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I. GIMNAZIJA LAVA 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 določa naloge in dejavnosti na področjih, ki so ključna za 
delovanje šole. Omogoča enostaven pregled dela šole in zagotavlja učinkovito spremljanje načrtovanih 
nalog. V LDN so natančno prikazane dejavnosti, ki jih šola mora izvajati, pa tudi dejavnosti, zaradi katerih je 
šola prepoznavna v okolju.  
 
LDN Gimnazije Lava predstavlja trden okvir za uspešno delo šole, ki se bo po potrebi dopolnjeval, saj se 
nekatere aktivnosti pojavljajo nenačrtovano med šolskim letom. 
 
Vizija 
 

Gimnazija Lava je v prihodnost zazrta učeča se skupnost različnih posameznikov, ki v spodbudnem, 
sodobnem in odprtem delovnem okolju uresničujejo svoje potenciale in verjamejo v kvaliteto in prihodnost 
svoje institucije. 
 
Poslanstvo 
 

Vzgajati odgovorne, samostojne, samozavestne in kritično misleče posameznike z razvitim socialnim čutom, 
ki znajo: 

 sodelovati v timu, 

 ustvarjalno reševati izzive, 

 znanje prepoznati kot vrednoto, 
kar jim omogoča uspešno nadaljnje izobraževanje in razvoj celovite osebnosti. 
 
Vrednote 
 

Vrednote, ki jih negujemo in nas usmerjajo pri našem vsakodnevnem delu, so: 

 poštenost, ki se odraža v odnosu do sebe, drugih in okolja ter prevzemanju odgovornosti za svoje delo; 

 znanje in inovativnost, ki se odražata v realizaciji potencialov dijakov in zaposlenih ter predlaganju in 
sprejemanju  izboljšav; 

 odprtost, ki se kaže v sprejemanju novosti in spodbujanju pozitivne kritičnosti; 

 pripadnost skupnosti ter skrb za prepoznavnost in prihodnost Gimnazije Lava; 

 spoštovanje drugačnosti, ki se izkazuje v objektivnem ocenjevanju in enakovrednem obravnavanju 
posameznika. 

 
Tudi v bodoče si bomo prizadevali, da bo šola ostala prepoznavna v lokalnem in širšem okolju. Večina naših 
prizadevanj je in bo usmerjena v kakovosten pouk in pripravo na splošno maturo, zahteven izpit, saj je ta 
zaključek gimnazijskega izobraževanja bistvenega pomena za nadaljnjo študijsko in poklicno pot naših 
dijakov. Dijakom omogočamo, da poleg splošne razgledanosti, ki jo pridobijo z izobraževanjem v 
gimnazijskih programih (gimnazija ali tehniška gimnazija), tudi razvijajo svoje sposobnosti v skladu z 
njihovimi interesi (pri rednem pouku in interesnih dejavnostih) ter tako ne pridobivajo le znanja, temveč si 
širijo kulturno obzorje, razvijajo lastno ustvarjalnost in poustvarjalnost ter pozitiven odnos do sebe in do 
okolja. 
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NAČRT DELA RAVNATELJICE IN POMOČNIKA 
 

PODROČJE PEDAGOŠKEGA VODENJA 
 
 
Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela: 
• priprava LDN, 
• priprava in koordiniranje letnih priprav in načrtov dela aktiva, 
• priprava načrta izobraževanja strokovnih delavcev, 
• priprava programa mednarodnega sodelovanja. 
 
Spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela: 
• hospitacije učiteljev, 
• analiza dela posameznih aktivov v konferenčnem obdobju (pregled realizacije letnih priprav, analiza 

pisnega preverjanja znanja), 
• sestanki z dijaško skupnostjo, 
• učiteljske konference s poročanjem razrednikov ob konferenčnem obdobju, 
• spremljava priprav na splošno maturo in pripravljenosti dijakov nanjo, 
• pregled poročil roditeljskih sestankov, 
• spremljava e-redovalnice in e-dnevnika, 
• spremljava izvajanja koncepta dela z nadarjenimi dijaki, 
• spremljava izostankov dijakov. 
 
Analiza vzgojno-izobraževalnega dela (skupaj s svetovalno službo): 
• analiza šolskega uspeha in rezultatov vpisanih novincev, 
• analiza rezultatov splošne mature, 
• analiza dela dijakov s posebnimi potrebami, 
• analiza učnega uspeha ob konferenčnem obdobju in koncu pouka, 
• analiza učnega uspeha po posameznih aktivih, 
• analiza izvedbe predmetnika, 
• analiza izostankov, 
• analiza sodelovanja z okoljem in mediji, 
• analiza vpisa dijakov na nadaljnji študij. 
 
Področje upravljanja: 
• priprava kadrovskih potreb, 
• priprava predlogov za napredovanje, 
• priprava prostovoljnega prispevka staršev. 
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ORGANI ŠOLE 
 

UČITELJSKI ZBOR 
 
Sestavljajo ga strokovni delavci šole. Naloge učiteljskega zbora: 

 odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom, 

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 

 odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 

 predlaga uvedbo nadstandardnih programov in dejavnosti, 

 daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 

 daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 

 odloča o vzgojnih ukrepih, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

 
 

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR 
 
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v oddelku. 
Sestaja se ob koncu ocenjevalnega obdobja, če je potrebno, pa tudi večkrat. Naloge oddelčnega učiteljskega 
zbora:  

 obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v oddelku, jo analizira ter predlaga izboljšave,  

 oblikuje program za delo z nadarjenimi dijaki in s tistimi, ki težje napredujejo,  

 odloča o vzgojnih ukrepih, 

 določi splošni učni uspeh ob koncu šolskega leta, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
 

RAZREDNIK 
 
Naloge razrednika: 

 usmerja delo oddelčne skupnosti in dijake seznani s pravilniki, navodili in obvestili, 

 vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, 

 skupaj z dijaki analizira vzgojne in učne rezultate oddelka ob koncu vsakega konferenčnega obdobja, 

 sproti skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov dijakov, 

 spremlja uspešnost dijakov s statusi, 

 sodeluje s starši in svetovalno službo, 

 vodi roditeljske sestanke (4-krat letno), 

 na govorilnih urah starše seznani z učnim uspehom dijaka in ostalo problematiko, 

 odloča o vzgojnih ukrepih,  

 za svoj oddelek ureja šolsko dokumentacijo, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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STROKOVNI AKTIVI 
 

Aktiv učiteljev Vodja strokovnega aktiva 
  

slovenščine in umetnosti Simona Jereb 

tujih jezikov Mojca Poharc 

športne vzgoje Damir Šketa 

matematike in fizike mag. Vitomir Babič 

družboslovnih predmetov in geografije Romana Grošelj 

kemije in biologije Helena Nardin 

informatike in strokovnih predmetov Karmen Kotnik 

 
 

AKTIV UČITELJIC SLOVENŠČINE IN UMETNOSTI 
 

Stalne naloge: 

 uresničevanje ciljev učnega načrta in kataloga za maturo, 

 strokovno in pedagoško izpopolnjevanje, 

 predlogi za nabavo strokovne literature in učil (sodelovanje s knjižnico), 

 uvajanje novih učnih pripomočkov in sodobnih metod dela, 

 sodelovanje s strokovnimi aktivi drugih šol ŠC Celje, 

 sodelovanje s Slavističnim društvom Celje in z občinskimi kulturnimi ustanovami, 

 udeležba na strokovnih srečanjih. 
  
Druge dejavnosti: 

 priprava strokovnih ekskurzij (vse članice aktiva); 

 priprava dijakov na tekmovanje v znanju materinščine (slovenistke) in organizacija šolskega tekmovanja 
(Simona Jereb); 

 vodenje literarnega kluba (Jana Kvas), gledališke skupine (Katarina Petač) in novinarskega krožka (Petra 
Kotnik); 

 priprava kulturnega programa za prireditve (vse članice aktiva); 

 organizacija gledališkega abonmaja, stiki s Slovenskim ljudskim gledališčem v Celju, koordiniranje 
kulturno-umetnostne vzgoje (Breda Marušič); 

 organizacija ogledov gledaliških predstav v različnih gledališčih po Sloveniji (Breda Marušič, Simona 
Jereb);  

 mentorstvo dijakom pri sodelovanju na natečajih, seminarskih nalogah in projektih (vse članice aktiva); 

 organizacija obiskov koncertov klasične glasbe, muzikalov, baleta in opere (Metka Jagodič Pogačar); 

 mentorstvo instrumentalistom ŠC Celje, vodenje šolskega benda Eruption in vokalne skupine Amantes 
(Metka Jagodič Pogačar); 

 organizacija ogledov umetnostnozgodovinskih razstav doma in v tujini ter vodenje grafične delavnice 
(Darja Povše); 

 spremljanje in spodbujanje nadarjenih dijakov (vse članice aktiva); 

 sodelovanje pri pripravi dneva odprtih vrat in informativnega dneva (Jana Kvas, Simona Jereb, Metka 
Jagodič Pogačar); 
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 koordiniranje Unesco dejavnosti (Katarina Petač); 

 lektoriranje gradiv Gimnazije Lava (Petra Kotnik, Jana Kvas); 

 lektoriranje raziskovalnih nalog dijakov (slovenistke); 

 pisanje šolske kronike in organizacija OIV (Petra Kotnik); 

 sodelovanje z Državnim izpitnim centrom (Jana Kvas – predsednica DPK PM SLO, Breda Marušič – 
pomočnica glavnega ocenjevalca za slovenščino na maturi). 

 
 

AKTIV UČITELJIC TUJIH JEZIKOV 
 
Naloge: 

 uporaba sodobne oblike poučevanja tujih jezikov, ki bodo vključevale medpredmetno povezovanje, 
timsko poučevanje, kurikularne povezave in projektne dneve ter uporabo IKT (npr. digitalne učbenike, 
spletne učilnice in interaktivne table); 

 priprava dijakov za udeležbo na šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih za 2. in 3. letnik iz nemščine, za 
1., 2. in 3. letnik iz angleščine ter za 3. letnik španščine in francoščine; tekmovanja bodo potekala od 
januarja 2017 do maja 2018; priprave s potencialnimi tekmovalci bodo individualne, pri čemer bo naša 
vloga tako strokovne kakor tudi motivacijske narave; 

 26. 9. 2017, evropski dan jezikov, bomo obeležile tako, da bomo šolske prostore opremile s citati jezikov, 
ki se poučujejo na naši šoli; 

 priprava 8 dijakov, ki so se prijavili na opravljanje nemške jezikovne diplome DSD II (M. Poharc, P. 
Zalokar, T. Ivšek); 

 prizadevanje za pridobitev licence za opravljanje nemške jezikovne diplome – DSD II na stopnji B2/C1 (M. 
Poharc, P. Zalokar); 

 organizacija bralnih tekmovanj za angleščino, nemščino, francoščino in španščino; 

 v okviru OIV prevajanje irskih legend, ki jih nameravamo kasneje izdati v knjižni obliki kot nadaljevanje 
uspešnice Škotske pravljice; 

 sodelovanje na Frankofonskem dnevu v marcu 2018 (P. Kotnik); 

 sodelovanje na natečajih (haiku, Bodi pisatelj), informativnih dnevih, dnevih odprtih vrat in delavnicah za 
osnovnošolce; 

 6. 10. 2017 – projektni dan na Dunaj za dijake 2. letnika, ki se učijo nemščino kot drugi tuji jezik, v obliki 
medpredmetne povezave, pri kateri bo nosilni predmet nemščina, pridruženi predmeti pa umetnost, 
glasba in geografija (D. Kapus, P. Zalokar, M. Poharc, I. Hren, D. Povše, D. Grešak in M. Jagodič Pogačar); 
dijaki, ki se učijo francoščino in španščino, bodo ta da na Srednji šoli za gostinstvo in turizem pripravljali 
francoske in španske jedi (P. Kotnik, S. Đulabić); 

 ekskurzija v Edinburgh (marca ali aprila 2018) je namenjena dijakom 1., 2. in 3. letnika (koordinatorica A. 
Ramšak); prijave za obe ekskurziji bomo zbirali v septembru, organizirali bomo plačilo na obroke; 

 skupaj z ostalimi šolami Šolskega centra Celje bomo skušali organizirati ekskurzijo v New York; 

 sodelovanje pri projektu Evropska vas, letošnja tema bo Baskija (A. Vipotnik Ravnak); 

 organizacija mednarodnih izmenjav za dijake evropskih oddelkov s šolama iz Singna v Nemčiji in Stražnic 
na Češkem (P. Zalokar, A. Vipotnik Ravnak); 

 skrb za nabavo leposlovja za bralna tekmovanja in strokovne literature z namenom posodabljanja in 
aktualizacije pouka ter spodbujanja bralne kulture pri dijakih; 
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 spodbujanje dijake, da se registrirajo na Enciklopedijo Britannico ter jo aktivno uporabljajo kot 
alternativo Wikipediji in ostali referenčni literaturi; 

 sodelovanje z učitelji informatike pri seminarskih nalogah dijakov 1. letnika; 

 študenti tujih jezikov, ki jih poučujemo na naši šoli, lahko pri nas opravljajo pedagoško prakso; 

 izobraževanje v skladu z osebnimi načrti glede na potrebe, interese in ponudbo kataloga Stalnega 
strokovnega izpopolnjevanja za učitelje – KATIS in ostalih ponudnikov. 

