Bregar), 

- Spoznavno-športni dan za dijake 1. letnika, Terme Čatež – september 2022. 

 

Za izvedbo projekta Meritve dijakov za ŠVK je zadolžen Franci Pajk – april 2023 

 

f) Učni načrti 

 

Za pregled in morebitne popravke učnih načrtov je zadolžen celoten aktiv ŠVZ. Učitelji bomo 

morebitne popravke uskladili, končno verzijo učnih načrtov pa bo do 2. 9. 2022 ravnatelju oddal 

vodja aktiva.  

Učne načrte za primer šole na daljavo bomo ustrezno prilagodili; Franci Pajk za program 

gimnazije, Simon Bregar za program ekonomski tehnik.  

 

g) V komisiji za dodelitev statusov športnika je Simon Bregar.  

 

h) K pouku športne vzgoje naj se šteje tudi določeno število ur pri dejavnostih, ki 

vključujejo  športne vsebine:  

 

september 

2022 

oddelki 1. letnika  2 uri švz Spoznavno popoldne 

september 

2022 

oddelki 4. letnika 4 ure švz Športni dan Bohinj 

marec 2023 3. d 1 ura švz Projekt »Rekreacija v podjetju«   

junij 2023 1. d 5 ur ŠVZ Šola v naravi 

zima 2022-

2023 

2. a, b, c 10 ur švz Šola v naravi 

marec 2023 4. a, b, d 10 ur švz Plesne vaje 

 
V primeru večjih težav ali celo pouka na daljavo zaradi prisotnosti koronavirusa se bodo določene 

aktivnosti prilagodile ali prestavile, v najslabšem primeru tudi odpovedale. 
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DELOVNI PROGRAM  NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNEGA 

AKTIVA  
 
Vodja aktiva: Mojca Flajs 

Člani aktiva: Boris Osolnik, Maruša Potokar, Matko Peteh, Peter Kutnar, Darko Pandur, Andrej 

Gregorčič, Igor Kristian Štern, Sabina Turk 

 

Cilji aktiva: 

- usklajeno delo in ocenjevanje različnih članov aktiva, 

- izvajanje kakovostnega pouka v obeh programih, 

- izpopolnjevanje in izobraževanje, 

- organizacija in izvajanje dejavnosti, 

- vključevanje medpredmetnih projektov v pouk naravoslovnih predmetov. 

 

DEJAVNOST ROK IZVAJALEC 

Priprava delovnega načrta  pred začetkom šolskega leta člani aktiva 

Pregled učne obveznosti, razdelitev 

mentorstva, organiziranih dejavnosti in 

krožkov 

pred začetkom šolskega leta člani aktiva 

Izdelava in dopolnitev letnih učnih načrtov do 1. 9. 2022 člani aktiva  

Program interesnih dejavnosti in krožkov do 1. 9. 2022 člani aktiva 

Dopolnitev Kriterijev ocenjevanja  do 1. 9. 2022 člani aktiva 

Spremljanje realizacije učnih načrtov konec vsakega ocenjevalnega 

obdobja 

člani aktiva 

Spremljanje prenove gimnazijskih 

programov 

vse leto Boris Osolnik, 

Maruša Potokar, 

Mojca Flajs, 

Darko Pandur, 

Andrej Gregorčič, 

Igor Kristian Štern. 

Spremljanje nove in ponatisnjene 

strokovne literature 

vse leto člani aktiva 

Priprava dijakov na maturo in poklicno 

maturo  

vse leto člani aktiva 

Priprava dijakov na tekmovanja pred tekmovanji člani aktiva 

Izvedba šolskih tekmovanj iz biologije, 

kemije in fizike 

skladno s pravilnikom za 

uvrstitev na državno 

tekmovanje 

člani aktiva 

Naravoslovna ekskurzija v Idrijo za prve 

letnike 

junij 2023 člani aktiva 
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DELOVNI PROGRAM MATEMATIČNEGA PODAKTIVA 

 

Vodja: Matko Peteh, prof. 

