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IZVEDBA  IZOBRAŽEVALNEGA  PROCESA 

 

1. IZOBRAŽEVALNA  PROGRAMA                                                                                                     

 
• Program SPLOŠNA GIMNAZIJA  se  izvaja v 20 oddelkih; 

• Program KLASIČNA GIMNAZIJA  se izvaja v 4* oddelkih. (*1. b je združen  s 1. c v 1.bc, 3.b je 
združen  s 3. c  v 3. bc  )  

 
Dijaki, oddelki in izobraževalni moduli v šolskem letu 2020/2021 

 

oddelek št.dijakov/ 
deklet 

modul  tuji jeziki nerazporejene 
ure 

1. a 26/16 program gimnazija s 
poudarkom na naravoslovju  

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

0 

1. b 14/10 program klasične gimnazije  ang 
nem/franc/rus/špa/ 
latinščina 

0 

1. c 13/9 program gimanzija  ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

0 

1. č 25/13 program  gimanzija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

 

1. d 25/14 program  gimanzija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

0 

1. e 26/16 program gimanzija – 
prilagojen konceptu 
 evropskega oddelka  

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

0 

1. š 28/11 program gimanzija –  
s prilagoditvijo dijakom s 
statusom šporntika   

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

0 

Skupaj:                157/90    
          

oddelek št.dijakov/ 
deklet 

modul  tuji jeziki nerazporejene 
ure 

2. a 30/20 program gimnazija s 
poudarkom na naravoslovju  

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 mat,  1 kem, 
1  fiz 

2. b 20/14 program klasične gimnazije  ang,  
nem/franc/rus/špa/ 
latinščina 

 -  

2. c 27/23 program gimanzija  ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 mat,  1 zgo, 
1 geo   

2. d 30/18 program  gimanzija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 mat,  1 zgo, 
1 geo  

2. e 25/19 program gimanzija – 
prilagojen konceptu 
 evropskega oddelka  

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 mat,  1 zgo, 
1 geo 

2. š 30/21 program gimanzija –  ang,  1 mat,  1,5 ŠV,  



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 stran 4 

 

s prilagoditvijo dijakom s 
statusom šporntika   

nem/franc/rus/špa/ 0,5 bio 

Skupaj 162/115    
  

oddelek št.dijakov/ 
deklet 

modul  tuji jeziki nerazporejene 
ure 

3. a 23/15 program  gimnazija s 
poudarkom na naravoslovju 

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 slo, 1 bio 
0,5 fiz,0,5 kem, 

3.b 10/8 program klasične gimnazije ang 
nem/franc/rus/špa/ 
latinščina 

2 bio 
2 zgu (= kem)  

3. c 13/12 program  gimnazija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 slo, 1 soc,  
0,5 kem, 0,5 fiz  

3. d 25/17 program  gimnazija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 slo, 1 soc,  
0,5 kem, 0,5 fiz 

3. e 29/22 program  gimnazija  - 
prilagojen  konceptu 
evropskega oddelka 

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 slo,  
0,5 soc 0,5 zgo,  
0,5 kem, 0,5 fiz   

2. š 30/15 program gimnazija –  
s prilagoditvijo dijakom s 
statusom šporntika   

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

1 slo, 
0,5 soc, 0,5 zgo 
0,5 kem, 0,5 fiz   

Skupaj  130/89    
 

oddelek št.dijakov/ 
deklet 

modul (z dodatno uro  slo, anj 
in mat)  

tuji jeziki – TJ 1  
TJ 2  

nerazporejene 
ure (izbirne)  

4. a 27/14 program gimnazija s 
poudarkom na naravoslovju 

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

8  izbirnih ur za 
pripravo na SM  

4. b 21/17 program klasične gimnazije ang 
nem/franc/rus/špa/ 
latinščina 

5 izbirnih ur za 
prirpavo na SM  

4. c 31/23 program  gimnazija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

8 izbirnih ur za 
pripravo na SM  

4. d 27/21 program  gimnazija ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

8 izbirnih ur za 
pripravo na SM 

4. e 28/18 program  gimnazija-  
prilagojen konceptu 
evropskega oddelka 

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

8 izbirnih ur za 
pripravo na SM 

4. š 29/15 Program gimnazija  -  
s prilagoditvijo dijakom s 
statusom športnika  

ang,  
nem/franc/rus/špa/ 

8 izbirnih ur za 
pripravo na SM 

Skupaj 163/108    

Skupaj šola     612/402 
Vir: eAsistent, 15. 9. 2020  

 
Skupaj vsi dijaki po letnikih: 612, od tega 402 deklet in 210 fantov.    
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1. 1. Za dijake 1. letnika: Izbira izobraževalnih modulov (smeri) v programu gimnazija  v 
šolskem letu  2020/2021 

 

Ob  vpisu v 1. letnik so dijaki sami izbrali med izobraževalnimi moduli programa gimnazija. Izbira 
drugega tujega jezika je prosta. Dijaki izbirja med nemščino, francoščino, španščino in ruščino. 

 
1.1.2. Program gimnazija: 
- oddelek a: naravoslovna smer: oddelek, v katerem je poudarek na naravoslovnih vsebinah 
- oddelek c: splošna smer   
- oddelek č: splošna smer  
- oddelek d: splošna smer  
- oddelek e: splošna smer s prilagojenim koncetom programa „evropski oddelek” 
- oddelek š: splošna smer prilagojen dijakom s statusom perspektivnega oz. vrhunskega 

športnika (t.i. športni oddelek)  
 

1.1.3. Program klasična gimnazija  
- oddelek b: program klasične gimanzije (skupaj s 1. c – kombiniran oddelek)   

 

1. 2. Za dijake višjih letnikov: Izobraževalni moduli (smeri) v višjih letnikih  v programu 
gimnazija in klasična gimnazija v šolskem letu 2020/20121  

 

- Naravoslovna smer  –  2.a, 3.a 
Intenzivnejši program naravoslovja se izvaja z dodajanjem treh nerazporejenih ur v 2. in 3. 
letniku  naravoslovnim predmetom in s poglabljanjem te učne snovi.  
 

- Splošna smer – 2. c, 2. d, 3. c, 3. d;  
Po 3 nerazporejene ure v 2. in 3. letniku so dodane družboslovnim in delno trudi 
naravoslovnim predmetom;  pri dodatni uri matematike 2. letniku se učna snov ne poglablja, 
ampak se le utrjuje. V 3. letniku pri predmetu sociologija vsebina predmeta vsebuje tudi 
vsebine predmeta evropske študije (del programa) za pripravo na strokovno ekskurzijo v 
evropske inštitucije. 
 

1.2.1. Program gimnazija, koncept evropskega oddelka - 2. e, 3. e 
spolšna gimnazija s prilagojeim koncetom programa „evropski oddelek”   
 

-     2. e: 3 izbirne ure (matematika, zgodovina, geografija)  
 

- 3. e: 3 izbirne ure: slovenščina,  0,5 ure kemije in 0,5 ure fizike, ter 0,5 ure zgodovine in 0,5 
ure dociologije (namenjeno seznanitvi z zgodovino, delovanjem in  spoznavnajem inštitucij 
EU, po možnosti tudi s storkovno ekskurzijo v Strasbourg in Bruselj).  
 

- 4. e:  program je identičen ostalim razredom zaključnegla letikaz enako izbiro maturitetnih 
predmetov za splošno maturo. 
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1.2.2. Program gimnazija, prilogojen program dijakom s statusom športnika (t.i. športni 
oddelek) 

 
- 2. š: 3 izbirne ure (matematika, športna vzgoja – v obliki športnega tabora, biologija oz. 

športna vzgoja: vsebine iz obeh predmetov, namenjen aktivnim športnikom)  
 

- 3. š: 3 izbirne ure (slovenščina, športna vzgoja – v obliki športnega tabora, laboratorijske vaje 
iz kemije in fizije, po 0,5 ure)  

 
- 4. š: program je identičen ostalim razredom zaključnegla letnika z enako izbiro maturitetnih 

predmetov za splošno maturo.  
 
1.2.3. Klasična gimnazija    

 

- 1. b: izbirnih ur ni. Razred je kombiniran oddelek z dijaki 1. c. V razredu je potekal skupni 
program sočasno, kadar pa sta se programa gimanzija in klasična gimnazija razlikovala, 
takrat je imel vsak del razreda samostojen pouk po predpisanem učnem načrtu.    
 