 
 

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE IN FIZIKE 
 

Poleg vzgojno-izobraževalnega dela bodo naloge članov aktiva: 

 realizacija ciljev učnega načrta in kataloga za maturo, 

 predlogi za nabavo strokovne literature, učil, računalniških programov ..., 

 koordinacija dela članov aktiva, 

 aktivna udeležba na strokovnih srečanjih na različnih nivojih, 

 strokovno delo v različnih projektih šole, na lokalni in na državni ravni, 

 sodelovanje s sorodnimi aktivi na Šolskem centru Celje, 

 sodelovanje z aktivom matematikov V. gimnazije v Zagrebu, 

 vključevanje v ponudbo OIV na šoli (krožek logike, matematike, fizike, astronomije in razvedrilne 
matematike), 

 priprava dijakov na različna tekmovanja, 

 organizacija in izvedba tekmovanj ter sodelovanje na izbirnem tekmovanju iz logike, na Mednarodnem 
matematičnem kenguruju, tekmovanjih iz razvedrilne matematike, astronomije in fizike, 

 sodelovanje na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu, 

 promocija Gimnazije Lava s strokovno animacijo. 
 
 

AKTIV UČITELJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV IN GEOGRAFIJE 
 

Načrtovane naloge: 

 uresničevanje ciljev učnega načrta in katalogov za maturo, 

 spremljanje novosti na strokovnih področjih naših predmetov in njihovo vključevanje v pouk, 

 vključevanje v različne oblike strokovnega in pedagoškega izpopolnjevanja učiteljev, 

 oblikovanje predlogov za nabavo strokovne literature in novih učil, 

 vključevanje v delo študijskih skupin za posamezna predmetna področja,  

 spodbujanje dijakov k raziskovalnemu delu, mentorsko vodenje dijakov,  

 organizacija šolskih tekmovanj in priprava na tekmovanja v znanju predmetov, ki jih poučujejo učitelji  
našega aktiva, 

 sodelovanje pri pripravi dneva odprtih vrat in informativnega dneva, 

 vodenje krožkov za posamezna predmetna področja, 

 načrtovanje strokovnih ekskurzij skupaj s člani ostalih aktivov, 

 načrtovanje in izvajanje medpredmetnih povezav, realiziranih skozi timsko poučevanje, 

 sodelovanje pri promociji šole, 

 medsebojno sodelovanje med člani aktiva. 
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AKTIV UČITELJEV KEMIJE IN BIOLOGIJE 
 
Naloge aktiva so: 

 realizacija ciljev učnega načrta, 

 strokovno in pedagoško izpopolnjevanje na seminarjih, 

 predlogi za nabavo potrebne strokovne literature in didaktičnih pripomočkov, 

 mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, 

 priprava dijakov na državno tekmovanje v znanju kemije in biologije, na državno tekmovanje v 
poznavanju sladkorne bolezni, 

 sodelovanje pri pripravi informativnega dneva in dneva odprtih vrat, 

 sodelovanje pri izvedbi medsebojnih hospitacij, projektnih dnevov, medpredmetnih povezav, taborov in 
ekskurzij, 

 izvedba delavnic za osnovnošolce, 

 vključevanje v ponudbo OIV (delavnice, športni dnevi, strokovna predavanja), 

 vodenje in izvajanje projekta zdrave šole. 
 
 

AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 
Športni pedagogi bomo izvajali stalne in nekatere druge dejavnosti: 
• strokovna priprava letnega delovnega načrta in učnih priprav, 
• strokovno in pedagoško izobraževanje, 
• uvajanje strokovnih novosti v pouk športne vzgoje, 
• nabava učil, rekvizitov in opreme za telovadnico in zunanja igrišča, 
• sodelovanje z Zavodom za šport RS Planica, 
• sodelovanje z Društvom športnih pedagogov Slovenije, 
• sodelovanje s strokovnimi aktivi šole, 
• sodelovanje s Športno zvezo Celje, 
• organizacija in izvedba športnih dni, 
• testiranje dijakov za športno-vzgojni karton, 
• priprava letnih delovnih načrtov za interesne športne programe, šolska športna tekmovanja in 

usklajevanje s ŠZC, ki skrbi za šolski šport, 
• priprava ponudbe, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj, 
• priprava dijakov za medrazredna, šolska, področna in državna tekmovanja, 
• sodelovanje pri promociji šole (dan odprtih vrat, informativni dan), 
• sodelovanje pri izvedbi projektnih dni, medpredmetnih povezav in ekskurzij, 
• organizacija in izvedba športnega tabora za 3. letnik, 
• sodelovanje v študijski skupini učiteljev športne vzgoje v gimnazijah. 
 

  



VODNÍK 2017/2018                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                       Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 13 

AKTIV UČITELJEV INFORMATIKE IN STROKOVNIH PREDMETOV 
 

Naloge: 

 uresničevanje ciljev učnega načrta in katalogov za maturo, 

 seznanjanje z novostmi v stroki, 

 spremljanje ponudb ter posredovanje predlogov za nabavo strokovne literature, učil in učnih 
pripomočkov, 

 sodelovanje na srečanjih učiteljev posameznih predmetov, 

 sodelovanje s sorodnimi aktivi na ŠC Celje in fakultetami, 

 udeležba na seminarjih,  

 uspešno promoviranje in predstavljanje šole, 

 skrb za nadarjene dijake,  

 mentorstvo dijakom pri raziskovalnih in seminarskih nalogah ter projektih, 

 organizacija šolskega tekmovanja v računalniškem razmišljanju Bober, tekmovanja ACM iz računalništva 
in informatike, regijskega tekmovanja RoboCup ter priprava tekmovalcev na državna in mednarodna 
tekmovanja, 

 izvajanje medpredmetnih povezav in timskega poučevanja, 

 sodelovanje pri izvedbi delavnic za osnovnošolce, dnevov odprtih vrat in informativnega dneva, 

 aktivnosti ob svetovnem tednu poučevanja računalništva in informatike (december 2017) ter dnevu 
varne rabe interneta (februar 2018), 

 organizacija strokovnih ekskurzij, 

 vključevanje v ponudbo izbirnih vsebin: 
o poglabljanje znanja iz računalništva (K. Kotnik, T. Viher), 
o obdelava videa (T. Viher), 
o LE GO-vorijo še ne ROBOTI (T. Viher, K. Kotnik). 

 
 

DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 
 

Člana projektne skupine za delo z nadarjenimi dijaki v šolskem letu 2017/2018 bosta poleg koordinatorice 
Romane Grošelj še Tomislav Viher in svetovalna delavka Mojca Bučar Trotovšek. 
 

Projektna skupina bo pri svojem delu izhajala iz Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki 
v srednjem izobraževanju, ki ga je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. Poudarek bo na 
evidentiranju dijakov 1. letnika, ki so bili že v OŠ prepoznani kot nadarjeni, na spodbujanju nadarjenih 
dijakov k različnim dejavnostim, krožkom, pripravam na tekmovanja ter na vodenju evidence o njihovem 
udejstvovanju in dosežkih v interesnih dejavnostih ter na tekmovanjih na šoli in izven nje. 
 

Nadarjeni dijaki bodo povabljeni na dogodke, ki jih bomo posebej zanje pripravili na Gimnaziji Lava ali na 
celotnem Šolskem centru Celje oziroma zunaj šole. 
 

Vsi člani učiteljskega zbora si bomo prizadevali, da bodo nadarjeni dijaki v svojem razrednem in šolskem 
okolju ustrezno sprejeti, da bodo dodatno širili svoje znanje, razvijali ustvarjalnost in svoje interese. Skrbeli 
bomo za njihov celostni osebnostni razvoj ter jih spodbujali k samostojnosti in odgovornosti. 
 



VODNÍK 2017/2018                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                       Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 14 

SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka. Naloge sveta staršev: 

 predlaga nadstandardne programe,  

 daje soglasje k predlogu ravnateljice o nadstandardnih storitvah, 

 daje mnenje o letnem delovnem načrtu,  

 razpravlja o poročilih ravnateljice o vzgojno-izobraževalni problematiki, 

 obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,  

 voli predstavnika v svet zavoda, 

 opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
 
Svet staršev se bo v tem šolskem letu sestal predvidoma štirikrat. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnateljica, 
naslednje pa predsednik sveta staršev. 
 
 

DIJAŠKA SKUPNOST 
 

Program dela skupnosti dijakov naše šole za šolsko leto 2017/2018 obsega izvolitev odbora dijaške 
skupnosti (iz vsakega oddelka po en predstavnik), naročanje dijaških izkaznic, sodelovanje z dijaškim 
parlamentom in drugimi dijaškimi organizacijami, izpeljavo dobrodelnih akcij (zbiranje igrač za SB Celje, 
božični bazar v začetku decembra na šoli …), okrasitev hodnikov pred prazniki, sodelovanje pri organizaciji 
rock koncerta šolskega benda Eruption v decembru, obeležitev različnih svetovnih dnevov, pustovanje ter 
predajo ključa ob koncu šolskega leta.  
 
Mentorica dijaške skupnosti je Sandra Đulabić. 
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ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA 
 

IZVEDBENI PREDMETNIK GIMNAZIJE 
 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na 

teden 

Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

 Izb. pr.  
Prip. na 

SM 
 

Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 1 4 1 4 1 

matematika 4 4  4 1 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3  3  3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 3  3 1 3 2 

zgodovina 2 2  2  2 3 

športna vzgoja 3 3  3  3  

glasba 2       

likovna umetnost 2       

geografija 2 2  2   4 

biologija 2 2 1 2 1  4 

kemija 2 2 1 2 1  4 

fizika 2 2 1 2 1  4 

psihologija  2     6 

sociologija    2   6 

filozofija      2  

informatika 2  2    4 

tretji tuji jezik (FR, ŠP, RU)   3 2*    

        

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE – letni 

fond ur 
90 90 90 30 

           * nadaljevanje pouka 3. tujega jezika 
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GIMNAZIJA: EVROPSKI ODDELEK 
 

PREDMETI 

1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na 

teden 

Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

 Izb. pr.  
Prip. na 

SM 
 

Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 1 4 1 4 1 

matematika 4 4  4 1 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3  4  3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 4 1 3 1 3 2 

zgodovina 2 2  2  2 3 

športna vzgoja 3 3  3  3  

glasba 2       

likovna umetnost 2       

geografija 2 2  2   4 

biologija 2 2 1 2 1  4 

kemija 2 2 1 2 1  4 

fizika 2 2 1 2 1  4 

psihologija  2     6 

sociologija    2   6 

filozofija      2  

informatika 2  2    4 

tretji tuji jezik (FR, ŠP, RU)   3 2*    

        

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE – letni 

fond ur 
90 90 90 30 

 

           * nadaljevanje pouka 3. tujega jezika 
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IZVEDBENI PREDMETNIK TEHNIŠKE GIMNAZIJE 
 

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Št. ur na Št. ur na teden Št. ur na teden Št. ur na teden 

teden  Prip. na 

SM 

 Prip. na 

SM 

 Prip. na 

SM 

slovenščina 4 4 / 4 / 4 1 

matematika 4 4 / 4 / 4 1 

prvi tuji jezik (AN) 3 3 / 3 / 3 1 

drugi tuji jezik (NE, FR, ŠP) 3 3 / 3 / 3 2 

zgodovina 2 2 / 2 /  3 

športna vzgoja 3 3 / 3 / 3  

glasba  

2 

 /  /   

likovna umetnost 

geografija 2 2 /  /   

biologija 2 2 /  /   

kemija 2 2 /  /   

fizika 2 2 / 2 / 2 3 

psihologija  2 /  /   

sociologija   / 2 /   

informatika 3  /  /   

izbirni strokovni maturitetni 

predmet* 

 2 / 3 / 3  

laboratorijske vaje  2 / 2 / 2  

izbirni strokovni predmet   / 3 / 3  
        

obvezne izbirne vsebine – letni 

fond ur 

90 90 90 30 

 

* Dijaki v 2. letniku izberejo enega od izbirnih strokovnih maturitetnih predmetov: mehaniko, elektrotehniko ali računalništvo. 
** Glede na izbrani strokovni maturitetni predmet imajo dijaki strojništvo, elektroniko ali računalniške sisteme in omrežja. 

 

ŠTEVILO ODDELKOV IN DIJAKOV 
 

Program Letnik Število oddelkov Število dijakov 
 

   Moški Ženske Skupaj 
gimnazija 1. 4   38   67 105 

2. 3   24   50   74 
3. 4   33   82 115 
4. 5   50   75 125 

 

skupaj gimnazija   145 274 419 
      

tehniška gimnazija 1. 1   19     1   20 
2. 1   29     0   29 
3. 1   20     2   22 
4. 1   17     0   17 

      

skupaj tehniška gimnazija     85     3 88 
      

      

Skupaj dijakov na šoli   230 277 507 
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RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE – POTEK POUKA 
 

GIMNAZIJA 
 

  Število dijakov 

Razred Razrednik Moški Ženske Skupaj 
     

1. a Petra Kotnik 11 15   26 
1. b Katarina Petač    6 21   27 
1. c Breda Marušič   9 19   28 

1. d Mateja Frangež Herman 12 12   24 
Skupaj 1. l.  38 67 105 

     

2. a Simona Jereb   9 17   26 
2. b Polonca Zalokar   7 18   25 
2. d Vitomir Babič   8 15   23 

Skupaj 2. l.  24 50   74 
     

3. a Andreja Leskovar   5 25   30 
3. b Darinka Grešak   6 23   29 
3. c Jana Kvas 10 18   28 
3. d Peter Juvančič 12 16   28 

Skupaj 3. l.  33 82 115 
     

4. a Katarina Obreza 12 15   27 
4. b Andrejka Debelak Arzenšek   6 21   27 
4. c Mojca Poharc   6 17   23 
4. d Helena Nardin   8 14   22 
4. e Marija Kresnik 18   8   26 

Skupaj 4. l.    50   75 125 
     

     

Število dijakov v programu 145 274 419 
 
 
 

TEHNIŠKA GIMNAZIJA 
 

  Število dijakov 

Razred Razrednik Moški Ženske Skupaj 
     

1. e Lucijana Kračun Berc   19     1   20 

Skupaj 1. l.    19     1   20 
     

2. e Andreja Vipotnik Ravnak   29     0   29 

Skupaj 2. l.    29     0   29 
     

3. e Anja Ramšak    20     2   22 
Skupaj 3. l.    20     2   22 

     

