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Škofijska gimnazija Vipava 
 

DIJAŠKI DNEVNIK 
 
 
 
 

• je osebni dokument dijaka Škofijske gimnazije Vipava 
• povezuje dijaka, starše in šolo; 

 
 

Vladimir Anžel, 
r a v n a t e l j  

 
 
 
 
Ime in priimek:  
 
 
_________________________________________________________ 
 
Razred:  
 
 
_________________________________________________________ 
 
Naslov:  
 
 
_________________________________________________________ 
 
Domači telefon:  
 
 
_________________________________________________________ 
 
GSM:  
 
 
_________________________________________________________ 
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Škofijska gimnazija Vipava 

 
Š K O F I J S K A    G I M N A Z I J A    V I P A V A 
 
 
USTANOVITELJ: ŠKOFIJA KOPER 
 
 
NASLOV ŠOLE:    GORIŠKA 29 
                             5271 VIPAVA 

 
 

NASLOV DIJAŠKEGA DOMA ŠGV:    GRABRIJANOVA 19 
                                5271 VIPAVA 
 
TELEFONSKE ŠTEVILKE ŠOLE 
tajništvo:   05/365 53 10 
ravnatelj:  05/365 53 11 
pomočnik ravnatelja: 05/365 53 13 
svetovalna služba:  05/365 53 14 
zbornica:  05/365 53 12 
kaplan za šolo:  05/365 53 30 
 
TELEFONSKE ŠTEVILKE DIJAŠKEGA DOMA 
recepcija:   05/365 54 11 
pomočnica ravnatelja za DD:  05/365 54 24 
kaplan za dijaški dom:  05/365 54 10 
 
ELEKTRONSKI NASLOVI 
šola: ravnatelj@sgv.si 
dijaški dom: urska.doblehar@sgv.si 
 
SPLETNA STRAN: www.sgv.si 
Facebook: facebook.com/skofijskavipava/ 
Instagram: instagram.com/skofijskagimnazijavipava/ 
 
NAMEN PUBLIKACIJE 
 
Z informacijami v tej knjižici želimo predstaviti vzgojno-izobraževalno delo naše gimnazije, prispevati 
k boljši obveščenosti in spodbuditi dijake, starše in profesorje k še večji ustvarjalnosti in sodelovanju. 
 

   

mailto:urska.doblehar@sgv.si
http://www.sgv.si/
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Škofijska gimnazija Vipava 
 

I. ORGANIZIRANOST ŠOLE IN ZGODOVINA 
 
Korenine, iz katerih raste ŠGV, segajo v leto 1952, ko je v Vipavi pričelo delovati Malo semenišče, 
in v leto 1957, ko je bila v okviru Malega semenišča v Vipavi ustanovljena Srednja verska šola 
Vipava, ki je delovala do leta 1991 in izvajala program klasične gimnazije. Srednja verska šola 
Vipava ni bila javno priznana, obiskovali pa so jo lahko le fantje, ki so izrazili željo za študij na teološki 
fakulteti. Od 1957 do 1991 se je v Srednji verski šoli Vipava šolalo 554 fantov. Med njimi je danes 
več kot 200 duhovnikov v vseh slovenskih škofijah, med njimi je tudi več profesorjev na Teološki 
fakulteti v Ljubljani in dva škofa. Prizadevanja za javno priznanje so obrodila sadove šele ob 
slovenski osamosvojitvi in demokratičnih spremembah. Na podlagi zakona o zavodih je Škofijski 
ordinariat Koper 15. 5. 1991 ustanovil Škofijsko gimnazijo Vipava. 
 
Škofijska gimnazija Vipava je bila verificirana z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport 26. 7. 1991 
štev. 601-81/91. Vpisana je v razvid izobraževalnih organizacij. Ministrstvo za šolstvo in šport je 10. 
6. 1992 podelilo Škofijski gimnaziji Vipava koncesijo za opravljanje javne službe na ravni srednjega 
izobraževanja po programu gimnazija. Koncesijo za dijaški dom smo dobili 7. 10. 1994. Škofija Koper 
je 6. 3. 1998 z Aktom o ustanovitvi uredila in uskladila organizacijo in dejavnosti dosedanjega zavoda 
Škofijske gimnazije Vipava z novimi predpisi. 
S šolskim letom 1999/2000 smo pouk pričeli v novih prostorih, ki so sad truda mnogih v koprski 
škofiji, predvsem pa sad darežljivosti vseh dobrotnikov, ki so s svojimi prispevki omogočili izgradnjo 
novih prostorov. Vsi, ki so pri gradnji sodelovali in zanjo prispevali, so se zavedali, da gradijo za 
prihodnost, za tretje tisočletje z upanjem, da bodo iz gimnazije prihajali mladi kot zdrave in močne 
osebnosti, ki bodo prevzele in dale svoj delež v življenju družin, župnij, škofije, Cerkve, pa tudi države 
in naroda. Dobrotniki v koprski škofiji so svojo naklonjenost in podporo Škofijski gimnaziji Vipava 
izkazali tudi s podporo pri prenovi in izgradnji dijaškega doma. Ta je bila končana z začetkom 
šolskega leta 2001/2002.  
Škofijska gimnazija Vipava je danes zasebni zavod, ki mladim po končani osnovni šoli daje možnost 
celostne vzgoje in dobre izobrazbe na temelju humanističnih in krščanskih vrednot. Zavod je 
ustanovljen za opravljanje vzgoje in izobraževanja ter drugih dejavnosti, ki so s tem povezane in so 
navedene v Aktu o ustanovitvi. Vzgojno in izobraževalno dejavnost opravlja zavod predvsem po 
programu splošne gimnazije in dijaškega doma. Škofijska gimnazija Vipava daje javnoveljavno 
izobrazbo na srednji stopnji. Dijaki zaključijo štiriletno šolanje z maturo. Maturanti naše gimnazije 
lahko po maturi nadaljujejo študij na najrazličnejših fakultetah. 
 
V šolskem letu 2022/2023 je na šoli skupaj 252 dijakov v enajstih oddelkih. V dijaškem domu biva 
85 dijakov, ki so razvrščeni v štiri vzgojne skupine.  

