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Začenja se novo šolsko leto, ki nam prinaša 
nove naloge in izzive. V svoj krog smo sprejeli 
55 dijakov prvega letnika. Z vpisom na našo 
šolo ste se, drage dijakinje in dragi dijaki, odlo-
čili sobivati z nami ter nam zaupati. Želim si, 
da bi vas začetna zanos in optimizem spre-
mljala čim dlje ter da bi šolsko delo sprejeli kot 
obvezni del svojega razvoja in kot življenjsko 
pot, ki bo vodila do obdobja, ko boste postajali 
samostojnejši ter zrelejši ljudje.

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran ne 
želi postati uspešna in prepoznavna samo 
v svojem prostoru, temveč tudi širše v drža-
vi ter regiji, zato stopa v koraku s časom in 

SPOŠTOVANE DIJAKINJE, SPOŠTOVANI DIJAKI IN 
CENJENI STARŠI!

sodobnimi trendi, tako v vzgoji ter izobraževa-
nju kot v življenju nasploh. V vrtincu globalnih 
ekonomskih tokov in posledic, ki jih ti prina-
šajo, je šola s tako širokim spektrom izobra-
ževalnih programov pred odgovorno nalogo: 
svoje učenke oz. učence želi opremiti s  kom-
petencami na področjih, ki bodo nekaterim 
omogočale nadaljnji študij, drugim pa vstop 
na trg dela s skupno zavestjo, da je čas, prebit 
v šoli, le del procesa vseživljenjskega učenja.

Na šoli si bomo prizadevali ustvarjati pogoje, 
v katerih bo z medsebojnim sodelovanjem 
in dopolnjevanjem različnih strokovnih vse-
bin ter pristopov mogoče združevati znanje, 

ustvarjalnost, inovativnost in sistematičnost 
v kakovostno vzgojo ter izobraževanje. Želimo 
ustvariti kvalitetno šolo, ki bo vpeta v kraj in 
lokalno gospodarstvo. To nam lahko uspeva 
samo  s sodelovanjem čim večjega števila stro-
kovnih delavcev, partnerjev iz gospodarstva, 
staršev, dijakov in ostale zainteresirane javnosti.

Naša šola deluje na različnih lokacijah in ima 
manjše število dijakov, kar je svojevrstna 
prednost, saj omogoča osebni pristop in 
dobre medsebojne odnose. Pri nas učenke 
oz. učenci niso le  številke, temveč partnerji, 
ki jih želimo spodbujati pri razvoju njihovih 
individualnih sposobnosti.

Ostalo boste izvedeli na naslednjih straneh 
tega vodnika. Sestavili smo ga v želji, da bi v 
njem našli vse potrebne in dovolj uporabne 
podatke za lažjo lastno organizacijo šolskega 
leta. Upamo, da bomo tako prispevali k bolj-
šemu medsebojnemu razumevanju, ki nam 
bo prišlo še kako prav. Za reševanje skupnih 
težav pa smo vam vselej na voljo.

Želim vam veliko uspeha. 

 
Borut Butinar
ravnatelj
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KDAJ  
ZVONI

1 7.25 - 8.10

2 8.15 - 9.00

3 9.05 - 9.50

4 9.55 - 10.40

ODMOR

5 11.10 - 11.55

6 12.00 - 12.45

7 12.50 - 13.35

8 13.40 - 14.25

9 14.30 - 15.15

10 15.20 – 16.05

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

URNIK

OPOMBE:

98



1 ne

2 po

3 to

4 sr

5 če

6 pe

7 so

8 ne

9 po

10 to

11 sr

12 če

13 pe

14 so

15 ne

SEPTEMBER

Začetek pouka

16 po

17 to

18 sr

19 če

20 pe

21 so

22 ne

23 po

24 to

25 sr

26 če

27 pe

28 so

29 ne

30 po

URNIK

OPOMBE:

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 11



1 to

2 sr

3 če

4 pe

5 so

6 ne

7 po

8 to

9 sr

10 če

11 pe

12 so

13 ne

14 po

15 to

1 pe

2 so

3 ne

4 po

5 to

6 sr

7 če

8 pe

9 so

10 ne

11 po

12 to

13 sr

14 če

15 pe

16 sr

17 če

18 pe

19 so

20 ne

21 po

22 to

23 sr

24 če

25 pe

26 so

27 ne

28 po

29 to

30 sr

31 če

16 so

17 ne

18 po

19 to

20 sr

21 če

22 pe

23 so

24 ne

25 po

26 to

27 sr

28 če

29 pe

30 so

OKTOBER NOVEMBER

Dan reformacije

Jesenske počitnice

Jesenske počitnice

Jesenske počitnice

Dan spomina na mrtve

Jesenske počitnice
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1 ne

2 po

3 to

4 sr

5 če

6 pe

7 so

8 ne

9 po

10 to

11 sr

12 če

13 pe

14 so

15 so

16 po

17 to

18 sr

19 če

20 pe

21 so

22 ne

23 po

24 to

25 sr

26 če

27 pe

28 so

29 ne

30 po

31 to

DECEMBER

Božič

Dan samostojnosti in enotnosti

Vesele praznike!