1. b program KG 1. c program gimnazija 

LAT  140 ur  GLA  - 1, 5 ure (52 ur) 

 LIK –   1, 5 ure  (52 ur)  

 
- 3. b: Razred je kombiniran oddelek z dijaki 3. c. V razredu je potekal skupni program 

sočasno, kadar pa sta se programa gimanzija in klasična gimnazija razlikovala, takrat je imel 
vsak del razreda samostojen pouk po predpisanem učnem načrtu.    
 
4 izbirne ure po izbiri dijakov in šole:  

- 70-urni program biologije 
- 70-urni program zgodovine umetnosti (s tem, da je nekaterim dijakom omogočeno 

zamenjavo premeta ZGU s KEM v vzporednem razredu programa gimnazija)   
 

3.b program KG  3. c program gimnazija 

ZGO 105 ur  ZGO 70 ur + 35 ur (izbirni progrma)  

SLO 140 ur + retorika  SLO 140 ur + retorika (izb. program) ) 

SOC 70 ur  SOC 70 ur + 35 ( izbirni program)  

LAT  105 ur  

PSI 70 ur    
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1. 3. Nerazporejene ure v 4. letniku v šolskem  letu 2020/2021 v skladu s Pravilnikom o 
normativih in standardih za izvajanje uizobraževalnih programov na področju srednjega 
šolstva (Ur. list RS, št. 62/2010)  in izbira predmetov za maturo v 4. letniku 

 

Dijaki vseh oddelkov /in obeh programov/ so pred vpisom v 4. letnik ob obveznem predmetniku 
4. letnika izbrali dva izbirna predmeta za splošno maturo, do normativih 29 ur tedensko. 
 
Zaradi istočasnega izvajanja predmetov v urniku so morali posamezni dijaki v prvem tednu 
pouka v septembru menjati skupino svojega izbirnega predmeta (teh dijakov ni bilo veliko). 
 

Dijak izbere 2 predmeta za splošno maturo, če pa skupina izbirnega predmeta šteje manj od 
17 (oz. 12) kanidatov, jim šola ponudi izbrani predmet le, če so na voljo izbirne ure iz fonda 
dodatnih ur.  
 
V  4. letniku  je bilo v skladu z normativi  MIZŠ  šoli odobreno dodatnih 840 ur pouka za  
oblikovanje skupin za pouk  in za vaje pri izbirnih  predmetih mature. 

 
Nerazporejene ure in izbirni predmeti v 4. letniku v šolskem letu  2020/2021 
(dokončno stanje 15. september 2020)  

 
Predmet  Število 

dijako 
Skupina I št. 

dijakov 
Skupina II 
št. dijakov 

Skupaj ure  
(za dijake) 

Opombe 
(organizacija dela) 

slovenščina 163   6 6x1 6 

matematika 163   6 6x1 6 

angleščina 163    6 6x1 6 

       

nemščina 9 9 0 2 1x2 2 

francoščina 9 9 0 2 1x2 2 

ruščina 20 20 0 2 1x2 2 

španščina 17 17 0 2 1x2 2 

latinščina 0 0 0 0 0 0 

geografija 53 25 28 3  2x3 6 

zgodovina 27 27 0 2 1x3 3 

kemija 49 24 25 4 1x(3+1) 8 

biologija 50 25 25 5 2x(4+1) 10 

fizika 30 15 15 4 2x(3+1) 8 

psihologija 22 22 0 6 1x (5+1) 5 

sociologija 36 18 18 6 2x (4+1)+1 11 

zg.umetnosti 10 10 0 6 1x (4+1) 5 

anj/mat V    2 2 x 1  2 

skupaj 
                                                                                                                                                      

84  ur  
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1.4. Skupine pri izbirnih predmetih, učitelji 

 

Razpored profesorjev v izbirnih maturitetnih predmetih v šolskem letu 2020/2021.  Skupine za  
posamezne izbirne predmete  so bile  oblikovane  po  prijavah  dijakov za pripravo k maturi, oddanih 
najkasneje do konca junija 2020. 
 

 

Predmet Profesor Razred Število dijakov 

Zgodovina   Andreja Kolar vsi oddelki 27 

Geografija  Jožica Grohar  vsi oddelki 25 

Matic Močnik 28 

Nemščina  Janez Ciperle  vsi oddelki 9 

Francoščina Barbara Osolnik Rajšek vsi oddelki 9 

Ruščina Marjeta Petek Ahačič vsi oddelki 20 

Španščina  Špela Oman vsi oddelki 17 

Zgodovina umetnosti  Ivan Golob vsi oddelki  10 

Kemija  Mojca Tolar    vsi oddelki 24 
25 Gašper Murn  

Biologija  Diana Curk  (Mateja Lavtar) vsi oddelki  25 

Diana Curk  (Mateja Lavtar)   25 

Fizika   Aljoša Erman vsi oddelki 15 

Anica Šaljaj 15 

Psihologija  Ivan Kokalj vsi oddelki  22 

Sociologija  Tanja Gartner vsi oddelki 18 

Tanja Gartner 1 
Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2020 

 
V vseh programih GIMNAZIJA  imajo dijaki 4. letnika obvezne predmete : SLO, MAT, ANG,  2. TJ: 
NEM/FRA/RUS/ŠPA, ZGO, FIL in ŠVZ. 
 
V vseh programih  4. letnika se iz fonda nerazporejenih ur v vsak razred doda po 1 uro pouka trem 
obveznim/temeljnim predmetom splošne mature, in sicer:  SLO, MAT, ANG. 

 
Dijaki  v programu  GIMNAZIJA imajo ob obveznih skupnih predmetih  najmanj 11 izbirnih ur za pouk 
dveh ali več predmetov za pripravo na splošno maturo 2021.  
 
Dijaki  v programu  KLASIČNA GIMNAZIJA imajo ob obveznih skupnih predmetih  najmanj 5 izbirnih ur za 
pouk dveh ali več predmetov za pripravo na splošno maturo 2021.  
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2. STROKOVNI IN DRUGI DELAVCI NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

2.1. PODATKI O ŠOLI  

 

Naslov: 

Gimnazija Škofja Loka, Podlubnik 1 b, 4220 Škofja Loka  

Matična številka: 5087864 

Davčna številka: 75358247 

TRR: Banka Slovenije SI 56 0110 0603 0696 061 

 

Telefoni:  

• tajništvo: (04) 518 33 30  

• ravnatelj:  (04) 518 33 32 

• računovodstvo: (04) 518 33 34  

• svetovalna delavka:  (04) 518 33 35 

• knjižnica: (04) 518 33 36 

• zbornica: (04) 518 33 37  

• pomočnica ravnatelja (04) 518 33 38   

• kabinet športne vzgoje: (04) 518 33 39 

• vzdrževalec učne tehnologije: (04) 518 33 41 

• kabinet biologija: (04) 518 33 42  

 

fax: (04) 518 33 40  

 

Internet: 

htp://www.gimnazija-skofjaloka.si                                                                        

e-mail: info@gimnazija-skofjaloka.si 

Wi-fi je brezplačno dostopen vsem dijakom in zaposlenim na šoli. 