 

 
Izvedbo pouka in vseh dejavnosti so zadnja šolska leta precej krojili epidemija novega korona 
virusa in s tem povezani ukrepi za preprečevanje širjenja  bolezni covid 19. V šolskem letu  
2022/2023 načrtujemo običajen potek dela celotne ustanove, pouka in dejavnosti, prilagajali pa se 
bomo trenutnim epidemiološkim razmeram in navodilom ustreznih državnih organov.
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Škofijska gimnazija Vipava 

II. ORGANI ŠOLE 
 

Akt o ustanovitvi, Zakon o gimnazijah in drugi pravilniki določajo naslednje organe zavoda: svet 
zavoda, ravnatelja, pomočnika ravnatelja za šolo, pomočnika ravnatelja za dijaški dom, svet staršev, 
komisijo za pritožbe, kolegij, učiteljski in vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, vzgojitelje vzgojnih 
skupin, razrednika, vzgojitelja, strokovne aktive, komisijo za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
na ŠGV, šolski razvojni tim (ŠRT) ter druge strokovne skupine (time). 
 

Svet šole  
 

Akt o ustanovitvi določa, da svet zavoda sestavlja 11 članov: trije predstavniki ustanovitelja, štirje 
predstavniki delavcev zavoda, dva predstavnika staršev in dva predstavnika dijakov. 
 

Ravnatelj  
 

Ravnatelj ŠGV je Vladimir Anžel. 
 

Pomočnik ravnatelja za šolo 
  

Pomočnik ravnatelja za šolo je Alojz Grahor. 
 

Pomočnik ravnatelja za dijaški dom 
 

Pomočnica ravnatelja za dijaški dom je Urška Doblehar. 
 

Svet staršev 
 

Akt o ustanovitvi v 17. členu določa, da starši uresničujejo svoje interese v svetu staršev. Svet 
staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po dva predstavnika. V svetu staršev so 
sorazmerno zastopani tudi starši dijakov, ki so v dijaškem domu. 
 

Pritožbena komisija 
 

Stalni člani komisije so: Robert Rolih, vzgojitelj v DD, Suzana Kugonič, prof., zunanji član Sonja 
Simonič, prof., in nadomestni člani: Simon Cigoj, vzgojitelj v DD, Bojana Pižent Kompara, prof., in 
Erik Simonič, prof. 
 

Komisija za vodenje Dijaškega solidarnostnega sklada ŠGV. 
 

Člani komisije, ki vodijo Dijaški solidarnostni sklad ŠGV, so ravnatelj, svetovalna delavka, 
predstavnik ustanovitelja, predstavnik zaposlenih in predstavnik staršev.  

Kolegij 
 

Je posvetovalni organ vodstva ŠGV. Člani so: ravnatelj, pomočnik ravnatelja za šolo, pomočnica 
ravnatelja za dijaški dom in vodja svetovalne službe.   
 

Šolski razvojni tim (ŠRT) 
 

Člani ŠRT so: Alojz Grahor ― vodja, Teja Pišot, Suzana Kugonič, Tatjana Božič, Nadja Pregeljc, 
Petra Rep, Primož Erjavec in Kristina Prosen. 
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Škofijska gimnazija Vipava 

III. DELAVCI ŠGV 
Profesorski in vzgojiteljski zbor 2022/2023 

ŠT. PREDMET Ime Priimek 
1 VIK, KAPLAN V ŠOLI Primož Erjavec 
2 VIK Gabriel Kavčič 
3 SLO Tatjana Božič 
4 SLO Bojana Pižent Kompara 
5 SLO Irena Krapš Vodopivec 
6 POMOČ. RAV. ZA ŠOLO, MAT Alojz Grahor 
7 MAT Jana Kete 
8 MAT Miha Šušteršič 
9 ANG Danijela Fabčič 
10 ANG Sonja Matelič 
11 NEM Nataša Sever 
12 ITA Barbara Eisenzopf 
13 LAT Polonca Zupančič 
14 ZGO Jernej Vidmar Bašin 
15 ZGO Andrej Vovk 
16 ŠVZ Suzana Kugonič 
17 ŠVZ Erik Simonič 
18 ŠVZ Daniel Sušnik 
19 GEO Teja Pišot 
20 BIO Kristina Prosen 
21 BIO Tina Zupančič 
22 KEM Jana Grohar 
23 KEM Marija Slavec 
24 RAVNATELJ, FIZ Vladimir Anžel 
25 FIZ Sebastjan Mozetič 
26 SOC Martina Smrdel 
27 PSI Ksenija Šarb Lebič 
28 FIL Polona Strnad Bensa 
29 LIK, KNJIŽNICA Matejka Fajdiga 
30 GLA Igor Hodak 
31 INF Bogdan Urdih 
32 LABORANTKA Nadja Pregeljc 
33 SVETOVALNA SLUŽBA Petra Rep 
34 VZGOJITELJ Simon Cigoj 
35 POM. RAV. ZA DD, VZGOJITELJ 

 

Urška Doblehar 
36 KAPLAN V DD Ivan Likar 
37 VZGOJITELJ Robert Rolih 
38 VZGOJITELJ Kristina Slejko 

 
Svetovalna služba 
 

Petra Rep – svetovalna delavka, vodja svetovalne službe  
Primož Erjavec – šolski kaplan 
Ivan Likar – kaplan v dijaškem domu 
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Škofijska gimnazija Vipava 

Ostali zaposleni v šolskem letu 2022/2023 
 

Za urejenost papirjev v tajništvu in računovodstvu skrbita: Nadja Ferjančič in Bojana Bone 
 

Za opremo skrbi vzdrževalec učne tehnologije Danijel Mikulčič. 
Za ubrano petje pevskih zborov skrbi Tina Hostnik. 
  
Za urejenost šole skrbijo čistilke: Neva Dostičič, Marija Kodele, Jolanda Koren in Atila Kovač. 
 

Za stavbe v šoli in domu skrbi hišnik Leon Prelc. 
 
 

Za urejenost dijaškega doma skrbita čistilki: Helena Blanuša in Gabrijela Sluga.  
Perica v dijaškem domu je Jožica Gostiša. 
 
 

Za pripravo hrane v domu in šoli skrbijo zaposleni v kuhinji: Danijela Bajc, Helena Černilogar, Mari 
Čuk, Barbara Koren, Jolanda Koren, Vesna Krapež, in Erik Vončina. 
 

