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Ponudbo so pripravili profesorji na oddelčnih načrtovanjih, ki so 
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Predlog vzgojno izobraževalne ponudbe je sprejel zbor učnega 
osebja na svoji 3. redni seji z dne 21. oktobra 2014 (sklep 
25/2014) 

 

Vzgojno-izobraževalno ponudbo za šolsko leto 2014-15 je potrdil 
zavodski svet na svoji drugi redni seji dne 10. 12. 2014 s sklepom 
št. 21/2014.
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VIP je dokument, ki se sproti razvija in dopolnjuje, zato si profesorski zbor in zavodni svet v 
tekočem šolskem letu pridržujeta pravico spreminjati in dopolnjevati navedene načrte glede na 
potrebe in želje dijakov, staršev ter okolja. 
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Uvod 
 
Šola je prostor, v katerem se oblikujejo in razvijajo človekov značaj, znanje in sposobnosti. Je 
prostor, v katerem se srečujejo različni uporabniki: dijaki, starši, učno in neučno osebje. 
Pričakovanja in potrebe uporabnikov ter zahteve okolja šolo nenehno spreminjajo in razvijajo, 
zato se le-ta ta mora nujno prilagajati. 
Šola vsako leto izoblikuje lastno vzgojno – izobraževalno ponudbo, ki je vključena v širši 
družbeni prostor in zagotavlja tako posameznikom kot družbi kakovostno in uspešno 
izobraževanje ter oblikovanje temeljnih človeških vrednot. Da bi bila ponudba čimbolj kakovostna 
predhodno ugotavljamo in analiziramo potrebe in pričakovanja uporabnikov ter okolja, skupno 
načrtujemo in delamo timsko. Načrtovanju in izvajanju sledi evalvacija izvedenega, da lahko 
ugotovimo, v kolikšni meri smo potrebam in pričakovanjem uporabnikov zadostili. Na ta način 
ponudbo sproti izboljšujemo. 
Ta dokument je nastal na osnovi takega razmišljanja in normativnih aktov, ki jih predpisuje šolsko 
ministrstvo, ter avtonomije šolskih zavodov po OPR št. 275/1999 – Pravilnik o šolski avtonomiji, 
ki omogoča širše izbire zavoda na didaktičnem in upravnem področju. Naš zavod ponuja 
dokument vsem uporabnikom, da lahko pobliže spoznajo ponudbo in delovanje šole. 
V središču vzgojno-izobraževalne ponudbe DIZ Jožefa Stefana sta tako laboratorijska didaktika 
kot redno delo v laboratorijih (laboratorij elektronike, informatike, mehanska delavnica, 
laboratorij avtomatizacije in tehničnega risanja-CAD, laboratorij anorganske in organske kemije, 
instrumentalne analize, splošne biologije in mikrobiologije). 
Drugo osnovno vodilo pri načrtovanju ponudbe je stik z okoljem, še posbno s svetom dela, 
poklicev, raziskovanja in univerze. Dijaki opravljajo staže na nekaterih vodilnih podjetjih v 
pokrajini, na raziskovalnih inštitutih (Sinhrotron, Area di ricerca idr.) ter na znanstvenih fakultetah 
(kemija, biologija idr.). 
Poleg specifičnih ciljev, ki so vezani na posamezne smeri, zasledujemo na zavodu naslednje 
splošne temeljne cilje: 
• oblikovanje samostojne, zrele, družbeno angažirane in strpne osebe, 
• navajanje k sistematičnemu delu, rabi strokovne terminologije in jezika, 
• navajanje k interdisciplinarnemu dojemanju posameznih področij človekovega 
ustvarjanja, 
• navajanje na samostojno in kritično opazovanje in vrednotenje predmetnosti in 
pojavnosti, 
• navajanje na skrb za kulturno in naravno dediščino, 
• razvijanje praktičnih sposobnosti in smisla za organizirano intelektualno in praktično 
delo v delovnem okolju, 
• razvijanje sposobnosti za logično in znanstveno razmišljanje ter za raziskovalno 
dejavnost. 
Naš zavod ima kot slovenska vzgojno – izobraževalna ustanova v Italiji pomembno vlogo tudi pri 
oblikovanju in ohranjanju slovenskega knjižnega jezika kot maternega jezika slovenske 
narodnostne skupnosti v Italiji. Skrb za slovenski knjižni jezik pa se ne uresničuje le pri predmetu 
slovenski jezik in književnost, temveč je eden izmed prečnih ciljev pri vseh učnih predmetih. 
Predmetni profesorji uporabljajo ustrezni slovenski strokovni jezik in so dijakom zgled za 
primerno govorno in pisno kulturo. Za ustrezno jezikovno kulturo skrbi tudi učno in neučno 
osebje. 
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1. Šolski koledar   
 
