
11. 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: 850  €

12. Sofinaciranje udeležbe košarkarske ekipe fantov na ISF tekmovanju
Nosilec projekta: mag. Jaka Fetih
Letošnje tekmovanje oziroma svetovno prvenstvo srednjih šol v košarki 
za dijake rojene 1999 in mlajše, bo potekalo v Poreču v aprila 2017. 
Drugače ta tekmovanja potekajo vsaki 2 leti. Glede na tradicijo in usmer-
jenost šole in po osvojiti naslova svetovnih podprvakov v letu 2013, 
četrtem mestu 2015 in naslovu svetovnih prvakov 3 na 3 lani v Talinu 
smo se odločili, da nastopimo na tako velikem tekmovanju, ki hkrati 
predstavlja tudi izvrstno priložnost za promocijo šole. Prepričani smo, da 
imamo dovolj kakovostno ekipo fantov, ki lahko uspešno predstavljajo 
šolo in tudi Slovenijo na tem tekmovanju, ki se ga bodo udeležile šolske 
ekipe s celega sveta.   
Potrebna sredstva:  1400 €

13. Naravoslovno-družboslovni tabor
Nosilka projekta: Milena Vidmar
Letos bomo organizirali naravoslovno-družboslovni  tabor. Tabor je 
namenjen dijakom,  ki so zelo uspešni in nadarjeni na teh področjih. 
Predstavlja nadgradnjo učnega programa.
Potrebna sredstva: 1500 €

14. Matematični repetitorij
Nosilec projekta: Tone Prus
Matematika zahteva redno in poglobljeno vsakodnevno učenje, da 
dijak lahko uspešno zaključi gimnazijski program. Izkušnje kažejo, da 
ima veliko prvošolcev težave z učenjem in razumevanjem matematičnih 
problemov. Repetitorij je daljše sistematično spremljanje dijakov in 
navajanje na samostojno učenje.
Potrebna sredstva: 1000 €

15. Esej v naravi – 4. letnik
Nosilec projekta: Aktiv prof. slovenščine
Maturanti z večjim zanimanjem za branje in pisanje se bodo v marcu 
2017 udeležili tridnevnega esejističnega tabora v Trstu. Esej v naravi 
o romanu Alamut vsebuje dopoldanske in popoldanske delavnice, 
predavanje o romanu ter ogled mesta z zgodovinskimi, kulturnimi in 
jezikovnimi poudarki slovenstva v Trstu.
Potrebna sredstva: 2600 €

16. 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 priha-
jajo z 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 po jezeru, plezajo 
v naravni skali, kolesarijo, imajo organizirane socialne igre s šolsko psi-
hologinjo, predavanje ravnatelja o šoli in šolskem utripu, z njimi pa je 
ves čas tudi njihov razrednik.
Potrebna sredstva: 1900 €

17. Tuji učitelj - francoščina
Nosilka projekta: Tina Bertoncelj
Francoski jezik je v našem okolju slišan zelo redko, tako da so dijaki v 
stiku z jezikom le preko pouka v šoli. Naravni govorec bi jim omogočil 
pristno komunikacijo, večji vpogled v francosko kulturo in francoski 
način življenja. Dijaki se s tujimi učitelji nujno pogovarjajo samo v 
francoskem jeziku in na ta način vstopijo v popolnoma novo sfero in 
občutenje jezika, ki ostane za vedno. Tuji učitelj prinese v razred tudi 
novo dinamiko, nadgradnjo učnega programa in veliko popestritev 
vsakdanjega urnika, zato se dijakom te ure še toliko bolj vtisnejo v 
spomin.
Potrebna sredstva: 1500 €

18. Izmenjava z Nizozemsko
Nosilec projekta: Vinko Horvat
Dijaško izmenjavo, ki je postala tradicionalna, izvajamo že več kot deset 
let. Z odobrenimi sredstvi bi želeli financirati del izmenjave (prevoze 
gostujočih dijakov z letališča Treviso v Ljubljano in nazaj, sobotno in 
popoldansko ekskurzijo za nizozemske dijake ter del vstopnin pri ogle-
dih).
Potrebna sredstva: 2000 €

19. Nakup clavinove
Nosilec projekta: Irena Sajovic – Šuštar
Z nakupom clavinove, bi spodbudili boljšo intonančno točnost pevcev, 
izboljšali kvaliteto korepeticij, spodbudili nove pianiste k sodelovanju 
pri korepeticijah in samostojnih  pianističnih koncertnih večerih na šoli.
Potrebna sredstva: 500 €

20. Tuji učitelj španščine
Nosilec projekta: Klavdija Mele
Dobro znanje tujih jezikov je veščina, ki je v današnjem času nujna. 
Z vključitvijo tujega učitelja (naravnega govorca) v pouk bi bistveno 
povečali kakovost poučevanja in učenja španščine. Tak program bi raz-
vijal medkulturne komunikacijske zmožnosti dijakov v avtentičnih učnih 
situacijah in z avtentičnimi učnimi orodji.  
Potrebna sredstva: 2200 €