  

2.2. UPRAVLJANJE ŠOLE  

 

2.2.1. Vodstvo 

 

Ravnatelj Jože Bogataj 

Pomočnica ravnatelja  Ana Prevc Megušar 

 

Šolska svetovalna služba  Saša Bogataj Suljanović 

Knjižničarka  Majda Kokalj Auguštiner 

 

 

Administracija 
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Poslovna sekretarka  Valentina Mohorič 

Računovodkinja Miha Šteharnik 

 

Šolska maturitetna komisija Jože Bogataj, predsednik 

Anica Šaljaj, tajnica  

 Andreja Dobrovoljc, članica  

 

Tehnično vzdrževanje 

Hišnik Iris Dumenčič 

Vzdrževalec učne tehnologije  Blaž Baškovec 

 

Uredniki spletne strani  Jože Bogataj, Ana Prevc Megušar, Valentina Mohorič 

 Tehnična podpora: Boomerank 

 

Skrbnica učbeniškega sklada Majda Kokalj Auguštiner 

Urničarka  Vesna Krvina 

 

2.2.2. Organi šole 

 

Svet šole Izvoljeni predstavniki učiteljev: Saša Bogataj Suljanović (predsednica), Irena Florjančič,  

Anica Šaljaj, Tatjana Žagar, Manca Čadež 

 Predstavniki sveta staršev: Ivan Demšar, Špela Maček, Jan Novak 

 Predstavnika Vlade RS: Doris Kužel, Klemen Štibelj  

 Predstavnik občine Škofja Loka: Tatjana Murn 

 Predstavnika dijakov: Erazem Čepin Novak, 4. e, Oskar Škulj, 4. e 

Strokovni kolegij Ravnatelj, pomočnica ravnatelja, vodja šolskega razvojnega tima, organizatorica programov 

OIV, predstavniki strokovnih aktivov   

 

Svet staršev izvoljeni predstavniki posameznih razredov na prvi sejoi izvoijo svoje predstavnike  

 

Šolski razvojni tim (ŠRT) vodja:  Saša Bogataj Suljanović 

Šolski sklad  predsednica upravnega odbora: Vesna Krvina 

Koordinatorici OIV  Ana Prevc Megušar, Irena Florjančič 

Dijaška šolska skupnost   mentorica Tanja Gartner, predsednik DŠS: Erazem Novak Čepin, 4. e 

Skupina za prehrane         vodja: Marija Gogala 

 
2.3. Profesorski zbor v šolskem letu 2020/2021 
 
 
Matej Albreht športna vzgoja, razrednik 2. š 

Jasna Miriam Batagelj španščina 

Nada Beguš slovenščina 

Nevenka Bertoncelj športna vzgoja, razredničarka 2. e  

Janez Ciperle  nemščina, razrednik 1. č  
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Diana Curk biologija 

Manca Čadež matematika, razredničarka 3. š 

Andreja Dobrovoljc matematika, razredničarka 2. a 

Milena Dolenec matematika 

Aljoša Erman fizika, razrednik 2. d 

Irena Florjančič slovenščina 

Janez Galzinja fizika 

Sonja Gartner zgodovina, razredničarka 4. b 

Tanja Gartner sociologija 

Marija Gogala biologija 

Ema Golob slovenščina, razredničarka 4. e  

Ivan Golob filozofija, zgodovina umetnosti 

Matic Gortnar angleščina, razrednik 4. d  

Jožica Grohar geografija 

Janez Kokalj psihologija 

Andreja Kolar zgodovina, razredničarka 3. e 

Alenka Kolenc Krajnik informatika 

Ivanka Krek geografija 

Aleš Križnar laborant 

Vesna Krvina matematika, razrednilarka 1. d 

Gašper Kvartič latinščina, razrednik 3. bc 

Mateja Lavtar biologija (nad.) 

Marko Luževič športna vzgoja  

Tanja Melihen športna vzgoja 

Matic Močnik zgodovina, geografija, razrednik 4. c 

Lili Mravlja nemščina  

Gašper Murn  kemija, razrednik 3. d  

Špela Oman  španščina, slovenščina 

Barbara Osolnik Rajšek francoščina  

Bernarda Pavlovec Žumer slovenščina, nadomestna razredničarka  4. b 

Marjeta Petek Ahačič ruščina, razredničarka 2. b 

Melita Perkovič slovenščina, španščina 

Matej Plestenjak likovna umetnost 

Ana Prevc Megušar glasba 

Mateja Prevodnik Mayland angleščina, razredničarka 1. bc 

Anže Rebič športna vzgoja, razrednik 4. š 

Anica Šaljaj fizika, razredničarka 2. c 

Neven Šverko kemija 

Nataša Šolar laborantka 

Marko Špolad matematika, razrednik 1. š 

Marija Tolar kemija, razredničarka 3. a 

Nataša Veber angleščina, razredničarka 4. a 

Nataša Zaplotnik angleščina, razredničarka 1. e 

Tina Zupančič biologija 

Tatjana Žagar slovenščina, razredničarka 1. a  
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2.4. Vodje strokovnih aktivov:  
 

2.4.1. Vodje aktivov za posamezno strokovno področje v šolskem letu 2020/2021, člani ŠRT 
 

      Slovenščina                      Irena Florjančič, prof., Melita Perkovič, prof. 
      Tuij jezik 2                        dr. Špela Oman, Marjeta Petek Ahačič, prof. 
      Matematika         Andreja Dobrovoljc, prof. 
      Naravoslovje        Mojca Tolar,prof.,  Aljoša Erman, prof.  
      Družboslovje        Ivica Krek, prof., Sonja Gartner, prof. 
      Šport                      Anže Rebič, prof.  
      Umetnost         Ana Prevc Megušar, prof. 

  
2.4.2. Zadolženi zavodenje posameznega strokovnega področja  
 
     Predmet                                         Vodja aktiva 

 
 
 
 

slovenski jezik Tatjana Žagar, prof. 
matematika Vesna Krvina, prof.  
angleščina Mateja Prevodnik Mayland, prof.     
nemščina Janez Ciperle, prof.   
francoščina Barbara Osolnik Rajšek, prof.   
latinščina Gašper Kvartič, prof. 
ruščina Marjeta Petek Ahači, prof.  
španščina dr. Špela Oman 
zgodovina Andreja Kolar, prof.   
geografija Matic Močnik, prof.    
biologija Marija Gogala, prof.     
kemija Gašper Murn, prof.   
fizika Aljoša Erman, prof.  
psihologija 
sociologija 

Ivan Kokalj, prof.  
Tanja Gartner, prof. 

glasba  
umetnostna zgodovina 
likovni pouk  

Ana Prevc Megušar, prof. 
Ivan Golob, prof.  
Ivan Golob, prof.  

filozofija Ivan Golob, prof.  
športna vzgoja Matej Albreht, prof.   
informatika 
knjižničarstvo 

Alenka Kolenc Krajnik, prof.   
Marija Kokalj Auguštiner, prof.  

svetovalno delo Saša Bogataj Suljanović, dipl. uni. psi.     

 
2.5. Razredniki v šolskem letu 2020/2021 
 
1. a: Tatjana Žagar, prof.  
1. bc: Mateja Prevodnik Mayland, prof  
1. č: Janez Ciperle, prof.   
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1. d: Vesna Krvina, prof.  
1. e: mag. Nataša Zaplotnik 
1. š: Marko Špolad, prof. 

 
2. a:  Andreja Dobrovoljc, prof. 
2. b: Marjeta Petek Ahačič, prof. 
2. c: Anica Šaljaj, prof.  
2. d: Aljoša Erman, prof. 
2. e: Nevenka Bertoncelj, prof. 
2. š: Matej Albreht, prof. 

 
3. a: Mojca Tolar, prof. 
3. bc: Gašper Kvartič, prof. 
3. d: Gašper Murn, prof. 
3. e: Andreja Kolar,  prof. 
3. š: Manca Čadež, prof.  

 
4. a: Nataša Veber, prof. 
4. b:(Bernarda Pavlovec Žumer, prof.  
4. c: Matic Močnik, prof. 
4. d: Melita Perkovič, prof. 
4. e: Ema Golob, prof. 
4. š: Anže Rebič, prof.  