1 sr

2 če

3 pe

4 so

5 ne

6 po

7 to

8 sr

9 če

10 pe

11 so

12 ne

13 po

14 to

15 sr

16 če

17 pe

18 so

19 ne

20 po

21 to

22 sr

23 če

24 pe

25 so

26 ne

27 po

28 to

29 sr

30 če

31 pe

JANUAR

Proslava ob Dnevu 
samostojnosti in enotnosti

Novoletne počitnice

Novoletne počitnice

Novoletne počitnice

Novoletne počitnice

Novoletne počitnice

ZaKlJuČEK 1.  
OcENJEVALNEgA ObDObJA 

Dan šole (pouka prosto)
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1 so

2 ne

3 po

4 to

5 sr

6 če

7 pe

8 so

9 ne

10 po

11 to

12 sr

13 če

14 pe

15 so

16 ne

17 po

18 to

19 sr

20 če

21 pe

22 so

23 ne

24 po

25 to

26 sr

27 če

28 pe

29 so

FEBRUAR

Prešernov dan

1 ne

2 po

3 to

4 sr

5 če

6 pe

7 so

8 ne

9 po

10 to

11 sr

12 če

13 pe

14 so

15 ne

16 po

17 to

18 sr

19 če

20 pe

21 so

22 ne

23 po

24 to

25 sr

26 če

27 pe

28 so

29 ne

30 po

31 to

MAREC

Proslava pred slovenskim 
kulturnim praznikom

Informativna dneva  
za vpis v sredne šole 

Informativna dneva  
za vpis v sredne šole 

Zimske počitnice

Zimske počitnice

Zimske počitnice

Zimske počitnice

Zimske počitnice

31. 3. 2019
Premik ure  

na poletni čas
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1 sr

2 če

3 pe

4 so

5 ne

6 po

7 to

8 sr

9 če

10 pe

11 so

12 ne

13 po

14 to

15 sr

16 če

17 pe

18 so

19 ne

20 po

21 to

22 sr

23 če

24 pe

25 so

26 ne

27 po

28 to

29 sr

30 če

APRIL

1 pe

2 so

3 ne

4 po

5 to

6 sr

7 če

8 pe

9 so

10 ne

11 po

12 to

13 sr

14 če

15 pe

16 so

17 ne

18 po

19 to

20 sr

21 če

22 pe

23 so

24 ne

25 po

26 to

27 sr

28 če

29 pe

30 so

31 ne

MAJ

Dan upora proti okupatorjuVelika noč

Praznik dela

Praznik dela

Velikonočni ponedeljek

Prvomajske počitnice

Prvomajske počitnice

Prvomajske počitnice

Podelitev spričeval

ZaKlJuČEK 2.oc. oBDoBJa Za  
4. lETNiKE
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JUNIJ

1 po

2 to

3 sr

4 če

5 pe

6 so

7 ne

8 po

9 to

10 sr

11 če

12 pe

13 so

14 ne

15 po

16 to

17 sr

18 če

19 pe

20 so

21 ne

22 po

23 to

24 sr

25 če

26 pe

27 so

28 ne

29 po

30 to

JULIJ

1 sr

2 če

3 pe

4 so

5 ne

6 po

7 to

8 sr

9 če

10 pe

11 so

12 ne

13 po

14 to

15 sr

16 če

17 pe

18 so

19 ne

20 po

21 to

22 sr

23 če

24 pe

25 so

26 ne

27 po

28 to

29 sr

30 če

31 pe

Dan državnosti

PROSLAVA PRED  
DNEVom DRžaVNosTi

ZaKlJuČEK 2.oc.oBDoBJa Za 
OSTALE LETNIKE

Začetek poletnih počitnic

SPOMLADANSKI IZPITNI ROK
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PREDMET PISNO USTNO DRUgO KT

MOJA REDOVALNICA

1 so

2 ne

3 po

4 to

5 sr

6 če

7 pe

8 so

9 ne

10 po

11 to

12 sr

13 če

14 pe

15 so

16 ne

17 po

18 to

19 sr

20 če

21 pe

22 so

23 ne

24 po

25 to

26 sr

27 če

28 pe

29 so

30 ne

31 po

AVGUST

Marijino vnebovzetje

Konec poletnih počitnic

JESENSKI IZPITNI ROK
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Kdaj sem manjkal/a