Zadolžitve zaposlenih v šolskem letu 2022/2023 
 

Razredniki in sorazredniki: 
Razred Razrednik Sorazrednik 

1. a Jana Kete Marija Slavec 
1. b Jernej Vidmar Bašin Matejka Fajdiga 
2. a Nataša Sever Teja Pišot 
2. b Jana Grohar Polonca Zupančič 
2. c Danijel Sušnik Irena K. Vodopivec 
3. a Erik Simonič Polona Strnad 
3. b Sonja Matelič Igor Hodak 
3. c Kristina Prosen Bogdan Urdih 
4. a Tatjana Božič Andrej Vovk 
4. b Miha Šušteršič Tina Zupančič 
4. c Sebastjan Mozetič Ksenja Š. Lebič 

   
Vzgojitelji: 

Skupina Vzgojitelj 
1. vzgojna skupina (1. in 4. letnik) Robert Rolih 

2. vzgojna skupina (2. letrnik) Urška Doblehar 
3. vzgojna skupina (2. letnik) Simon Cigoj 
4. vzgojna skupina (3. letnik) Kristina Slejko 
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Škofijska gimnazija Vipava 
Vodje strokovnih aktivov 
 

V šolskem letu 2022/2023 delujejo na ŠGV naslednji strokovni aktivi: 
Aktiv Vodja 
za slovenščino Irena Krapš Vodopivec  
za tuje jezike ANG, NEM, ITA, LAT Barbara Eisenzopf 
za matematiko in informatiko Bogdan Urdih 
za naravoslovje – BIO, KEM, FIZ Kristina Prosen 
za družboslovje, umetnost in duhovnost Polona Strnad 
za športno vzgojo Erik Simonič 
razrednikov Alojz Grahor 

 

Zunanji sodelavci  2022/2023 
 

Polona Ličen – mentorica likovnega krožka 
Po potrebi bomo za izvajnaje dejavnosti pridobili še druge zunanje sodelavce. 
 
Druge zadolžitve zaposlenih in mentorstvo 
 

• šolska kronika: Jernej Vidmar Bašin 
• stiki z javnostjo in mediji: Bojana Pižent Kompara 
• fotokronika in fotokrožek: Nadja Pregeljc 
• tajnik šolske maturitetne komisije: Irena Krapš Vodopivec 
• skrbnik elektronskih evidenc, administrator OIV: Danijel Mikulčič  
• knjižnica, učbeniški sklad: Matejka Fajdiga 
• spremljanje in koordinacija projektov: Kristina Slejko 
• spletne strani ŠGV: Danijel Mikulčič in Bogdan Urdih 
• objavljanje v elektronskih medijih: Polonca Zupančič 
• mentor dijaške skupnosti in koordinator prostovoljskega dela: Petra Rep 
• koordinator dni duhovnosti in mentor animatorskega krožka: Primož Erjavec 
• gledališki in glasbeni abonma: Polona Strnad Bensa 
• mentor za mešani zbor: Sonja Matelič 
• zborovodja: Tina Hostnik 
• novinarski krožek: Tatjana Božič 
• matematični krožek: Alojz Grahor, Miha Šušteršič, Jana Kete 
• biološki krožek: Kristina Prosen in Tina Zupančič 
• kemijski krožek: Marija Slavec in Jana Grohar 
• fizikalni krožek: Sebastjan Mozetič 
• fitnes za dijake: Suzana Kugonič  
• mali nogomet: Daniel Sušnik 
• mali nogomet za dekleta in odbojka: Erik Simonič 
• mentor domske skupnosti, plezanje, planinski krožek in šah: Simon Cigoj 
• rekreacija v DD (medskupinsko vzgojno delo): vzgojitelji 
• domska kronika in učenje kitare v DD: Robert Rolih 
• filmski večeri in ustvarjalne delavnice: Urška Doblehar 
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Škofijska gimnazija Vipava 

• večeri z gosti in kuharska delavnica v DD: Kristina Slejko 
• medijska, svetopisemska in pogovorna skupina v DD: Ivan Likar 

 

 
Druge zadolžitve v šolskem letu 2022/2023 
 

• spoznavni dan: Primož Erjavec in Kristina Slejko za DD 
• slovo od maturantov: Barbara Eisenzopf 
• miklavževanje: Tatjana Božič, Miha Šušteršič, Sebastjan Mozetič 
• dan odprtih vrat: Alojz Grahor, Bojana Kompara, Bogdan Urdih, Robert Rolih in Kristina Slejko   
• adventnica: Primož Erjavec  
• izdelava šolskih jaslic in domskih jaslic: Daniel Sušnik, Robert Rolih in Kristina Slejko 
• obeležitev kulturnega praznika: Tatjana Božič, Bojana Pižent Kompara in Irena K. Vodopivec 
• informativni dan: Alojz Garhor, Barbara Eisenzopf, Simon Cigoj 
• predaja ključa: Miha Šušteršič in Sonja Matelič 
• zaključna prireditev: Danijela Fabčič  
• Naši večeri: Jana Grohar 

 
Strokovne skupine na ŠGV 2022/2023 
 

Covid skupina: Danijela Fabčič, Sebastjan  Mozetič, Teja Pišot, Nadja Pregeljc, Erik Simonič, Danijel 
Mikulčič, Robert Rolih in Simon Cigoj. 
Tim za ekskurzije za 1. letnik: Jernej Vidmar Bašin, razredniki in sorazredniki prvega letnika. 
 

Tim za ekskurzije za 2. letnik: Nataša Sever, razredniki in sorazredniki drugega letnika. 
 

Tim za ekskurzije za 3. letnik: Sonja Matelič, razredniki in sorazredniki tretjega letnika. 
 

Tim za prilagajanje šolskih obveznosti: Alojz Grahor, Erik Simonič, Matejka Fajdiga, Petra Rep. 
 

 
IV. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
 

Na šoli izvajamo gimnazijski program, ki se po štirih letih zaključi z maturo. Program je primeren za 
dijake, ki imajo dobre delovne in učne navade, sposobnost abstraktnega mišljenja, veselje in voljo 
do učenja ter namen nadaljevati študij na univerzi.  
 

Predmetnik Škofijske gimnazije Vipava je 29. 1. 1998 obravnaval Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje in 2. 2. 1998, štev. odpr.-58/98 izdal sklep: 
"Na podlagi 17. in 25. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Strokovni svet RS za 
splošno izobraževanje ugotavlja, da program Škofijske gimnazije Vipava zagotavlja enakovreden 
izobrazbeni standard kakor program splošne gimnazije." 
 