4. f Mihaela Koštomaj   17     0   17 
Skupaj 4. l.    17     0   17 

     

     

Število dijakov v programu   85     3   88 
    

Število dijakov na šoli 230 277 507 
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SKUPINE PRI IZBIRNIH PREDMETIH 
 

Gimnazija 
 

Letnik Predmet Število dijakov Število skupin 

2. informatika s slovenščino   8 1 

2. naravoslovje (FIZ, KEM, BIO) 19 1 

2. francoščina (3)   8 1 

2. španščina (3) 13 1 

2. ruščina (3) 26 1 

 

3. fizika 25 1 

3. kemija 50 2 

3. biologija 51 2 

3. francoščina (2)   1 0 

3. nemščina (2) 13 1 

3. španščina (2)   7 1 

3. španščina (3)  11 1 

 

4. biologija 45 2 

4. fizika 19 1 

4. kemija 31 1 

4. zgodovina 14 1 

4. geografija 46 2 

4. psihologija 60 2 

4. sociologija 13 1 

4. informatika   3 1 

4. nemščina (2)* 17 1 

4. španščina (2)*   6 1 

4. angleščina (višji nivo)* 42 2 

4. matematika (višji nivo)* 51 2 
        * Pri pripravah na maturo se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
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Tehniška gimnazija 
 

Letnik Predmet Število dijakov Število skupin 

2. mehanika 17 1 

2. računalništvo 12 1 

2. laboratorijske vaje 29 3 

 

3. elektrotehnika   4 1 

3. mehanika 11 1 

3. računalništvo   7 1 

3. laboratorijske vaje 22 3 

3. elektronika   4 1 

3. strojništvo 11 1 

3. rač. sistemi in omrežja   7 1 

 

4. mehanika   7 1 

4. računalništvo 10 1 

4. laboratorijske vaje 17 2 

4. strojništvo   7 1 

4. rač. sistemi in omrežja 10 1 

4. fizika 17 1 

4. zgodovina*   0 0 

4. nemščina (2)*   0 0 

4. angleščina (višji nivo)*   6 0 

4. matematika (višji nivo)*   7 0 
        * Pri pripravah na maturo se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije. 
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SKUPINE PRI TUJIH JEZIKIH 
 

Gimnazija 
 

V gimnaziji se dijaki, ki imajo kot prvi tuji jezik angleščino (AN1), učijo kot drugi tuji jezik nemščino (NE2) ali 
francoščino (FR2) ali španščino (ŠP2). 
 

 

Letnik Število oddelkov Število skupin Število skupin Število skupin Število skupin 

  AN1 NE2 FR2 ŠP2 

1. 4 4 4**     1*       1*** 

2. 3 3 4**     1*       1*** 

3. 4 4 5**     1*       1*** 

4. 5 5 5**     1*       1*** 

 
 

Tehniška gimnazija 
 

Letnik Število oddelkov Število skupin Število skupin Število skupin Število skupin 

  AN1 NE2 FR2 ŠP2 

1. 1 1 0** 0*     0*** 

2. 1 1 0** 0*     0*** 

3. 1 1 0** 0*     0*** 

4. 1 1 0** 0*     0*** 
 

* Pri FR2 se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije, in sicer: 1. a, 1. b in 1. c, 2. b in 2. e, 3. a in 3. b ter  4. b in 4. c. 
**Pri NE2 (začetna raven) se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije, in sicer 1. a, 1. b, 1. c in 1. e, 2. a in 2. b, 3. a in 3. e  
ter 4. b in 4. f, 4. a in 4. c. 
**Pri NE2 (srednja raven) se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije, in sicer 1. a, 1. b, 1. c in 1.e. 
** Pri NE2 (napredna raven) se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije, in sicer 1. a, 1. b, 1. c in 1. e, 2. a in 2. e, 3. a, 3. b 
in 3. e ter 4. a, 4. b, 4. c in 4. f.  
*** Pri ŠP2 se združujejo dijaki gimnazije in tehniške gimnazije 1. b, 1. c in 1. e, 2. a in 2. b ter 3. a, 3. b in 3. e ter 4. b, 4. c in 4. f. 
 
 
 
 

SKUPINE PRI ŠPORTNI VZGOJI 
 

Letnik Število oddelkov Število fantovskih skupin Število dekliških skupin 

1. 5 2 3 

2. 4 2 2 

3. 5 2 3 

4. 6 3 4 
 
 

Dijaki gimnazije in tehniške gimnazije se pri pouku športne vzgoje združujejo v skupine iz dveh ali več oddelkov.  
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ŠOLSKI KOLEDAR 2017/2018 
 

Ocenjevalni obdobji 
1. ocenjevalno obdobje:  od petka, 1. 9. 2017, do ponedeljka, 15. 1. 2018 
2. ocenjevalno obdobje:  od torka, 16. 1. 2018, do četrtka, 21. 6. 2018 – za nezaključne letnike 

od torka, 16. 1. 2018, do petka, 18. 5. 2018 – za zaključne letnike  
 

Redovalni konferenci 
1. redovalna konferenca:  sreda, 17. 1. 2018 
2. redovalna konferenca:  sreda, 16. 5. 2018 (zaključni letniki) 
     sreda, 20. 6. 2018 (nezaključni letniki) 
 

Delitev spričeval in obvestil:  
 

 zaključni letniki  ponedeljek, 21. 5. 2018 

 nezaključni letniki  petek, 22. 6. 2018 
 

Razredne ure 
Enkrat tedensko (na urniku). 
 

Roditeljski sestanki 

 četrtek, 21. 8. 2017 (za 4. letnik) 

 sreda, 6. 9. 2017 (za nezaključne letnike) 

 ponedeljek, 4. 12. 2017 

 ponedeljek, 5. 2. 2018 

 ponedeljek, 9. 4. 2018 
 

Skupne govorilne ure 
Vsak 1. ponedeljek v mesecu ob 17. uri. 
 

Počitnice 

 jesenske: od ponedeljka, 30. 10. 2017, do petka, 3. 11. 2017 

 novoletne: od ponedeljka, 25. 12. 2017, do torka, 2. 1. 2018 

 zimske: od ponedeljka, 26. 2. 2018, do petka, 2. 3. 2018 

 prvomajske: od petka, 27. 4. 2018 do srede, 2. 5. 2018  
 

Prazniki  

 2017: torek, 31. 10., sreda, 1. 11., ponedeljek, 25. 12., torek, 26. 12. 

 2018: ponedeljek, 1. 1., torek, 2. 1., četrtek, 8. 2., ponedeljek, 2. 4., petek, 27. 4., torek, 1. 5., sreda, 2. 5. 
 

Menjava urnika 
ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, 15. 1. 2018 
 

Dan šole 
petek, 18. 5. 2018 
 

Maturantski ples 
sobota, 27. 1. 2018 
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Informativna dneva 
petek, 9. 2. 2018 in sobota, 10. 2. 2018 
 

Dan odprtih vrat 
torek, 24. 10. 2017 
 

Delavnice za učence OŠ 
četrtek, 19. 4. 2018 
 

Narodna izmenjava – 1. b 
spomladi 2018 v Celju in na Ptuju 
 

Narodna izmenjava – 2. b 
20. 9. 2018 v Celju in spomladi 2018 na Ptuju 
 

Mednarodna izmenjava – 2. b (Singen) 
od ponedeljka, 25. 9. 2017, do petka, 29. 9. 2017, v Celju 
spomladi 2018 v Singnu 
 

Mednarodna izmenjava – dijaki 2. in 3. letnika (Stražnice) 
april 2018 v Stražnicah 
junij 2018 v Celju 
 
SPLOŠNA MATURA 
 

PREDMATURITETNI PREIZKUS: 
sobota, 3. 3. 2018 (matematika) 
 

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK SM: 

 rok oddaje seminarskih nalog – 17. 4. 2018 

 pričetek SM – 4. 5. 2018 (SLO – 1. izpitna pola); od 29. 5. 2018 dalje  

 seznanitev kandidatov z uspehom pri SM – sreda, 11. 7. 2018. 
 

JESENSKI IZPITNI ROK SM 
pričetek SM – 24. 8. 2018; 
seznanitev kandidatov z uspehom pri SM – 17. 9. 2018.  
 

Priprava na splošno maturo od 21. 5. 2017 do 25. 5. 2018. 
 

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI 
 

Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov: ponedeljek, 28. 5. 2018. 
 

Pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA : petek, 29. 6. 2018. 
 

Pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA: četrtek, 16. 8. 2018. 
 

POTEK POUKA 
 

Pouk poteka v dopoldanskem času, in sicer od 8.00 do 14.35 (izjema je pouk športne vzgoje in nekaterih 
drugih predmetov). V sredo se konča po 7. učni uri, potem pa potekajo interesne dejavnosti dijakov. 
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UČITELJSKI ZBOR ŠOLE 
 

UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA GIMNAZIJI LAVA: 
 

IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

Razredništvo 
POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

MARIJA GUBENŠEK VEZOČNIK 
univ. dipl. kem. 
svetnica 

 
RAVNATELJICA 
predsednica šolske maturitetne komisije 

PETER JUVANČIČ 
univ. dipl. inž. kem. inž. 
svetovalec 

3. d 

POMOČNIK RAVNATELJICE 
član ŠMK in namestnik predsednice 
KEMIJA 
1. a, 2. d, 3. a, 3. d 
KEMIJA IZBIRNO 
2. letnik 
priprave na maturo (3. in 4. letnik) 
koordinator za obvezne izbirne vsebine 

DRAGICA BABIČ, 
profesorica zgodovine in srbohrvaščine 
svetovalka  

ZGODOVINA 
1. a, 1. c, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. e 
priprave na maturo (4. letnik) 
članica PRS za zgodovino na Zavodu RS za šolstvo 
članica uredniškega odbora revije Zgodovina v šoli 

VITOMIR BABIČ 
magister znanosti  
profesor fizike 
svetnik 

2. d 

FIZIKA 
1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 2. d, 3. a, 3. b 
FIZIKA IZBIRNO 
2. letnik 
priprave na maturo (3. in 4. letnik) 

MOJCA BUČAR TROTOVŠEK 
univ. dipl. psihologinja 
svetovalka 

 
svetovalna delavka 
koordinatorka za delo z dijaki s posebnimi potrebami 

SANDRA CIGULA 
magistrica znanosti 
profesorica matematike 
svetovalka 

 

MATEMATIKA 
4. a, 4. d (nadomeščanje T. Štorman) 
 

ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK 
profesorica kemije 
svetovalka 

4. b 
KEMIJA 
1. b, 1. c, 1. e, 2. a, 2. b, 2. e, 3. b, 3. c, 4. b 
priprave na maturo (3. letnik)  

SANDRA ĐULABIĆ 
profesorica španščine in francoščine 
mentorica 

 

ŠPANŠČINA 2 
1. be, 2. ab, 3. abe, 4. bcf 
priprave na maturo (3. in 4. letnik) 
ŠPANŠČINA 2 IZBIRNO 
2. b 
ŠPANŠČINA 3 
2. in 3. letnik 
mentorica dijaške skupnosti 

MATEJA FRANGEŽ HERMAN 
profesorica matematike 
svetovalka 

1. d 
MATEMATIKA 
1. d, 2. a, 2. d, 3. d, 4. e 
 

DARINKA GREŠAK 
profesorica geografije in sociologije 
svetnica 

3. b 
GEOGRAFIJA 
2. a, 2. b, 2. d, 2. e, 3. a, 3. b, 3. c 
priprave na maturo (4. letnik) 

ROMANA GROŠELJ 
univ. dipl. psihologinja 
mentorica 

 

PSIHOLOGIJA 
2. a, 2. b, 2. d, 2. e 
priprave na maturo (4. letnik) 
koordinatorka tima za nadarjene dijake 

METKA JAGODIČ POGAČAR 
profesorica glasbe 
svetnica 

 
GLASBA 
1. a, 1. b, 1. c, 1. d 
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IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

Razredništvo 
POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

SIMONA JEREB 
profesorica slovenščine 
svetovalka 2. a 

SLOVENŠČINA 
2. a, 2. e, 3. d, 3. e, 4. e 
SLOVENŠČINA IZBIRNO 
2. letnik 
vodja aktiva učiteljic slovenščine in umetnosti 

SREČKO JOŠT 
profesor športne vzgoje 
svetovalec 

 
ŠPORTNA VZGOJA 
1. abd, 2. abd, 3. ae, 3. bcd, 4ad, 4. ce 

DARJA KAPUS 
profesorica nemščine in zgodovine 
svetovalka 

 
NEMŠČINA 2 
1. a, 1. d, 2. be, 3. abe, 3. d, 4. bf, 4. e 
priprave na maturo (3. in 4. letnik) 

MIHAELA KOŠTOMAJ 
magistrica znanosti 
profesorica matematike 
mentorica 

4. f 

MATEMATIKA 
2. b, 2. e, 3. b, 3. e, 4. f 
višja raven 

KARMEN KOTNIK 
univ. dipl. inž. računalništva in informatike  
svetnica 

 

INFORMATIKA 
priprave na maturo (4. letnik) 
RAČUNALNIŠTVO 
2. e, 3. e, 4. f 
RAČUNALNIŠKI SISTEMI IN OMREŽJA 
3. e, 4. f 
LABORATORIJSKE VAJE 
3. e, 4. f 
vodja aktiva učiteljev informatike in strok. predmetov na teh. gimnaziji 

PETRA KOTNIK 
profesorica francoščine in slovenščine 
svetovalka 

1. a 

FRANCOŠČINA 2 
1. bc, 2. be, 3. ab, 4. bc 
FRANCOŠČINA 2 IZBIRNO 
2. b 
FRANCOŠČINA 3 
2. letnik  
SLOVENŠČINA 
1. a 
koordinatorka za obvezne izbirne vsebine 
šolska kronika 