Prvi dan pouka: sreda, 10. september 2014 
Zadnji dan pouka: ponedeljek, 8. junij 2015 
Zimska prekinitev: 
(božični prazniki) 

od vključno srede, 24. decembra 2014 
do vključno torka, 6. januarja 2015 

Velikonočni prazniki od vključno četrtka, 2. aprila 2015 
do vključno torka 7. aprila 2015 

Ostali pouka prosti dnevi: Vsi državni prazniki 
16., 17. in 18 februar (deželni koledar) 
2. maj (deželni koledar) 
4. maj (zavodski koledar) 
1. junij 2015 (deželni koledar) 

 
 

SEPT. 14 OKT. 14 NOV. 14 DEC. 14 JAN. 15 FEB. 15 MAR. 15 APR. 15 MAJ 15 JUN. 15 

1 P   1 S   1 S   1 P   1 Č   1 N   1 N   1 S   1 P   1 P   

2 T   2 Č   2 N   2 T   2 P   2 P   2 P   2 Č   2 S   2 T   

3 S   3 P   3 P   3 S   3 S   3 T   3 T   3 P   3 N   3 S   
4 Č   4 S   4 T   4 Č   4 N   4 S   4 S   4 S   4 P   4 Č   
5 P   5 N   5 S   5 P   5 P   5 Č   5 Č   5 N   5 T   5 P   
6 S   6 P   6 Č   6 S   6 T   6 P   6 P   6 P   6 S   6 S   
7 N   7 T   7 P   7 N   7 S   7 S   7 S   7 T   7 Č   7 N   

8 P   8 S   8 S   8 P   8 Č   8 N   8 N   8 S   8 P   8 P   

9 T   9 Č   9 N   9 T   9 P   9 P   9 P   9 Č   9 S   9 T   

10 S   10 P   10 P   10 S   10 S   10 T   10 T   10 P   10 N   10 S   

11 Č   11 S   11 T   11 Č   11 N   11 S   11 S   11 S   11 P   11 Č   
12 P   12 N   12 S   12 P   12 P   12 Č   12 Č   12 N   12 T   12 P   
13 S   13 P   13 Č   13 S   13 T   13 P   13 P   13 P   13 S   13 S   
14 N   14 T   14 P   14 N   14 S   14 S   14 S   14 T   14 Č   14 N   
15 P   15 S   15 S   15 P   15 Č   15 N   15 N   15 S   15 P   15 P   
16 T   16 Č   16 N   16 T   16 P   16 P   16 P   16 Č   16 S   16 T   
17 S   17 P   17 P   17 S   17 S   17 T   17 T   17 P   17 N   17 S   
18 Č   18 S   18 T   18 Č   18 N   18 S   18 S   18 S   18 P   18 Č   
19 P   19 N   19 S   19 P   19 P   19 Č   19 Č   19 N   19 T   19 P   
20 S   20 P   20 Č   20 S   20 T   20 P   20 P   20 P   20 S   20 S   
21 N   21 T   21 P   21 N   21 S   21 S   21 S   21 T   21 Č   21 N   
22 P   22 S   22 S   22 P   22 Č   22 N   22 N   22 S   22 P   22 P   
23 T   23 Č   23 N   23 T   23 P   23 P   23 P   23 Č   23 S   23 T   
24 S   24 P   24 P   24 S   24 S   24 T   24 T   24 P   24 N   24 S   
25 Č   25 S   25 T   25 Č   25 N   25 S   25 D   25 S   25 P   25 Č   
26 P   26 N   26 D   26 P   26 P   26 Č   26 Č   26 N   26 T   26 P   
27 S   27 P   27 Č   27 S   27 T   27 P   27 P   27 P   27 S   27 S   
28 N   28 T   28 P   28 N   28 S   28 S   28 S   28 T   28 Č   28 N   
29 P   29 S   29 S   29 P   29 Č       29 N   29 S   29 P   29 P   
30 T   30 Č   30 N   30 T   30 P      30 P   30 Č   30 S   30 T   

