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biologija, psihologija). V okolici Kranjske Gore so krasni pogoji za 
terenske vaje, ki jih dijaki izvajajo pri vseh predmetih.
Vsebine pomenijo nadgradnjo učnih vsebin obveznega predmetnika, 
predvsem izkušnjo avtentičnega učenja in raziskovanja. Profesorji 
in dijaki ob celodnevnem skupnem, sproščenem delu ustvarjajo bolj 
poglobljene medosebne odnose, tabor vključuje tudi planinski pohod.
S takšnim načinom dela želimo še dodatno motivirati dijake za 
nadgrajevanje znanja, ki presega samo obvezne učne vsebine. 
Tabora se lahko udeležijo dijakinje in dijaki drugega in tretjega letnika, 
edini pogoj je motiviranost do dela in pozitivne ocene.
Potrebna sredstva: 2.600,00 €
9. Humanistični tabor 

Nosilka projekta: Jana Ratkai
Tradicionalno bo peti Humanistični tabor Svobodna volja in odgovornost 
potekal v Murski Soboti. Dijaki in dijakinje bodo na taboru s pomočjo 
strokovnih tekstov odkrivali ontološki in etični pomen svobodne volje, 
oblikovali lastna stališča in jih argumentirano zagovarjali. Način dela, 
ki bo temeljil na metodi razgovora, ki jim bo pomagal pri samostojnem 
razvijanju misli ter oblikovanju stališč. Izražene ideje bodo zapisali v 
esejih, ki bodo izšli v biltenu z naslovom Liberum arbitrium voluntatis.
Potrebna sredstva: 3.800,00 €
10. Spoznavni dan za dijake prvega letnika – športni oddelki 

Nosilec projekta: mag. Jaka Fetih
Za dijake v športnih oddelkih v istem času kot spoznavne dneve za 
splošne oddelke izvedemo 4-dnevno šolo v naravi v Savudriji. Dijaki se 
tam hitreje spoznajo ter vzpostavijo odnose. Poleg športnih aktivnosti 
imajo tam še, učni in družabni program, v katerem sodelujejo razrednik, 
ravnatelj in šolska psihologinja.
Potrebna sredstva: 1.000,00 €
11. Nakup opreme za tek na smučeh 

Nosilec projekta: Primož Praprotnik
Dijaki in dijakinje imajo radi aktivnosti na snegu. Z nabavo tekaške 
opreme jim bomo v zimskem času in ob ugodnih snežnih razmerah v 
okviru pouka športne vzgoje organizirali vadbo zunaj, kjer se bodo 
naučili osnov teka na smučeh. Šolsko tekaško opremo bomo uporabljali 
tudi na zimskih športnih dnevih in v šolah v naravi.
Potrebna sredstva: 3.000,00 €
12. Kulturni dogodki na Gimnaziji Šentvid 

Nosilec projekta: Šolsko kulturno društvo
ŠKD v šol. l. 2022/23 načrtuje nov cikel kulturnih dogodkov. Literarni 
večeri, glasbeni koncerti in razstave so namenjeni vsem dijakom, saj so 
del gimnazijskega (ob)šolskega dogajanja. Novost bodo glasbeni gostje 
na literarnih večerih.
Potrebna sredstva: 1.000,00 €

13. Nagradni izlet za najuspešnejši oddelek 
Nosilec projekta: Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid

Nagradni izlet za razred z najboljšim učnim uspehom. Najboljši razred 
dobi nagrado v vrednosti 1500 evrov, s katerim lahko financirajo nagradni 
izlet po svoji želji. Poleg šolskega uspeha se pri izboru upoštevajo tudi 
dodatne aktivnost dijakov izven pouka, klima v razredu in še odnos 
dijakov do šolskega dela. 
Potrebna sredstva: 1.500,00 €
14. Športni med razredni turnir 

Nosilec projekta: Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid
Športni med razredni turnir, ki bi potekal v športni dvorani Gimnazije 
Šentvid. Potekal bi po 7. šolski uri in udeleženi bi bili vsi razredi 
Gimnazije Šentvid, s svojo izbrano mešano ekipo, ki bi tekmovala v 
odbojki. S tem bi dijake spodbudili k fizični aktivnosti in izboljšali med 
razredne odnose. Podeljene bi bile tudi nagrade v obliki vrednostnega 
bona (1.mesto-200 evrov, 2.mesto-100 evrov). 
Potrebna sredstva: 400,00 €
15. Postavitev omaric za odlaganje gradiva manjkajočim 

dijakom 
Nosilec projekta: Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid

Postavitev omaric, ki bi služile za odlaganje gradiva manjkajočim 
dijakom, ko pouk ne bo več po matičnih učilnicah. Vsak razred bi imel 
svojo omarico, ob istem času bi se za ta projekt povezali z arhitekturnim 
krožkom. 
Potrebna sredstva: Predvidena sredstva še niso znana.
16. ITS – naravoslovje (modul 3. letnik) 