 
 

3.  UČNI REZULTATI OB KONCU ŠOLSKEGA LETA 2020/2021 
 

Statistika popravnih (in drugih) izpitov v spomladanskem, jesenskem in izrednem roku v šolskem 
letu 2020/2021 
 
Statistični podatek za majski izpit  (24.- 26. maj 2021), dijaki zaključnega letnika 

 Število prijavljenih 
izpitov 

Število opravljenih 
izpitov  

% uspešnih 

Popravni izpiti 4 3 75% 
Predmetni izpiti  11 Izboljašno 4  36% 
Dopolnilni izpiti 1 opravljen 100% 

 
Statistični podatek za spomladanski rok (30. 6. – 5. 7. 2021) 

 Število prijavljenih 
izpitov  

Pozitivno opravljeni 
izpitov  

% uspešnih  

Popravni izpiti 101 48 48% 
Predmetni izpiti  4 1 25% 
Dopolnilni izpiti 12 7 58% 
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Statistični podatek za jesenski rok  (16. – 19. 8. 2021) in (7. (14.). 9. 2021)    

 Število prijavljenih 
izpitov 

Število opravljenih 
izpitov 

% uspešnih 

Popravni izpiti 110 58 53% 
Dopolnilni izpiti 15 11 73%  

Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2021 

  

Izpisani dijaki v šolskem letu 2020/2021  

Število  Razred Izpis/prepis  Število  Razred izpis 
2 dijakinji  1. a 31. 8. 2021     

3 dijaki  1. bc  31. 8. 2021 3 dijaki 2. b 31. 8. 2021 

6 dijakov  1. č 31. 8. 2021 2 dijaki  2. c 31. 8. 2021 

7 dijakov  1. d 31. 8. 2021 6 dijakov  2. d 31. 8. 2021 

2 dijaka  1. e  31. 8. 2021 3 dijaki  2. e 31. 8. 2021 

3 dijaki  1. š  31. 8. 2021 1 dijak 2. š 20. 10.  2020 

Skupaj 23  dijakov  Skupaj: 15 dijakov 

Skupaj izpisanih: 38 dijakov  
  Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2021 

 
Prepis dijakov na mednarodno maturo (Gimnazija Kranj in Gimnazija Bežigrad, Ljubljana) 

Ime in priimek Razred Datum vpisa 
1 dijakinja 2. a 31. 8. 2021 

2 dijakinji 2. e 31. 8. 2021  

Skupaj: 3 dijakinje   
  Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2021 

 
Med šolskim letom vpisani dijaki 

Ime in priimek Razred Datum vpisa 
dijakinja 2. c  6. 10. 2020  

  Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2021 

 

Ponavljalci v šolskem letu 2021/2022         

V 1. letniku V 2. letniku V 3. letniku  

1 dijakinja iz 1. a  
1 dijakinja  iz 1. b  
1 dijak iz  1. e  

1 dijakinja iz 2 b 
1 dijakinja iz 2. c  
 

1 dijakinja  iz 3. c  
2 dijaka  iz 3. d  
 

Skupaj: 3 dijaki Skupaj: 2 dijaka Skupaj: 3 dijaki  

Skupaj: 9 dijakov  
Vir: Gimnazija Škofja Loka, 15. september 2021 
 

Priloga 1: Uspeh dijakov ob koncu šolskega leta v šolskem letu 2020/2021 
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4. ŠOLSKI KOLEDAR, KOLEDAR SPLOŠNE MATURE IN REALIZACIJA POUKA  
 

 
4.1. Šolski koledar 
 
Letni potek pouka je določen s šolskim koledarjem, ki ga določa ustanovitelj. V šolskem letu  
2020/2021 je 190 šolskih dni za dijake 1. do 3. letnika in 165 šolskih dni za dijake 4. letnika. 
 
V šolskih dneh se izvaja: 
- pouk po urniku, 
- projektni dnevi po programu strokovnih aktivov, 
- predmaturitetni preizkusi, splošna matura,  
- dopolnilni, predmetni in popravni izpiti, 
- dejavnosti iz programa obveznih (strokovne ekskurzije, športni dnevi, obiski gledaliških predstav, 

koncertov in  umetniških galerij) in izbirnih vsebin, najavljenih v internem katalogu OIV za šolsko 
leto 2020/2021 (tečaji tujih jezikov, priprave na tekmovanja v znanju, dejavnosti in druge). (gl. 
Katalog OIV Gimnazije Škofja Loka za šolsko leto 2020/2021, priloga LDN)  

- druga dela za učitelje kot jih določa 119. člen ZOFVI.  
 

Določene vsebine programov OIV so vezane tudi na različna predmetna področja, zato se 
dogovorjeno število ur pripiše tako uram pouka določenega predmeta kakor tudi uram OIV.  
Programi obveznih vsebin potekajo v dopoldanskem času ali tudi po pouku v popoldanskem času, 
kadar gre za obisk gledaliških predstav, koncertov, organizacijo športnih taborov in projektnih 
dnevov in zato učitelji naslednji dan nenapovedano ne preverjajo znanja za oceno.   
 
Ocenjevalni  obdobji  za dijake 1., 2. in 3. letnika: 
- 1. obdobje od  1. 9. 2020 do 15. 1. 2021 ali skupno 87  šolskih dni 
- 2. obdobje od 16. 1. 2021 do 24. 6. 2021 ali skupno 103 šolski dnevi. 

 
Ocenjevalni  obdobji  za 4. letnik: 
- 1. obdobje od 1. 9. 2020 do 15. 1. 2021  ali skupno 87 šolskih dni 
- 2. obdobje od 16. 1. 2020 do 20. 5. 2021 ali skupno 78 šolskih dni. 
 
Predmaturitetni preizkus za dijake 4. letnika ni več predpisan in obvezen. Po sklepu pedagoške 
konference (junij 2011) je Gimnazija Škofja Loka ohranila predmaturitetne preizkuse v obliki, kot so 
potekali doselj, le da brez logistične podpore RIC-a ter finančne  podpore MIZŠ.  
 
Predmaturitetni preizkusi so potekali v času od 2. marca 2021 do konca marca 2021. Po sklepu 
RIC-a so v torek, 2. marca 2021, dijaki pisali predmaturitetni preizkus iz materinščine (izpitna pola 1 
– literarni esej).   
 
Dan šole, ki je sicer namenjen strokovnemu izobraževanju delavcev Gimnazije Škofja Loka,  v 
šolskem letu 2020/2021 ni bil realiziran.  
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Koledar splošne mature 2021 (gl. šolski koledar in koledar splošne mature 2021)   
Maturitetni esej iz slovenskega jezika je bil 4. maja 2021 (izpitna pola 1). 
Ostali pisni izpiti splošne mature so potekali v času od  29. 5. do 16. 6. 2021.    
Ustni izpiti na splošni maturi so potekali od 16. do 22. 6. 2021. 
 
Roki za popravne, predmetne, dopolnilne in diferencialne izpite so bili v šolskem koledarju v skladu 
s Pravilnikom o ocenjevanju  znanja v  srednjih šolah: 
- izpitni rok:  spomladanski:  30. 6.  do 5. 7. 2021 in jesenski: od 17. do 19. avgusta 2021. 
- predmetni izpit za  dijake  4. letnika: 24. – 27. 5. 2021 
- predmetni izpiti za dijake 3. letnika potekajo v času popravnih izpitov,  
 
Priloga št. 2:  Šolski koledar Gimnazije Škofja Loka za  šolsko leto 2020/20. 
Priloga št. 3: pregled realizacijepo predmetih in posameznih razredih 
 
4.2. Realizacija pouka v šolskem letu 2020/2021 z upoštevanjem zaprtja šole zaradi epidemije 
covid-19 
 

- Zaradi epidemije covid-19 je bil pouk v živo prekinjen 12. oktobra 2020 do 15. februarja 2021, ko 
so k pouku prišli dijaki zaključnega letnika.  

- 8. marca 2021 se je vrnila k pouku v šoli polovica dijakov nižjih letnikov po modelu C, kar 
pomeni, da so bili vsak drug teden doma in se izobraževali na daljavo. Tako smo izmenično 
poučevali dijake do 17. maja 2021, ko so se v šolo vrnili vsi dijaki nižjih letnikov.  

- Do pričetka pisnih izpitov na splošni maturi je potekala priprava na maturo po posameznih 
razredih, v času od 24. do 26. 5. 2021 smo prvič po šolskem koledarju izvedli tudi  majski izpitni 
rok (popravni in predmetni izpiti).  

- Realizacija pouka je bila kljub temu zelo dobra. Po pričakovanju je bila nekoliko nižja realizacija  
pouka v 4. letniku, kjer se je pouk po šolskem koledarju končal že 21. maja. Izpada pouka zaradi  
bolezenskih odsotnosti in udeležbe učiteljev na seminarjih skoraj ni bilo, saj so bila ob 
odsotnostih zagotovljena nadmeščanja z drugimi predmeti. Učitelji so z veliko mero 
odgovornosti za  svoje delo skušali nadomestiti vsako odpadlo uro.  

 

Kljub navedenim oviram je bila realizacija v povprečju dobra; v 1., 2. in 3. letniku  je presegla 96%, 
kar se po merilih MIZŠ šteje kot sprejemljiva realizacija.  
 
