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Prijazen pozdrav drage odbojkarice, odbojkarji in vodje ekip. 

 

Z velikim veseljem vas ponovno pozdravljam na naši gimnaziji. Šport smo na naši gimnaziji vedno 

podpirali, saj se zavedamo njegovega pomena v sodobnem času. Prav to je bil eden izmed razlogov, da 

smo se potrudili in že pred devetimi leti pridobili soglasje za uvajanje športnega oddelka na naši gimnaziji. 

Športni oddelki nudijo odlične pogoje za usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Med dijaki športnih 

oddelkov je veliko uspešnih  športnikov. Vzorno  sodelovanje med trenerji in našimi športnimi pedagogi je 

eden od bistvenih razlogov, da  naša gimnazija uspešno sodeluje na toliko šolskih tekmovanjih. 

Odlični pogoji za izvedbo tekmovanja, dobri organizatorji, uspešne odbojkarice in odbojkarji so razlog, da 

nam Odbor za šolska tekmovanja zaupa organizacijo tekmovanj v odbojki. 

Vodenje šolske ekipe mi za nekaj ur omogoči, da zapustim pisarno in se vrnem v prostore, kjer sem začela 

s svojim pedagoškim delom in  sem  uživala v delu z mladimi.  

Želim, da uživate tudi vi v druženju z drugimi udeleženci in v samem tekmovanju na naši gimnaziji.  

  



ZGODOVINA GIMNAZIJE JESENICE 

Stavba, v kateri je naša gimnazija, je bila zgrajena 1914 

in v njej je bila do 1949 meščanska šola. 

Gimnazija Jesenice je bila ustanovljena v šolskem letu 

1945/46. Štiri leta je pouk potekal v prostorih, kjer je 

sedaj kemična čistilnica. Leta 1949 se je gimnazija 

preselila v stavbo, ki si je takrat nadela ime 

GIMNAZIJA, katerega je obdržala tudi v časih 

usmerjenega izobraževanja. V času od 1970 do 1983 je 

bila v sklopu gimnazije ustanovljena ekonomska šola in 

dva letnika pedagoške gimnazije (prvi in drugi letnik na 

Jesenicah, tretji in četrti v Kranju). 

V šolskem letu 1983/84 je prišlo do združitve vseh srednjih šol na Jesenicah  v Center srednjega 

usmerjenega izobraževanja. Pouk v družboslovne usmeritev gimnazije in Srednje medicinske šole je 

potekal v stavbi Gimnazije, naravoslovne usmeritev gimnazije pa v stavbi nekdanjega Železarskega 

izobraževalnega centra (sedaj Srednja šola). 6.8.1993 se je Center srednjega usmerjenega izobraževanja 

razdružil v Gimnazijo Jesenice, ki se je ponovno vrnila v stavbo Gimnazije in Srednjo šolo. 

 

Ravnatelji na Gimnaziji Jesenice od ustanovitve do danes:   

1945 – 1949   Ažbe Marijan  

1949 – 1950   Vasić Jovo  

1950 – 1951   Kopač Vinko  

1951 – 1958   Ažbe Marijan  

1958 – 1970   Šifrer Jože  

1970 – 1983   Škrlj Bratko  

1983 – 1988   Golmajer Severin  

1988 – 1993   Cuznar Alojz  

1993 – 2002   Kavčič Valentin  

2002 – 2003   Cundrič Magdalena  

2003 –      Dornig Lidija  

 

Leta 1994 je bila stavba temeljito obnovljena in naslednje leto je bila izgrajena sodobna 

telovadnica.  Odlični pogoji za delo, resen pristop dijakov ter pedagoška in strokovna usposobljenost 

profesorjev pogojujejo, da dijaki pridobivajo zadostna znanja za uspeh na maturi in vpis na želeno 

fakulteto. 

V sedemnajstih letih, kar gimnazijci ponovno zaključujejo šolanje z  maturo, naša gimnazija dosega 

izredne uspehe - nikoli niso  naši dijaki dosegli manj kot 94% uspeh, dvakrat pa celo 100% (1999 in 

2003). 

V zadnjih letih so se pokazale potrebe po spremembah  na naši gimnaziji, saj želimo svoje delo čim bolj 

približati potrebam in željam osnovnošolcem - našim bodočim dijakom.  

http://www.gimjes.si/images/stories/Slike_gimjes/gimold_3.png
http://www.gimjes.si/images/stories/Slike_gimjes/gimold_2.png


TEHNIČNE INFORMACIJE 
 

 

PRIREDITELJ 

Zavod za šport RS Planica 

KOORDINATOR 

Ga.Anka Kunčič 

IZVAJALEC TEKMOVANJA: 

Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice 

VODJA TEKMOVANJA: 
Boštjan Modrijan, prof ŠV 

 04/5809 458 

 041 412 914 

 

DATUM TEKMOVANJA 

Tekmovanje bo v ponedeljek 13. marca, s pričetkom ob 9.15. Prihod ekip ob 8.00 - 8.30. 