21. Blazine za Šentviške fanatike
Nosilec projekta: Simon Cerkovnik
Z nakupom bi omogočili zamenjavo starih in dotrajanih blazin in pre-
vlek za blazine, katere uporabljajo že vrsto let. Z zamenjavo blazin, bi 
omogočili kvalitetnejše in varnejše treniranje dijakov.   
Potrebna sredstva: 1074 €

22. Modul Trajnostni razvoj – 2. letnik
Nosilec projekta: Vlasta Brvar
Dijaki bodo šli na ekskurzijo v center Svet energije v Krškem, kjer 
bodo samostojno izvajali interaktivne eksperimente, s katerimi bodo 
spoznavali svet energije, elektrike in energetike. Poleg tega bomo za vse 
dijake organizirali tudi predavanje zunanjega strokovnjaka za trajnostni 
razvoj.  
Potrebna sredstva: 800 €

ŠOLSKI SKLAD
SKLAD SVETA STARŠEV

Šolsko leto 2016/17

www. sentvid.org

Gimnazija Šentvid

Predstavitev projektov



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 za delovanje 
šolskih društev.
 

Upravni odbor Sklada sveta staršev smo v šolskem letu 
2015/2016 sestavljali Marko Schulz (predsednik), Veronika 
Šetina in Marjan Kodelja kot predstavniki staršev, Slavica 
Kršinar (podpredsednica), Bojana Vrščaj Mihelčič, Marinka 
Dervarič kot predstavniki šole in predstavnik dijakov 
(predsednik Dijaške skupnosti) Rok Dolenc.
V lanskem šolskem letu se je v Sklad Sveta staršev odločila 
prispevati približno polovica staršev, s čimer je bilo zbranih 
okrog 13.900 €.
Med prijavljenimi projekti so bili lani izbrani in financirani 
oziroma sofinancirani naslednji: spoznavni dnevi za 1. let-
nike, esej v naravi, izmenjava z Nizozemsko, esej v naravi 
I – 3. letniki, esej v naravi II – 4. letniki, mednarodna izmen-
java gimn. teatrov, nagradni izlet za najuspešnejši oddelek, 
košarka – tekmovanje ISF 3 proti 3, tuji učitelj španščine, 
Lego Mindstorms, modul trajnostni razvoj – 2. letnik, 
sobno kolo za fitnes.
Iz solidarnostnega podsklada smo denar namenili šestim 
dijakom, potrebnim pomoči.

1. Arhitekturna ekskurzija: Ogled razstave Arhitekturni bienale v 
Benetkah, september/oktober 2016 
Nosilka projekta: Dr.Anja Jutraž,mia
Arhitekturni krožek Gimnazije Šentvid se bo v šolskem letu 2016/17 
udeležil arhitekturnega bienala v Benetkah, razstave znanih arhitektov 
iz celega sveta. Na razstavi se na inovativen način obravnavajo aktualne 
teme današnjega časa. Razstava bo približala dijakom arhitekturo, jim 
odprla obzorje, preko debate bomo ugotavljali, kaj bi lahko tudi oni 
naredili in kako bi lahko tudi oni prispevali družbi. Obisk razstave je 
namenjen tudi povezovanju/druženju bivših in sedanjih članov arhitek-
turnega krožka, izmenjavi idej ter oblikovanju projektnih nalog, ki jih 
bomo izvedli v šolskem letu 2016/2017. 
Potrebna sredstva:  500 € 

2. Ureditev parka pred Gimnazijo Šentvid: Postavitev »boxa« v park
Nosilka projekta: Dr.Anja Jutraž,mia
Park pred gimnazijo Šentvid ponuja številne potenciale za uporabo, 
vendar je pomanjkljivo opremljen z urbano opremo. Na arhitekturnem 
krožku smo v šolskem letu 2015/2016 zasnovali »box«, ki bi ga post-
avili v park in bi bil namenjen druženju, klepetu, preživljanju časa med 
odmorom ali po pouku hkrati pa bi predstavljal tudi učilnico na pros-
tem. V šolskem letu 2016/2017 bi »box« skupaj s podjetjem Damahaus 
Prestige d.o.o. tudi naredili. Skupaj z dijaki bi najprej odšli v delavnico, 
kjer bi tudi sami poprijeli za orodje in se tako srečali s konkretnim 
delom, nato pa bi »box« sami postavili v parku pred gimnazijo. Del pro-
jekta bi bila tudi organizacija otvoritve »boxa«.   
Potrebna sredstva:  3500 €

3.  Dramsko-gledališki avtorski projekt
Nosilka projekta: prof. Jana Ratkai
Dijaki bodo v dramsko-gledališkem avtorskem projektu poglobili svoje 
znanje na tem področju tako v teoriji kot v praksi. Preizkusili se bodo 
lahko v kolektivnem pisanju, svoje dramsko besedilo razvili in ga tudi 
javno uprizorili v sklopu mladinskih gledaliških festivalov. Celoten proces 
jim pomaga pri suverenem in argumentiranem izražanju lastnih idej ter 
razvoju samostojne igralske kreativnosti. 
Potrebna sredstva:  1300 €