   31 P      31 S   31 S      31 T       31 N      
 
Prosti dnevi   Državni koledar   Deželni koledar   Roditeljski sestanki   Zavodski koledar 
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2. Zborni organi šole 
 

2.1 Zavodni svet 
 
Zavodni svet se bo prvič sestal predvidoma v mesecu septembru (poročilo ravnatelja o stanju na 
šoli, smernice za pripravo VIP-a, morebitni poravki k letnemu načrtu); 
 
Med oktobrom in novembrom so predvidene volitve za obnovo dijaške komponente v zavodnem 
svetu; 
 
Zavodni svet se bo v novi sestavi prvič sestal v mesecu decembru, ko bo klican, da odobri 
vzgojno-izobraževalno ponudbo šole. Seja bo skoraj v celoti namenjena pregledu pobud in s tem 
povezano dodelitvijo sredstev.  
 
Druga seja v novi sestavi je predvidena v začetku februarja, ko bo potrebno odobriti proračun za 
finančno leto 2015. 
 
Tretja seja zavodnega sveta bo predvidoma konec aprila (obračun za leto 2014). 
 
Zadnja seja v šolskem letu je predvidena tik pred zaključkom (ali takoj po zaključku) didaktičnih 
dejavnosti, ko bo potrebno odobriti rebalans za tekoče šolski leto. 
 
 

2.2 Profesorski zbor 
 
 
V šolskem letu 2014-15 je predvidenih sedem rednih sej profesorskega zbora.  

 

2.3 Razredni sveti 
 
 
V prvih dveh tednih po volitvah potekajo umestitvene seje razrednih svetov za vse razrede. 
Profesorji seznaijo izvoljene predstavnike staršev s stanjem v razredu in vzgojno-izobraževalno 
ponudbo. 
 
Druga seja razširjenega razrednega sveta je predvidena v mesecu maju (potrditev/sprememba 
učbenikov). Ravnatelj lahko skliče dodatne seje po potrebi oz. na željo izvoljenih predstavnikov. 
 
Razredni sveti v profesorski komponenti se vršijo ob koncu 1. in 3. dvomesečja.
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3. Organigram šole 
 