Članici aktiva sta še profesorici: Mateja Jan in Dragica Šteh 
 

NALOGA ROK NOSILEC 

Sprejem programa dela do 1. 9. 2022 vsi člani  

Šolsko tekmovanje v logiki september 2022 Matko Peteh  

Državno tekmovanje v logiki oktober 2022 Matko Peteh 

Šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki november 2022 Matko Peteh 

Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki februar 2023 Matko Peteh 

Šolsko tekmovanje v matematiki  marec 2023 Matko Peteh 

Državno tekmovanje v matematiki april 2023 Matko Peteh 

Izdelava  ČRUS-ov 1. 9. 2022 vsi člani  

Izboljšanje materialnih pogojev, ureditev matematičnih 

učilnic 

stalna naloga vsi člani  

Priprava gradiva za spletno učilnico stalna naloga vodja in člani  

Spremljanje realizacije učnih načrtov stalna naloga vsi člani  

Usklajevanje dela z manj uspešnimi dijaki stalna naloga vsi člani  

Dodatno delo z učenci stalna naloga vsi člani  

Sestanek aktiva po koncu 1. ocenjevalnega obdobja januar 2023 vsi člani  

Priprava vprašanj za poklicno maturo december 2022 
 

Usklajena priprava ostalih izpitov po šol. koledarju vsi člani  

Strokovno izpopolnjevanje članov aktiva (seminarji, 

aktivi, študijske skupine, spremljanje zakonodaje ) 

stalna naloga vsi člani  

Aktivno vključevanje v dejavnosti v zvezi z maturo in 

poklicno maturo 

stalna naloga vsi člani  

Izvedba predmaturitetnega testa za vse dijake 

zaključnih letnikov  

marec  2023 učitelji zaključnih 

letnikov 

Sestanek aktiva po koncu 2. ocenjevalnega obdobja  junij 2023 vsi člani  

Izdelava popravnih in dopolnilnih izpitov junij 2023 vsi člani  

Izdelava poročila o delu aktiva in dejavnosti junij 2023 vodje dejavnosti in 

vodja podaktiva 
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DELOVNI PROGRAM EKONOMSKEGA AKTIVA  
 

Vodja aktiva: Dragica Eržen, dipl. upr. org.  

Člani aktiva: Anton Brčan, univ. dipl. ekon., Marta Fister, univ. dipl. ekon. in Igor Gruden, univ. 

dipl. ekon. 

 

Z načrtom dela ekonomskega aktiva za šol. l. 2022/23 smo opredelili osnovne aktivnosti našega 

aktiva za naslednje šolsko leto. Če bo treba, bomo aktivnosti dopolnjevali in spreminjali.  
 

Kurikuli 

Kurikule za pretekla leta je potrebno pregledati in jih po potrebi vsebinsko in terminsko 

prilagoditi aktualnim izvedbenim načrtom za posamezne letnike. 
 

Medpredmetne povezave 
 

Medpredmetne povezave (tema) Razred Nosilec/sodelujoči 

Rekreacija v podjetju (POS, ŠVZ) 3. d Marta Fister, Anton Brčan/Robert Bregar 

Življenjepis v ANG in SLO (POS, ANG, 

SLO) 
3. d Marta Fister, Anton Brčan/Sonja Lama, Jonatan Jeršin 

Psihologija prodaje (POS, PSI) 3. d Marta Fister, Anton Brčan/ Marjan Gorišek 

PUD in Erasmus plus (POS, PUD) 3. d Marta Fister, Anton Brčan/Igor Gruden 

Računovodska podpora učnemu podjetju 

(POS, MAK) 
3. d Marta Fister, Anton Brčan/Anton Brčan 

Oglaševanje in blagovne znamke (KOP, 

SLO) 
2. d Marta Fister, Igor Gruden/Jonatan Jeršin 

Ustanovitev turistične agencije (SOP4, 

SLO, ANG, EKP) 
4. d Dragica Eržen/Lea Kastelic, Irena Mori, Anton Brčan 

 

Podrobnejši načrt medpredmetnih povezav je v prilogi LDN.  