Del programa, predvsem dejavnosti in obvezne izbirne vsebine, je bil do konca februarja 2021 
opravljen v popoldanskem času v dneh pouka ali ob sobotah, v času zaprtja šole smo izvedli en 
kulturni in en športni dan.  
  
4.2. Potek pouka v šolskem letu 2020/2021 (ko je potekal v živo z dijaki)  
 
- Pouk je potekal  v  času  med 7.15. in 14.40. uro in v celoti v skladu z urnikom šole. 
- Šolska malica: za dijake 1., 2. in 3. letnika od 9.45 do 10.30, za dijake 4. letnika pa od 10.35 do 

11.20. (op.: Ko je pouk potekal v živo z dijaki v šoli) 
- Vsi šolski odmori trajajo 5 minut. 
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- Urnik se je spremenil ob polletju – vaje pri biologiji, kemiji in fiziki, zamenjava teorije likovne 
umetnosti z likovnim poukom, dodatne vaje pri informatiki. 

- Ljudska univerza je gimnaziji omogočila uprabo 2 učilnic in 1 kabineta, gimnazija pa ji je te ure 
najema vrnila s posojanjem učilnic v popoldanskem času. Za pouk športne vzgoje je šola 
uporabljala eno tretjino velike športne dvorane, eno oz. dve manjši telovadnici in prostor s  
fitness opremo. 

- Izbirni maturitetni predmeti so potekali po prirejenem urniku.  
 

4.3. Obisk pouka v po razredih in letnikih  - izostanki: 
 

1. letnik SKUPAJ opr. 
ure 

SKUPAJ ur neop. in 
nedoločeno 

2. letnik SKUPAJ  ur opr. SKUPAJ ur  
% neop. in nedoločeno 

1.a 963 5  2.a 1210 10  

1.b 630 80  2.b 1585 69  

1.c 373 31  2. c 579 97  

1. č 1481 164  2.d 1260 163  

1.d 1528 164  2.e 1487 65  

1.e 752 65  2.š 1874 106  

1.š 1205 65     

 

3. letnik SKUPAJ ur 
opr. ure 

SKUPAJ ur  neop. in 
nedoločeno 

4. letnik SKUPAJ ur  opr. SKUPAJ  
ur  neop. In 
nedoločeno 

3.a 595 41  4.a 1172 43  

3.b 382 6  4.b 2178 31   

3.c 862 21  4.c 1300 72  

3.d 820 41  4.d 1032 107  

3.e 1588 128  4.e 1020 42  

3.š 1149 113  4.š 238 2  

Skupaj: obisk v šolskem letu 2020/2021 skupaj: opr: 94,2 %, neopr: 5,8% 
Vir. eAsistent, 24. 6. 2021 
 

4.4. Statusi 

• Statuse ureja 17. člen Zakona o gimnazijah (Ur. list RS, št. 68/17 in 6/18-ZOI- 1) in določbe 
Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli. (Ur. list RS, št. 30/2018 z dne 26. 
4. 2018)  

• Pravila o prilagajanju obveznosti dijaka v šoli (statusi)  so dijaki  izvajali v skladu  s Sklepom o 
odobritvi statusa, ki jim je bil podeljen v septembru inj oktobru 2020. 

• Ker so se  ob uveljavljanju internega statusa pojavljali tudi učni neuspehi dijakov, jim je bil v 
skladu s pravili status začasno odvzet do izboljšanja ocen. 

 
Odobreni statusi dijakom Gimnazije Škofja Loka v šolskem letu 2020/2021 
 

izobraževanje po dveh programih 6 dijakov 

Status dijaka tekmovlaca v znanju 0 
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Status perspektivnega športnika 8 dijakov  

Skupaj 14 dijakov 
Vir: e-Asistent, 24. 6. 2021 

 
V skladu z internim šolskim redom, odobren interni status   
(Obvestila dijakom 2020/2021: poglavje IV, člen 18 – 21) 

Interni status (uradno v e A)  21 dijakov  

  

5. SPLOŠNA MATURA 2021 

 
Maturitetne izpite na splošni maturi 2021 je opralvjalo 161 redno vpisanih dijakov Gimanzije 
Škofja loka (od 163 dijakov) in vsi dijaki so mature uspšeno pravili (100%). Dva dijaka ne 
izpolnjujeta pogojev za opralvjanje mature.  
 
11 dijakov je bilo ocenjenih z od 30 do 34 točkami in so prejeli maturitetno  spričevalo  s 
pohvalo.  
Zlati maturanti na splošni maturi na Gimnaziji Škofja Loka  2021 so: Hana Bevk, Katarina 
Gorišek, Nika Kalan, Lina Kopač, Nejc Marolt, Kaja Perčič, Jerca Polak,  Nika Štular, Mina Šubic, 
Mirjam Vene in Nejc Vene. 
 
 Grafični prikaz rezultatov SM 2021 (spomladanski rok) Gimnazije Škofja Loka:  

 
Vir: RIC, 2021 (rdeče: državno povprečeje, zeleno: rezultati po točkah na Gimnaziji Škofja Loka 
 

Za celotno Slovenijo je povprečje 20,93 točk, na naši šoli pa je povprečje 22,66 točk.  
 
Vse možne točke (8) je pri slovenščini doseglo 11 kandidatov, na višjem nivoju pri matematiki 3 
kandidati, pri angleščini 8 kandidatov,  2 kandidata pri španščini, 1 kandidat pri nemščini in 1 
kandidatka pri ruščini.  
 
- Slovenščina: Lana Gorinjac, Katarina Gorišek, Luka Kokalj, Lana Mrak, Katarina Omejc, Kaja 

Perčič, Jerca Polak, Sara Prosen, Leon Ravnihar, Nika Štular, Katarina Zupančič  
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- Matematika: Sara Buh, Lina Kopač, Nejc Vene,  
- Angleščina: Hana Bevk, Blaž Debeljak, Manca Debenc,  Katarina Gorišek, Kaja Perčič,  Jerca 

Polak, Klara Rajšek, Mina Šubic,  
- Nemščina: Vasja Hafner, 
- Ruščina: Nastja Emeršič,  
- Španščina: Nika Bernik, Maša Sladič.  
 
Povprečne točke na maturi 2021 (spomladanski rok): 

 Država Šola 

Št. kand. Točke Št. kand. Točke 

SLO 4694 4,85 159 5,33 

MAT-O 3595 3,53 124 4,01 

MAT-V 1119 5,71 34 5,82 

ANG-O 2814 3,70 100 3,99 

ANG-V 1753 5,93 56 6,32 

FRA 63 4,24 9 4,33 

NEM-O 357 3,86 6 4,67 

NEM-V 74 6,51 1 8,00 

RUŠ-O 44 4,59 16 4,56 

RUŠ-V 19 7,68 3 7,33 

ŠPA-O 180 4,31 13 4,23 

ŠPA-V 52 7,06 3 7,67 

BIO 957 3,82 51 4,18 

FIZ 980 3,84 30 4,00 

KEM 1392 3,84 48 3,83 

GEO 1625 3,66 50 4,00 

ZGO 786 3,67 26 3,58 

UZG 280 3,77 10 3,30 

SOC 751 3,67 36 3,97 

PSI 1476 3,74 21 3,62 

 
Povprečno št. točk: 

- Država – 20,93 (4686 kandidatov) 

- Šola – 22,66  (158 kandidatov) 

Prireditev “Slovo generaciji” je tudi letos zaradi epidemiološkega stanja v državi potekala 
okrnjeno. Od letošnjih maturantov smo se poslovili v  petek, 24. septembra. Zaradi pravil NIJZ 
smo lahko povabili le zlate maturante. T. i. »Slovo generacije« smo pripravili v Sokolskem domu 
ob prisotnosti župana občine Škofja Loka Tineta Radinje in predstavnika prve generacije 
škofjeloških gimnazijcev g. Ivana Hafnerja, ki je davnega 1950/1951 sam sedel v gimnazijske 
klopi. Po ravnateljevem nagovoru in pozdravu obeh gostov, ki sta se kot nekdanja škofjeloška 
gimnazijca vsak po svoje spominjala šolskih dni, je g. Hafner podelil priznanja Gimnazije Škofja 
Loka letošnjim zlatim maturantom. 
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PREGLEDNICA MATURANTOV NA ŠKOFJELOŠKI GIMNAZIJI   
Število dijakov, ki so zaključili škofjeloško gimnazijo v zadnjem desetletju.  