DAN DATUM ObrazlOžiTev

Ponedeljek 2. sept. 2019 zaČeTeK POUKa 

Od ponedeljka  
do petka

od 28. okt. 2019
do 1. nov. 2019

Jesenske počitnice 

Torek 24. dec. 2019 Proslava ob Dnevu samostojnosti in enotnosti

Od srede 
do četrtka

od 25. dec. 2019
do 2. jan. 2020

Novoletne počitnice 

Petek 3. jan. 2020 Dan šole (pouka prosto)

Sreda 15. jan. 2020 zaKlJUČeK 1. OCeNJevalNeGa ObDObJa 

Petek 7. feb. 2020 Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom

Petek in sobota 14. in 15. feb. 2020 Informativna dneva za vpis v srednje šole

Od ponedeljka  
do petka

od 17. feb. 2020 
do 21. feb. 2020 

Zimske počitnice 

Ponedeljek 13. apr. 2020 Velikonočni ponedeljek

Od ponedeljka  
do petka

od 27. apr. 2020 
do 1. maj 2020 

Prvomajske počitnice 

Petek 22. maj 2020
zaKlJUČeK 2. OCeN. ObDObJa iN zaKlJUČeK 
POUKA ZA DIJAKE 4. LETNIKA

Ponedeljek 25. maj 2020 PODELITEV SPRIČEVAL DIJAKOM 4. LETNIKA

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20
Datum, ura opravičilo
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Skupne govorilne ure Roditeljski sestanki

9. september 2019 Za starše dijakov oddelkov 1., 2., 3. in 4. letnika

5. november 2019

10. december 2019 Za starše dijakov 3. in 4. letnika

3. marec 2020 Za starše dijakov 1. In 2. letnika

7. april 2020

12. maj 2020

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/20

Vsaka učiteljica oz. učitelj ima enkrat 
tedensko govorilne ure v dopoldanskem času. 
Informacije so dostopne na http://gimnazija.
geps.si/. Skupne govorilne ure so ob torkih 
popoldne, štirikrat v šolskem letu. Načrtovana 
sta dva redna roditeljska sestanka; o morebi-
tnih izrednih sestankih bodo starši obveščeni 
sproti in pisno. 

E-asistent 
Šola uporablja elektronsko redovalnico in 
dnevnik, do katerih lahko za podatke o svo-
jem otroku dostopajo tudi starši. Navodila in 
pogoje uporabe dobijo na šolski spletni strani 
oz. v šolski svetovalni službi.

GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 

Redne skupne govorilne 
ure in roditeljski sestanki 

se pričenjajo ob 17.00.

Posebno sporočilo dijakom in 
staršem zaključnega letnika:

ŠOLA NE ODObRAVA 
ODSOTNOSTI OD POUKA 

ZaRaDi DRužiNsKiH 
PoČiTNic!

DAN DATUM ObrazlOžiTev

Od ponedeljka  
do petka

25.–29. maj 2020 Priprave na maturo

Četrtek 28. maj 2020 Izpitni rok izboljševanja ocen za dijake 4. Letnika

Torek 23. jun. 2020
zaKlJUČeK  2. OCeN. ObDObJa za DiJaKe 1., 2. iN 
3. LETNIKA

Sreda 24. jun. 2020
PrOSlava Ob DNevU DržavNOSTi, zaKlJUČeK 
POUKA ZA 1., 2. IN 3. LETNIK TER PODELITEV 
SPriČeval

Četrtek 25. jun. 2020 Dan državnosti

Julij, avgust
od 26. jun. 2020 
do 31. avg 2020 

Poletne počitnice 

Sreda 1. jul. 2020 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK

Ponedeljek 17. avg. 2020 JESENSKI IZPITNI ROK
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Učitelji Predmet Drugo Govorilne ure