LUCIJANA KRAČUN BERC 
magistrica znanosti 
profesorica matematike 
svetovalka 

1. e 

MATEMATIKA 
1. a, 1. e, 4. b, 4. c 
 

MARIJA KRESNIK 
univ. dipl. biologinja 
svetovalka 

4. e 

BIOLOGIJA 
1. c, 1. d, 1. e, 2. b, 2. d, 2. e, 3. a, 4. e 
priprave na maturo (3. in 4. letnik) 
koordinatorka Zdrave šole 

BOGOMIL KROPEJ 
profesor sociologije in filozofije 
mentor  

FILOZOFIJA 
4. a, 4. b, 4. c, 4. d, 4. e 
SOCIOLOGIJA 
3. a, 3. b 
priprave na maturo (4. letnik) 

JANA KVAS 
magistrica znanosti 
profesorica slovenščine 
svetnica 

3. c 

SLOVENŠČINA 
1. d, 3. c, 4. a, 4. c 
predsednica državne komisije za poklicno maturo iz slovenščine 

ANDREJA LESKOVAR  
profesorica matematike 
svetnica 

3. a 
MATEMATIKA 
1. b, 3. a 
 

SAVA MALENŠEK 
profesorica športne vzgoje 
svetovalka 

 
ŠPORTNA VZGOJA 
1. ce, 1. bd, 2. ab, 3. ae, 3. bd, 4. b, 4. d 
tajnica šolske komisije za splošno maturo 
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IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

Razredništvo 
POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

BREDA MARUŠIČ 
doktorica znanosti 
profesorica slovenščine 
svetovalka 

1. c 

SLOVENŠČINA 
1. c, 2. d, 3. a, 3. b, 4. b 
koordinatorka kulturno-umetnostne vzgoje 

MARKO MOŠKOTEVC 
profesor geografije in zgodovine 
mentor 

 

GEOGRAFIJA 
1. d, 1. e 
ZGODOVINA 
1. b, 1. d, 1. e, 2. a, 2. e, 3. d, 3. e 

HELENA NARDIN 
profesorica biologije 
svetovalka 

4. d 

BIOLOGIJA 
1. a, 1. b, 2. a, 3. b, 3. c, 3. d 
priprave na maturo (3. in 4. letnik)  
BIOLOGIJA IZBIRNO 
2. letnik 
vodja aktiva učiteljev biologije in kemije 

KATARINA OBREZA 
profesorica zgodovine in geografije 
mentorica 

4. a 
GEOGRAFIJA 
1. a, 1. b, 1. c, 3. d, 4. a 
priprave na maturo (4. letnik)  

KATARINA PETAČ 
profesorica slovenščine 
mentorica 

1. b 
SLOVENŠČINA 
1. b, 1. e, 2. b, 4. d, 4. f 
koordinatorka UNESCO ASP-net  

MOJCA POHARC 
profesorica angleščine in nemščine 
svetovalka 4. c 

ANGLEŠČINA  
1. d, 2. a, 4. c 
NEMŠČINA 2 
1. abce, 2. e, 3. ab, 4. abcf 
vodja aktiva učiteljic tujih jezikov 

DARJA POVŠE 
profesorica umetnostne zgodovine 
svetovalka 

 
LIKOVNA UMETNOST 
1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e 

ALBIN PUČNIK 
univ. dipl. inž. fizike 
svetovalec 

 
FIZIKA 
2. a, 2. b, 2. e, 3. c, 3. d, 3. e, 4. f 
priprave na maturo v tehniški gimnaziji 

ANJA RAMŠAK 
magistrica znanosti 
profesorica angleščine 
svetovalka 

3. e 

ANGLEŠČINA  
1. a, 1. c, 1. e, 3. d, 3. e, 4. a, 4. d 
višja raven 
članica sveta zavoda 

JASNA STRNAD 
magistrica znanosti 
profesorica matematike 

 
MATEMATIKA 
1. c, 3. c (nadomeščanje T. Štorman) 
višja raven 

DAMIR ŠKETA 
profesor športne vzgoje 
svetovalec 

 

ŠPORTNA VZGOJA 
1. ab, 1. ce, 2. bd, 2. e, 3. bc, 4. a, 4. bf 
tajnik šolske komisije za splošno maturo 
vodja aktiva učiteljev športne vzgoje 

TATJANA ŠTORMAN 
magistrica znanosti 
profesorica matematike 
svetovalka 

 

bolniška odsotnost 

TOMISLAV VIHER 
univ. dipl. organizator 
svetovalec 

 

INFORMATIKA 
1. a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e  
priprave na maturo (4. letnik) 
INFORMATIKA IZBIRNO 
2. letnik 
LABORATORIJSKE VAJE 
2. e 
koordinator raziskovalnega dela 
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IME IN PRIIMEK 
Izobrazba, naziv, študijski predmet 

Razredništvo 
POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
Zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK 
magistrica znanosti 
profesorica angleščine 
svetovalka 

2. e 

ANGLEŠČINA  
1. b, 2. d, 2. e, 3. b, 3. c, 4. e, 4. f 
koordinatorka za Evropsko vas 
ANGLEŠČINA IZBIRNO 
3. c 

POLONCA ZALOKAR 
magistrica znanosti 
profesorica angleščine in nemščine  
svetnica 

2. b 

ANGLEŠČINA  
2. b, 3. a, 4. b 
višja raven 
ANGLEŠČINA IZBIRNO 
3. b 
NEMŠČINA 2 
1. abce, 3. b, 4. ac, 4. d 
koordinatorka projektnega tima v EO 
članica ŠMK 

 
 
 
 

UČITELJI, KI IMAJO DOMICIL NA OSTALIH ŠOLAH ŠOLSKEGA CENTRA CELJE: 
 

IME IN PRIIMEK 
(izobrazba, naziv, študijski predmet) 

Domicil POUČUJE PREDMETE IN ODDELKE 
zadolžitve, mentorstvo, (izven)šolske funkcije 

MILAN ANDRIĆ 
profesor zgodovine in sociologije, svetovalec 

SŠGVO SOCIOLOGIJA 
3. c, 3. d 

ANTON GLUŠIČ 
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec 

SŠSMM LABORATORIJSKE VAJE 
2. e, 3. e 

ANDREJ GRILC 
univ. dipl. inž, svetovalec 

SŠKER ELEKTRONIKA 
3. e 
LABORATORIJSKE VAJE 
3. e 

IRENA HREN 
profesorica nemščine in italijanščine, svetovalka 

VSŠ NEMŠČINA 2 
2. ab, 2. d, 3. c, 3. e  

BOJAN KLAKOČER 
univ. dipl. inž. strojništva, svetnik 

SŠSMM MEHANIKA 
2. e, 3. e, 4. f 
LABORATORIJSKE VAJE 
4. f 

ALEŠ LESNIKA 
doktor znanosti, svetnik 

VSŠ STROJNIŠTVO 
4. f 

STANE RAVNAK 
univ. dipl. inž. elektrotehnike, svetovalec 

SŠKER ELEKTROTEHNIKA 
3. e 

FRANC ROZMAN 
univ. dipl. inž. strojništva, svetovalec 

SŠSMM STROJNIŠTVO 
3. e 

IRENA SOJČ 
profesorica angleščine in ruščine, svetovalka 

SŠKER RUŠČINA 3 
2. letnik 

 

JADRANKA SELES 
profesorica zgodovine in sociologije, svetnica 
 

SŠ HVU ZGODOVINA 
2. b, 3. a 
SOCIOLOGIJA 
3. e 
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STROKOVNI SODELAVCI: 
 

IME IN PRIIMEK  
(izobrazba, naziv) 

Delovno mesto in zadolžitve 

MATEJA STRMŠEK 
profesorica matematike in fizike 

laborantka za fiziko 

BEATA TURNŠEK 
inženirka živilstva 

laborantka za kemijo in biologijo 

TANJA POTOČNIK 
poslovna sekretarka 

poslovna sekretarka 

 

 
Razliko med dela prostimi dnevi in dopustom učitelji opravijo kot nadomeščanje in izvajanje drugih obveznosti iz 119. člena 
Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. 
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SVETOVALNA SLUŽBA 
 

Stalne naloge: 

 pogovori z dijaki, ki imajo učne, osebnostne in druge težave; 

 pogovori s starši dijakov; 

 pomoč razrednikom in učiteljem pri delu z razredom in pri delu s posameznimi dijaki (učne in vedenjske 
težave, izostajanje od pouka, socialna problematika, dijaki s posebnimi potrebami ipd.); 

 sodelovanje na učiteljskih konferencah, roditeljskih sestankih, govorilnih urah, sodelovanje z 
ravnateljico, s pomočnikom ravnateljice, s tajnikom Šolske maturitetne komisije, s svetovalnimi 
delavkami drugih šol našega zavoda, s kolegijem in z direktorjem zavoda; 

 sodelovanje pri promociji šole in zavoda (srečanja s svetovalnimi delavci osnovnih šol, informativni 
dnevi, dan odprtih vrat in delavnice za osnovnošolce, sejmi izobraževanja in zaposlovanja, predstavitve 
za učence in njihove starše na osnovnih šolah in drugo); 

 sodelovanje v timu zdrave šole ter organizacija preventivnih predavanj in delavnic za dijake vseh 
letnikov; 

 sodelovanje v regijskem aktivu šolskih svetovalnih delavcev srednjih šol in v aktivu družboslovnih 
predmetov na šoli; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami (osnovne šole, srednje šole, Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport, Zavod RS za šolstvo, Zavod RS za zaposlovanje, Visokošolska prijavno-informacijska služba 
Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, Dijaški 
dom Celje, Dispanzer za šolsko mladino, Centri za socialno delo, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
območna enota Celje in druge strokovne institucije); 

 strokovno izpopolnjevanje (udeležba na različnih seminarjih in strokovnih posvetih ter individualni študij 
ter spremljanje strokovnih novosti); 

 načrtovanje, spremljanje in evalvacija svetovalnega dela. 
 

Druge naloge: 

 aktivnosti v zvezi z vpisom novincev za šolsko leto 2018/2019 po rokovniku Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport; 

 učenje učenja za dijake prvih letnikov, ki bo potekalo v času nadomeščanj, v obliki  projektnih dni in med 
predmetnih povezav z učitelji pri različnih predmetih; 

 pomoč pri koordinaciji dela z nadarjenimi dijaki v skladu s »Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi 
v srednjem izobraževanju«; 

 koordinacija dela z dijaki s posebnimi potrebami, priprava in spremljanje individualiziranih programov 
zanje ter individualno nudenje pomoči za premagovanje primanjkljajev in ovir; 

 svetovanje dijakom gimnazije in tehniške gimnazije pri odločanju za izbirne predmete; 

 informiranje, svetovanje in pomoč dijakom pri odločanju za bodoči študij in pri načrtovanju poklicne 
poti. 
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SODELOVANJE S STARŠI 
 

Oblike sodelovanja staršev s šolo bodo: 

 individualni pogovori z učitelji na govorilnih urah, ki potekajo tedensko, enkrat mesečno pa tudi v 
popoldanskih urah (praviloma vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 17. uri), in pogovori s svetovalno 
delavko, 

 udeležba staršev oziroma predstavnikov staršev na razrednih urah, 

 roditeljski sestanki, 

 sodelovanje v upravnem odboru šolskega sklada, 

 sodelovanje v svetu zavoda, 

 sodelovanje v svetu staršev (starši so vanj na vsaki šoli našega centra izvoljeni na roditeljskih sestankih). 
 

Za starše dijakov 1. letnika smo organizirali predavanje z naslovom Motivacija za učenje – da učenje ne bi 
bilo mučenje. 
 

STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE 
 

Učitelji so se dolžni stalno izobraževati in tako dosegati pri svojem delu čim boljše rezultate. Šola bo 
omogočala organizirano strokovno izpopolnjevanje praviloma do 5 dni letno, od tega 3 dni v času pouka. 
Letni program izobraževanja pripravijo učitelji ob začetku šolskega leta, ravnateljica pa priporoča tudi druge 
oblike izobraževanja: medsebojne hospitacije, poročanje s seminarjev, pogovore o strokovnem in 
pedagoškem delu, predavanja, strokovne ekskurzije in uporabo dobro založene knjižnice zavoda. 
 
 

ŠOLSKI SKLAD 
 

V zvezi z ustrezno zakonodajo je bil na šoli ustanovljen šolski sklad. Njegove naloge bodo tudi v tem šolskem 
letu: pridobivanje sredstev za financiranje nadstandardnih dejavnosti v oddelkih, ki se ne financirajo iz 
javnih sredstev, spodbujanje dejavnosti dijakov, pomoč socialno šibkim dijakom, organizacija tekmovanj, 
skrb za udeležbo dijakov na tekmovanjih itd. Podrobneje opredeljujeta delovanje šolskega sklada 135. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Pravilnik o šolskem skladu, ki ga je sprejel 
svet našega zavoda. 
 