Predmetnik naše gimnazije je predmetnik splošne gimnazije s posebnostjo pri dveh predmetih: veri 
in kulturi ter latinščini. Vera in kultura je obvezni štiriletni predmet za vse dijake. Latinščina pa je 
izbirni predmet. Ob koncu prvega letnika se dijaki odločijo med latinščino in informatiko za izbirni 
predmet drugega, tretjega in četrtega letnika.   
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Škofijska gimnazija Vipava 
Predmetnik Škofijske gimnazije Vipava 

 
 Tedensko število ur Skupno ur Dodatno ur Končno ur 

Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik v štirih letih za maturo v štirih letih 

Obvezni štiriletni predmeti 
VERA IN KULTURA 1 1 1 1 140   
SLOVENŠČINA 4 4 4 4 560 +1 595 
MATEMATIKA 4 4 4 4 560 +1 595 
ANGLEŠČINA 3 3 3 3 420 +1 455 
ITALIJANŠČINA/ 
NEMŠČINA 3 3 3 3 420 +1 455 
ZGODOVINA 2 2 2 2 280 +3 395 
ŠPORTNA VZGOJA 3 3 3 3 420   

Obvezni predmeti 
LATINŠČINA/ 
INFORMATIKA - 3 

3 
3 
3 

2 
2 

280 
280 

+4 
- 

420 
- 

GLASBA 1,5 - - - *52   
LIKOVNOST 1,5 - - - *52   
GEOGRAFIJA 2 2 2 - 210 +3 315 
BIOLOGIJA 2 2 2 - 210 +4 350 
KEMIJA 2 2 2 - 210 +4 350 
FIZIKA 2 2 2 - 210 +4 350 
PSIHOLOGIJA - 2 - - 70 +4+2 280 
SOCIOLOGIJA - - 2 - 70 +4+2 280 
FILOZOFIJA - - - 2 70   
INFORMATIKA 2 - - - 70   
Skupaj 33 33 33 24 4305   
Nerazporejene ure - - - 9 315   
SKUPAJ 33 33 33 31-33 4550-4620   

OIV 90 90 90 30 300   
 

    * Po 18 dodatnih ur pouka za vsak predmet poteka v okviru OIV. 
 
 
 

OBVEZNI MATURITETNI PREDMETI IZBIRNI MATURITETNI PREDMETI 

SLOVENŠČINA TUJI JEZIK: ITALIJANŠČINA, NEMŠČINA, 
ANGLEŠČINA  

MATEMATIKA ZGODOVINA 
TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA, ITALIJANŠČINA 

 NEMŠČINA LATINŠČINA 

 GEOGRAFIJA 
 BIOLOGIJA 
 KEMIJA 
 FIZIKA 
 PSIHOLOGIJA 
 SOCIOLOGIJA 
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V. OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
 
Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah. OIV so dejavnosti, ki jih šola ponuja 
dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. V gimnaziji OIV obsegajo skupaj 300 
ur, in sicer v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur. 
 
OIV se delijo na tri sklope ur: 1. vsebine, obvezne za vse, 
     2. vsebine, obvezne za tip gimnazije, 
     3. vsebine po dijakovi prosti izbiri. 
 
 
Predvideno število ur za OIV iz 1. in 2. sklopa (obvezne za vse in obvezne za tip gimnazije) mora dijak 
zbrati do konca 4. letnika. Do konca vsakega letnika pa mora dijak imeti opravljenih skupaj 90 ur OIV, ne 
glede na to, v kateri sklop spadajo. 
 
Če se dijak zaradi višje sile v katerem od prvih treh letnikov ne more udeležiti programa OIV iz 1. ali 2. 
sklopa, potem naj: 

- pri izvajanju manjkajočih vsebin sodeluje takoj v naslednjem letniku; 
- če manjkajoče vsebine naslednje leto niso organizirane, naj sodeluje pri predvideni alternativi 

(objava na spletu); 
- če dijaku na začetku 4. letnika manjkajo obvezne ure OIV iz nižjih letnikov, naj se z izvajalcem ali s 

koordinatorjem OIV dogovori, na kakšen način bo opravil svojo obveznost.  
 
Kadar dijak zbere pri posamezni vsebini iz 1. in 2. sklopa večje število ur, kot je obvezno, se višek ur 
avtomatično prenese v seštevek ur za 3. sklop. 
 
Vsak dijak dobi do 10. oktobra natančno informacijo, katere vsebine in kolikšno število ur OIV mora še 
opraviti. 
 
Za vodenje evidence ur OIV je v šolskem letu 2022/23 na ŠGV zadolžen Danijel Mikulčič. Strokovno 
skupino, ki spremlja posodobitev OIV vodi pomočnik ravnatelja. 
 
Celoten katalog vsebin, ki na ŠGV štejejo za OIV, je objavljen na spletnih straneh šole. V naslednji tabeli je 
prikazan samo seznam glavnih sklopov OIV. 
 
Opombe k tabeli: 
(op. 1) Vsako leto je obvezna ena gledališka predstava, v štirih letih pa ena operna ali baletna predstava. 
(op. 2) V 4. letniku je en športni dan za dijaka obvezen, tudi če že ima dovolj ur OIV s tega področja. 
(op. 3) Mentor določi število ur.  
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1) URE, OBVEZNE ZA VSE 

minimalno predvideno 
število ur 

v posameznem letniku 
obvezno 

ur 
1. 2. 3. 4. 

Državljanska kultura 5 7 18 5 20 
Knjižnično informacijska znanja 12 3 3 3 15 
Kulturno-umetniške vsebine (op. 1) 25 25 25 25 20 
Športni dnevi: eden jeseni, eden pozimi (op. 2) 12 12 12 12 35 
Zdravstvena vzgoja 1 7 1 9 15 
Vzgoja za družino, mir in nenasilje 18 18 14 12 40 

2) URE OBVEZNE ZA TIP GIMNAZIJE  
Kulturno-umetniške vsebine: likovno področje 8 10 10 10 18 
Kulturno-umetniške vsebine: glasbeno področje 15 3 3 3 18 

3a) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola nudi  
Logika (op. 3)     

Ra
zli

ka
 do

 sk
up

ne
ga

 
po

tre
bn

eg
a š

tev
ila

 ur
. 

Medpredmetne vsebine  (eksk., tabori, drugo) 41 51 39 53 
Metodologija raziskovalnega dela 10 10 10 10 
Obvladovanje tipkovnice 30 30 30 30 
Prostovoljno socialno delo  80 80 80 80 
Prva pomoč x 15 x 15 
Cestno prometni predpisi x x 20 x 
Športni tabori in šole v naravi 22 22 22 22 
Učenje za učenje 5 x 10 x 
Verstva in etika 18 18 13 15 
Sodelovanje pri predstavitvi šole (op. 3)     

3b) DIJAKOVA PROSTA IZBIRA – šola prizna  
Presežek ur A in B nad obvezno vsoto 

(op. 3) 

Ra
zli

ka
  d

o s
ku

pn
eg

a 
po

tre
bn

eg
a š

tev
ila

 ur
. 