 

KRAJ TEKMOVANJA: 

Telovadnica Gimnazije Jesenice. Igra se na dveh igriščih, vzporedno dijakinje in dijaki. 

 

VODJA EKIPE: 

Vodja ekipe mora pred pričetkom tekmovanja predložiti vodji tekmovanja v pregled izvirnik 

tekmovalnega kartona (obrazec 2 in 2A s fotografijami, potrjen od vodstva šole). 

 

NAČIN TEKMOVANJA: 

Igra se na dva dobljena niza do 25.  

 

OGREVANJE: 

Ekipe se lahko ogrevajo v mali dvorani vendar brez žog, z žogo pa na igrišču po končani 

predhodni tekmi. 

GARDEROBE: 

Dve ekipi si delita garderobo. Organizator ne odgovarja za morebitno odtujitev opreme ali 

dragocenosti.  

 

PREHRANA: 

Ekipe imajo možnost naročila hladne malice v šolski kuhinji. Vodja ekipe je dolžan najmanj 5 dni 

pred tekmovanjem posredovati natančno informacijo o številu malic in vrsti menija (mesni, 

vegetarijanski). 

 

MEDICINSKA SLUŽBA: 

V času tekmovanja bo zagotovljena nujna medicinska pomoč. 

 

NAPREDOVANJE V POLFINALNO TEKMOVANJE DP: 

V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi drugega kroga tekmovanja.  

 

RAZGLASITEV REZULTATOV: 

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter nagrad bo po končanem tekmovanju 

(predvidoma ob 14.00 uri). 
  



POTEK TEKMOVANJA 
 

EKIPE DIJAKINJE: 

 

1. Gimnazija Jesenice – vodja ekipe Lidija Dornig 

2. Gimnazija Nova Gorica - vodja ekipe Robert Stubelj 

3. Gimnazija Koper – vodja ekipe Breda Učakar Rudman,  

4. GSŠRM Kamnik – vodja ekipe Alenka Lukan 

 

 

 8.00 – 8.30  – prihod ekip 

 8.30   – tehnična seja za vodje ekip, sodnike in vodja tekmovanja  

 8.40   – predstavitev kratkega kulturno - športnega programa šole organizatorke 

 8.45   – pričetek ogrevanja ekip 

 9.15   -  pričetek tekmovanja  

 

 

 

 

 

 Na podlagi žreba, ki se je opravil na Zavodu za šport RS Planica, se bo igralo po naslednjem 

sistemu : 

 

 

1. tekma  

 

Gimnazija Jesenice  : Gimnazija Koper 

 

2. tekma  

 

Gimnazija Nova Gorica : GSŠRM Kamnik 

 

10 MINUTNI ODMOR 

 

 

 

3. tekma  

 

zmagovalec prve tekme   :  poraženec druge tekme 

 

4. tekma  

 

zmagovalec druge tekme  :  poraženec prve tekme  

 

 

 



 

EKIPE DIJAKI: 

 

1. Gimnazija Jesenice – vodja ekipe Lidija Dornig 

2. Gimnazija Nova Gorica - vodja ekipe Robert Stubelj 

3. Gimnazija Piran – vodja ekipe Goljuf Ada 

4. Gimnazija Kranj –vodja ekipe Urbanc Boris 

 

 

 8.00 – 8.30  – prihod ekip 

 8.30   – tehnična seja za vodje ekip, sodnike in vodja tekmovanja  

 8.40   – predstavitev kratkega kulturno - športnega programa šole organizatorke 

 8.45   – pričetek ogrevanja ekip 

 9.15   -  pričetek tekmovanja  

 

 

 

 

 

 Na podlagi žreba, ki se je opravil na Zavodu za šport RS Planica, se bo igralo po naslednjem 

sistemu : 

 

 

1. tekma  

 

Gimnazija Jesenice  : Gimnazija Piran 

 

2. tekma  

 

Gimnazija Nova Gorica :  Gimnazija Kranj 

 

10 MINUTNI ODMOR 

 

 

 

3. tekma  

 

zmagovalec prve tekme : poraženec druge tekme 

 

4. tekma  

 

zmagovalec druge tekme : poraženec prve tekme  

 



PRAVILA 

SPLOŠNI DEL 

 

1. Prireditelj Zavod za šport RS Planica, 

koordinator tekmovanj je gospa Anka Kunčič, 

Šolska ul. 13, 1351 Brezovica. Izvajalec 

tekmovanja – GIMNAZIJA JESENICE, Trg 

Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice – vodja 

tekmovanja Boštjan Modrijan 

 

1. PRIJAVA 

 

 Ekipe so morale prijave posredovati gospe Anki 

Kunčič in se prijaviti preko spletne aplikacije. 

 Če po poslani elektronski prijavi pride do 

sprememb v ekipi oziroma med posamezniki, 

mora vodja spremembo sporočiti koordinatorju 

panoge. Spremembe so mogoče 48 ur pred 

tekmovanjem. 