ŠOLSKA KRONIKA 
 

Dogajanje na Gimnaziji Lava ter vse aktivnosti, v kateri bodo sodelovali dijaki in učitelji naše šole, bomo tudi 
v šolskem letu 2017/2018 beležili v šolski kroniki, ki je vseskozi objavljena na spletni strani naše šole. 
Kronološko bomo vanjo zapisovali učiteljske konference, sestanke in aktivnosti sveta staršev in dijaške 
skupnosti, srečanja strokovnih aktivov, predavanja za dijake, učitelje in starše, športne dogodke in dosežke 
naših dijakov na različnih področjih. Prav tako bomo v njej beležili projekte posameznih oddelkov, strokovne 
ekskurzije dijakov ter kulturne prireditve in vse ostale dogodke, povezane z življenjem in delom naše šole. 
Šolsko kroniko bo pisala Petra Kotnik. 
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SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI 
 

V šolskem letu 2017/2018 bomo sodelovali: 

 z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport; 

 z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo (izobraževanje učiteljev, članstvo učiteljev v delovnih 
skupinah, študijske skupine); 

 z Zvezo organizacij za tehnično kulturo Slovenije (tekmovanja v znanju); 

 z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (tekmovanja v znanju); 

 z Državnim izpitnim centrom; 

 z gledališči (Drama SNG Ljubljana, Mestno gledališče Ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče 
Ljubljana – ogledi posameznih predstav, Slovensko ljudsko gledališče Celje – gledališki abonma za 1. in  
2. letnik, Slovensko narodno gledališče Maribor); 

 z Osrednjo knjižnico v Celju (obiski dijakov v okviru knjižnično-informacijskih znanj in uprizoritev igrice, v 
kateri nastopajo naši dijaki v njihovih prostorih); 

 s Teozofsko knjižnico in bralnico Alme Karlin v Celju; 

 z galerijami in muzeji (obiski v okviru pouka in obveznih izbirnih vsebin, kulturne prireditve in razstave); 

 s Pokrajinskim muzejem Celje (projekt »Zvesto po naravi posneta preteklost«); 

 z Mladinskim centrom Celje (prireditve); 

 z osnovnimi šolami v Celju in okolici (obiski na OŠ, dan odprtih vrat na Šolskem centru Celje); 

 z osnovnimi in s srednjimi šolami v Celju (sodelovanje v UNESCO ASPnet mreži šol); 

 z Dijaškim domom Celje, 

 z gimnazijami v Sloveniji (narodna izmenjava v evropskem oddelku); 

 s Hohentwiel-Gewerbeschule v Singnu (mednarodna izmenjava v evropskem oddelku); 

 s V. gimnazijo Zagreb (Erasmus+); 

 s Purkyňovo gymnázium, Strážnice (Češka); 

 z Zdravstvenim domom Celje; 

 z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Območno enoto Celje; 

 z Rdečim križem Slovenije (tečaj prve pomoči, krvodajalska akcija); 

 z Mestno občino Celje (prireditve, raziskovalno delo); 

 z javnim zavodom Socio; 

 SDUNJ – Slovensko društvo učiteljev nemškega jezika (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 

 SDUF – Slovensko društvo učiteljev francoščine (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 

 SDUŠ – Slovensko društvo učiteljev španščine (tekmovanja v znanju, seminarji, konference); 

 IATEFL Slovenija – Mednarodno združenje učiteljev angleščine kot tujega jezika (tekmovanja v znanju, 
seminarji, konference); 

 z društvom ACM Slovenija; 

 s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru; 

 s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; 

 s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani; 

 s Fakulteto za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru; 

 s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani in Mariboru; 

 z Nemškim veleposlaništvo Ljubljana (DSD – Nemška jezikovna diploma); 

 z Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Ljubljani (predavanje za dijake). 
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TEHNIŠKE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE 
 

V zadnjem tednu poletnih počitnic (avgust 2018) bomo za učence 7. in 8. razreda osnovnih šol Savinjske 
regije organizirali počitniške delavnice za promocijo programa tehniška gimnazija. Z delavnicami, ki jih bodo 
izvajali učitelji računalništva, elektrotehnike, strojništva in matematike, bomo osnovnošolcem skušali 
približati prednosti šolanja na tehniški gimnaziji. Organizacijo delavnice in sodelovanje z osnovnimi šolami 
bo koordinirala Anja Ramšak. 
 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

MEDNARODNO SODELOVANJE S PARTNERSKO ŠOLO IZ ČEŠKE 
 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo sodelovanje z novo partnersko šolo iz Češke, z Gimnazijo Purkyně iz 
Strážnic. Vezi med šolama so se začele tkati s pomočjo društva češko-slovenskega prijateljstva v preteklem 
šolskem letu. Mednarodnih izmenjav v aprilu v Strážnicah in v juniju v Celju se bodo udeležili dijaki tretjega 
letnika evropskega oddelka in še drugi dijaki tretjega letnika. Mednarodno sodelovanje bosta koordinirali 
Polonca Zalokar in Andreja Vipotnik Ravnak. 
 
 
 
 

MEDNARODNA IZMENJAVA S PARTNERSKO ŠOLO IZ NEMČIJE 
 

Začenjamo 23. leto sodelovanja s partnersko šolo iz mesta Singen, Hohentwiel Gewerbeschule Singen. Z 
njihovimi gimnazijskimi dijaki načrtujemo dve mednarodni izmenjavi. Prva se bo izvedla od 24. do 30. 
septembra 2017 v Celju, druga pa spomladi 2018 v Nemčiji na njihovi šoli. Izmenjave se bo udeležil evropski 
oddelek (2. b). Mednarodno izmenjavo bosta koordinirali Polonca Zalokar in Andreja Vipotnik Ravnak. 
 
 

  



VODNÍK 2017/2018                                                                                                                                                                                         ŠOLSKI CENTER CELJE 
                                                                                                                                                                                                                                       Gimnazija Lava 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 33 

EKSKURZIJE 
 

Ekskurzije bodo medpredmetne ali enopredmetne. Vsebinsko in časovno se bodo čim bolj ujemale z učno 
vsebino. 
 
 

EKSKURZIJE, OBVEZNE ZA VSE DIJAKE 
 

Letnik Ekskurzija Predmeti Čas 

1. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

Ljubljana  
 

GEO, ZGO, SLO 
 

oktober 2017 

1. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

 
 

GLA, LUM 
 

spomladi 2018 

2. letnik  
gimnazija 

Posočje  
 

GEO, ZGO, SLO 
 

spomladi 2018 
 

2. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

Dunaj 
 

NEM 
 

oktober 2017 
 

3. letnik  
gimnazija  

Prekmurje 
 

GEO, ZGO, SLO spomladi 2018 
 

2. in 3. letnik  
tehniška gimnazija  

Velenje 
 

GEO, ZGO, SLO, 
strokovni predmeti 

oktober 2017 
 

4. letnik  
gimnazija in tehniška gimnazija 

maturantska ekskurzija 
 

GEO, ZGO, SLO 
 

avgust 2018 
 

 
 
 

EVROPSKI ODDELEK 
 

Letnik  Čas 

1. letnik  
 

narodna izmenjava  
– 2 x 1 dan 

spomladi 2018 

2. letnik narodna izmenjava  
– 2 x 1 dan 

jeseni 2017 in spomladi 2018 

2. letnik  
 

mednarodna izmenjava Singen 
 – 2 x 5 dni  

zadnji teden v septembru 2017  
in spomladi 2018 

3. letnik obisk parlamenta v Ljubljani  

3. letnik* mednarodna izmenjava Stražnice – 2 x 3 dni april in junij 2018 
* Priključijo se tudi dijaki, ki niso v evropskem oddelku 3. letnika. 
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
 
Obvezne izbirne vsebine se od običajnega pouka razlikujejo po načinu izvajanja in po vsebini. Delno 
potekajo ob pouku, delno pa v strnjeni obliki. Med obvezne izbirne vsebine sodijo športni dnevi, kulturne 
dejavnosti (ogledi filmskih in gledaliških predstav, letni koncert pevskega zbora), državljanska kultura, 
umetniške vsebine, zdravstvena vzgoja in druga področja, ki so obvezna za vse dijake. Dijaki lahko skupaj s 
svojimi učitelji pripravijo tudi zanimive ekskurzije. 
 
Dijakom, ki se v svojem prostem času že sicer udejstvujejo v različnih šolskih in izvenšolskih interesnih 
dejavnostih (trenirajo v športnem klubu, plešejo v plesni šoli, obiskujejo glasbeno šolo, pojejo pri pevskem 
zboru …), se ta njihova aktivnost šteje kot obvezna izbirna vsebina. Dijak mora v tem primeru oddati 
razredniku do konca maja vsa potrebna dokazila o opravljenih dejavnostih. 
 
Učitelji vsako leto pripravimo bogato ponudbo lastnih programov, naši dijaki pa lahko izbirajo tudi 
programe zunanjih institucij in posameznikov, predvsem iz Kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi 
Zavod RS za šolstvo. 
 
 
 
 

Pregled dejavnosti OIV 
 
 

1. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):    

 ekskurzija   6 ur   6 ur 

 gledališki abonma   8 ur   8 ur 

 filmski abonma   6 ur   6 ur 

 letni koncert pevskega zbora   2 uri   2 uri 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem 
prazniku, pustovanje) 

  6 ur   6 ur 

2. športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

 spomladanski športni dan   6 ur   6 ur 

 zimski športni dan   6 ur   6 ur 

3. knjižnično informacijska znanja 12 ur 12 ur 

4. učenje učenja   6 ur   6 ur 

5. zdravstvena vzgoja   6 ur   6 ur 

6. glasba (ekskurzija)   6 ur  

7. likovna umetnost (ekskurzija)   6 ur   6 ur 

8. projektno delo (izvaja se pri informatiki)   8 ur 14 ur 
   

Skupaj 90 ur 90 ur 
   

za izbiro po katalogu --- --- 
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2. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):    

 ekskurzija   7 ur   7 ur 

 gledališki abonma   8 ur   8 ur 

 filmski abonma   6 ur   6 ur 

 letni koncert pevskega zbora   2 uri   2 uri 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem 
prazniku, pustovanje) 

  6 ur   6 ur 

2. športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

 spomladanski športni dan   6 ur   6 ur 

 zimski športni dan   6 ur   6 ur 

3. knjižnično informacijska znanja   6 ur   6 ur 

4. podjetništvo --- 30 ur 

5. zdravstvena vzgoja   3 ure   3 ure 
   

Skupaj 50 ur 80 ur 
   

za izbiro po katalogu*   34 ur* 4 ure 
   

 

3. letnik (90 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti (izvajajo se med šolskim letom):   

 filmski abonma   3 ure 3 ure 

 letni koncert pevskega zbora   2 uri 2 uri 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem 
prazniku, pustovanje) 

  6 ur 6 ur 

2.  športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur 6 ur 

 spomladanski športni dan   6 ur 6 ur 

 zimski športni dan   6 ur 6 ur 

3.  tečaj prve pomoči 16 ur 16 r 

4. spoznavanje družbene ureditve v Sloveniji in 
Evropski uniji ter vzgoja za mir in nenasilje 

17 ur 17 ur 

5. naravoslovni tabor   6 ur 6 ur 

6. zdravstvena vzgoja   2 uri 2 uri 

Skupaj 70 ur 70 ur 

za izbiro po katalogu* 20 ur 20 ur  
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4. letnik (30 ur) Gimnazija Tehniška gimnazija 

1. kulturne dejavnosti:   

 maturantska ekskurzija 12 ur 12 ur 

 prireditve (rock koncert, proslava ob kulturnem 
prazniku, pustovanje) 

  6 ur   6 ur 

2. športne dejavnosti:   

 jesenski športni dan   6 ur   6 ur 

 zimski športni dan (maturantski ples)   6 ur   6 ur 
   

Skupaj 30 ur 30 ur 
   

za izbiro po katalogu ---- ---- 
 

Dijaki, ki se niso udeležili maturantske ekskurzije, morajo kulturne dejavnosti nadomestiti z dejavnostmi, ki jih izbere šola. 
 

* Dijakom evropskega oddelka ni potrebno izbrati dodatnih vsebin iz kataloga. 
 

PONUDBA LASTNIH PROGRAMOV OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN 
 

Dejavnost Mentorji Število ur 
   

raziskovalno delo Tomislav Viher 20 ur na nalogo 

poglabljanje znanja materinščine učiteljice slovenščine 70 ur 

priprava kulturnega programa za prireditve učiteljice slovenščine 35 ur 

priprava glasbenega programa za prireditve Metka Jagodič Pogačar 35 ur 

priprava scene za prireditve 
Andreja Leskovar 
Darja Povše 

35 ur 

gledališka skupina Katarina Petač 60 ur 

ljubitelji gledališča Breda Marušič 12 ur 

literarni klub Jana Kvas 70 ur 

literarni natečaji učiteljice slovenščine 10 ur 

novinarski krožek Petra Kotnik 20 ur 

bralna tekmovanja pri tujih jezikih – angleščina  
Mojca Poharc 
Anja Ramšak 
Andreja Vipotnik Ravnak 

10 ur 

bralna tekmovanja pri tujih jezikih – francoščina Petra Kotnik 10 ur 

bralna tekmovanja pri tujih jezikih – nemščina 

Irena Hren 
Darja Kapus 
Mojca Poharc 
Polonca Zalokar 

10 ur 

bralna tekmovanja pri tujih jezikih – španščina Sandra Đulabić 10 ur 

priprave na Nemško jezikovno diplomo (DSD) Mojca Poharc 30 ur 

English in Action Anja Ramšak 30 ur 

prevajanje irskih legend Polonca Zalokar 30 ur 

Frankofonski dan Petra Kotnik 10 ur 

poglabljanje znanja filozofije Bogomil Kropej 15 ur 

poglabljanje znanja geografije 
Darinka Grešak 
Katarina Obreza 

30 ur 

zgodovinski krožek Dragica Babič 10 ur 

debatni krožek Bogomil Kropej 10 ur 

ekskurzije po Sloveniji in Evropi Darinka Grešak 6 ur na dan 
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 enodnevne 

 spoznavanje kulturne dediščine sosednjih dežel 

 Francija in Španija 

 Bruselj ali Strasbourg ali Rim 

 Škotska 

 Združene države Amerike 

Peter Juvančič 
Darja Povše 
Anja Ramšak 

poglabljanje matematičnega znanja 
Lucijana Kračun Berc 
Mateja Frangež Herman 
Mihaela Koštomaj 

35 ur 

razvedrilna matematika Lucijana Kračun Berc 20 ur 

poglabljanje znanja matematične logike Mihaela Koštomaj 10 ur 

poglabljanje znanja fizike 
Vitomir Babič 
Albin Pučnik 

35 ur 

poglabljanje znanja kemije 
Andrejka Debelak Arzenšek 
Peter Juvančič 

35 ur 

priprave na tekmovanje v znanju biologije 
Marija Kresnik 
Helena Nardin 

35 ur 

priprave na tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 
Marija Kresnik 
Helena Nardin 