Krožki, ki v šolskem letu potekajo na šoli 
Priložnostna pomoč zaposlenim na šoli 
Prostovoljski projekti v domačem okolju dijaka 
Glasbena šola 
Organiziran športni trening 
Animatorstvo 
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VI. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 
Druge dejavnosti v šolskem letu 2022/2023 načrtujemo kot da jih bomo izvajali v neepidemioloških 
razmerah. Izvedbo v posameznem časovnem obdobju prilagajamo trenutnim epidemiološkim 
razmeram in navodilom ustreznih državnih organov. 

1. Dnevi duhovnosti 
V šolskem letu so za dijake vsakega oddelka organizirani dnevi duhovnosti, ki trajajo od srede zvečer 
do sobote popoldne. Dnevi se izvajajo v domovih duhovnosti Klanec, Log pod Mangartom, Trnje in 
Vojsko. Posamezni oddelek se lahko dogovori za organizacijo dodatnih dni duhovnosti. 
 

2. Spoznavni dan 
Z dijaki prvega letnika in njihovimi starši se pred začetkom šolskega leta dobimo na spoznavnem dnevu.   

 

3. Pevski zbori, glasbena zasedba  
V šolskem letu 2022/2023 deluje mešani pevski zbor. Če bodo dijaki izrazili pripravljenoist, lahko 
organiziramo stalno ali priložnostno delovanje drugih zborov ali orkestra. 
Zasedbe sodelujejo na šolskih prireditvah ter na drugih nastopih in revijah. 
 

4. Krožki 
Dijaki se lahko vključijo v različne krožke in obšolske dejavnosti, ki jih profesorji razpišejo in ponudijo 
na začetku šolskega leta. Redno in zavzeto sodelovanje dijakov v krožkih upoštevamo pri OIV. 
V šolskem letu 2022/2023 bodo delovali naslednji krožki: 
• novinarski  
• animatorski 
• fizikalni 
• matematični 
• biološki 

• kemijski 
• likovni 
• mali nogomet za dekleta in 

fante 
• odbojka 

• fitnes 
• priprava na tekmovanja 
• drugi krožki glede na interes

 

5. Prostovoljno socialno delo 
Prostovoljsko delo vzpodbuja mlade k solidarnosti z vsemi, ki potrebujejo pomoč, in k zavedanju, 
da največ dobiš, če nekomu nekaj daš.  
Dijaki ŠGV sodelujejo pri prostovoljnem socialnem delu v okviru več akcij: 

• akcijo »Postani moj prijatelj« izvajamo v sodelovanju s Centrom CIRIUS Vipava,  
• prostovoljno delo v Centru starejših Pristan Vipava,   
• program »Popoldan na Cesti« izvajamo v sodelovanju s Škofijsko Karitas Koper. 

 

6. Ekskurzija po Sloveniji 
Ekskurzije po Sloveniji so določene z Letnim delovnim načrtom. Izvedene bodo glede na epidemiološke 
razmere, predvidoma 26. 4. 2023. V prvem letniku dijaki spoznajo Beneško Slovenijo ali/in Rezijo, v 
drugem Tržaško, v tretjem okolico Celja.  
 

7. Ekskurzije po Evropi 
Ekskurzije po Evropi spadajo v dejavnosti, ki dopolnjujejo redni pouk in jih odobrijo starši ter svet šole. 
V šolskem letu 2022/2023 so načrtovane ekskurzije za: 1. letnik v vzhodno Slovenijo, Porabje in 
Budimpešto od 30. 5. do 2. 6. 2023, 2. letnik v Rim od 30. 5. do 3. 6. 2023, 3. letnik na Dunaj od 16. 6. 
do 19. 6. 2023, 4. letnik v Pariz od 11. 9. do 16. 9. 2022. 
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8. Mednarodne izmenjave 
V začetku leta se dokončujejo in pripravljajo končna poročila podaljšanih in izvedenih programov: 
Maths alive  + KA229 in  Erasmus + KA229 Europe, our future.  V tem šolskem letu nadaljujemo projekt 
Erasmus+ KA1 za izmenjavo učiteljev, pripravljamo dvostranske izmenjave  s šolo v Grenoblu 
(Francija) in Požega (Hrvaška). Prav tako se izvaja priprava naslednjih projektov Erasmus+. 
Spodbujamo tudi krajše individualne mobilnosti dijakov, in sicer predvsem v države, kjer lahko 
izboljšajo znanje drugega tujega jezika. Šola si bo poleg že vsega naštetea prizadevala tudi za 
pridobitev akreditacije na področju Erasmus+ projektov.  
 

9. Športne dejavnosti 
Kot redno dejavnost za fante in dekleta izvajamo mali nogomet, fitnes in odbojko. Dijaki bodo zastopali 
šolo s sodelovanjem na različnih športnih srečanjih na občinski, regijski ali državni ravni. Udeležili se 
bomo tudi športnih tekmovanj med zasebnimi katoliškimi gimnazijami. Športi, ki jim dajemo prednost 
so: nogomet, košarka, odbojka, atletika in fitnes. Posamezni dijak lahko zastopa šolo na tekmovanju v 
športni panogi, ki jo sicer trenira v klubu, če je tekmovanje organizirano za šole. V šolskem letu 
organiziramo dva športna dneva: zimski (zimski športi in  plavanje) ter spomladanski – športno srečanje 
kat. gimnazij in pohod. 
Izvedemo tudi projekt »Škofijska teče«.  
 

10. Dejavnosti v dijaškem domu ŠGV 
Dijaki v dijaškem domu se lahko v prostem času udeležujejo naslednjih aktivnosti: igranje kitare, 
rekreacija, večeri z gosti, filmski večeri v šoli in DD ter domska ustvarjalnica. 
 
VII. ORGANIZACIJA DELA ŠOLE IN DIJAŠKEGA DOMA 
Enoizmenski pouk ― dopoldne 
Na naši gimnaziji poteka pouk v eni izmeni, in sicer v dopoldanskem času. Redno traja od 7.30 do 
14.00 (7 ur). Dve tretjini dijakov se dnevno vozi v šolo. 
 