lilijana Gustinčič Furlan  
lili.gustincic@gmail.com SLO

Marjeta Stegel  
marjeta.stegel@guest.arnes.si SLO

anže zupanec  
anze.zupanec1@gmail.com MAT

Irena Remec  
irena.remec@guest.arnes.si MAT

Sonja Zabukovec Mikolj  
sonja.zabukovec-mikolj@guest.arnes.si ANG 1.a

dr. Daniela Matelič Kozlovič  
daniela.kozlovic@guest.arnes.si ITA, FIL

Sonja Bizjak  
sonja.bizjaki1@guest.arnes.si ZGO 4.b

Lorena Štemberger  
lorena.stemberger@guest.arnes.si SLO, ZGO 2.b

Ada Goljuf  
agoljuf@gmail.com ŠVZ 1.b

Geraldina Gržinič 
gina@gina.si  ŠVZ 3.b

Eva Slekovec 
eva.slekovec@guest.arnes.si GEO 4.a

Darko Zamuda  
darko.zamuda@gmail.com BIO 2.a

Breda Novak  
breda.novak@guest.arnes.si KEM 3.a

mag. andrej Podpečan  
ap.instrukcije@gmail.com FIZ

Suzana Čopi  
suzana.copi-stanisic@guest.arnes.si GLA

Alenka Ceglar  
alenkac27@gmail.com ITA

Igor Kralj  
oki@gpiran.si INF

ZAPOSLENI NA ŠOLI

Učitelji Predmet Drugo Govorilne ure

Ingrid Peroša  
ingrid.perosa@guest.arnes.si NEM

Maša Avsenak Zobec 
masa.avsenak@gmail.com FRA, ŠPA

Mira Vasić   
mira.v@siol.net ANG MT

Liljana Bojanić    
liliana.bojanic@guest.arnes.si LUM

Lidija Stupar  
lidija.stupar5@gmail.com LAB

Anka Gogala   
anka.gogala@guest.arnes.si PSI Svetovalna 

služba

Graziella Viola 
graziella.viola@guest.arnes.si  Knjižnica

Špela Gec rožman 
rozman.spela@gmail.com FIZ
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verena Gustinčič poslovna sekretarka

Tea Lugarov računovodkinja

Milan Matovina hišnik 

zvone Markovič hišnik 

Olga Peric čistilka

Helena Krištofič čistilka 

Neda Sluga knjigovodkinja

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI DEŽURNI DIJAKI

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Seznam dežurstva je objavljen na oglasni 
deski nad mizo pred fotokopirnico. 

3. sept. 2019 prične z dežurstvom 3. l., nada-
ljujejo dijakinje oz. dijaki 2., nato pa 1. letnika. 
Dijaki 4. letnika ne opravljajo nalog dežurnega 
učenca. Knjigo dežurstva dobi učenec v tajni-
štvu šole ali pri ravnatelju. Podrobnosti preveri 
v pravilniku o hišnem redu.

V šolski svetovalni službi je zaposlena univ. 
dipl. psihologinja.

Njeno delo temelji na:

•  posebni skrbi pri sprejemu novink oz. 
novincev in ob prehodu dijakinj oz. dijakov 
na naslednjo stopnjo izobraževanja;

•  upoštevanju splošnih značilnosti in 
posebnosti osebnostnega razvoja ter 
učenja mladostnikov;

•  odkrivanju in razvijanju močnih področij ter 
specifičnih interesov nadarjenih dijakov.

 
Učenke oz. učenci in njihovi starši oz. skrbni-
ki lahko pridobijo informacije ter svetovanje 
o  šolanju, odkrivanju močnih področij posa-
meznikov in posebnostih pri šolanju dijakov 

s posebnimi potrebami pa tudi o učnih ter 
vedenjskih težavah in najrazličnejših stiskah, 
v katerih se lahko znajdejo dijaki ter njihove 
družine.

Dijaki se lahko s psihologinjo dogovorijo za 
termin razgovora vsak dan med glavnim 
odmorom. Za daljša svetovanja potrebujejo 
soglasje svojih staršev ali skrbnikov. Starši 
oz. skrbniki se lahko za razgovor dogovorijo po 
telefonu 05/6713494 ali preko e-mail naslova  
anka.gogala@guest.arnes.si.

KNJIŽNICA

Knjižnica predstavlja informacijsko in učno 
središče šole ter je namenjena dijakom in  
delavcem šole. Učenke oz. učence navaja 
na samostojno uporabo knjižnega gradiva 
in informacijskih virov ter sodeluje s profe-
sorji pri uvajanju novih metod in oblik dela. V 
knjižnici je urejena tudi čitalnica, kjer dijaki 
uporabljajo priročnike, se učijo, pišejo nalo-
ge, proste ure pa lahko namenijo sproščene-
mu branju, listanju po revijah in brskanju po 
spletu.

Na šoli deluje tudi učbeniški sklad, iz katerega 
si dijaki lahko izposodijo komplet učbenikov 
ali posamezne učbenike za tekoče šolsko leto. 
V skladu ni učbenikov za tuje jezike in delov-
nih zvezkov. Obvestilo in naročilnico izposo-
je učbenikov za naslednje šolsko leto prejme 

Dežurni dijak 
opravlja svoje 

naloge med 
8.00 in 14.00

Dijaki se za obisk 
lahko dogovorijo vsak 
dan med glavnim 
odmorom.

dijak junija meseca. Oba dopisa sta objavljena 
tudi na šolski spletni strani. Učenci prejmejo 
učbenike prve dni v septembru in jih vrnejo ob 
izteku šolskega leta. Če je kak učbenik poško-
dovan ali ga dijak ni vrnil, mora poravnati raz-
liko do maloprodajne cene.

Knjižnica je članica sistema Cobiss, zaradi 
česar lahko vsak dijak elektronsko dostopa 
do njenega kataloga ali podaljšuje rok izpo-
soje gradiva.

Knjižnico vodi Graziella Viola.