20 ur 

obdelava videa Tomislav Viher 35 ur 

Le go-vorijo še ne roboti 
Karmen kotnik 
Tomislav Viher 

30 ur 

poglabljanje znanja računalništva in informatike 
Karmen Kotnik 
Tomislav Viher 

10 ur 

za glasbene sladokusce – Gremo na koncert Metka Jagodič Pogačar 6 ur na koncert 

za glasbene sladokusce – Uživajmo v operi, na baletu ali 
muzikalu 

Metka Jagodič Pogačar 6 ur na koncert 

Mojstri glasbenega ustvarjanja na Šolskem centru Celje Metka Jagodič Pogačar 
35 ur 

Eruption – šolski bend Gimnazije Lava Metka Jagodič Pogačar 

pevski zbor Šolskega centra Celje Tjaša Verdev 100 ur 

šolska športna tekmovanja 

Barbka Dvoršek 
Igor Gobec 
Jernej Jančič 
Srečko Jošt 
Sava Malenšek 
Damir Šketa 

30 ur 

Unesco tek 
Srečko Jošt 
Sava Malenšek 
Damir Šketa 

6 ur 

tek treh gimnazij 
Srečko Jošt 
Sava Malenšek 
Damir Šketa 

6 ur 
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RAZISKOVALNO DELO 
 

Želja po raziskovanju praviloma nikoli ne zamre. Radovednost nas žene naprej in je gibalo napredka. Mladi 
imajo pri tem še posebno pomembno vlogo, saj niso obremenjeni s preteklostjo oz. z že poznanimi 
standardi. V Mestni občini Celje bo v šolskem letu 2017/2018 jubilejno 40. leto potekala akcija Mladi za 
Celje, v okviru katere mladi raziskovalci predstavijo svoje dosežke. Najboljše ob zaključku šolskega leta 
popeljemo na enodnevno ekskurzijo po Sloveniji. Koordinator raziskovalnega dela je Tomislav Viher. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA MATERINŠČINE 
 

Dijaki, ki čutijo posebno naklonjenost do materinščine, bodo poglabljali svoje znanje ob predpisanih 
tematskih sklopih in se udeležili šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Najboljši med njimi bodo 
tekmovali tudi na regijski in državni ravni. Mentorice so učiteljice slovenščine.  
 

PRIPRAVA KULTURNEGA PROGRAMA ZA PRIREDITVE 
 

Dejavnost je namenjena dijakom, ki želijo javno nastopati (deklamirati, recitirati, tudi igrati). Število srečanj 
bo odvisno od vrste prireditve, na kateri se bodo predstavili. Mentorice so vse članice aktiva učiteljic 
slovenskega jezika in književnosti. 
 

GLEDALIŠKA SKUPINA 
 

Člani skupine bodo spoznavali svet besedne umetnosti, namenjene zlasti otrokom, in se preizkusili v vlogi 
gledaliških ustvarjalcev. Pri pripravi šolske gledališke uprizoritve bodo razvijali zmožnost gledališkega 
izražanja in se seznanjali z raznolikostjo disciplin, ki so povezane z gledališčem. Predstavo bodo v 
prednovoletnem času uprizorili na šoli, svojo ustvarjalnost pa bodo lahko predstavili tudi širši javnosti. 
Mentorica je Katarina Petač.  
 

GLEDALIŠKI ABONMA 
 

Dijaki Gimnazije Lava vsa leta obiskujejo Slovensko ljudsko gledališče v Celju; tudi v letošnjem šolskem letu 
si bodo prvi in drugi letniki ogledali v okviru OIV dve uprizoritvi. Koordinatorica je Breda Marušič.  
 

LJUBITELJI GLEDALIŠČA 
 

Dijaki, ki imajo radi gledališko umetnost, bodo imeli možnost obiskati različna gledališča po Sloveniji, 
največkrat Mladinsko gledališče v Ljubljani in SNG Drama Ljubljana. Število ogledov bo odvisno od 
repertoarja posameznega gledališča in zanimanja dijakov. Mentorica je Breda Marušič. 
 

LITERARNI KLUB 
 

Dijaki bodo razvijali zmožnost izražanja v umetniški besedi. Pod mentorskim vodstvom bodo izboljševali slog 
pisanja in spoznavali kompozicijska načela. Svoje stvaritve bodo predstavili v zborniku, v vitrinah na hodniku 
šole in na svojih ter drugih literarnih prireditvah. Mentorica je Jana Kvas. 
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LITERARNI NATEČAJI 
 

Dijaki, ki želijo literarno ustvarjati, bodo seznanjeni z razpisi različnih literarnih natečajev. Mentorice 
slovenistke bodo dijake usmerjale pri pisanju in poskrbele za pravočasno oddajo slogovno ter pravopisno 
ustreznih literarnih izdelkov. 
 

NOVINARSKI KROŽEK 
 

Dijaki spremljajo dogajanje na šoli in udejstvovanje dijakov izven šole. Svoja besedila objavljajo na spletni 
strani šole in v drugih medijih. Na ta način poskrbijo, da tudi širša javnost spozna življenje na naši šoli. 
Mentorica je Petra Kotnik. 
 

BRALNA TEKMOVANJA PRI TUJIH JEZIKIH 
 

V šolskem letu 2017/18 bomo izvedli bralna tekmovanja pri nemščini, angleščini, španščini in francoščini.  
Pri nemščini bomo 14. 3. 2018 izvedli interno nemško bralno tekmovanje na dveh ravneh, ki se ga lahko 
udeležijo dijaki od 1. do 4. letnika. Osnovna raven je namenjena dijakom 1. in 2. letnika, višja raven pa 
dijakom 3. in 4. letnika.  Naslovi knjig bodo objavljeni 15. 1. 2018; prijave bodo možne do 5. januarja. 
Mentorica za osnovno raven je Mojca Poharc, za višjo raven pa Darja Kapus. 
 

Angleško bralno tekmovanje internega značaja bo potekalo 17. 4. 2018. Dijaki 1. in 2. letnika bodo morali 
prebrati dve deli s prilagojeno angleščino. Dijaki 3. letnika bodo brali eno delo v originalu. Izbor naslovov bo 
objavljen 6. 4. 2018. Mentorice tekmovanja so Andreja Vipotnik Ravnak, Mojca Poharc in Anja Ramšak. 
 

Med 19. 3. in 23. 3. 2018 bo potekalo špansko bralno tekmovanje »EPI Lectura« za dijake 1., 2. in 3. letnika. 
Mentorica dijakom je Sandra Đulabić. 
 

Francosko bralno tekmovanje »Epi lecture« bo potekalo od 26. 3. do 30. 3. 2018. Mentorica francoskega 
bralnega tekmovanja je Petra Kotnik. 
 

Naslove knjig za bralni tekmovanji iz španščine in francoščine bosta mentorici objavili takoj, ko bodo izbrana 
s strani knjigarne/založbe Epicenter. 
 

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE IN NA NEMŠKO JEZIKOVNO DIPLOMO – DSD2 
 

Dijakom 2. letnika gimnazije in tehniške gimnazije ponudimo eno dodatno uro nemščine na teden. Pri 
dodatni uri bomo poglabljali znanje nemščine in se pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz nemščine 
ter na nemško jezikovno diplomo, ki jo bodo dijaki lahko opravljali v 4. letniku. 
 

ENGLISH IN ACTION 
 

Ob koncu poletnih počitnic (avgusta 2018) bomo za dijake 1. in 2. letnika organizirali tečaj angleščine 
English in Action. Tečaj, ki bo trajal pet delovnih dni, bo izvajal rojeni govorec angleščine iz Canterburyja. 
Tečaj bo organizirala Anja Ramšak.  
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PREVAJANJE IRSKIH LEGEND 
 

K sodelovanju so vabljeni vsi dijaki, ki se želijo preizkusiti v prevajanju kratkih angleških besedil. Lotili se 
bomo irskih legend, ki jih bomo v nadaljevanju opremili z ilustracijami in izdali v knjižni in elektronski obliki. 
Nastajanje prevodov bo koordinirala Polonca Zalokar. 
 

FRANKOFONSKI DAN 
 

Dijaki, ki se učijo francoščino, bodo v šolskem letu 2017/2018 sodelovali v projektu, katerega namen je 
spoznati frankofonske države. Projekt se bo zaključil 20. 3. 2018 s prireditvijo Frankofonski dan. Prireditev 
organizira Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in s 
Francoskim inštitutom v Sloveniji. Mentorica je Petra Kotnik. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA FILOZOFIJE 
 

V šolskem letu 2017/2018 bomo za dijake organizirali dodatne ure vaj iz filozofije. Delovanje bo potekalo na 
način filozofske kavarne, v kateri se argumentirano raziskujejo filozofski pojmi v oblikovanem pogovoru. 
Dijaki bodo sami izbirali probleme. Zahtevnejše teme bomo obravnavali v filozofskih delavnicah, če bodo 
dijaki pokazali interes. Pomagali bomo tudi dijakom, ki bodo imeli probleme s filozofijo pri rednem 
predmetu. Težišče dela bomo postavili v prvo polletje. Načrtujemo izpeljavo v okviru 20 ur. Mentor je 
Bogomil Kropej. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA GEOGRAFIJE 
 

Poglabljanje znanja geografije je namenjeno dijakom, ki želijo izvedeti kaj več kot pri samem pouku 
geografije. Obravnavali bomo vsebine, ki so razpisane za geografsko tekmovanje na temo trajnostni turizem 
za razvoj. Izvedli bomo šolsko tekmovanje, ki bo potekalo  16. 1. 2018. Najboljši  dijaki se bodo udeležili 
regijskega in državnega tekmovanja. Dijake bomo seznanili z vsebinami, ki jih zanimajo, in z delom na 
terenu. Za popestritev si bomo ogledali nekaj dokumentarnih filmov in se o njih pogovarjali. Spremljali 
bomo aktualne dogodke, se pripravljali na ekskurzije in pripravili razstave o našem potepanju doma in v 
tujini. Mentorici sta Darinka Grešak in Katarina Obreza. 
 

ZGODOVINSKI KROŽEK 
 

Ukvarjali se bomo z raziskovanjem preteklosti domačega kraja in spoznavali srednjeveško zgodovino 
slovenskega prostora. V znanju se bomo tudi pomerili na šolskem (31. 1. 2018) in državnem tekmovanju 
mladih zgodovinarjev, ki bo potekalo na Ptuju 7. 4. 2018. Mladi raziskovalci  pa bodo svoje veščine dela z 
zgodovinskimi viri dokazovali v okviru projekta Mladi za Celje. Mentor mladih raziskovalcev je Marko 
Moškotevc, mentorici tekmovalcev pa Dragica Babič in Jadranka Seles. 
 

DEBATNI KROŽEK 
 

V šolskem letu 2017/2018 bo z delom nadaljeval debatni krožek. K sodelovanju bomo pritegnili tiste dijake, 
ki so se z debato ukvarjali v osnovni šoli, in vse, ki jih to zanima. Urnik in intenzivnost srečanj bomo 
prilagodili številu, interesu in ambicijam dijakov. Morda se bomo povezali z zavodom Za in proti ter se 
udeležili kakšnega turnirja že v letošnjem letu, bodisi kot opazovalci bodisi kot debaterji. Sicer pa bomo 
debatirali o temah po lastnem izboru. Mentor je Bogomil Kropej. 
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EKSKURZIJE PO SLOVENIJI IN PO EVROPI 
 

V okviru obveznih izbirnih vsebin bomo organizirali ekskurzije po Sloveniji in Evropi. Tako bomo spoznavali 
kulturne in družbene značilnosti domače pokrajine ter evropskih držav. Na večdnevno potepanje v času 
jesenskih počitnic se bomo letos odpravili v južno Francijo in severno Španijo (Aix-en-Provence, Carcassone, 
Lurd, Bilbao, San Sebastian, Monako). Spomladi bomo organizirali ogled evropskega parlamenta v Bruslju ali 
Strasbourgu. Enodnevne ekskurzije bomo organizirali v eno izmed bližnjih držav (Madžarsko, Slovaško, 
Italijo, Avstrijo ali Hrvaško) v novembru. Organizatorji so Darinka Grešak, Peter Juvančič in Darja Povše. 
 

EKSKURZIJI NA ŠKOTSKO IN V ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
 

Spomladi 2018 bomo v aktivu tujih jezikov za dijake organizirali dve ekskurziji. Prva bo dijake peljala v 
škotsko prestolnico Edinburg, na drugi, ki jo bomo organizirali v sodelovanju z drugimi šolami Šolskega 
centra Celje, pa bomo od bližje spoznali največje mesto v ZDA, New York. Koordinatorica je Anja Ramšak. 
 

POGLABLJANJE MATEMATIČNEGA ZNANJA 
 

Dijaki bodo imeli možnost poglobiti svoje znanje in spoznati nove vsebine ter reševati težje matematične 
probleme ter se tako kvalitetno pripraviti na različna tekmovanja. Srečanja bodo vsaj enkrat na teden. 
Mentorice so Lucijana Kračun Berc, Mateja Frangež Herman in Mihaela Koštomaj. 
 