šolsko leto   ženske moški skupaj   št. odd. 

2010/2011  109 52 161 6 

2011/2012 84 49 133 5 

2012/2013 96 51 147 6 

2013/2014  103 44 147 6 

2014/2015 98 47 145 6 

2015/2016 86 44 130 5 

2016/2017  73 33 106 4 

2017/2018 66 35 101 4 

2018/2019 93 50 143 6 

2019/2020 103 52 155 6 

2020/2021 107 54 161 6 

Skupaj od leta  
1954 /1955 

2402 4338 6901   

 

 6. SODELOVANJE  DIJAKOV PRI PEDAGOŠKEM DELU  

 

6.1. Dijaki in oddelčna skupnost 
   
Dijaki so sodelovali pri načrtovanju in izvajanju različnih nalog: 
- pri oblikovanju in izvajanju temeljnih pravil v šoli,  
- pri načrtovanju in izvajanju interesnih dejavnosti v šoli. 
 
Dijaki so svoje predloge in stališča uveljavljali: 
- na razrednih urah, ob pomoči razrednika, 
- v sodelovanju  z mentorji za posamezne dejavnosti, 
- v odboru Dijaške šolske skupnosti in z  razpravo v dijaškem parlamentu. 
- ob pomoči šolske svetovalne delavke,  
- ob podpori vodstva šole. 

 
6.2. Skupnost dijakov gimnazije 
 

Dijaška skupnost  je na začetku šolskega leta 2020/2021 štela skupno 612 dijakov; 402 dekleti  in  

210 fantov.  
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Odbor Dijaške šolske  skupnosti  je bil v minulem šolskem letu  dejaven. Člani odbora so med 
šolskim letom: 
- pripravili in izvedli volitve predsednika dijakške skupnosti 
- pripravili program dela Dijaške skupnosti, 
- spremljali izvajanje  programa skupnosti, 
- sodelovali v nekaterih obšolskih dejavnostih na šoli, 
- sodelovali na sejah Sveta šole  
- sodelovali na sejah Sveta staršev. 
 
Velika večina dijakov je pravila o šolskem redu upoštevala, med kršitvami šolskega reda pa so 
tudi v minulem šolskem letu izrazito prevladovali neopravičeni izostanki, tako pri urah   
napovedanih preverjanj znanja, kot tudi  prve in zadnje ure  pouka.  
   

6.3. Priznanja in nagrade 
 
S sklepom 11. pedagoške konference 20. maja 2010 je pedagoški zbor sprejel pravila za 
podeljevanje nagrad in priznanj dijakom Gimnazije Škofja Loka (1. – 7. člen Šolskih pravil, 
Obvestila dijakom 2020/2021)  
 
Za dobre učne rezultate in  uspešno delo v obšolskih dejavnostih  so bila dijakom izrečena tudi 
številna priznanja, pohvale in nagrade. Dijakom so bila izrečena priznanja za dosežke pri: 
 
- tekmovanjih v znanju (na regisjkem, državnem in mednarodnem nivoju), 
- raziskovalnih nalogah, 
- dejavnostih v šoli, 
- šolskih športnih tekmovanjih, 
- prostovoljnem socialnem delu 
- odlični učni uspeh 

 
V skladu s 5. členom Šolskih pravil Gimnazije Škofja Loka knjižne nagrade za odličen učni uspeh 
prejmejo naslednji dijaki:  
 

1.a 
Sara Benedičič 

1.bc 
Ana Petrovac 
Ana Marolt 

1.č 
Daša Pečar  

1.d 
Leja Jamnik  

1.e 
Dora Suljanović  

1.š 
Vita Renko 
Ažbe Matevž  

 2.a 
Jedrt Šinkovec 
Meta Šipec  

2.b 
Neja Skočir  

2.c 
Alenka Kržišnik  

 2.d 
Sara Polajnar  

2.e 
Hana Oblak  

2.š 
Lea Kokalj  

 3.a 
Lučka 
Kozamernik  

3.bc 
Valentina Šink  

 3.d 
Jakob Kavčič  

3.e 
Urška Gruden  

3.š 
Lovro Kavčič  
 

4. a 
Sara Buh 
 

4. b 
Kaja Perčič 

4. c 
Eva Vižin 

4.d 
Ela Oblak 

4.e 
Klara Rajšek 

4.š 
Jan Pipp, 
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V šolskem letu 2020/2021 smo imeli samo enega dijaka  (Nejc Sušnik) na  naravoslovni olimpijadi za 
dijake do 16 let. Prejme knjižno nagardo po izboru mentorja. (5. člen Šolskih pravil)   

 
6.4. Dijaki, ki so prejeli priznanja za dosežke pri delu v šoli, so navedeni v Letopisu  2020/2021.  
 
6.5. Zlata priznanja  in državni prvaki na tekmovanjih  v znanju dijakov Gimnazije Škofja Loka 
za šolsko leto 2020/2021. 
 
Gl.: Zlata prizanja dijakov Gimnazije Škofja Loka v šolskem letu 2020/2021 v Letopisu Gimnazije 
Škofja Loka, september 2020.  
 
6.7. Dejavnosti, ki so jih dijaki izvajali ob pouku, so navedene v Letopisu 2020/2021. 
 
6.8. Socialno zdravstvena zaščita  dijakov – opravljeno v skladu z LDN  
  
6.9. Skladi na Gimnaziji Škofja Loka  
 
6.9.1. Učbeniški sklad  
 
Na spletni strani šole so objavljeni seznami vseh učbenikov in delovnih zvezkov, ki se na šoli 
uporabljajo v tekočem šolskem letu, in naročilnica s seznamom učbenikov, ki si jih je mogoče 
izposoditi v šolskem učbeniškem skladu. Poslovanje poteka v skladu s Pravilnikom o učbeniških 
skladih. V skladu s Pravilnikom se tudi izvajajo vsi potrebni postopki in opravila.  
 
V preteklih letih se je na šoli postopno oblikoval bogat učbeniški sklad. Vsako leto si učbeniške 
komplete izposodi več kot 95 % dijakov. Natančnejši podatki za šolsko leto 2020/2021 so 
razvidni iz poročila o delovanju učbeniškega sklada, ki smo ga septembra 2020 predstavili na 
Svetu staršev.  Podatki bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. 
 
Evidence: 
- vodenje evidence vseh učbenikov, 
- vodenje evidence izposojenih učbenikov po posameznih uporabnikih, 
- vodenje evidence pridobljenih in porabljenih sredstev sklada (računovodstvo), 
- vodenje evidence odpisanih učbenikov. 
 
Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Majda Kokalj Auguštiner.  
 

6.9.2. Šolski sklad  
 
Šolski sklad na Gimnaziji  Škofja Loka  posluje v skladu veljavnimi predpisi in dogovori. 
Osnovni namen šolskega sklada je z zbranimi sredstvi vsem udeležencem  v šoli omogočiti  
boljše pogoje za delo. 
 
Sredstva  Šolskega sklada se uporabijo: 
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- za  papir za pisna preverjanja pri vseh predmetih, 
- za fotokopije za vsa učna gradiva in fotokopije testnih pol, 
- kot  nadomestilo za rabo šolskih atlasov za geografijo in zgodovino,  
- za  letopis šole, za izdajanje šolskega glasila dijakov, 
- za vzdrževanje vodnega bara, 
- za uporabo priročnikov in leposlovnih knjig iz šolske knjižnice /berila za maturo/, 
- za uporabo in vzdrževanje računalnikov v knjižnici šole, namenjenih  dijakom šole, 
- za druge namene, ki jih potrdi Svet staršev. 
 
Sredstva za šolski skad prispevajo starši dijakov, nadzor nad njihovo porabo pa  spremljata Svet 
staršev in Svet šole. Starši in dijaki v šolski sklad so  v lanskem šolskem letu prispevali skladno s 
sklepom Sveta staršev in Sveta šole po 23 evro. Zaradi epidemije je bila šola »zaprta« od oktobra 
do marca in zato je svet staršev sklenil, da šola pošlje le eno položnico v višini 23 EUR za celotno 
šolsko leto. Dokumentacija je v tajništvu in računovodstvu šole.   
 