Nosilec projekta: Mihael Tratnik
Ekskurzije bi dijakom omogočile vpogled »v živo« v vsebine, ki jih bodo 
obravnavali pri predmetu ITS – naravoslovje. Načrtujemo ogled Čistilne 
naprave v Domžalah, ogled Eko muzeja hmeljarstva in pivovarstva v 
Žalcu in obisk izdelave krofov na Trojanah. 
Potrebna sredstva: 1.000,00 €
17. Dramsko – gledališki projekt  

Nosilka projekta: Jana Ratkai (mentorica Teater 
Curriculum Vitae)

Dijaki se bodo v dramsko-gledališkem projektu seznanili s temeljnimi 
zakonitostmi uprizarjanja od simulacije preko improvizacij do 
interpretacije. Skozi izbrano umetniško besedilo bodo oblikovali obrise 
uprizoritvene osebnosti; kako igralec čuti in doživlja odrske like, ga 
obvladuje in uprizarja. Izbrano besedilo bomo javno uprizorili v sklopu 
mladinskih gledaliških festivalov.
Potrebna sredstva: 2.550,00 €
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Sklad Sveta staršev 

Sklad Sveta staršev in solidarnostni sklad delujeta v okviru šolskega 
sklada, v katerem se zbirajo sredstva iz rednega mesečnega prispevka 
staršev za projekte in delovanje šolskih društev.

Za šolsko leto 2022/23 so predlagani naslednji projekti:
1. Tujejezični učitelj pri pouku drugega tujega jezika 

(nemščina, francoščina) 
Nosilci projekta: Aktiv profesorjev drugega tujega jezika

Dijaki pogosto izrazijo željo po pogostejšem govornem izražanju, 
izražanju mnenja, željo po diskusiji ter da se zavedajo pomembnosti 
jezikovne produkcije. Pri učenju tujega jezika gre tudi za prenašanje in 
integriranje ciljne kulture jezika. Poleg usvajanja jezikovnih vsebin in 
spretnosti učenje vključuje tudi spremembe samopodobe in privzemanje 
novih družbenih ter kulturnih vzorcev vedenja. Učenje tujega jezika 
ima pomemben vpliv na socialno naravo učenca. Z naravnim govorcem 
dijaki osmislijo učenje, dobivajo dodatno motivacijo ter znanja širokega 
kulturno-socialnega spektra. Dijaki dobijo globlji vpogled v kulturo ter 
način življenja. Tujejezični učitelj prinese v razred tudi novo dinamiko, 
nadgradnjo učnega programa in popestritev. 
Potrebna sredstva: 3.600,00€
2. Izmenjava z Udens College (Nizozemska) 

Nosilec projekta: Vinko Horvat
Izmenjava z Udens College poteka v dveh delih. En teden dijake 
nizozemske šole gosti naša šola – tako so nizozemski dijaki gostje pri 
starših naših dijakov, drugi teden izmenjave pa so naši dijaki gostje na 
Nizozemskem. Med izmenjavo dijaki gostje, s pomočjo predstavitev, 
predstavijo značilnosti države, ki jo obiskujejo. Izmenjava je namenjena 
tudi spoznavanju drugačnih kultur in navad ter druženju.
Potrebna sredstva: 2.000,00 € 
3. Spoznavni dan za dijake prvega letnika splošnih oddelkov 

Nosilka projekta: mag. Polona Cesar
Za dijake prvega letnika splošnih oddelkov organiziramo vsako leto 
v začetku septembra dvodnevni spoznavni dan v Bohinju. Dijaki, 
ki prihajajo iz različnih osnovnih šol, se v naravnem, športnem in 
sproščenem okolju hitreje in lažje spoznajo ter vzpostavijo odnose, 
v katerih bodo preživeli naslednja štiri leta. Dijaki v Bohinju veslajo 
v kanujih po jezeru, plezajo v naravni skali, kolesarijo, imajo lažji 
planinski izlet okoli jezera, organizirane socialne igre s šolsko 
psihologinjo, predavanje ravnatelja o šoli in šolskem utripu, z njimi pa 
je ves čas tudi njihov razrednik. 
S sredstvi sklada želimo sofinancirati avtobusni prevoz, saj le-ta 
predstavlja največji strošek.
Potrebna sredstva: 2.659,00 € (sofinanciranje avtobusnega 
prevoza) 
4. Energijski izzivi Slovenije (modul 2. letnik) 

Nosilci projekta: Goran Mitrović, Helena Lazar, Maja 
Polak, Sergeja Sluga

Modul Energijski izzivi Slovenije je namenjen vsem dijakom splošnih 

oddelkov 2. letnika. Namen uvedbe modula je interdisciplinarni 
pogled na trenutne izzive Slovenije s področja energijske oskrbe in 
krepitev energetske pismenosti dijakov. Vsebine modula so zasnovane 
na medpredmetnem sodelovanju in so nadgrajene z aktivnimi 
učnimi metodami, primeri dobrih praks, ekskurzijami in predavanji 
kompetentnih strokovnjakov s področja energetske oskrbe Slovenije 
in varovanja naravnega okolja. Izbrane vsebine med drugim tudi 
krepijo kompetenco etičnega in trajnostnega mišljenja, ki je ena izmed 
temeljnih kompetenc sodobne družbe.
Potrebna sredstva: 1.500,00 €
5. Esej v naravi – 3. letnik 