 

2. PRAVICA DO NASTOPA 

 

 Na tekmovanju lahko nastopajo redno vpisani 

dijaki gimnazij in srednjih šol letnik 1993 in 

mlajši. 

 Ekipe posameznih šol ne smejo biti okrepljene z 

dijaki drugih šol, istovetnost potrjujejo s 

tekmovalnim kartonom in podpisom ravnatelja 

ter žigom šole. 

 

3. FAIR PLAY – STRPNOST V ŠPORTU 

 

 Vabljeni vsi dijaki, pedagogi, skratka vsi, ki 

sodelujete pri športu otrok in mladine, da opišete 

dogodke (pozitivne in negativne, zanimive),  

izpolnite priložen obrazec in ga pošljete na 

naslov Zavodu za šport RS Planica, Dunajska 22, 

1000 Ljubljana s pripisom »NAJ IZVAJALEC«, 

obrazec 10. 

 

4. SISTEM TEKMOVANJA 

 

 V četrtfinalnem turnirju nastopajo štiri ekipe. 

 V prvem kolu se pomerijo na podlagi žreba, ki se 

opravi na Zavodu za šport RS Planica. 

 V drugem kolu se zmagovalec prvega para 

pomeri s poražencem drugega para in obratno. 

 V polfinale napredujeta zmagovalni ekipi 

drugega tekmovalnega kroga. 

 

5. IGRALNI ČAS, TEHNIČNA SEJA 

 

 Igra se na dva dobljena niza do 25, v primeru 

neodločenega rezultata se igra tretji niz do 15 (na 

dve točki razlike). 

 Med drugo in tretjo tekmo je 10-minutni odmor. 

 Pred pričetkom tekmovanja se mora sestati 

tekmovalna komisija – vodja tekmovanja, vodje 

ekip, glavni sodnik ; ter pregledati dokumentacijo 

ekip. 

 

6. SODNIKI 

 

 Sodnike delegira OZS v dogovoru z Zvezo za 

šport otrok in mladine Slovenije. 

 

7. OBVEZNOSTI EKIP 

 

 Ekipa lahko nastopa le v spremstvu vodje ekipe, 

ki pa je lahko učitelj šole (priporočljivo) ali 

zunanji sodelavec. 

 Vabljeni so tudi navijači posameznih šol vendar 

samo v spremstvu učitelja šole, ki skrbi za red in 

športno obnašanje v skladu s šolsko zakonodajo. 

 Ekipa lahko nastopi le v enotni športni opremi – 

majice s številkami in kratke hlače, z oznako šole 

ter oznakami njihovih sponzorjev ali pa brez 

oznak.  

 Nastopanje v dresih ŠKL ni dovoljeno. 

 Ekipe morajo na tekmovanje prinesti svoje 

žoge. 

 

8. NAGRADE 

 

 Ekipe prejmejo pokale, priznanja in nagrade. 

 

9. PRITOŽBE IN KRŠITVE 

 

 V primeru kršenja pravil se bomo ravnali po 

pravilih objavljenih v Informatorju  1/ 2012/13. 

 Pritožbo zaradi nepravilnosti je potrebno vložiti 

pri vodji tekmovanja (obrazec 6), takoj po 

končani tekmi ali 20 minut po koncu tekmovanja 

(pristojbina 10 €). 

 

10. ZAVAROVANJE 

 

 Vsi nastopajoči morajo biti zavarovani v šoli ter 

imeti opravljen ustrezen zdravniški pregled, kar 

potrdita vodja ekipe in ravnatelj šole s podpisoma 

na prijavnem obrazcu. Ob morebitnih poškodbah 

je potrebno izpolniti obrazec 5. 

 

11. RAZNO 

 

 Šole se predstavijo s kratkim kulturno-športnim 

programom. 

 Ocenjuje se športno obnašanje posameznika in  

ekipe, ocenjuje se izpeljava tekmovanja. 

 

12. OPOZORILO 

 

 V primeru, da se ekipa ne prijavi v skladu s 

pravili ŠŠT, ni upravičena do nagradnega sklada 

Zavoda za šport RS Planica. 

 Dijaki, ki imajo bolezni ali poškodbe, s katerimi 

bi lahko škodovali soigralcem in nasprotnim 

igralcem, na tekmovanjih ne smejo nastopiti. 