Predsednica Šolskega sklada je bila prof. Vesna Krvina.  
 
Priloga 4: Poročilo o poslovanju šolskega sklada za leto 2020/2021 (obravnavano na svetu staršev 
septembra 2021)  

 
6.9.3. Sklad Gaudeamus 
 

Sklad solidarne pomoči dijakinjam in dijakom Gimnazije Škofja Loka se napaja z dejavnostjo 
DRUŠTVA GAUDEAMUS, ki ima osnovni namen s prostovljnimi prispevki pomagati  tistim 
dijakom gimnazije, ki  potrebujejo pomoč pri  plačilu  različnih stroškov, nastalih v času  
gimnazijskega  šolanja.  
 
Pomoč dijakom obsega delno kritje  stroškov, največ do 1/3 vseh stroškov za: 
- plačilo  vstopnin  in potnih stroškov za  gledališke in druge predstave,  ki so  namenjene  

vsem gimnazijcem; 
- plačilo stroškov obveznih  strokovnih ekskurzij za dijake; 
- plačilo stroškov  maturantske ekskurzije, ki jo organizira šola;    
- plačilo drugih dijakovih stroškov za  šolo, ki jih potrdi odbor sklada. 
 
Dejavnost  društva v šolskem letu 2020/2021 je načrtovana z naslednjimi akcijami:  
- september 2020: nabirka prostovoljnih pripsevkov s strani staršev na prvih rodfitlejskih 

sestankih 
- Prošnja na Občino Škofja Loka za pomoč skladu Gaudeamus.  
 
Predsednik upravnega odbora sklada je Matic Močnik, prof.  
 
Več informacij v Obvestilih dijakom 2020/2021 in v Letopisu za 2020/2021.  

 
6.9.4. Društva v okviru Gimnazije Škofja Loka  
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Omenenja društva so samostojne pravne osebe, ki delujejo na Gimnaziji Škofja Loka z veljavnim 
statutom in društvenimi pravili. Dejavnosti društev: glej letna poročila. 
 
- Kultrurno društvo Kamniti most, predsednica društva Ana Prevc Megušar, prof.  
- Športno društvo Janez Petenel, predsednik društva: Matej Albreht, prof.  
 
V okviru Gimnazije Škofja Loka je delovalo tudi društvo Crescendo, simfonični orkester in 
mešani pevski zbor. Dirigent in zborovdja: Žiga Kert.  

 
7. IZVEDBENI  PREDMETNIK  v šolskem letu  2020/2021 

 
Izvedbeni predmetnik je bil realiziran v skladu s predpisanim programom in z LDN. 
 

8.  ŠRT  v  šolskem  letu  2020/2021 

 
ŠRT je prirpavil dve srečanji v januarju in februarju 2021 (vpis in informativni dan). Zaradi zaprtja 
šole se člani ŠRT niso več srečali, o tekoči problematiki smo se pogovarjali na videokonferencah.  
 

9. PEDAGOŠKE  KONFERENCE   -  opravljene v skladu z LDN za šolsko leto 2020/2021. V času 
epidemije korona virusa je ravnatelj skliceval redne video pedagoške konference. Zapisniki s 
prilogami so v e zbonici in v šolski dokumentaciji. 

 

10. HOSPITACIJE  - opravljene v skladu z LDN. Poročila in zapisniki so v tajništvu šole. 
Opravljenih je bilo 10 hospitacij pri strokovnih delavcih šole pri različnih predmetih.  

 

11. VPIS V ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 
Gimnazija Škofja Loka je načrtovala v šolskem letu  2021/2022  vpis v: 
- 5 oddelkov programa gimnazija  
- 1 oddelek programa klasična gimnazija  
 
Tuj jezik 2: 
Za vpis v šolsko leto 2021/2022 je Gimnazija Škofja Loka poleg angleščine ponudila dijakom 
izbiro enega izmed naštetih jezikov: ruščino, nemščino, francoščino in španščino, in sicer: 
- do največ  60 mest (2 skupini) nemščine 
- do 30 mest (1 skupina) francoščine 
- do 40 mest (2 skupini) ruščine  
- do 40 mest (2 skupini) španščine.  

 
Dijaki se se pred vpisom v 1. letnik  lahko sami odločili o izbiri smeri in drugega tujega jezika. 
Šola je v okviru razpisa skušala upoštevati njihovo prvo izbiro. 
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Smeri so načrtovane tako, da se lahko vsak dijak po 3. letniku odloča o izbiri vseh predmetov, ki  
so v programu gimnazije maturitetni (razen filozofije in informatike). Dijaki za splošno maturo 
2022 izmed možnih predmetov niso izbrali latinščine in ne umetnostne zgodovine.  
 
Sodelovanje v mreži gimnazij, ki izvajajo program klasična gimnazija (KG)  
 
V avgustu 2017 so se ravnatelji gimnazij, ki izvajajo program KG (to so: Gimanzija Poljane, Prva 
gimanzija Maribor, I. gimnazija v Celju, Gimnazija Novo mesto in Gimnazija Škofja Loka) že šesto 
leto sestali z namenom, da za leto 2020/2021 pripravimo strategijo dela in promocije programa 
KG v osnovnih šolah.  
 
Oblikovani so bili timi učiteljev (lat, slo, zgo, fil) in realiziran je bil naslednji program srečanj: 
 
- avgust 2020: sestanek ravnateljev KG  na Prvi gimnaziji Maribor: načrtovanje šolskega leta  

in načrt sprememb: Kako naprej v klasični gimnaziji?   
- Filozofski vikend v CŠOD v Bohinju, za dijake 4. b:  9. – 11. 10. 2020, organizacija in izvedba: 

Janez Ciperle, prof., prof.,  Gašper Kvartič, prof. 
- srečanje dijakov slovenskih klasičnih gimnazij prestavljeno na naslednje leto   
- srečanje  pevskih zborov klasičnih gimnazij je prestavljeno za eno leto.  
- strokovna ekskurzija v Oglej - zaradi epidemije odpovedano.  
- Emona, projektni dan za 2. b – zaradi epidemije odpovedano   
- Sestanki aktiva KG po načrtu v LDN.  
 
Iz šolske kronike za šolsko leto 2020/2021 

 
Priprava za vpis v šolsko leto 2020/2021 je obsegala:   
- obveščanje osnovnih šol  v širšem zaledju naše šole o pogojih in možnostih šolanja 

na Gimnaziji Škofja Loka, 
- navezovanje  neposrednega stika s svetovalnimi službami na osnovnih šolah  
- dan odpratih vrat oz. delavnice za nadarjene učence devetih razredov regije, petek 20. 

oktober 2020 (na temo čas)  
- obveščanje o možnostih vpisa v lokalnih medijih – radio, TV, časopisi, 
- priprava tiskane informacije (publikacija  Dobrodošli na Gimnaziji Škofja Loka v šolskem letu 

2021/2022)  o šoli  za vse udeležence informativnega dne, 
- Šolska  svetovalna delavka, posamezni učitelji in ravnatelj so skupaj  z dijaki obiskali osnovne 

šole v širši regiji (Kranj, Škofja Loka, Medvode, Selška in Poljanska dolina)  
 
- Strategija dela v programu KG (posebna ekipa, srečanja preko celega šolskega leta)  
- Priprave na  informativni dan so potekale v januarju 2021, vodili so jih: 

- Jože Bogataj ravnatelj, 
- Saša Suljanović Bogataj, šolska svetovalna delavka,  
- Milena Dolenec je odgovorna za logistično izvedbo informativnega dne,  
- vsi strokovni delavci v šoli, ki so predstavili svoje delo in dejavnosti. 
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Informativn idan smo izvedli v petek, 12. , in v soboto, 13. februarja 2021, na daljavo preko 
aplikacije zoom.  