Šolske ure in odmori  (Razpored ur se med šolskim letom lahko spremeni.) – za prvo skupino
1. ura: od 7.30 do 8.15    4. ura: od 10.45 do 11.30 
2. ura: od 8.20 do 9.05    5. ura: od 11.35 do 12.20 
3. ura: od 9.10 do 9.55     6. ura: od 12.25 do 13.10 
 glavni odmor za malico    7. ura: od 13.15 do 14.00  
 

Dnevni red v dijaškem domu 

* razen ob četrtkih, ko je od 13.20 do 14.00  
** posamezne dneve en dan od 20.45 do 21.00, drug od 21.00 do 21.20.

6.20 bujenje 16.30–16.40 odmor 
6.45–7.15 zajtrk (za 1.,2. in 3. letnik) 16.40–17.40 druge učne ure 
6.45–8.00 zajtrk (za 4. letnik) 17.40–18.00 odmor 
7.00 jutranja molitev 18.00–19.00 tretje učne ure 
7.20 začetek jutranjega dežurstva 18.30 priložnost za sveto mašo 
7.30–14.00 pouk v šoli 19.00–19.30 večerja  
14.00–14.30* kosilo  19.30–20.45 interesna dejavnost ali prosto 
14.25 popoldansko dežurstvo 20.45–21.20 srečanja vzgojnih skupin** 
15.00 - 16.00  kosilo 4. l in  21.00 sklepno srečanje z molitvijo 
14.30 – 15.15 interesne dejavnosti ali prosto 21.40–22.40 možnost za nočne učne ure 
15.30 – 16.30 prve učne ure 22:00 nočni počitek 



 

14 
 

Škofijska gimnazija Vipava 
 

Govorilne ure za dijake 
 

Tudi v šolskem letu 2022/2023 bomo profesorji posebno pozornost namenili povratnim 
informacijam. Profesorji smo za pogovor  z dijaki (po predhodnem dogovoru) na voljo v 
času prisotnosti na šoli (seveda, ko ni učnih obveznosti za dijaka ali profesorja), še posebej 
pa si bomo vzeli čas v spodaj navedenih terminih. Za pogovor je zaželjena najava. 

predmet IME PRIIMEK DAN URA 
VIK Primož Erjavec  ponedeljek ob 9.10  
VIK Gabriel Kavčič   ponedeljek  ob 10.45 
SLO Tatjana Božič sreda   glavni odmor 
SLO Bojana P. Kompara  petek glavni odmor 

SLO, ŠMK 
 

 Irena  K. Vodopivec  petek  glavni odmor 
POM. RAV., MAT Alojz Grahor  po dogovoru  glavni odmor 

MAT Jana Kete po dogovoru    glavni odmor 
MAT Miha Šušteršič četrtek   glavni odmor 
ANG Danijela Fabčič po dogovoru     
ANG Sonja Matelič po dogovoru   
NEM 

 
Nataša Sever  po dogovoru   

ITJ Barbara Eisenzopf   petek glavni odmor 
LAT Polonca Zupančič   torek glavni odmor 
ZGO Jernej Vidmar Bašin četrtek   glavni odmor 
ZGO Andrej Vovk torek   glavni odmor 
ŠVZ Suzana Kugonič  četrtek  ob 10.15 

ŠVZ Erik Simonič  četrtek 9.10 – 9.55 

ŠVZ Daniel Sušnik   petek glavni odmor 
GEO Teja Pišot   četrtek glavni odmor 
BIO Kristina Prosen   po dogovoru   
BIO Tina Zupančič   petek glavni odmor 
KEM Jana Grohar  po dogovoru 

  
  

KEM Marija Slavec petek   po dogovoru 

RAVN., FIZ Vladimir Anžel po dogovoru     
FIZ Sebastjan Mozetič po dogovoru   

SOC Martina S. Podbersič ponedeljek glavni odmor 
PSI Ksenija Š. Lebič ponedeljek glavni odmor 
FIL Polona Strnad torek   glavni odmor 

GLA Igor Hodak torek   glavni odmor 
LIK, KNJIŽ. Matejka Fajdiga po dogovoru     

INF Bogdan Urdih sreda glavni odmor 
SVET. SLUŽBA Petra Rep po dogovoru  

 
 
 
 



 

 

Letni delovni načrt in koledar 
Letni delovni načrt in koledar ŠGV natančneje opredeljujeta življenje in vzgojno-izobraževalno 
delo v šolskem letu. Letni delovni načrt in koledar potrdi Svet zavoda, v povzetku pa sta 
objavljena v Dijaškem dnevniku ter na spletni strani šole. 

 

Ocenjevalna obdobja 
1. ocenjevalno obdobje 2. ocenjevalno obdobje 

za vse dijake: 1. 9. 2022 – 13. 1. 2023 za četrti letnik: 16. 1. 2023 – 22. 5. 2023 
naknadni rok: 7. 1. 2023 naknadni rok za 4. l.: 13. 5. 2023 

ocenjevalna 
konferenca: 

16. 1. 2023 ocenjevalna 
konferenca: 

19. 5. 2023 

  za prve tri letnike: 16. 1. 2023 – 23. 6. 2023 
  naknadni rok: 10. 6. 2023 
  ocenjevalna 

konferenca: 
14. 6. 2023 

 

Pomembnejši datumi v šolskem letu: 
• Slovo od maturantov: 29. 9. 2022 
• Dan reformacije: 31. 10. 2022 
• Vsi sveti: 1. 11. 2022 
• Jesenske delavnice za osnovnošolce: 2. 11. 2022 
• Jesenske počitnice: 2. do 4. 11. 2022 
• Kristus Kralj – domski praznik, 20. 11. 2022 
• Dan odprtih vrat: 10. 12. 2022, petkov urnik (nadomeščanje za  veliki petek 7. 4. 2023) 
• Božič: 25. 12. 2022 
• Dan samostojnosti: 26. 12. 2022 
• Božično-novoletne počitnice: 27., 28., 29., 30. 12.  2022 
• Novo leto: 1. 1. 2023 in 2.1. 2023 
• Zimske počitnice: 6. 2.–10. 2. 2023 
• Slovenski kulturni praznik: 8. 2. 2023 
• Informativni dan: 17. in 18. 2. 2023 
• Velika noč: 9. 4. 2023 in velikonočni ponedeljek: 10. 04. 2023 
• Ekskurzija po Sloveniji:  26. 4. 2023 
• Dan upora: 27. 4. 2023 
• Prvomajske počitnice: 28. 4. 2023 
• Prvomajski prazniki: 1. 5. in 2. 5. 2023  
• Zaključek pouka za 4. letnike: 19. 5. 2023 
• Razdelitev spričeval za 4. letnik in predaja ključa: 22. 5. 2023 
• Sveto Rešnje telo in kri: 15. 6. 2023 
• Zaključek pouka za ostale letnike: 23. 6. 2023 – razdelitev spričeval in zaključna prireditev 
• Dan državnosti 25. 6. 2023 
• Matura – junijski rok: 27. 5. 2023–23. 6. 2023 
• Popravni izpiti – julijski rok: 29. 6. 2023–7. 7. 2023 
• Popravni izpiti – avgustovski rok: 16. 8. 2023–24. 8. 2023 
• Matura – jesenski rok: 23. 8. 2023–3. 9. 2023 
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Matične in specialne učilnice 
Dijaki posameznega oddelka imajo svojo matično učilnico. Kadar imajo pouk kemije, fizike, 
biologije, računalništva in umetnosti, se iz matične preselijo v specialno učilnico za ta predmet. 
 