 

Strokovne ekskurzije 
 

Letnik Kraj Termin Organizator/-ica 

1. in 2.  Luka Koper junij 2023 Igor Gruden 

3. Elvez, Hiša kranjske čebele ali NE 

Krško 

maj/junij 2023 Anton Brčan 

4.  Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška oktober 2022 Dragica Eržen 

V skladu z možnostmi in interesom bomo skušali izvesti še kakšno ekskurzijo v okviru pouka.  

 

Šola v naravi 
 

Letnik Kraj Termin Organizatorica/spremljevalka 

1.  Planica od 3. do 5. maja 2023 Dragica Eržen 

2. Kranjska Gora od 26. do 28. september 2022 Dragica Eržen/Mateja Jan 

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu  
 

Letnik Termin Organizator 

2.  Februar 2023 Igor Gruden 

3. junij 2023 Igor Gruden 
 

Tekmovanja 

Šolska tekmovanja bomo organizirali na naslednjih področjih:  

- poslovna matematika,  
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- ekonomija in 

- računovodstvo.  
 

Predvidevamo udeležbo na naslednjih državnih tekmovanjih:  

Predmet/dejavnost Mentor/-ica 

Poslovna matematika Anton Brčan 

Turistična tržnica Dragica Eržen 

Ekonomija Anton Brčan 

Računovodstvo Anton Brčan 

Generacija EURO Anton Brčan 

Mednarodni sejem učnih podjetij Marta Fister, Anton Brčan  
 

Projekt Erasmus Plus 

V februarju se bomo prijavili na razpis za Erasmus Plus za izvedbo junija 2023. V juniju 2023 

bomo izvedli odobren projekt iz l. 2022 v Italiji in Nemčiji. Nosilec je Igor Gruden. 
 

Promocija šole in programa ekonomski tehnik 

Vsi člani aktiva bomo sodelovali pri predstavitvah šole po osnovnih šolah, na dnevu odprtih vrat, 

na informativnem dnevu ter pri drugih promocijskih dejavnostih, načrtovanih v LDN. 
 

Razvojno-študijske skupine 

Učitelji bomo obiskovali tiste študijske skupine za različne programske enote, ki bodo delovale. 

Spremljali bomo delo razvojno-študijskih skupin in uporabljali njihovo (elektronsko) gradivo ter 

se v delo aktivno vključevali. 

 

Poklicna matura  

Učitelji strokovnih predmetov bomo aktivno sodelovali pri izvedbi 2. in 4. izpitne enote pri 

poklicni maturi. Izpitne komplete za 2. predmet dobimo od CPI, ker je gospodarstvo eksterni 

izpit, vprašanja za ustni del pa bosta pripravila Anton Brčan in Marta Fister, ki bosta tudi 

ocenjevalca za ta predmet na poklicni maturi. Mentorica za 4. predmet bo Marta Fister. Koledar 

aktivnosti za PM je v prilogi Letnega delovnega načrta šole.  

Tajnica PM v šolskem letu 2022/2023 bo Dragica Eržen. 

 

Razno 

Spremljali bomo ponudbo različnih institucij in se vključili v tiste projekte oz. delavnice, za 

katere bomo ocenili, da so v korist našim dijakom. 
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DELOVNI PROGRAM DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Franci Grlica, prof.  

Člani aktiva so profesorji: Anej Černe, Ana Furjan, Marjan Gorišek, Vida Hočevar, Jonatan 

Jeršin, Jernej Podgornik, Anja Šmajdek, Dragica Volf Stariha in Luka Gluvić 

 
DEJAVNOST ROK IZVAJALEC 

Konstituiranje aktiva, načrt dela aktiva konec šol leta 2021/2022, 

začetek šolskega leta 

2022/2023 

vsi člani aktiva 

Izdelava in oddaja  učnih načrtov za 

gimnazijski in finih kurikulov za 

ekonomski program za vzgojno-

izobraževalno delo pedagoški vodji, 

določitev koleracij med predmeti ter  

izdelava morebitnih novih letnih priprav   

31. avgust 2022, 

15. september 2022 

vsi člani aktiva v sodelovanju 

z vodstvom šole 

Ponoven pregled izvedbenih standardov 

in normativov, ki morajo ustrezati 

učnemu načrtu  ali kurikulu glede 

opremljenosti učilnic in literature za 

profesorje ter dijake 

15. september, nadalje vse 

šolsko leto 

vsi člani aktiva, ločeno po 

predmetih 

Program interesnih dejavnosti in program 

OIV 

konec šolskega leta in 

september 2022 

organizatorji predlagajo 

dejavnosti vodji OIV 

Spremljanje realizacije učnih načrtov in 

kurikulov (zlasti ob koncu ocenjevalnih 

obdobij) 