URNIK:  

od ponedeljka do četrtka  
med 9.00 in 13.00.
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Na šoli je organizirana malica za dijakinje oz. 
dijake. Zainteresirani oddajo prijavo na šol-
sko prehrano praviloma v juniju za naslednje 
šolsko leto, lahko pa jo izročijo ali prekličejo 
tudi kadarkoli med šolskim letom. Z izpolnjeno 
prijavo starši in dijaki prevzemajo dolžnosti iz 
9. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre).  
http://www.uradni-list.si/1/content?id=111596. 

Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo 
pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti, in 
sicer vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače za 
tisti dan plača polno ceno. Malico lahko odjavi 
po elektronski pošti – vsak dan do 10. ure. 

Zobozdravstvena ambulanta za otroke in mla-
dostnike deluje v prostorih OŠ Cirila Kosmača 
Piran. Ambulanta nudi dijakinjam oz. dija-
kom redne zobozdravstvene in sistematske 
preglede ter zdravljenje.

Dijakinje oz. dijake sprejema zobozdravnica   
Vesna Dobravc, dr. dent. med.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Lucija 
je za učenke oz. učence 1. in 3. letnika organi-
ziran obvezni sistematski zdravniški pregled, 
kateremu običajno sledijo tudi predavanja. 
Preglede opravlja dr. Vesna Lazar Daneu. 
Podrobnejše informacije bodo na šolski sple-
tni strani.

Dijak, ki zaradi socialnega položaja ne zmore 
v celoti plačevati prispevka za malico, lah-
ko uveljavlja subvencijo, in sicer z vlogo na 
Centru za socialno delo. Subvencija za malico 
pripada tistim učencem, ki se redno izobra-
žujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih 
povprečni mesečni dohodek na osebo, ugoto-
vljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni 
štipendiji, znaša:

•  do 42 % neto povprečne plače v Republiki 
Sloveniji – polna subvencija malice oz. 
brezplačna malica;

•  nad 42 in do 53 % neto povprečne plače v 
Republiki Sloveniji – subvencija malice v 
višini 20 % cene malice; 

•  nad 53 in do 64 % neto povprečne plače v 
Republiki Sloveniji – subvencija malice v 
višini 40 % cene malice.

Obrazce prijave na šolsko prehrano, ki jih 
dijaki dobijo na šoli ali na šolski spletni stra-
ni, izpolnijo in podpisane oddajo razredničarki 
oz. razredniku, šolski svetovalni službi, vodji 
prehrane ali v tajništvu.

Organizatorka  šolske prehrane je  
Graziella Viola.

ŠOLSKA PREHRANA ZDRAVNIŠKI IN ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI

Za naročanje in dodatne informacije sva 
vam na voljo na tel. št: 05/6207272.
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Pojasnila k predmetniku

Po 18 ur glasbene vzgoje in likovne umetnosti se v šolskem letu izvaja 
v okviru obveznih izbirnih vsebin.

Psihologija se izvaja v 2., sociologija pa v 3. letniku.

Obvezni štiriletni predmeti so slovenščina, italijanščina, matematika, 
prvi tuji jezik (angleščina), zgodovina in športna vzgoja. Poučujejo se 
najmanj v obsegu standarda, ki je naveden v predmetniku.

Tuji jeziki se pojavljajo tako v obveznem kot v izbirnem delu progra-
ma. Dijakinje oz. dijaki se učijo dva tuja jezika in italijanščino kot drugi 
jezik. Tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina. Dijaki, ki 
so 9 let obiskovali osnovno šolo na narodnostno mešanem območju, 
nadaljujejo učenje italijanskega jezika po nadaljevalnem, ostali pa se 
tega jezika učijo po začetnem programu.

V okviru ur za izbrane predmete šola ponuja učenje drugega tujega 
jezika, in sicer nemščine, francoščine in španščine.

Italijanščina kot drugi jezik je lahko tudi maturitetni predmet. Prav 
tako sta lahko maturitetna predmeta tudi nemščina in francoščina.

Pri kemiji se dijakom 2. letnika k rednim uram doda še 18 šolskih ur 
letno iz fonda izbirnih ur.

V 3. in 4. letniku se slovenščini doda po 35 dodatnih ur letno.

PREDMETNIK
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PREDMETI / LETNIK 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

Slovenščina 4 4 4 4 560

Italijanščina 2 2 3 3 350

Matematika 4 4 4 4 560

Angleščina 3 3 3 3 420

Zgodovina 2 2 2 2 280

Športna vzgoja 3 3 3 3 420

Glasba - 1,5 - - 52+18

Likovna umetnost 1,5 - - - 52+18

Geografija 2 2 2 - 210

Biologija 2 2 2 - 210

Kemija 2 2,5 2 - 227

Fizika 2 2 2 - 210

Psihologija - 2 - - 70

Sociologija** - - 2 - 70

Filozofija - - - 2 70

Informatika 2 - - - 70

Izbirni predmeti 2,5 2,5 3 8–12 560–700
Nemščina, Francoščina, 
Španščina 2 2 2 - 210