Šolska knjižnica 
Šolska knjižnica je dijakom na voljo za izposojo knjig, za branje in študijsko delo. Urnik knjižnice:  
vsak delovni dan od 8.15  do 13.15. 
 
Učbeniški sklad 
Dijaki si lahko izposodijo učbenike za redni pouk iz učbeniškega sklada. Za izposojo plačajo 
tretjino cene. Obrazci za izposojo za naslednje šolsko leto se dijakom razdelijo v mesecu maju 
ali juniju. Prijavljeni dijaki prejmejo učbenike prvi teden pouka. 
 
Šolska prehrana 
Dijaki se lahko v šoli naročijo na malico in kosilo. Malico prejemajo dijaki na šoli, kosilo pa v DD. 
Področje šolske prehrane ureja Pravilnik o šolski prehrani na ŠGV, ki je v celoti objavljen v 
Šolskih pravilih. Za prijavljanje ali odjavljanje posameznih obrokov je na voljo elektronski naslov 
sgv.malica@gmail.com ali telefonska številka 051 661 688 (samo za sms sporočila). 
 
Šolsko glasilo 
Dijaki Škofijske gimnazije Vipava pod vodstvom mentorja izdajajo šolsko glasilo "Iskre". Skrb za 
urejanje glasila ima novinarski krožek. V šolskem glasilu dijaki razvijajo literarno ustvarjalnost 
ter predstavijo življenje in delo na šoli in v dijaškem domu. 
 
Šolski radio 
Člani novinarskega krožka pripravljajo prispevke za radio ali dijaške oddaje. Sodelujejo na radiu 
Ognjišče inobjavljajo oddaje na spletu. 
 
Razstave 
Dijaki ŠGV lahko med šolskim letom predstavijo svojo ustvarjalnost na priložnostnih razstavah, 
ki jih organiziramo na šoli. 
 
Gledališki in glasbeni abonma 
Gledališki abonma v šolskem letu 2022/2023 zajema ogled štirih do petih izbranih gledaliških 
predstav v različnih gledališčih (Ljubljana, Nova Gorica) in/ali operno predstavo.  
V šolskem letu 2022/2023 za dijake organiziramo udeležbo na koncertih v okviru glasbenega 
abonmaja Kulturnega doma v Novi Gorici.  
 

mailto:sgv.malica@gmail.com


 

 

VIII. SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO 
 

Pri prizadevanjih za vzgojne cilje, ki jih skušamo uresničevati na ŠGV, so starši nepogrešljivi sodelavci 
šole. S šolo starši sodelujejo na različne načine: preko izjave o sprejemanju vrednot, na katerih temelji 
delo na ŠGV, in spodbujanju mladih, da te vrednote postanejo del njih, preko publikacije, sodelovanja 
z razrednikom, govorilnih ur, stikov in sporočil v okviru elektronske evidence, roditeljskih sestankov, 
sodelovanja s šolsko svetovalno službo, preko dela v strokovnih organih šole, sodelovanja na različnih 
prireditvah, ki jih organizira šola in z materialno, še bolj pa duhovno podporo šole. Za ostale letnike je 
uro pred prvim roditeljskim sestankom, za prve pa uro pred drugim tudi roditeljski sestanek za starše 
dijakov v dijaškem domu. Za drugi roditeljski sestanek načrtujemo vzgojno predavanje za starše vseh 
letnikov. Ta sestanek bo predvidoma skupen za vse. S starši 4. letnika se srečamo še na maturantskem 
plesu in na prireditvi slovo od maturantov. Za vsak sestanek starši prejmete vabilo s podrobnejšimi 
informacijami. Po potrebi se za starše posameznega letnika ali starše posameznega oddelka 
organizira dodaten roditeljski sestanek.  
 
Roditeljski sestanki  

 

 dan ura dan ura dan ura 
1. letnik 25. 10. 2022 18:00 

31. 01. 2023 18:00 

20. 04. 2023 18:00 
2. letnik 15. 09. 2022 18:00 19. 04. 2023 18:00 
3. letnik 13. 09. 2022 18:00 18. 04. 2023 18:00 
4. letnik 07. 09. 2022 18:00 30. 03. 2023 18:00 

 
 
Skupne govorilne ure – popoldne (ob 17.15) 

 

Skupne govorilne ure popoldne imajo vsi profesorji na dneve, ko imamo sicer redne pedagoške 
konference in so navedeni v spodnji razpredelnici. V januarju bodo skupne govorilne ure na dan 
skupnega roditeljskega sestanka, da bodo čim bližje zaključku prve redovalne konference. 
Starše prosimo, da se ob prihodu na skupne govorilne ure napišejo na liste pri vseh profesorjih, 
s katerimi želijo govoriti, za skupne govorilne ure januarja pa se najavijo v tajništvu šole. 
 