RAZVEDRILNA MATEMATIKA 
 

Na srečanjih se bomo podali v svet poliedrov, labirintov, vitezov in oprod, reševali japonske uganke sudoku 
in futošiki, barvali gobeline ..., da bi poudarili zanimivejšo in zabavnejšo stran matematike. V mesecu 
oktobru bomo izvedli šolsko tekmovanje, v začetku decembra pa se bodo najuspešnejši dijaki udeležili 
državnega tekmovanja v znanju razvedrilne matematike. Srečanja v prvem delu krožka bodo enkrat na 
teden. 
V drugem delu pa se bomo posvetili sobam pobega (Escape room). Obiskali bomo Enigmariumove sobe 
pobega v Mariboru in v drugem polletju tudi sami oblikovali sobo pobega na prostem (Gimnazija Lava Celje 
outdoor), v kateri se bodo preizkusili sošolci. Srečanja bodo potekala strnjeno po 4 ure v popoldanskem 
času. Mentorica je Lucijana Kračun Berc. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA MATEMATIČNE LOGIKE 
 

Krožek je namenjen dijakom vseh letnikov, ki bi si želeli širiti in poglabljati že usvojeno znanje na področju 
logike in lingvistike s pomočjo reševanja logičnih nalog in problemov. Hkrati pa je to tudi priprava članov na 
šolsko in državno tekmovanje iz znanja logike. Šolsko tekmovanje bomo izvedli v mesecu septembru, 
najuspešnejši dijaki pa se bodo v mesecu novembru udeležili državnega tekmovanja. Srečanja bodo enkrat 
na teden. Mentorica je Mihaela Koštomaj. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA FIZIKE 
 

Glavna dejavnost članov krožka bo priprava na tekmovanja v znanju fizike, zato bomo največ časa posvetili 
reševanju nalog s preteklih tekmovanj. Znanje bomo poskušali širiti tudi prek meja ciljev, ki so zastavljeni v 
učnem načrtu, predvsem na področju moderne fizike. Med aktivnosti članov krožka bomo uvrstili tudi 
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obiske zanimivih predavanj, oglede strokovnih razstav in ekskurzije. Mentorja krožka sta Vitomir Babič in 
Albin Pučnik. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA KEMIJE 
 

Dejavnost bo namenjena dijakom, ki želijo pridobiti več kemijskega znanja. V okviru te dejavnosti bodo 
dijaki pripravljali in samostojno izvajali kemijske poskuse ter jih predstavljali pri pouku in na naravoslovnih 
delavnicah. Obravnavali bomo težje vsebine in s tem poglabljali znanje kemije. Najboljši dijaki se bodo lahko 
preizkusili na šolskem in državnem tekmovanju iz kemije za Preglove plakete. Mentorja sta Andrejka 
Debelak Arzenšek in Peter Juvančič. 
 

POGLABLJANJE ZNANJA BIOLOGIJE IN O SLADKORNI BOLEZNI 
 

Poglabljanje znanj iz biologije in o sladkorni bolezni je namenjeno dijakom, ki želijo poglobiti in razširiti svoje 
znanje biologije in medicine ter se želijo na teh področjih izkazati na tekmovanjih. V septembru in oktobru 
se bodo dijaki vseh letnikov intenzivno pripravljali na šolsko tekmovanje v poznavanju sladkorne bolezni, ki 
bo 13. 10. 2017. Trije najboljši dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja 18. 11. 2017. Priprave bodo 
potekale s prebiranjem strokovne literature in reševanjem tekmovalni nalog iz preteklih let. 
Na tekmovanje iz biologije se bodo dijaki pripravljali v zimskih mesecih. 1. in 2. letniki bodo poglabljali 
znanje na razpisano temo Dvoživke in njihova ogroženost, 3. in 4. letniki pa s poglabljanjem znanja iz  
učnega načrta za biologijo ter reševanjem tekmovalnih nalog.  Šolsko tekmovanje bo izvedeno 25. 1. 2018, 
državno pa 17. 3. 2018 v Kopru. V tem šolskem letu je organizatorica šolskega tekmovanja o poznavanju 
sladkorne bolezni Helena Nardin, šolskega tekmovanja iz biologije pa Marija Kresnik. 
 

OBDELAVA VIDEA 
 

S pomočjo videa lahko predstavimo dogodke na najverodostojnejši način. Posnamemo dogajanje, dodamo 
naslov, glavne igralce in vse skupaj zavrtimo občinstvu. Stvar pa ni tako preprosta, saj je potrebno poznati 
nekaj skrivnosti izdelave dobrega filma. Do teh skrivnosti se bomo skušali prebiti v naših skupnih uricah. 
Mentor je Tomislav Viher. 
 

LE GO-VORIJO ŠE NE ROBOTI 
 

Vsi poznamo kocke Lego in vsi poznamo robote. Če oboje združimo, pa lahko nastane odlično sredstvo za 
graditev novega znanja s področja robotike in razvoja programske opreme za krmiljenje procesov. Pri urah 
krožka bo poudarek na pripravah na državni tekmovanji RoboCup Junior in Lego Masters, na katerih so naši 
dijaki v preteklih šolskih letih dosegli odlične rezultate. Mentorja sta Karmen Kotnik in Tomislav Viher. 
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POGLABLJANJE ZNANJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE 
 

Poglabljanje znanja računalništva in informatike je namenjeno dijakom, ki bi se radi dokazali tudi na 
tekmovanjih. Organizirali bomo šolsko tekmovanje v računalniškem razmišljanju Bober ter tekmovanje ACM 
iz računalništva in informatike. Najboljši dijaki se bodo udeležili državnega tekmovanja. Mentorja sta 
Karmen Kotnik in Tomislav Viher. 
 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – GREMO NA KONCERT 
 

Dijaki, ljubitelji glasbe, bodo na večernih koncertih v Celju, Žalcu, Mariboru, Ljubljani, Zagrebu … spoznavali 
lepote klasične glasbe. Na njih ne manjkajo niti zabavno obarvan program, filmska glasba, glasba iz 
muzikalov, priredbe znanih melodij ali najlepših skladb iz glasbene zakladnice klasične glasbe. Koncerti so 
skrbno izbrani (upoštevali bomo interes ljubiteljev koncertov), primerni za srednješolsko populacijo in 
cenovno ugodni. Po koncertih se bomo o njih pogovarjali, izmenjali mnenja in jih kritično ocenili. Dijaki se 
prostovoljno odločajo in prijavijo za obiske posameznih koncertov. Za vsak koncert imajo priznanih 6 ur OIV 
(prosta izbira). Ob koncu leta prejmejo potrdilo o opravljenih urah OIV. Vabila na koncerte bodo na šolski 
internetni strani. Mentorica je Metka Jagodič Pogačar. 
 

Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 (zaradi rezervacije vstopnic): 

 Z ORKESTROM NA IZLET, 14. in 15. 11. 2017 ob 9.30 in 11.30 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica  5 
EUR plus prevoz; 

 GLASBENA TORTA, 5. 2. 2018 ob 10.00 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 FILMSKA GLASBA, 13. 3. 2018 ob 13.00 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 JAZZ V ŽIVO – LATINO, 25. 1. 2018 ob 17.00 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 JAZZ V ŽIVO – ETNO, 26. 1. 2018 ob 11.00 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 JAZZ V ŽIVO – SPREHOD SKOZI ZGODOVINO JAZZA, 15. 1. 2018 ali 16. 1. 2018 ob 11.00 (Cankarjev dom, 
Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 OD OPERE DO MUZIKALA, 20. in 21. 3. 2018 (Cankarjev dom, Ljubljana), vstopnica 5 EUR plus prevoz; 

 JAVNE PRODUKCIJE GLASBENIH ŠOL Celje, Žalec, Šentjur, Laško, Velenje; 

 KONCERTI Z MLADIMI. 
 

ZA GLASBENE SLADOKUSCE – UŽIVAJMO V OPERI, NA BALETU ALI MUZIKALU 
 

Dijaki, ki jih zanima glasbeno gledališče, si bodo organizirano ogledali izbrane predstave glasbenega 
gledališča: muzikalov, baletnih predstav, operet ali oper. Ob tem bomo spoznavali kulturni utrip mest, 
kamor se bomo odpeljali, in si ogledali njihove glavne znamenitosti. Na predstave se bomo predhodno 
pripravili, po ogledu bomo izmenjali mnenja in jih kritično podoživeli. Dijaki se prostovoljno odločajo za 
obiske posameznih ponujenih predstav. Vabila bodo na šolski internetni strani. Za vsako predstavo dobijo 
dijaki priznanih 6 ur OIV (prosta izbira). Mentorica je Metka Jagodič Pogačar. 
 

Uvodna ponudba ob prijavi do 10. 9. 2017 (zaradi rezervacije vstopnic): 

 Anton Foerster: GORENJSKI SLAVČEK (SNG Opera in balet LJ), 22. 11. 2017 ali 5. 1. 2018 ob 11.00, 
vstopnica 9,50 EUR plus prevoz; 

 Viktor Parma: KSENIJA in Carl Orff: CARMINA BURANA (SNG Opera in balet LJ), 9. 10.  2017 ob 11.00, 
vstopnica 9,50 EUR plus prevoz; 

 MUZIKAL VESNA (športna dvorana Vojnik), 9. 3. 2018 ob 14h, vstopnica 12 EUR plus prevoz. 
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MOJSTRI GLASBENEGA USTVARJANJA NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE 
 

Dijaki, ki so obiskovali glasbeno šolo ali pa jo še obiskujejo, znajo igrati na katerikoli instrument ali dobro 
peti in si želijo javnega nastopanja, lahko sodelujejo z ostalimi dijaki Šolskega centra Celje. Skupaj 
pripravljamo program različnih glasbenih zvrsti (od zabavne do klasične glasbe) v najrazličnejših zasedbah, s 
katerim se predstavljamo na javnih prireditvah za vse šole Šolskega centra Celje in izven. Sodelovali bomo 
na Frankofonskem dnevu, na prireditvah za starše, na raznih podelitvah priznanj, kulturnih dnevih, na 
festivalu La fête de la musique v Mariboru. Dijaki morajo imeti svoje instrumente, saj jih v šoli nimamo. 
Mentorica je Metka Jagodič Pogačar. 
 

ERUPTION – ŠOLSKI BEND GIMNAZIJE LAVA 
 

Tudi letos bi želeli nadaljevati z delom šolskega benda – ERUPTION, ki s svojo dejavnostjo skrbi za prijetno 
počutje na naši šoli. V decembru bomo pripravili že tradicionalni rock koncert v Celjskem domu za dijake 
Gimnazije Lava in s svojo prisotnostjo popestrili številne kulturne prireditve na Šolskem centru Celje in izven 
ter na ta način opozorili na glasbeno oz. kulturno dejavnost Gimnazije Lava. Morda bomo zaigrali tudi na 
maturantskem plesu Gimnazije Lava. Mentorica je Metka Jagodič Pogačar. 
 

PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE 
 

Stalne dejavnosti zbora bodo: izpopolnjevanje vokalne tehnike posameznikov in skupine, korepetiranje 
programa, oblikovanje zvoka zbora, priprava programa (za tekmovanja, samostojne koncerte, revije, 
priložnostne nastope) in nastopi. 
 

Druge dejavnosti: avdicije za pridobitev novih pevcev (september), tridnevne intenzivne pevske vaje zunaj 
zavoda (november, februar), enodnevne intenzivne vaje pred tekmovanji in koncerti, božično-novoletni 
koncert in letni koncert v Celjskem domu. Zborovodkinja je Andreja Ocvirk, strokovno pomaga Boštjan 
Korošec, organizatorica zbora je Tjaša Verdev. 

 
ZDRAVA ŠOLA 

 

V šolskem letu 2017/2018 je rdeča nit zdrave šole duševno zdravje, prehrana in gibanje. 
Aktivnosti, ki jih bomo izvedli: 

 septembra bo predavanje za dijake 3. letnika Varnost v cestnem prometu Še vedno vozim – vendar ne 
hodim (organizatorica Mojca Bučar Trotovšek); 

 1. december je svetovni dan boja proti AIDS-u – dijaki bodo tudi letos opozorili na to bolezen, izdelali 
bodo plakate in rdeče pentlje, ki jih bodo delili dijakom in profesorjem; 

 januarja bodo potekale delavnice Vzgoja za zdravje, ki jo bodo izvedli izvajalci Zdravstvenega doma Celje 
(organizatorica Mojca Bučar Trotovšek): 
o 4. letnik: tehnike sproščanja, 
o 3. letnik: temeljni postopki oživljanja s praktičnim prikazom defibrilatorja, 
o 2. letnik: Preprečevanje rakastih obolenj, 
o 1. letnik: Preprečevanje spolno prenosljivih obolenj; 

 aprila, ko obeležujemo mednarodni dan zdravja, se bodo profesorji in dijaki naše šole udeležili teka treh 
gimnazij; 
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 povabili bomo študente Medicinske fakultete v Mariboru (Epruvetka), ki bodo predavali o darovanju krvi 
in organov; 

 izvedli bomo predavanje Varna raba interneta. 
 

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 
 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so dijaki telesno, socialno in 
pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja 
pravi smisel. Spodbujanje sodelovanja in medsebojnega druženja ter spoštovanje fair playa je mogoče 
doseči le, če so tekmovalci dobro pripravljeni, na tekmovanju pa strokovno vodeni. Šport v šoli je dobra 
priložnost za druženje ter povezovanje šole, dijakov, staršev in klubov ter društev iz okolice. Tekmovanja so 
tako vez med šolskim in društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport 
usmerjenimi programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze. Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih 
športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem mladostnikovem samonadzoru, samospoštovanju, 
spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, spoštovanje vloženega truda) in 
v ustreznejšem etičnem in estetskem presojanju dogajanja. 
 
Izhodišča: 
• v šolska tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso vključeni v klubska tekmovanja; 
• organizacija tekmovanj poteka stopenjsko: šole organizirajo medrazredna in medšolska tekmovanja ter 

se nato vključijo na področno (predtekmovanje, finale) in državno raven (četrfinale, polfinale in finale); 
• v organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti dijake, pedagoške delavce in predstavnike 

društev; 
• nosilec tekmovanja je šola s svojimi dijaki, športnimi pedagogi in vodstvom ob pomoči odgovornih za 

šport na lokalni ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez. 
 