ob koncu ocenjevalnih 

obdobij 

vsi člani aktiva, vsi profesorji 

Uskladitev načinov (ustno, pisno) in 

kriterijev za ocenjevanje in preverjanje 

znanja 

sestanek aktiva pred 

pričetkom šolskega leta 

vsi profesorji, člani 

družboslovnega aktiva 

Dogovor o načinu dela z manj in bolj 

uspešnimi dijaki ter čim kvalitetnejša 

priprava na maturo 

stalna naloga vsi profesorji 

Dogovor o ugotavljanju predznanja 

dijakov v prvih letnikih 

začetek septembra vsi profesorji 

Uporaba sodobne učne tehnologije 

(računalnik, interaktivna tabla) ter obisk 

računalniških tečajev na šoli 

stalna naloga  D. Pandur, vodja aktiva in vsi 

ostali profesorji 

Šolsko tekmovanje iz zgodovine 26. 1. 2023  V. Hočevar  

Državno tekmovanje iz zgodovine  18. 3. 2023 V. Hočevar  

Šolsko tekmovanje iz psihologije med šolskim letom M. Gorišek 

Državno tekmovanje iz psihologije med šolskim letom M. Gorišek 

Strokovno izpopolnjevanje (udeležba na 

seminarjih ipd.) 

vse šolsko leto vsi profesorji 

Ogled stalnih ter priložnostnih 

zgodovinskih in likovnih razstav v 

muzejih, galerijah in obiski koncertov 

klasične glasbe z dijaki 

vse šolsko leto V. Hočevar, A. Šmajdek, A. 

Černe  

Ekskurzija: Galerije in umetnine 

(Ljubljana, Benetke) 

september, oktober akademska kiparka A. 

Šmajdek 

Knjižnična vzgoja v prvih in tretjih vse šolsko leto A. Furlan 
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letnikih  

Interdisciplinarna ekskurzija za 3. 

gimnazijske oddelke ter maturante iz 

geografije in zgodovine – Bela krajina   

spomladi, konec marca ali 

v začetku aprila 2023 

 

F. Grlica, V. Hočevar  

Naravoslovni dan v dnevnem centru 

Krajinski park Strunjan – dijaki 2. letnika 

gimnazije 

Šol. leto 2022/2023 Organizator: vodja OIV 

Izvajalec: dnevni center 

CSOD 

Sodelujoči (po potrebi): 

učitelji družboslov. predmetov 

Laboratorijsko terensko delo pri 

geografiji 

Izvedba internega dela mature iz 

zgodovine v obliki ekskurzije 

jeseni in spomladi 

 

jeseni ali spomladi  

profesor geografije 

 

profesor zgodovine 

Aktivnosti v zvezi s pripravo na maturo, 

izvedba predmaturitetnih testov ter 

analiza rezultatov na maturi 

vse šolsko leto, več ob 

koncu šolskega leta 

vsi profesorji, ki so mentorji 

izbirnega predmeta na maturi 

Mentorstvo dijakom pri izdelavi 

seminarskih nalog, referatov in 

raziskovalnih nalog iz zgodovine, 

geografije in psihologije  

 vse šolsko leto vsi profesorji 

Vodenje sestankov in dokumentacije o 

delu aktiva 

po potrebi vse šolsko leto vodja aktiva 

Mentorstvo pripravnikom in študentom vse šolsko leto vsi profesorji 

Sodelovanje v projektih, timskih in 

medpredmetnih  povezavah 

vse šolsko leto vsi profesorji 

Spremljanje realizacije ter analiziranje 

dela aktiva (poročila o delu) 

vse šolsko leto ter ob 

koncu šolskega leta 

vodja aktiva, člani aktiva 

 

 

 

 

 