 



 

 

VRHUNSKI ŠPORTNIKI, ODLIČNI DIJAKI 
 

 

ŠPORTNI PLEZALEC DOMEN ŠKOFIC – svetovni prvak, evropski prvak, zmagovalec 

evropskega pokala,… 

 

 

Absolutni zmagovalec letošnje sezone v 

Evropskem mladinskem pokalu 18-letni Domen 

Škofic iz Radovljice, dijak zadnjega letnika 

športnega oddelka Gimnazije Jesenice, pravi: 

»Sezona ne bi mogla biti bolj uspešna, morda bi 

lahko zmagal še na mladinskem svetovnem 

prvenstvu v Singapurju, a verjetno bi bilo to že 

malo 'kičastno' :). Zelo sem zadovoljen, upam, da 

bo tudi naslednja sezona tako uspešna, in želim si, 

da bom tudi v članski konkurenci svetovnega 

pokala pokazal še kaj več - da bom redni finalist. Letošnja sezona je bila kar dolga, mislim, da sem 

tekmoval na 23 mednarodnih tekmah, tako da sem kar vesel, da se je končalo in da si lahko naberem moči 

za novo sezono.« 

Domen po lanskoletnem naslovu svetovnega prvaka med kadeti tudi letos nadaljeval uspešno sezono v 

mladinskem evropskem pokalu v težavnosti, zmagal je na prvem mladinskem evropskem prvenstvu 

(Gemozac, Francija), postal svetovni mladinski podprvak, pa tudi v svetovnem pokalu v težavnosti med 

člani je bil uspešen. Tako je lepo presenetil na članski tekmi svetovnega pokala (člani) v težavnosti v 

Atlanti, kjer se je prvič uvrstil v finale na članskih SP in z osmim mestom dosegel svojo najboljšo 

uvrstitev med člani. Na Rockmastru članov v kitajskem mestu Wuijang pri Šanghaju je dosegel izvrstno 

drugo mesto, na predzadnji (članski) tekmi svetovnega pokala v težavnosti 2012 pa mu je le za eno mesto 

zmanjkala  uvrstitev v finale. 

 

Pripravila Zdenka Mihelič 

Planinska zveza Slovenije 

 

MSP: MARKOVC EVROPSKEMU SREBRU DODAL ŠE SVETOVNEGA 

Jernej Markovc je osvojil srebrno kolajno na 

mladinskem svetovnem prvenstvu v veslanju v 

bolgarskem Plovdivu. V velikem finalu enojcev 

je zaostal le za Čehom Michalom Plocekom in 

osvojil srebrno medaljo. Bron si je priveslal 

Kitajec Ganggang Li. 

V Plovdivu se je veliki finale razpletel po 

slovenskih željah, saj je Markovc v cilj 

priveslal kot drugi in osvojil svojo drugo 

medaljo na velikih tekmovanjih. Letos je tako 

postal evropski in svetovni podprvak, obakrat 

pa mu je zasedbo prestola preprečil odlični Čeh 

Plocek. Ko sta s Plockom prečkala ciljno črto je uradni napovedovalec naznanil: "Dobili smo novega 

Syneka in novega Čopa ali Špika." 

Luka Dolar, STA 

  



 

 

NEKAJ UTRINKOV Z DEJAVNOSTI NA NAŠI ŠOLI 

 

 

DELAVNICE AMNESTY INTERNATIONAL NA GIMNAZIJI JESENICE 

V petek, 1. 2. 2013, se nam je na Gimnaziji Jesenice pridružila gospodična Amy 

Skinner, predstavnica slovenske podružnice Amnesty International, mednarodne 

organizacije za boj za človekove pravice, in v 3. š. 3. e in 2.c izpeljala 2-urne 

delavnice na temo človekovih pravic. 

Po kratkem uvodu smo se najprej s pomočjo zabavne igre razdelili po delovnih skupinah. Za začetek je 

morala vsaka skupina definirati določen pojem v povezavi s človekovimi pravicami, nato pa je sledilo 

aktivno razglabljanje o naših izdelkih in povezavi med samimi pojmi. 

Ko smo končali s prvim delom delavnic, smo dobili sveženj različnih definicij 

revščine, nato smo po skupinah definicije ovrednotili od tiste, s katero smo se 

najbolj strinjali, vse do tiste, s katero smo se strinjali najmanj. Svoja mnenja smo 

v kasnejši debati na ustvarjalen in zanimiv način burno zagovarjali in razvil se je 

res nadvse poučen pogovor, v katerem smo se poleg splošnega znanja o 

človekovih pravicah in njihovem kršenju naučili tudi pestro paleto novih angleških besed – celotna 

delavnica je namreč potekala v angleščini. 

Za konec smo si ogledali kratek film o katastrofi in uničenju delte reke Niger v 

Nigeriji, posledično pa tudi porušenem ekosistemu in načinu življenja domačinov, 

povzročenega s strani malomarnosti nizozemske multinacionalke Shell Oil. Glede 

na to, da je o teh tragičnih dogodkih poročalo zanemarljivo število medijev (omeniti 

moram, da je večina izmed nas za to slišala prvič), smo si nabrali tudi veliko znanja 

o posledicah porušenega ravnovesja v naravi. 

 Osebno sem delavnice doživel kot izjemno zanimivo medpredmetno povezavo med 

angleščino, sociologijo in ekologijo in si nabral zares veliko koristnega znanja. Z mano se 

strinjajo tudi moji sošolci in sošolke, ki v delavnicah niso uživali nič manj kot jaz. 

Delavnica je bila vrhunsko izvedena in imeli smo se res lepo. 