ITS - - 1 - 35

Obvezne izbirne 
vsebine – LETNO 90 90 90 30 300

SKUPAJ UR 32+90 32+90 32+90 29−33+30 4675– 4815

ŠTEVILO TEDNOV 1. 2. 3. 4. SKUPAJ

- pouka 35 35 35 35 140

-  obveznih izbirnih 
vsebin 3 3 3 1 10

SKUPAJ 38 38 38 36 150

Obvezne izbirne 
vsebine - LETNO 90 90 90 90 SKUPAJ

SKUPAJ UR 32+90 32+90 32+90 29-33+30 4675- 4815
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PROJEKT LETNIK ČaS izveDbe

Vodne aktivnosti Prvi September

Grški teden Prvi Februar

Naravoslovni tabor Bohinj Drugi September

Dan jezikov Prvi September

Romantika Drugi Februar

Piran Tretji Februar

Na Gimnaziji Piran se precejšen del pouka, zlasti v prvih treh letnikih, izvaja v obliki 
projektov in v strnjenih sklopih.

PROJEKTNI POUK V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

Projekt Piran poteka po mestu in je tesno povezan z njim.

Zaključna prireditev 
Grškega tedna za 1. letnike 
v Gledališču Tartini, januarja 
2018

Zaradi Tedna vodnih 
športov imajo dijaki  
prvih letnikov med 
šolskim letom namesto  
treh le dve šolski uri 
športne vzgoje.

Del vsebin iz učnih 
načrtov dijaki 2. 
letnikov spoznajo 
na Taboru Bohinj.

Projektni pouk ni 
interesna dejavnost, 
ampak alternativno 

izveden pouk vsebin iz 
učnih načrtov, zato je 

udeležba obvezna. Projekt 
Romantika
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MATURITETNI TEČAJ 

MATURA
Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti 
dijakinjam oz. dijakom priprave na matu-
ro. V tečaj se lahko vpiše, kdor je uspeš-
no zaključil srednjo poklicno, srednjo 
tehniško ali drugo srednjo strokovno 
šolo z zaključnim izpitom oz. poklic-
no maturo ali 3. letnik gimnazije, če je 
prekinil izobraževanje za najmanj eno 
leto. Vpiše se lahko tudi kandidat, ki ni 
zaključil šole iz prejšnjega odstavka, je 
pa dokončal osnovno šolo, če uspešno 
opravi preizkus znanja na ravni 3. letnika 
gimnazije iz naslednjih predmetov: slo-
venščina, matematika, tuji jezik in dva 
izbirna predmeta izmed maturitetnih 
predmetov. Preizkus opravi na šoli.

Tečaj traja 29 tednov (od oktobra do 
maja) in poteka v dopoldanskem času. 
Dijak opravlja tečaj iz maturitetnih 
predmetov: obvezni so slovenščina, 
matematika in tuji jezik (angleščina ali 
italijanščina), izbirna pa geografija in 
sociologija. Dijak je opravil maturitetni 
tečaj, če je pozitivno ocenjen pri vseh 
predmetih. Uspešno opravljen matu-
ritetni tečaj dijaku omogoča pristop k 
opravljanju mature.

Splošna matura je državni izpit, ki ga dijaki-
nja oz. dijak po uspešno končanem 4. letniku 
gimnazije ali po maturitetnem tečaju opravlja 
v spomladanskem ali jesenskem roku.

Splošna matura se opravlja iz petih pred-
metov. Trije predmeti tvorijo skupni del, 
dva pa izbirnega. Predmeti skupnega dela 
splošne mature so slovenščina, tuji jezik in 
matematika.

Predmeti izbirnega dela so lahko: tuji jezik, 
zgodovina, geografija, fizika, kemija, biologija, 
sociologija, filozofija in psihologija. Kandidatka 
oz. kandidat lahko izbere še tretji predmet 
izbirnega dela (šesti predmet). Če maturitetni 
koledar ne omogoča opravljanja izpita iz šes-
tega predmeta na spomladanskem roku, ga 
lahko kandidat opravlja v jesenskem izpitnem 
roku istega leta, pri čemer rezultat, dosežen 
na jesenskem roku, velja za doseženega na 
spomladanskem roku.

OPRAVLJENA SPLOŠNA MATURA

Kandidatinja oz. kandidat je opravila oz. opra-
vil splošno maturo, če je pri vseh predmetih 
dosegla oz. dosegel pozitivno oceno.