 

12. SODELOVANJE  ŠOLE  S  STARŠI 

Razpored govorilnih ur in roditeljski sestankov za šolsko leto 2020/2021* 

ponedeljek, 7. september 
2020 

Ob 17.30: RS za starše dijakov 3. bc , oddelčni   
 

torek,  8. september 2020 ob 17.30: RS za starše dijakov 4. letnika, oddelčni   
                  RS za  starše dijakov 1. a in 1. bc, skupni in oddelčni  

sreda, 9. september 2020  ob 17.30: RS za starše dijakov 3. letnika, oddelčni  
                  RS za  starše dijakov 1. č  in 1. d, skupni in oddelčni 

četrtek, 10 septembra 2020  ob 17.30: RS za starše dijakov 2. letnika, oddelčni 
                  RS za  starše dijakov 1. e  in 1. š, skupni in oddelčni 

četrtek, 12. september 2019 ob 17.30: RS za starše dijakov 1. letnika, skupni in oddelčni 

ponedeljek, 21. september 
2020  

Ob 17.30: RS za starše dijakov 3. e , oddelčni   
 

5. november 2020 ob 17. uri: GU za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika 
 

10. december 2020   ob 17. uri: GU za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika 

21. januar 2021 
(na daljavo)  

ob 17.30 : RS za starše dijakov 1. letnika (analiza 1. polletja) 
ob 17. uri: GU za starše dijakov 2., 3. in 4. letnika  

11. februar 2021 
(na daljavo) 

ob 17.30: RS za starše dijakov 4. letnika, skupni (splošna matura in 
 vpis na univerzo), evalvacija  

3. marec 2021  
(na daljavo) 

ob 17. uri: GU za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika 

8. april 2021  
(na daljavo) 

ob 17. uri: RS za starše dijakov 2.letnika, skupni in oddelčni  
ob 18. uri: RS za starše dijakov 3. letnika, skupni in oddelčni  
ob 17.30:  RS za starše dijakov 1. letnika, oddelčni 

6. maj 2021 
(v živo)  

ob 17. uri:  zadnje GU za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika  
v tekočem šolskem letu  

*Šola je organizirala RS in GU le v primeru, da je bilo to glede na epidemiološko situacijo in ukrepe NIJZ možno.  

 
Starši dijakov Gimnazije Škofja Loka so bili vabljeni tudi na dopoldanske govorilne ure pri 
razrednikih oz. posameznih profesorjih. Razpored dopoldanskih govorilnih ur je bil objavljen 20. 
septembra 2020 (1. polletje)  in 1. februarja 2021 (2. polletje) na šolski spletni strani.  
Poleg navedenih smo po potrebi med šolskim letom organizirali sestanke tudi za posamezne 
oddelke, če so za to dali pobudo razrednik, dijaki, starši, šolska svetovalna delavka ali učiteljski 
zbor.  
 
Učiteljski zbor šole se je kot vedno zavzemal za odkrito in konstruktivno sodelovanje z dijaki in 
starši, zavedajoč se, da uspešno šolo lahko ustvarjamo le s sodelovanjem vseh. V skladu s tem 
načelom zaposleni v šoli tudi v prihodnje pričakujemo od staršev ustrezen odnos do šole in do 
zaposlenih. 
 



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 stran 27 

 

Učiteljski zbor šole si pridržuje pravico do strokovne presoje o pedagoških vprašanjih,  zato ne 
more upoštevati vsakršnih stališč, kritik in predlogov s strani uporabnikov, če le-te niso 
argumentirane, strokovne in če so učitelji prepričani v ustreznost in zakonitost ravnanja. 
 
12.1. Seje sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 
 
- 15. oktober 2020  -  1. seja sveta staršev  v novem šolskem letu (LDN za novo šolsko leto)  
- 28. januar 2021 (preko zooma) – pregled dela ob polletju, predstavitev dela skladov, 

potrditev finančnega načrta  
- 28. februar 2021: (2. dopisna seja) -  Letno poročilo za 2020: potrditev poslovnega in 

finančnega načrta za 2021, pregled terjatev in ocena ravnatelja  
- 22. junij 2021: 3. seja (nesklepčna), v nadaljevanju dopisna.  
 
Zapisniki sestankov sveta staršev hranimov šolski dokumentaciji.  

 

13. STROKOVNO  IZPOPOLNJEVANJE  ZAPOSLENIH 

 
Strokovno izobraževanje je bilo opravljeno v skladu s planom izobraževanj v posameznih 
strokovnik aktivih in pri strokovnih delavcih šole. V spomladanskem času so bila zaradi 
epidemije vsa izobraževanje za strokovne  delavce odpovedana oz. so izjemoma potekala 
nadaljavo.  
 
Šola je učiteljem plačala dejanske stroške izobraževanja, največ v znesku do 250 EUR na 
zaposlenega (po potnem nalogu, dnevnice in prevozni stroški).  Podrobnejše poročilo o 
sodelovanju učiteljev na strokovnih spopolnjevanjih in plačilu stroškov je hranjeno v  
dokumentaciji šole. Poročilo o opravljenih seminarjih in stroških izobraževanj je shranjeno v 
računovodstvu šole.  
 

• stroški, izplačani za izobraževanje strokovnih delavcev: skupaj 941,35 EUR (leto poprej 
2.545 EUR, v šolskem letu 2018/2019 -11.825 EUR) 

 

• stroški, obračunani za spremstvo dijakov skupaj: 364,40 EUR (leto poprej 7.032 EUR, v 
šolskem letu 2018/2019 - 6.107 EUR)  
 

Izplačanih sredstev za potrebe izobraževanja strokovnih delavcev in spremstva dijakov (plačila 
kotizacij, dnevnice, obračun kilometrin….). Skupaj: 1.305,75 ali 27 EUR/delavca (leto poprej: 
9.577 EUR oz. 175 EUR/delavca, v šolskem letu 2018/2019 skupaj: 17.932 EUR).  
 
 
 

14. SODELOVANJE  ŠOLE  Z  JAVNOSTJO  IN DRUGIMI  USTANOVAMI   

 
Poročila o opravljeni projketih so v skladu z LDN  in objavljena v Letopisu 2020/2021. 



Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 stran 28 

 

Seje sveta šole so bile opravljene v skladu z najavo, poročila pa  so hranjena v  arhivu  šole. 
 

15. PROGRAM OBVEZNIH IN  IZBIRNIH VSEBIN ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
Program OIV je bil realiziran v okrnjeni obliki glede na možnosti in pravila NIJZ.  Dijaki so opravili 
predpisane programe  in predpisano število ur obveznih izbirnih vsebin. Od marca dalje so bile 
izbirne vsebine v programih OIV B1 in B2 realizirane glede na dane možnosti vendar brez 
mobilnosti dijakov (narodne in medanrodne izmenjave, strokovne ekskurzije). Učitelji so med 
zaprtjem šole pripripravljali dijake na tekmovanja, če je le-to bilo.  

 
Poročilo o opravljenih dejavnostih je objavljeno v  Letopisu šole 2020/2021. 
 

16.  POROČILO ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

Poročilo je pripravila šolska svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanović, univ. dipl. psih, in je 
objavljeno v Letopisu šole 2020/2021.   
       

17. ŠOLSKA  KNJIŽNICA – POROČILO O DELU V ŠOLSKEM LETU  2020/2021 

 
Poročilo o opravljenih dejavnostih je objavljeno v Letopisu šole 2020/2021 in v letnem poročilu. 
Poročilo je pripravila Majda Kokalj Auguštiner. 
 

18. ŠPORT   

  
 Opravljeno v skladu z najavo - objavljeno v  Letopisu 2020/2021. 
        

19. SAMOEVALVACIJSKO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Ravnatelj je v skladu z 48. in 49. členom ZOFVI (Ur. list RS, št. 115/03 in 36/08) dolžan pripraviti 
skupaj s člani ŠRT samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto. Datum: konec decembra 
2021, pripravljeno za februarsko sejo sveta zavoda.  
 

 

Letno poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je pripravil in uredil 
Jože Bogataj, ravnatelj.  
 
 

30. september 2021 
 

 

Jože Bogataj, ravnatelj  
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Poročilo je predstavljeno in sprejeto na seji sveta zavoda v četrtek, 14.  oktobra 2021.  
 

 
 
 
 

.  
Predsednica sveta šole 
Saša Bogataj Suljanović  
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POROČILO O IZVEDBI 
 LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

  ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
PRILOGE 

 
 

 

 

1. Šolski koledar za šolsko leto 2020/2021  

2. Realizacija pouka po predmetih in razredih (preglednica) za šolsko leto 2020/2021 

3. Uspeh ob koncu šolskega leta 2020/2021 (preglednica) 

4. Poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2020/2021 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Škofja Loka, september 2021 

 

 