Nosilec projekta: Aktiv profesoric slovenščine
V šolskem letu 2022/23 bodo dijaki tretjega letnika v okviru modula 
esejistika obiskali Škofjo Loko in Visoko. Ogledali si bodo Loški muzej, 
prisostvovali muzejski učni uri Agatina preizkušnja – po poti Visoške 
kronike, sledil bo obisk Tavčarjevega dvorca na Visokem. Dijaki bodo 
romaneskno dogajanje povezali z geografskimi in zgodovinskimi 
okoliščinami ter sodelovali z interpretativnim branjem odlomkov.
Potrebna sredstva: 1.200,00 €
6. Esej v naravi 2023 

Nosilec projekta: Aktiv profesoric slovenščine
V šolskem letu 2022/23 se bodo dijaki za maturitetni esej ukvarjali s 
tematskim sklopom Ženska na odru sveta. Preučevali bodo Sofoklesovo 
in Smoletovo Antigono, Ibsenove Strahove in Grumov Dogodek v mestu 
Gogi. Na esejističnem taboru, na katerem bo izpostavljen primerjalni 
vidik med dramskimi deli, bodo udeleženci vodeno in poglobljeno 
analizirali maturitetna besedila in tvorili eseje. Cilj projekta je omogočiti 
najuspešnejšim maturantom še dodatno znanje ter razvijanje bralne in 
pisne zmožnosti. 
Potrebna sredstva: 2.750,00 €
7. Nakup šolskega ozvočenja 

Nosilka projekta: Irena Sajovic – Šuštar
Za kvalitetno predstavitev različnih glasbenih in kulturnih prireditev 
bi šola potrebovala kvalitetno in sodobno zvočno opremo, ki bi ga 
uporabili pri vseh Glasbenih matinejah, Krstu, Slavnostni akademiji, 
Novo-letnih koncertih ter drugih pomembnih priložnostih v zunanjih ali 
notranjih prostorih šole.
Potrebna sredstva: 3.000,00 €
8. Naravoslovno-družboslovni tabor 

Nosilci projekta: Aktivi profesorjev kemije, fizike in 
informatike, biologije, geografije ter šolska psihologinja

Delo na raziskovalnih taborih pomeni posebno doživetje za dijake in 
profesorje. Program je zastavljen tako, da so dijaki ves dan kreativno 
zaposleni v različnih dejavnostih (fizika, kemija geografija, informatika, 

Upravni odbor Sklada Sveta staršev smo v šolskem letu 2021/2022 sestavljali 
Sanela Prpič (predsednica), Nataša Ajdič in Miran Vičič kot predstavnika 
staršev, Slavica Kršinar (podpredsednica), Tina Terzić, Bojana Vrščaj Mihelčič 
kot predstavniki šole, predstavnik dijakov (predsednik Dijaške skupnosti) Luka 
Kink. Na sejah je sodelovala tudi vabljena Irena Jarc (računovodkinja).
V Sklad Sveta staršev se je v šolskem letu 2021/2022 odločilo prispevati 
61,22 % staršev, s čimer smo pridobili 16.650,00 evrov sredstev. V 
solidarnostnem skladu je 1665,16 evrov. Po sklepu sklada sveta staršev 
za solidarnostni sklad nismo namenili sredstev sklada. 
Predstavniki sklada smo korespondečno na 1. seji, ki je potekala od 
18.oktobra 2021 do 20.oktobra 2021 podprli izvedbo naslednjih projektov: 
zloženka, spoznavni dan za dijake prvega letnika splošnih oddelkov, 
sofinanciranje avtobusnega prevoza dijakov in dveh spremljevalcev 
za potrebe izmenjave z Nizozemsko, tuji učitelj pri pouku nemščine in 
francoščine, spoznavni dan za dijake prvega letnika – športnega oddelka, 
nagradni izlet za najuspešnejši oddelek, dijaški športni večer, modul 
2. letniki – Energijski izzivi Slovenije, nakup napihljivih supov, kulturni 
dogodki na Gimnaziji Šentvid, ITS – naravoslovje (modul 3. letnik), esej 
v naravi – 3. letnik, dramsko – gledališki projekt FILOZOFI NA DRAŽBI, 
dodatne uteži za fitnes.
Nismo podprli projekta esej v naravi 2022, ker je namenjen le izbranim 
dijakom 4.letnika.
Solidarnostni podsklad je obravnaval primer in pri tem v celoti sledil 
strokovni utemeljitvi svetovalne službe in predlogu razrednika.
Predstavniki sklada smo korespondenčno na 2. seji, ki je potekala od 
11.1.2022 do 14.1.2022 potrdili PRAVILA O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA 
GIMNAZIJE ŠENTVID.
Razpis za projekte v šolskem letu 2022/2023 je bil objavljen v začetku junija.
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