Jakob Kveder 2.c 

mentor: Tina Mulec, prof. angleščine 

 

OBISK NAJMLAJŠIH OSNOVNOŠOLCEV NA GIMNAZIJI 

Na Gimnaziji Jesenice sedaj že tretje leto spodbujamo vertikalno povezovanje 

izobraževalno-vzgojnih ustanov v občini Jesenice. Vertikalno povezovanje se je 

izkazalo za odlično orodje, ki lahko v večji meri pripomore k promociji 

naravoslovnih ved. 

Fotogalerija >> 

Zanimanje za naravoslovne vede se vrača na prva mesta pri dijakih. Šolski in predšolski otroci ga 

dojemajo veliko hitreje in z izjemnim zanimanjem, to je tudi razlog, da smo na šolo povabili mlajše 

generacije. 

http://www.gimjes.si/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=42:vrtec-na-obisku&Itemid=88


 

 

Letos, 18. januarja, nas je obiskal 1.A razred iz OŠ Koroška Bela z učiteljicama. Otroci so uživali v 

naravoslovnih delavnicah pri matematiki, fiziki in kemiji ter pri športni vzgoji. Tudi mi smo bili veseli 

vrveža in radovednih vprašanj, zapeli so nam njihovo himno in nas razveselili s pikapolonicami. 

Upamo,da se vidimo še kdaj. 

Profesorji Jerneja Kučina, Matej Erjavec, Natalija Bohinc Zaveljcina, Boštjan Modrijan ter Iva legat in 

Andrej Mežik. 

 

ZDRAVKOV MEMORIAL 

V soboto, 8. decembra 2012, so neumorni člani 

košarkarske skupine Trhle veje na gimnaziji 

izvedlii že 10. tradicionalni turnir v košarki. 

Športni dogodek je bil organiziran v spomin na 

dolgoletnega člana »Trhlakov« in nekdanjega 

ravnatelja g.Zdravka Kavčiča. 

Na tekmovanju so se med seboj pomerile štiri ekipe. V duhu druženja so bili zmagovalci vsi sodelujoči, 

vendar je končni vrstni red odločil, da je zmagala ekipa Abakoš iz Cerknice, sledila ji je ekipa naših 

dijakov, tretje mesto so zasedli profesorji z okrepitvami, četrti pa so bili fantje iz ekipe Trhlih vej. 

Vsekakor smo bili ob zaključku vsi enakega mnenja, da se prihodnje leto v 

enakem ali večjem številu zopet snidemo. 

 

 

 

GLASBENO - LITERARNI VEČER V KOLPERNU NA JESENICAH 

19. 12. 2012 so naše dijakinje in dijaki izvedli umetniški večer, na katerem so 

nastopali z recitacijami, glasbenimi točkami in baletom. Povabili pa so tudi 

goste Mojstranške dečke, ki so nam zapeli, in otroško skupino društva Vuk 

Karadžić, ki nam je zaplesala in zapela. Večer sta vodili Anamarija Krajšek in 

Sara Jensterle. Uživali smo v resnično lepem večeru, ki nam je ustvaril 

praznično vzdušje. Vsem nastopajočim dijakom naše gimnazije in njihovim 

gostom se zahvaljujemo za prelep večer, še posebej lepo pa se zahvaljujemo 

njihovima mentoricama, profesoricama Katji Pavlič Josifov in Nadi Legat. 

Milena Gerbec, prof. 

  

  



 

 

PREDNOVOLETNE DOBRODELNE DEJAVNOSTI NA GIMNAZIJI JESENICE 

V torek, 11. 12. 2012, je bil na šoli božični bazar, kjer so dijakinje in dijaki prodajali in kupovali ročno 

izdelane okraske, voščilnice in pecivo. Pod vodstvom mentorice profesorice Ane Miler je potekala tudi 

akcija Zmenek z drugo obleko, pri kateri so dijaki prispevali svoja oblačila, ki so jih kupci kupovali po en 

evro. Denar smo dali v šolski sklad za pomoč pri plačevanju ekskurzij socialno šibkejšim dijakom. 

Prodajali smo tudi punčke iz cunj, ki so jih dijaki izdelali pod vodstvom mentoric profesorice Vesne 

Smolej – Vrzel in gospe Ive Legat. Izkupiček je bil namenjen UNICEFU. Na bazarju je potekala tudi 

delavnica, ki jo je vodila gospa Iva Legat. Dijakinje in dijaki so izdelovali novoletne okraske. 

Pod vodstvom profesoric Milene Gerbec in Lucije Javorski smo obiskali tri domove za ostarele – na 

Jesenicah, v Kranjski Gori in v Bohinju. Spremljala sta nas tudi ravnateljica mag. Lidija Dornig in 

profesor Roman Podlipnik. Pripravili smo jim kratek glasbeni program, jim postregli s pecivom ter jim 

zaželeli lepe božično-novoletne praznike. Dijaki pa so zbrali tudi oblačila v okviru akcije Jeseniški 

gimnazijci pomagamo manj srečnim vrstnikom. Po praznikih jih bomo izročili Rdečemu križu Jesenice. 