Če kandidat pri enem izmed obveznih pred-
metov na osnovni ravni doseže najmanj 80 % 
točk za pozitivno oceno, je ocenjen pozitivno, 

vendar le, če je tudi pri ostalih predmetih dose-
gel oceno pozitivno, in sicer pri dveh predme-
tih najmanj oceno dobro (3). Če kandidat pri 
enem izmed izbirnih predmetov na osnovni 
ravni doseže najmanj 80 % točk za pozitiv-
no oceno, je ocenjen pozitivno, če je tudi pri 
ostalih predmetih ocenjen pozitivno in je vsaj 
pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno 
dobro (3).

Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta 
ne nadomesti negativne ocene pri prvem ali 
drugem izbirnem predmetu.

 
IZBOLJŠEVANJE OCEN

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljša-
ti oceno, ima še dve leti po opravljeni maturi 
pravico do enkratnega ponovnega opravljanja 
izpitov iz posameznih maturitetnih predme-
tov. Za splošni uspeh pri maturi se upošteva 
boljša ocena.

POPRAVLJANJE NEGATIVNIh OCEN 
SPLOŠNE MATURE

Kandidatinja oz. kandidat, ki je ocenjena oz. 
ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami, 
ima pravico do ponovnega opravljanja nega-
tivno ocenjenih predmetov še dve leti po opra-
vljanju splošne mature na isti šoli.

Tajnice mature na šoli je Sonja Bizjak.

Zlati maturanti 2017 
 pri županu

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov 
(matematika in tuji ali drugi jeziki) se lahko 
opravljajo na osnovni ali na višji ravni zahtev-
nosti, samo na višji zahtevnostni ravni (slo-
venščina) ali samo na eni ravni. 

Pri vseh predmetih maturitetni izpit poleg 
pisnega, eksternega dela, ki ga ocenijo zunanji 
ocenjevalci, obsega tudi interni del, ki ga oceni 
kandidatov učitelj. Interni del lahko predsta-
vljajo ustni izpit, vaje ali seminarska naloga.
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TEKMOVANJA MENTOR/-ICA

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Lilijana Gustinčič Furlan

Tekmovanje iz znanja italijanščine Alenka Ceglar, Kristina Ugrin Knap

Tekmovanje iz kemije Breda Novak

Tekmovanje iz angleščine Klavdija Šavle, Mira Vasić, Sonja Zabukovec 
Mikolj

Tekmovanje iz fizike Andrej Podpečan, Špela Gec Rožman

Tekmovanje iz fizike Čmrlj Špela Gec Rožman

Tekmovanje iz logike in razvedrilne matematike Anže Zupanec

Tekmovanje iz matematike Anže Zupanec

Evropske statistične igre Irena Remec

Mednarodni likovni natečaj Trst Liljana Bojanić

Tekmovanje iz elektrotehnike Matjaž Kocjančič

Tekmovanje iz geografije Eva Slekovec

Tekmovanje iz zgodovine Sonja Bizjak

Tekmovanje iz biologije Darko Zamuda

Tekmovanje iz nemščine Ingrid Peroša

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Darko Zamuda

Športna tekmovanja Ada Goljuf, Geraldina Gržinič

Veslanje Rok Sorta

KrOžKi MENTOR/-ICA

Matematični krožek in logika Anže Zupanec

Fizikalni krožek Špela Gec Rožman

Turistični krožek Zunanji izvajalec

Šah Anže Zupanec

Piran za mlade - nemščina Ingrid Peroša

Robotika Robert Stegel

Veslanje Rok Sorta

Prostovoljstvo Nika Vidergar

Ruščina Lilijana Gustinčič Furlan

INTERESNE DEJAVNOSTI
GEPŠ Piran v šolskem letu 2019/20 ponuja bogato izbiro interesnih dejavnosti v obliki krož-
kov, tekmovanj, delavnic, ekskurzij in izvenšolskih projektov. Mentorice oz. mentorji so s 
piranske gimnazije, portoroške enote strokovne šole in zunanji. Pri njih dobijo dijakinje oz. 
dijaki informacije o sodelovanju, vsebini in dejavnosti ter potrdilo za OIV. V nadaljevanju so 
predstavljene nekatere vsebine.

Mentor določenih dejavnosti bo znan kasneje.

Ponudbo in časovno načrtovanje se bo dopolnjevalo sproti, zato priporočamo redno spre-
mljanje novic na šolski spletni strani ter na oglasnih tablah.

Veslanje

Laboratorijske vaje

Ekskurzije 

v tujino

KrvodajalciKrvodajalska akcija bo 1. aprila 2020.Koordinatorica: Ada Goljuf
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Ostale ekskurzije bodo predstavljene med letom.