4. Dodatna oprema za šolski fitnes
Nosilec projekta: Primož Praprotnik
Dodatna oprema za šolski fitnes za učinkovitejšo in raznovrstno vadbo. 
Rekvizite bodo uporabljali tudi tisti, ki bodo izvajali vadbo za rehabilit-
acijo po poškodbi. 
Potrebna sredstva: 1000 €

5. Nagradni izlet za najuspešnejši oddelek
Nosilec projekta: Dijaška skupnost
Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid bo tudi v šolskem letu 2016/17 
razpisala nagrado za najuspešnejši oddelek na šoli. Nagradni izlet bo 
motivacija za oddelke, da si bodo prizadevali za čim boljši učni uspeh 
in za redno obiskovanje pouka. Spodbuditi želimo tudi dodatno delo 
oddelkov: vključevanje v šolske dejavnosti, sodelovanje pri prostovolj-
nem delu, na kulturnem področju, na tekmah šolske lige ter na športnih 
tekmovanjih za šolo, na tekmovanjih v znanju ter aktivno sodelovanje 
pri krožkih. Z nagrado želimo spodbuditi primerno vedenje dijakov do 
zaposlenih na šoli in do vrstnikov. 
Potrebna sredstva: 1000 €

6. Šolska zabava
Nosilec projekta: Dijaška skupnost 
Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid bo v šolskem letu 2016/17 orga-
nizirala dijaško zabavo. Zabava bi bila odprta za vse dijake – tako za 
dijake Gimnazije Šentvid, kot tudi za dijake ostalih gimnazij in srednjih 
šol. Cilj projekta je še bolj povezati dijake in jim omogočiti, da se zaba-
vajo v sproščenem vzdušju. Drugi cilj je spodbujanje talentov, ki jih 
premore Gimnazija Šentvid (mladi DJ-i, reperji,...) in bi lahko nastopili 
na zabavi. Projekt je odlična promocija Gimnazije Šentvid med mladimi 
in tudi priložnost za sodelovanje z drugimi šolami. Vrnimo Šentvidu 
nekdanji sloves, ko je organiziral najboljše zabave daleč naokoli. 
Potrebna sredstva: 1500 €

7. Filmski večer
Nosilec projekta: Dijaška skupnost  
Dijaška skupnost Gimnazije Šentvid bo v šolskem letu 2016/17 orga-
nizirala 2 filmska večera. Glavni namen je druženje dijakov v sproščenem 
vzdušju, izven šolskega urnika. Filmska večera bi se odvila v športni 
dvorani Gimnazije Šentvid, predvidoma enkrat jeseni in enkrat spom-
ladi. Film bi dijaki izbrali sami, preko internetnega glasovanja.
Potrebna sredstva:  300 €

8. Koledar Gimnazije Šentvid 2017
Nosilka projekta: mag. Polona Cesar
V sodelovanju z arhitekturnim krožkom bomo oblikovali in natisnili 
koledar Gimnazije Šentvid 2017 s fotografijami naših dijakov, ki bo služil 
za promocijo gimnazije in njenih dijakov. Izobesili jih bomo v učilnice, 
bodo novoletno darilo različnim osnovnim šolam, ravnatelj jih bo 
podelil odličnim dijakinjam in dijakom. 
Potrebna sredstva: 500 €

9. Mednarodna izmenjava gimnazijskih teatrov
Nosilka projekta: Jana Ratkai
Tako na gimnaziji Šentvid kot Deveti gimnaziji Beograd ostajamo več 
kot 25 let zvesti gledališkemu ustvarjanju, ki predstavlja sredstvo za 
pozitiven ter kreativen razvoj mladih s poudarkom na kulturnih kompe-
tencah. Letošnja izmenjava temelji na 2 različnih konceptih:
 a)  izvedbi delavnice kreativnega pisanja ter izmenjavi izkušenj 

med dvema teatroma  meseca oktobra v Ljubljani,
 b)  gostovanju Teatra C.V. z novo avtorsko predstavo v drugi 

polovici aprila v Beogradu in na srečanju gimnazijskih teatrov 
Srbije v Kraguljevcu.  

Potrebna sredstva: 2000 €

10. Tuji lektor/matični govorec pri pouku nemščine
Nosilca projekta: Matija Pustovrh, prof., in Tina Terzić, prof.
Dijaki redko pridejo v stik z naravnimi govorci. Taki stiki pa so priložnost, 
da se dijaki preizkusijo v konkretnih situacijah in se znebijo strahu pred 
govorom. Z vključitvijo tujega učitelja bi se sporazumevanje dvignilo na 
višji nivo. Poveča se število avtentičnih učnih situacij, sporazumevalna 
zmožnost dijakov in razvijanje medkulturne zmožnosti. Dodano vred-
nost omogočajo komplementarne kompetence tujega učitelja in slov-
enskega učitelja tujega jezika, ki ga z učenci povezujeta ista kultura in 
prepoznavna kognitivna struktura. 
Potrebna sredstva: 2200 €