Naši dijaki prostovoljci so v okviru programa MEPI obiskali tudi otroke v Splošni bolnici Jesenice. 

profesorici Milena Gerbec in Lucija Javorski 

  

ŠOLSKI RADIO GIMNAZIJE JESENICE 

Pod vodstvom profesorjev Mateja Erjavca in Lucije Javorski so dijaki Anamarija Krajšek, Karin Kovačič, 

Sara Jensterle in Jakob Kveder iz 2. C v letošnjem šolskem letu pripravili dve oddaji. 

Prva je bila namenjena dnevu reformacije, ki ga praznujemo 31. oktobra. V zanimivem intervjuju s 

Primožem Trubarjem so predstavili njegova prizadevanja za prvo slovensko knjigo, Katekizem in 

Abecednik. Poudarili so njegove zasluge za ohranitev slovenščine v govorjeni in zapisani besedi ter veliko 

ljubezen do Slovencev. 

Druga oddaja je bila posvečena dnevu samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo praznovali 26. decembra. V 

uvodu so razložili, da so tega dne leta 1990 razglasili rezultate plebiscita, na katerem se je skoraj 89 % 

vseh volivcev odločilo za samostojno in neodvisno Slovenijo. Na kratko so predstavili dogodke pred in 

med vojno za Slovenijo, ki se je začela 27. junija 1991 in je trajala deset dni. 

Poudarili so tisočletne sanje Slovencev o svobodi in lastni državi, ki so jih v svojih pesmih in prozi 

izpovedali France Prešeren, Ivan Cankar in Oton Župančič. Z odlomki iz njihovih del so obudili ljubezen 

Slovencev do domovine in slovenščine. 

Ekipa šolskega radia 

 

 

  



 

 

SODELOVANJE NAŠIH DIJAKOV PRI MLADINSKEM EVROPSKEM PARLAMENTU 

Sredi novembra smo se zjutraj odpravili proti Benetkam. Vendar nismo želeli 

občudovati baročnih lepot mesteca na kolih, temveč je bil naš glavni cilj 

letališče, konča destinacija pa glavno mesto Španije, Madrid. 

Bili smo trije izmed petih predstavnikov, ki smo se udeležili modela 

evropskega parlamenta kot delegati Slovenije. Na poti sta se nam pridružila še 

dva dijaka iz Gimnazije Ljutomer in skupaj smo začeli tedensko avanturo, ki je verjetno ne bomo nikoli 

pozabili. Na letališču v španski prestolnici nas je z lepo dobrodošlico pričakal eden izmed predstavnikov 

MEP-a in nas pospremil do kraja, kjer smo se seznanili z našimi »nadomestnimi družinami«. Za vseh pet 

so več kot lepo poskrbeli, čeprav je eden izmed članov naše delegacije prvi večer prespal v študentskem 

domu. 

Že naslednjega jutra smo dan začeli navsezgodaj. Čakali so nas »team 

building« in sestanki komitejev, katerih člani smo bili tudi sami. In če kdaj 

mislite, da je dan v šoli dolg, potem vam lahko povemo, da se motite. A s 

tem ne mislimo nič slabega, vse skupaj je bila neverjetna izkušnja. Naslednji 

dan je minil v precej podobnem stilu s to razliko, da se zjutraj nismo »igrali 

igric«, ampak smo izvedli otvoritveno slovesnost v španskem senatu, kjer so 

nas nagovorili tudi španski predsednik in drugi politiki. Tudi Slovenija je 

prišla do svoje besede, ko smo v uvodnem govoru predstavili lepote naše male dežele. Po kratkem 

sprehodu po ulicah Madrida smo spet sedli v šolske klopi in se prepustili debati, prav tako tudi naslednji 

dan.  

Končno je nastopil veliki dan – generalna skupščina. Vsak komite je predstavil svojo resolucijo in s tem 

odprl debato. Po končanem razpravljanju smo glasovali in se odločali o tem, ali bomo resolucijo sprejeli 

ali ne. Slovenski predstavniki in naši komiteji smo bili precej uspešni glede na to, da so bile sprejete štiri 

od petih resolucij, pri katerih smo sodelovali. In v enakem duhu je minil tudi petek. Še preden smo se 

zavedali, je teden minil in bližala se je sobota, ki nas je zopet vodila v domače kraje. Pred tem so nas 

počastili še z zabavo, prirejeno v našo čast, in večerom, v katerem nam dejansko ni bilo treba paziti na uro 

in čas, ko moramo biti doma v toplih posteljah. Naslednjega jutra pa smo se lahko samo še poslovili od 

družin, se jim zahvalili za izredno gostoljubnost, ki so nam jo izkazali, in pomahali Španiji v slovo. Teden 

je minil še prehitro in verjetno ne bi imeli nič proti, če bi se lahko MEP-a udeležili še enkrat. 