Mentorji športnih panog:  
• S. Jošt: nogomet (M), košarka (M), atletika, kros (M); 

• D. Šketa: odbojka (M, Ž), odbojka na mivki (M, Ž); 

• S. Malenšek: atletika (Ž), kros (Ž); 

• J. Jančič: gorsko kolesarjenje, športno plezanje;  

• I. Gobec: judo, streljanje; 

• B. Dvoršek: smučanje in deskanja na snegu (M, Ž). 
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ŠPORTNI DNEVI 
 

Športni dnevi so namenjeni predvsem razbremenitvi in vzpostavljanju pristnejših medsebojnih odnosov. 
Dijaki se udeležijo različnih aerobnih dejavnosti v naravi, spoznavajo nove športe ali se udeležijo športnih 
aktivnosti, ki jih ni mogoče uresničiti med rednim poukom. Na športnih dnevih je mogoče glede na interese 
in sposobnosti dijakov ter možnosti okolja in vremenske razmere ponuditi več dejavnosti. Pomembno je, da 
so na športnih dnevih dejavni vsi dijaki in da je športni dan zanje prijetno doživetje. 
 

V programu OIV redni pouk športne vzgoje dopolnjujejo trije športni dnevi, ki so razporejeni v različne letne 
čase. Jesenski športni dan je namenjen orientacijskemu pohodu (medpredmetna povezava), planinskemu 
pohodu in projektu Teka podnebne solidarnosti. Zimski športni dan ponuja izbirne aktivnosti: smučanje, 
drsanje, pohod ali ogled zimske prireditve. Spomladi pa izvajamo različne športne dejavnosti po razredih. 
 

ŠPORTNI TABOR 
 

V okviru ur športne vzgoje bomo v 3. letniku organizirali športni vikend, ki bo potekal zunaj kraja šolanja.  
Gre za integralni pedagoški proces, ki je izjemna priložnost za spodbujanje pozitivnih medsebojnih odnosov 
v skupini, poleg tega pa daje tudi možnost boljšega spoznavanja in drugačnega sodelovanja med učitelji in 
dijaki. Prepletajo se vsebine športa, naravoslovja, družboslovja, glasbenega in likovnega izražanja. Eden od 
poglavitnih namenov je ob športni dejavnosti spodbujati čustven, kulturen in odgovoren odnos do narave 
ter naravne in kulturne dediščine. Taboru je namenjenih 35 ur športne aktivnosti, kamor sodijo tudi druge 
oblike preživljanja prostega časa in obveznosti. Ponujajo pester izbor športnih aktivnosti (kajak in kanu, 
rafting, kolesarjenje, lokostrelstvo, plezanje, plavanje in vodne aktivnosti, pohodništvo, elementarne in 
zabavne igre). 
 

UNESCO TEK 
 

V mesecu maju se bomo udeležili prireditve na Ptuju. UNESCO tek združuje več tisoč ambasadorjev, otrok, 
učencev, dijakov in učiteljev iz cele Slovenije in tujine.  
 
 

TEK TREH GIMNAZIJ 
 

V mesecu aprilu bomo organizirali 2. medgimnazijski tek v Celju. 1. tek na pobudo I. gimnazije v Celju je bil 
zelo pozitivno sprejet, saj se ga je udeležilo 60 profesorjev in dijakov s treh gimnazij: Gimnazije Lava, 
Gimnazije Celje-Center in I. gimnazije v Celju. V sproščenem vzdušju, predvsem pa v prepričanju, da je lepo 
sodelovati, bomo tudi v tem šolskem letu odtekli nekaj kilometrov v čudoviti naravi ob reki Savinji. 
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PROJEKTI 
 

EVROPSKA VAS 2018: BASKIJA 
 

Špansko-francoska pokrajina ponuja veliko zanimivosti, npr. svetovno znani muzej Guggenheim z moderno 
arhitekturo, mesto Guernica, po katerem je Pablo Picasso naslikal svoje največje delo, peščene plaže, ki 
privabijo poglede. Nekaj dijakov Gimnazije Lava bo oktobra 2017 obiskalo to pokrajino in s svojimi vtisi bodo 
tako pomagali napolniti stojnico, ko se bo Evropska vas predstavila na Krekovem trgu v Celju. Sodelujoče 
učiteljice: Sandra Đulabić, Petra Kotnik in Darja Povše. Koordinatorica je Andreja Vipotnik Ravnak. 
 

UNESCO 
 

Ker je naša šola članica mreže Unesco ASPnet šol, bomo tudi v letošnjem šolskem letu v okviru Unescovih 
vsebin obeležili nekatere svetovno pomembne dni, se udeleževali nacionalnih projektov drugih Unesco šol v 
Sloveniji ter širili in spodbujali ideje humanitarnosti in prostovoljstva. Prav tako bomo na nivoju cele šole 
razvijali vse štiri Delorsove stebre vseživljenjskega učenja, na katerih temelji delovanje UNESCO šol: 1. Učiti 
se, da bi vedeli, 2. Učiti se, da bi znali delati, 3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj in 4. Učiti se biti. Skozi vse 
leto bomo tudi sodelovali s starši ter institucijami znotraj naše lokalne skupnosti in na nivoju države. Unesco 
aktivnosti na šoli bo koordinirala Katarina Petač. 
 

eTWINNING – PROYECTO PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO 
 

V letošnjem šolskem letu bomo v okviru eTwinninga skupaj s francosko šolo s Korzike, špansko šolo iz 
Kantabrije ter Osnovno šolo Mozirje izvedli večjezični projekt Proyecto Patrimonio Cultural Europeo. V 
projektu bodo slovenski, francoski in španski dijaki spoznavali in v interaktivni obliki predstavili kulturno 
dediščino svoje države. Delo bo potekalo v angleškem in španskem jeziku. Projekt bo vodila Sandra Đulabić. 
 

ZVESTO PO NARAVI POSNETA PRETEKLOST 
 

Projekt je vezan na občasno razstavo Pokrajinskega muzeja Celje z naslovom Zvesto po naravi posneta 
preteklost.  
 

Delo:  

 pri pouku se bodo dijaki seznanili z grafiko in z njenimi značilnostmi,  

 spoznali bodo zgodovinski razvoj grafike, pomembne avtorje in njihova dela, 

 v septembru bodo obiskali Pokrajinski muzej in si pod strokovnim vodstvom ogledali razstavo grafik in 
akvarelov Zvesto po naravi posneta preteklost, 

 v domačem kraju in v kraju šolanja bodo poiskali zanimive motive in jih predstavili z risbo, sliko in 
fotografijo, 

 obisk in tiskanje litografije v MGLC Ljubljana, 

 pripravili bomo pregled likovnih del dijakov vsakega oddelka, 

 pripravili bomo razstavo likovnih del dijakov v Pokrajinskem muzeju Celje. 
 

Dijaki si bodo v Pokrajinskem muzeju v Celju ogledali zgoraj omenjeno občasno razstavo pod strokovnim 
vodstvom kustodinje in somentorice projekta Gabrijele Kovačič. Mentorica v šoli je Darja Povše. 
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KNJIŽNICA ZAVODA 
 
V šolskem letu 2017/2018 predvidevamo nakup knjižničnega gradiva v skladu s standardi in potrebami 
uporabnikov ŠCC. Knjižnični fond bomo obogatili tudi z darovi in publikacijami, ki bodo izšle na Šolskem 
centru Celje (raziskovalne naloge, interna gradiva, diplomska dela, zbornik in druga gradiva).  
Skrbeli bomo za aktualen in uporaben knjižnični fond. 
 
Knjižnično gradivo bo obdelano po predpisih bibliotekarske stroke in zajema inventarizacijo knjižničnega 
gradiva, formalno in vsebinsko obdelavo ter tehnično opremo gradiva. 
 
Dejavnosti knjižnice 
• nabava, obdelava in izposoja knjižničnega gradiva, 
• vodenje statistik, 
• odpis poškodovanega, zastarelega in izgubljenega gradiva, 
• kreiranje novih zapisov v bazo COBIB, 
• izvajanje medknjižnične izposoje, 
• vodenje osebnih bibliografij raziskovalcev, 
• razstave in predstavitve knjig, 
• priprava gradiva za dan odprtih vrat in informativni dan, 
• sodelovanje z mediji in objava prispevkov, 
• sodelovanje z vodstvom in uporabniki knjižnice ter zunanjimi ustanovami, 
• oblikovanje spletne strani in posodabljanje z novicami iz šolske knjižnice, 
• e-knjige- naprave za branje e-knjig, 
• mCOBISS, 
• BIBLOS, 
• Encyclopædia Britannica. 
 
Individualno delo z uporabniki knjižnice poteka vsak dan. Vsebuje svetovanje uporabnikom za učinkovito 
izrabo knjižničnega gradiva, pomoč pri iskanju gradiva in informacij za izdelavo referatov, seminarskih nalog, 
diplomskih del, skript … 
 
Skupinsko delo v okviru KIZ z uporabniki knjižnice zajema 15 ur v 1. in 2. letniku. Dijaki se seznanijo s 
knjižničnim redom, spoznajo knjižnični fond, primarne in sekundarne informacijske vire, globalno 
informacijsko omrežje kot orodje za iskanje podatkov in kritično vrednotenje informacij. Spoznajo pojme 
citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega dela. V okviru projekta Rastem s knjigo obiščejo 
Osrednjo knjižnico Celje. 
 
Stalno strokovno izpopolnjevanje: 

 spremljanje novosti v bibliotekarski in pedagoški stroki, 

 udeležba na sestankih študijske skupine za knjižnično dejavnost, 

 udeležba na izobraževalnih programih IZUM-a in NUK-a, 

 sodelovanje na sejah in predavanjih članov ZBDS, 

 obiski knjižnih sejmov. 
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UČBENIŠKI SKLAD 
 
Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2017/2018 izposodijo komplete učbenikov iz 
učbeniškega sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole. Izposodijo si lahko le celoten komplet učbenikov za 
posamezni letnik. 
 

Pogoj za izposojo kompleta je plačilo izposojevalnine, ki znaša največ 1/3 maloprodajne cene vseh v 
kompletu zbranih učbenikov. Izposojevalnino je bilo potrebno poravnati s položnico, ki je bila priložena 
računu, in so jo dijaki po 17. 8. 2017 prejeli na dom po pošti. Rok plačila je bil 28. 8. 2017. Ob koncu 
šolskega leta morajo dijaki učbenike vrniti šoli. Če bodo učbeniki uničeni ali izgubljeni, bo potrebno ob 
njihovi vrnitvi poravnati razliko do maloprodajne cene novih učbenikov, poleg tega pa še doplačati 2,09 EUR 
za stroške obdelave. 
 

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Šolskega centra Celje                               
http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/, kjer so zbrani seznami in cene učbeniških kompletov ter naročilnice 
za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih šolah 
 

Podatki o številu dijakinj in dijakov, ki so si v šolskem letu 2017/2018 izposodili komplete učbenikov iz 
učbeniškega sklada: 
 
 

GIMNAZIJA LAVA 

Letnik Število dijakov Število izposojenih kompletov 

1. 125 125 

2. 103   98 

3. 137 137 

4. 142 138 

Skupaj 507 500 
 

                * Podatki na dan 15. 9. 2017. 
 

Nevenka Poteko 

 

SPREMLJAVA IZVAJANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 
 
 

Spremljanje izvajanja LDN bo potekalo na naslednjih ravneh: 
• individualni razgovori z učitelji in vodstvom šole, 
• sestanki strokovnih aktivov, 
• konference učiteljskega zbora s pregledom doseženih rezultatov in oceno vzgojno-izobraževalnega dela 

v preteklem obdobju, 
• sestanki dijaške skupnosti, 
• sestanki sveta staršev, 
• seje sveta zavoda. 
 

http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/
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Priloga 
 

PROJEKTNI DNEVI V EO V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

Oddelek in razrednik Naslov projekta Okvirni termin izvedbe Koordinator  

vsi evropski oddelki 

predavanje evropskega poslanca november 2017 Darinka Grešak 

obisk veleposlaništva jeseni 2017 Polonca Zalokar 

Evropska vas: Baskija celo šolsko leto, 9. 5. 2018 Andreja Vipotnik Ravnak 

maraton znanosti jesen 2017/ zima 2018  Polonca Zalokar 

šola ambasadorka evropskega 
parlamenta 

celo šolsko leto Katarina Obreza, Katarina Petač, Andreja Vipotnik 
Ravnak, Darinka Grešak 

medpredmetno povezovanje skozi celo šolsko leto vsi učitelji v oddelkih 

1. b 
Katarina Petač 

   

narodna izmenjava v Celju jeseni 2017 Katarina Petač 

narodna izmenjava z Gimnazijo Ptuj spomladi 2018 Katarina Petač 

Hamlet marec/april 2018 Katarina Petač 

UNESCO mladi jeseni 2017 Katarina Petač 

2. b 
Polonca Zalokar 

 

   

mednarodna izmenjava v Celju 24.–30. september 2017 Polona Zalokar, Andreja Vipotnik Ravnak 

narodna izmenjava v Celju jeseni 2017 Polona Zalokar 

narodna izmenjava na Ptuju 20. 9. 2017 Polona Zalokar 

mednarodna izmenjava v Singnu april–junij 2018 Polona Zalokar 

Skrivnosti primer ali kdo je umoril psa januar/februar 2018 Polona Zalokar 

UNESCO mladi jeseni 2017 Katja Petač 

Slovenija v svetu: ŠPA, FRA, NEM skozi celo šolsko leto Sandra Đulabić, Petra Kotnik, Polona Zalokar 

3. b in 3. c 
Darinka Grešak, Jana Kvas 

   

obisk slovenskega parlamenta   Jadranka Seles 

mednarodna izmenjava v Strážnicah april 2018 Darinka Grešak 

mednarodna izmenjava v Celju junij 2018 Andreja Vipotnik Ravnak in Polona Zalokar 

angleščina – First Certificate  Andreja Vipotnik Ravnak, Polona Zalokar 

4. b 
Andreja Debelak Arzenšek 

   

Usoda november 2017 Bogomil Kropej 
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