 

mesec dan mesec dan mesec dan 
november  08. 11. 2022 januar  31. 01. 2023 april 11. 04. 2023 
december 13. 12. 2022  marec  07. 03. 2023 maj 19. 05. 2023 
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Razporeditev profesorjev po prostorih za popoldanske govorilne ure: 

predmet IME PRIIMEK prostor lokacija 
VIK, KAPLAN Primož Erjavec pisar. duh. asist. 1. nadstropje 

VIK Gabriel Kavčič kapela 1. nadstropje 
SLO Tatjana Božič učilnica 4. a 1. nadstropje 
SLO Bojana Pižent Kompara učilnica pri kapeli 1. nadstropje 
SLO Irena Krapš Vodopivec pisarna ŠMK 2. nadstropje 

POM. RAV., MAT Alojz Grahor pisarna pomoč. ravn.  2. nadstropje 
MAT Jana Kete učilnica 1. a 1. nadstropje 
MAT Miha Šušteršič učilnica 4. b 1. nadstropje 
ANG Danijela Fabčič govorilnica 2. nadstropje 
ANG Sonja Matelič učilnica 3. b 1. nadstropje 
NEM Nataša Sever učilnica 2. a pritličje 
ITA Barbara Eisenzopf učilnica za BIO/FIZ pritličje 
LAT Polonca Zupančič kabinet za INF 2. nadstropje 
ZGO Jernej Vidmar Bašin učilnica 1. b 1. nadstropje 
ZGO Andrej Vovk tajništvo 2. nadstropje  
ŠVZ Suzana Kugonič avditorij 1. nadstropje 
ŠVZ Erik Simonič učilnica 3. a 1. nadstropje 
ŠVZ Daniel Sušnik učilnica 2. c pritličje 
GEO Teja Pišot kabinet za GEO/ZGO 1. nadstropje  
BIO Kristina Prosen učilnica 3. c pritličje   
BIO Tina Zupančič kabinet za biologijo pritličje  
KEM Jana Grohar učiteljski kabinet 2. nadstropje 
KEM Marija Slavec učilnica za kemijo

  
   

 

pritličje 
RAVNATELJ, FIZ Vladimir Anžel ravnateljeva pisarna 2. nadstropje 

FIZ Sebastjan Mozetič učilnica 4. c 1. nadstropje  
SOC Martina Smrdel kabinet za FIZ pritličje 
PSI Ksenija Šarb Lebič učilnica DSP pritličje 
FIL Polona Strnad Bensa mansarda 2. nadstropje 

LIK, KNJIŽNICA Matejka Fajdiga knjižnica 2. nadstropje 
GLA Igor Hodak učilnica za UME 1. nadstropje 
INF Bogdan Urdih učilnica za informatiko 2. nadstropje 

SVET. DEL. Petra Rep pisarna svet. služ. 2. nadstropje 
   



 

 

Govorilne ure – pri posameznih profesorjih dopoldne v govorilnici v 2. nadstropju 
predmet IME PRIIMEK DAN URA 

VIK, KAPLAN Primož Erjavec ponedeljek 9.10 
VIK Gabriel Kavčič ponedeljek 10.45 
SLO Tatjana Božič petek 12.25 – 13.10 
SLO Bojana Pižent Kompara četrtek 10.45  
SLO Irena Krapš Vodopivec torek 10.45 – 11.30 

POM. RAV., MAT Alojz Grahor torek 9.10 – 9.55 
MAT Jana Kete torek 8.20 – 9.05  
MAT Miha Šušteršič torek 8.20 – 9.05  
ANG Danijela Fabčič torek 11.35 – 12.20 
ANG Sonja Matelič torek 10.45 – 11.30 
NEM Nataša Sever četrtek 7.30 – 8.15 
ITA Barbara Eisenzopf torek 11.35 – 12.20 
LAT Polonca Zupančič torek 9.10 – 9.55 
ZGO Jernej Vidmar Bašin ponedeljek 10.45 – 11.30 
ZGO Andrej Vovk torek 12.25 – 13.10 
ŠVZ Suzana Kugonič petek 9.15 – 9.45 
ŠVZ Erik Simonič četrtek 8.20 – 9.05 
ŠVZ Daniel Sušnik petek 11.35 – 12.20 
GEO Teja Pišot torek 11.35 – 12.20 
BIO Kristina Prosen po dogovoru 

   BIO Tina Zupančič petek 9.10 – 9.55 
KEM Jana Grohar torek 10.45 – 11.30 
KEM Marija Slavec petek po dogovoru 

RAVNATELJ, FIZ Vladimir Anžel po dogovoru 
   FIZ Sebastjan Mozetič četrtek 7.30 – 8.15 

SOC Martina Smrdel sreda 10.45 – 11.30 
PSI Ksenija Šarb Lebič ponedeljek 11.35 – 12.20 
FIL Polona Strnad Bensa četrtek 9.10 – 9.55 

LIK, KNJIŽNICA Matejka Fajdiga po dogovoru 
  GLA Igor Hodak torek 11.35 – 12.20 

INF Bogdan Urdih sreda 10.45 – 11.30 
SVET. DEL. Petra Rep  po dogovoru 

 
   

 

Za govorilne ure in možnost stika z razredniki se starši dogovorijo na prvem roditeljskem 
sestanku. Za pogovor s šolsko svetovalno delavko se starši dogovorijo po telefonu – 
dosegljiva je vsak delovni dan med 8.00 in 13.00. 
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URNIKI 

 

U R A o d -d o  P O N T O R S RE  Č E T  P E T  

1. 7.30-8.15      
2. 8.20-9.05      
3. 9.10-9.55      
4. 10.45-11.30       
5. 11.35-12.20      
6. 12.25-13.10      
7. 13.15-14.00      
8. 14.05-14.50      
9. 14.55-15.40      
10.       

 
U R A o d -d o  P O N T O R S RE  Č E T  P E T  

1. 7.30-8.15      
2. 8.20-9.05      
3. 9.10-9.55      
4. 10.45-11.30       
5. 11.35-12.20      
6. 12.25-13.10      
7. 13.15-14.00      
8. 14.05-14.50      
9. 14.55-15.40      
10.       



 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

D e jav n os t  Ura PON TOR SRE ČET  PET 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

D e jav n os t  Ura PON TOR SRE ČET  PET 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

DOSEŽENE OCENE 
 

P re dm e t  1 . o bd ob j e  2 . o bd ob j e  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



 

 

DOMAČE BRANJE 
 

A vt o r  N a s l ov  D a t um  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

SPOROČILA MED DOMOM IN ŠOLO 
  
  

 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 



 

 

SPOROČILA MED DOMOM IN ŠOLO 
  
  

 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 

Datum: Profesor: Starši: 
 



 

 

EVIDENCA PLAČIL 
 

M ese c  P r is pev ek  D om  A v t ob us  R a zn o  

September     
     

Oktober     
     

November     
     

December     
     

Januar     
     

Februar     
     

Marec     
     

April     
     

Maj     
     

Junij     
     

 



 

 

NASLOVI SOŠOLCEV 
 

I m e  N a s l ov  T e le f o n  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

NASLOVI SOŠOLCEV 
 

I m e  N a s l ov  T e le f o n  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

DRUGI NASLOVI 
 

I m e  N a s l ov  T e le f o n  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



 

 

GODOVI IN ROJSTNI DNEVI 
 

I m e  G od  R o js t n i  da n  
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