Bila je edinstvena izkušnja, ki nam bo za vedno ostala v lepem spominu in o kateri bomo vedno govorili z 

nasmeškom na obrazu, četudi smo kdaj pa kdaj tožili, da je vse skupaj naporno. Hvala vsem, ki so nam 

omogočili to lepo izkušnjo! Priporočamo jo tudi ostalim dijakom in  vsem drugim, ki se zanimajo  za tako 

sodelovanje. Vredno je poskusiti in edinstveno je sodelovati. 

Mark Noč Bogataj, Ana Škof (4.Š) in Elvira Pašagić (4.E) 



 

 

DRUGA MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA EDUVISION 

V petek, 7. decembra 2012, je na mednarodni znanstveni konferenci EDUvision 2012 

sodelovala tudi naša dijakinja Daša Robič iz 3. A. Med osemnajstimi poslanimi 

prispevki dijakov se je uvrstila v najožji izbor. 

Daša je zanimivo predstavila raziskovalno nalogo »Sončni kolektorji – ekonomski in 

ekološki vidik«. Pri njenem nastanku sta sodelovala mentorja profesorja Irena Oblak 

in Matej Erjavec. S svojim prijetnim nastopom je tako navdušila navzoče poslušalce, 

da jo je pohvalila sama  organizatorica konference,  mag. Mojca Orel. Čestitamo! 

Irena Oblak, prof. 

 

PROSTOVOLJSTO V SPLOŠNI BOLNICI JESENICE 

Letos je kar 15 dijakov in dijakinj 1. letnikov Gimnazije Jesenice za OIV izbralo 

mednarodni program MEPI, v okviru katerega morajo opraviti tudi 3 mesece 

prostovoljstva ali kake druge dobrodelne dejavnosti. 

Ti dijaki se enkrat tedensko odpravijo v bolnišnico, kjer na različnih oddelkih 

nudijo svojo pomoč, predvsem pa druženje in toplo besedo pacientom, ki sami ne 

morejo opraviti drobnih vsakdanjih stvari ali pa nimajo svojcev in se počutijo osamljene. Tako jim 

prostovoljci priskočijo na pomoč pri nakupu časopisa, jim kaj preberejo, jih pospremijo na sprehod po 

prostorih bolnišnice, pomagajo pripraviti kavo na avtomatu, na otroškem oddelku pa se igrajo in rišejo z 

malimi pacienti v času pred in po obiskih. 

In kaj o svojem prostovoljstvu pravijo dijaki? 

»Prostovoljsto v Splošni bolnici Jesenice mi je zelo všeč, saj lahko s čisto malo 

truda spraviš ljudi v dobro voljo. Svoj prvi dan sem preživela na pediatriji, kjer sem 

se igrala s sedemletnim fantkom. Malo sva risala, sestavljala sestavljanke in ena ura 

je minila kot bi mignil. In že čez en teden sem ponovno prišla na pediatrijo. Tokrat 

sem se igrala s punčko. Naučili sva se risati pingvina, kravico in žirafo. Ker je bila 

tako vesela, mi je narisala prav lepo risbico za domov. 

Špela R. 

Ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva je v avli bolnišnice potekala predstavitev prostovoljstva. Naši 

prostovoljki Manca M. in Neža K. sta ob panoju delili napitke in pecivo mimoidočim ter se z njimi 

pogovarjali o prostovoljstvu. 

»V sredo, 5.12.2012 sva skupaj z Nežo opravljali prostovoljno delo v SBJ. Ta 

dan je bil Mednarodni dan prostovoljstva in ker bolnišnica Jesenice po dolgem 

času zopet podpira prostovoljno delo, sva se na poziv mentorice odpravili tja in 

delili piškote, suho sadje in čaj. V delu sem uživala, saj so bili ljudje prijazni, 

nekateri so se večkrat vrnili, nama povedali kakšno svojo življenjsko zgodbo 

ali pa zakaj so danes tu. Delo se mi je zdelo zabavno in zanimivo in bi to z 

veseljem še kdaj počela. Zdi se mi, da so bili ljudje zadovoljni in jim je bilo 

všeč, da sva prišli. Na žalost je trajalo le dve uri. Nekateri ljudje, ki so se ustavili pri naju, so šli kasneje 

tudi na kavo in ko so odšli, so naju pozdravili. To me je prijetno presenetilo. Šli sva tudi po nekaterih 

oddelkih v bolnišnici. Jaz sem šla na kirurški oddelek in malce po pritličju. Izjemno so se mi smilili tisti, 

ki niso smeli jesti ali pa so težko požirali, ker so bile slaščice zelo dobre.« 

Manca M. 