DESTINACIJA DATUM LETNIK

Toskana Junij Prvi

Dunaj Junij Drugi

Trst Januar Tretji 

Praga Oktober Tretji 

Pivka September Četrti

Oglej in Gradež April Prvi

Idrija Marec Drugi

Koper in Škocjanski zatok Marec Tretji

EKSKURZIJE

KULTURNE IN DRUgE PRIREDITVE
Pomorski krst: september 2019

Dan odprtih vrat: november 2019 

Drzni si biti piranski gimnazijec: marec 2020

Proslave:
ob dnevu samostojnosti (december 2019], 
ob slovenskem kulturnem prazniku (februar 2020]
ob dnevu državnosti (junij 2020] 

Srečanje dijakov in učiteljev celotne Gimnazije, ele-
ktro in pomorske šole Piran: v maju 2020 bo skupni 
športni dan cele šole, ki se bo končal z druženjem.

Pomorski krst

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja 
med izobraževanjem ter okoljem v gimnazijah 2018-2022

Vodja: Irena Remec

Projekt SKOZ

Središče SKOZ podpira programe kvalitetne karierne orientacije za dijake v Zahodni kohezijski 
regiji. S pestrim naborom aktivnosti vzpodbujamo šole, da se povezujejo z zunanjimi instituci-
jami in tako mladim omogočijo vpogled in delo na področjih, ki jih še posebej zanimajo. Modeli 
identifikacije, ki jih poznamo iz Koncepta vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki 
v srednjem izobraževanju, v projektu ne bodo neposredno uporabljeni. Pričakovano je, da se 
bodo na projekt prijavili predvsem dijaki, ki so šli skozi postopek identifikacije nadarjenih in bili 
identificirani, vendar to ni pogoj, da dijaki sodelujejo. V kolikor bo dijak s prijavo, motivacijskim 
pismom in priporočili učiteljev izkazoval dovolj velik interes in jasno željo po sodelovanju, bo v 
projekt vključen ne glede na to ali je bil identificiran za nadarjenega (seveda je v tem primeru 
primerno opraviti proces identifikacije dijaka in bo projekt lahko služil tudi za evidentifikacijo).

Enak kriterij vključenosti velja tudi za vključevanje dijakov v aktivnosti, ki jih izvajajo drugi 
javni zavodi ali zunanje institucije. Vključevanje v aktivnosti tako ni namenjeno le dijakom, ki 
so v procesu osnovnošolskega izobraževanja prepoznani kot nadarjeni, ampak vsem, ki imajo 
iskreno željo po sodelovanju.

Špela Gec rožman vodi projekta NaMa 

Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki bomo 
razvili in preizkusili didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje 
teh elementov. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti bomo krepili s pou-
darkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljševali 
bomo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja 
z raziskovanjem. Premišljeno vključevali in uporabljali iKT za vzpostavitev prožnih in inova-
tivnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. 
Poudarjali bomo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spre-
mljanja ter personalizacijo ter izboljševali odnos učencev do naravoslovja in matematike.

Pri projektnih aktivnostih bomo izhajali tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja 
naravoslovja in matematike.

PROJEKT
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PoPEsTRimo Šolo (PoŠ) 2016-2021:  
izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih

Projekt Popestrimo šolo (POŠ) izvaja multiplikatorka Nika Vidergar. Z aktivnostmi projekta 
dopolnjuje obstoječe učne načrte in ponudbo šole. Sem sodijo: aktivnosti v povezavi z lokalnim 
okoljem, dejavnosti za spodbujanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih, oblikovanje socialnih 
stikov med učenci, razvijanje medijske ter informacijske pismenosti, osveščanje za sobivanje 
z naravo, ustvarjalnost in aktivnosti za individualno delo z učenci ter dejavnosti za strokovne 
delavce.

Projekt Popestrimo šolo (POŠ) 2016-2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev 
kompetenc šolajočih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega soci-
alnega sklada.

PROJEKT

Podvig

Vodja: Ingrid Peroša

V sklopu projekta se pri dijakih razvija in krepi kompetence podjetnosti ter spodbuja prožno 
prehajanje med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti 
pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. V 
ta namen bomo v sodelovanju z zunanjimi partnerji in znanstvenimi institucijami omogo-
čali dijakom učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in z njihovo 
pomočjo bodo dijaki celovito razvijali kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in 
povezovanja z okoljem.

V povezavi s krepitvijo kompetence podjetnosti vpeljujemo v šolskem letu 2019-2020 predmet 
ITS (Interdisciplinarni tematski sklop) z delovnim naslovom “Drznem si ... raziskovati”, v sklopu 
katerega bodo dijaki 3. letnikov napisali raziskovalno nalogo. Pri tem dajemo poudarek na aktivni 
vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov.

PROJEKT

44 45



GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

VODNIK 2019/2020

Naklada: 250

Vsebina publikacije: Borut Butinar, Anka Gogala, 

Graziella Viola, Daniela Matelič Kozlovič,  

Rok Sorta, Marjeta Stegel

Fotografija na naslovnici: Daniel Škerjanc

Oblikovala: Hana Domijan

Vsebino in jezik so za letošnje šolsko leto  pregledale: 

Alenka Ceglar in Mira Vasić  
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