 

 

V četrtek, 6. 12. 2012 pa so na otroškem oddelku SBJ potekale vesele Miklavževe urice. K sodelovanju 

smo povabili še druge dijake Gimnazije Jesenice. Prostovoljki Tija K. in Špela R. sta spet delili pecivo in 

napitke po oddelkih bolnišnice, ostali pa so pripravili animacijo za male paciente 

otroškega oddelka. Tako je Amir zaigral na harmoniko, Alja je zapela pesem v 

angleščini, Nina in Špela sta prinesli pobarvanke in zapeli nekaj otroških pesmi, 

Vid pa je na klaviaturi zaigral nekaj Disneyevih melodij. Še posebej atraktiven je 

bil nastop Katke s flower-sticks-i, saj so se v spretnosti želeli preizkusiti tudi mali 

pacienti. 

 

Mentorica MEPI - Andreja Kosem-Dvoršak 

 

ZMAGA DIJAKOV 3. E NA SIMULACIJI EVROPSKEGA PARLAMENTA V DRŽAVNEM 

ZBORU 

V petek, 30. 11. 2012 so dijaki 3. E zmagali na simulaciji EP. Glavni temi sta bili 

izvolitev predsednika EP in podelitev nagrade Saharov s področja človekovih 

pravic. 

Zala Markelj je predstavila program unitarne unije kot najboljšo vizijo za EU. Njene 

sošolke in sošolci v vlogi poslancev pa so s svojimi razpravami podprli in 

utemeljevali njeno vizijo EU. Pri tem pa so morali upoštevati natančno odmerjen čas za predstavitev 

programa prihodnje EU in za razpravo. 

Svoja kandidata za podelitev nagrade Saharov pa sta predstavila Monika Golja in Brian Matija Schiffrer. 

Njune sošolke in sošolci spet v vlogi poslancev pa z razpravami utemeljevali njuna predloga. 

Sodelovali so še dijaki in dijakinje Splošne in strokovne gimnazije Velenje, Škofijske gimnazije Vipava in 

Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica. Za nagrado se bodo dijakinje in dijaki udeležili Evrošole 

v Strasbourgu v februarju ali marcu 2013. 

Za zmago jim iskreno čestitamo! 

profesorici Milena Gerbec in Lucija Javorski 

 

  



 

 

                 

 

 

 

 

OBRAZEC 10 

 

 

NAJ IZVAJALEC 
ŠOLSKO LETO 2012/13 

 

 

IZVAJALEC: ______________________________________________ PANOGA: 

___________________________________________ 

STAROSTNA KATEGORIJA: ____________________________ SPOL: 

________________________________________________ 

STOPNJA TEKMOVANJA: ______________________________  

VODJA TEKMOVANJA/PRIREDITVE: 

__________________________________________________________________________ 

KRAJ IN DATUM TEKMOVANJA/PRIREDITVE: 

_______________________________________________________________ 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ: __________________________________________________________________  

TELEFON: __________________________ E-POŠTA: ____________________________________ 

 

DATUM:                                                                      PODPIS PREDLAGATELJA:   

  

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

tel. 01 434 23 91, faks 01 434 23 92 

e-pošta: sst@sport.si  

mailto:sst@sport.si


 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC 5 

 

POROČILO O  POŠKODBI NA ŠOLSKEM  TEKMOVANJU 
ŠOLSKO LETO 2012/13 

 
PANOGA: ___________________________________________________ STOPNJA TEKMOVANJA: 

_______________________________ 

STAROSTNA KATEGORIJA: ________________________________ SPOL: 

_____________________________________________________ 

IME IN NASLOV IZVAJALCA: 

___________________________________________________________________________________________ 

MOBILNI TEL.:  _____________________________________________ E-POŠTA: 

_________________________________________________ 

IME IN PRIIMEK UČENCA/DIJAKA: ___________________________________  

LETNICA ROJSTVA: ____________________________________________________  

NASLOV: _______________________________________________________________   

RAZRED: __________________________________ ŠOLA: 

___________________________________________________________________  

IME IN NASLOV VODJE EKIPE: __________________________________________________  

MOBILNI TEL.:__________________________ E-POŠTA: _______________________________ 

VZROK POŠKODBE: 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

OPIS POŠKODBE:   

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

ČAS POŠKODBE:  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

OSKRBA POŠKODBE, DAJANJE PRVE POMOČI (KDO):  

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 

DATUM: 

VODJA EKIPE:                                                         VODJA TEKMOVANJA: 

  

Dunajska 22, 1000 Ljubljana 

tel. 01 434 23 91, faks 01 434 23 92 

e-pošta: sst@sport.si  

mailto:sst@sport.si


 

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

 

ORGANIZACIJSKI KOMITE 
 

Anka Kunčič 

Mag.Lidija Dornig – trener ekipe 

Boštjan Modrijan 

 

VODJA TEKMOVANJA 

 

Boštjan Modrijan 

 

TEHNIČNA SLUŽBA 

 

Marija Medja 

Bojana Martinčič 

Roman Podlipnik 

 

SODNIKI – ZAPISNIKARJI 

 

Delegirani a strani OZS, zapisnikarji dijaki Gimnazije Jesenice 

 

ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 

Zdravstveni dom Jesenice 

 

IZDELAVA BILTENA 

Boštjan Modrijan 

 