3.1 Učno osebje 
 
3.1.1 Seznam učnega osebja 
 
Artač Boris Lab. elktr. 5E, Teh. Načrt. 3. E; Alt. Dej. 1E, 1B 
Bandi Peter Lab.. Fiz.1E, 1B, 1M, 2BE, 2M; Sop. Bio. 3B, 4B, 5B 
Colja Nastja Ang. 1E, 1M, 2M, 4EM, 5EM 
Čok Sara Mikrobiologija 3B, 4B in 5B 
Devetak Valentina Lab.. Inf. 1E, 1B in 1M 
Emili Marko SIS 3M, 4M in 5M; MSE 5M; MTP 5M 
Gergely Mariana VZ 1E, 1B, 1M, 2BE, 2M, podp. p. 4M 
Gulic Romana  Lab. Kem 1E, 1B, 1M, 2BE, 2M, 3B, 4B, 5B 
Gustin Susanna ITJ 1E, 1B, 1M, 3E 
Jelerčič Irena ANG 1B, 2EB, 3E, 3BM, 4B in 5B 
Jogan Borut Inf. 1E, 1B, 1M; TNES 4E 
Lapornik Maja  SLJ in ZGOD 1M, 2M 
Magnani Paolo TGU 1E, 1B, 1M, 2BE, 2M; podp. p. 4M 
Meulia Silva TEL v vseh razredih 
Ostrouska Cinzia MAT 1B, 1M, 3BM, 4B in 5B 
Pasarit Katja KEM 1E, 1M, 2M; O-Kem 3B, 4B in 5B 
Pavletič Oskar Lab.. Elktr. 3E, 4E, Alt. Dej. 1M 
Pettirosso Patrizia SLJ in ZGOD 3BM, 4B, 5B 
Sedmak Olaf Up.Zn. 2M, ROI 4M in 5M 
Sosič Giuliana  ITJ 1 B, 2B, 3B 
Sivitz Nidia KEM 1B, 2BE; A.Kem. 3.B, 4B in 5B 
Smotlak Tanja ITJ 2M, 4B, 4EM, 5EM 
Sosič Giuliana ITJ 2EB, 2BM, 5B 
Sturman Fabio FIZ 1B, 1M, 2BE, 2M; O.Fiz. 3B, 4B, 5B 
Šinigoj Metka SLJ in ZGOD 3E, 4EM, 5EM 
Štoka Egon Up.Zn. 2E, EL 4E, 5E; SIS 4E 
Trebušak Janja VER 3BM, 3E, 4B, 5EM 
Tul Jana VER 1E, 1B, 1M, 4EM, 5B, 2BE, 2M 
Tulliach Erik Lab. TGU 1E, 1B, 1M, 2BE, 2M, Lab. Meh 3M 
Valentic Boris PE 1E, 1B, 1M, 2BE, 2M 
Vegliach Sonia MAT 1E, 2BE, 3E, 4EM, 5EM,; IPM 3E, 4E, 4M 
Versa Bruno MSE 3M, 4M; MTP 3M, 4M, ROI 3M 
Zavadlal Daniele Lab. Meh. 4M in 5M 
Zerjal Mara SLJ in ZGOD 1E, 1B, 2BE 
Zubalic Marco TNES 3E, 5E; Elektr 3E SIS 5E 
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3.1.2 Obveznosti in rokovnik za celotno učno osebje 
 
Predložitev učnega načrta 
Profesorji oddajo učne načrte za š. l. 2014-15 do 25. 10. 2014 
 
Dogovorjeno določanje datumov šolskih nalog oz. drugih pisnih/grafičnih oblik preverjanja , ki 
veljajo za pisno/grafično oceno, vsaj za tekoče polletje. 

- V letnem učnem načrtu določiti št. predvidenih pisnih/grafičnih nalog 
 
Posredovanje ocen razredniku oz. vpis v redovalnico 
Vsaj tri dni pred datumom seje RS ob zaključku 1. in 3. dvomesečja 
 
 
 

3.2 Administrativno osebje 
ga. Ornella Neppi – Vodja uprave 
ga. Sonia Marzi– upravna sodelavka 
ga. Cvetka Plaznik – upravna sodelavka 
ga. Andreina Menegatti - upravna sodelavka 
 
 
 

3.3 Tehnično osebje 
g. Žarko Budin – laboratorij elektronike 
g. Vasilij Kralj – laboratorij kemije in mikrobiologije 
g. Alessandro Paoli – mehanska delavnica in laboratorij 
 
 
 

3.4 Pomožno osebje 
g. Andrea Blason 
ga. Elena Curman 
ga. Lucija Kosmač 
g. Darko Kralj 
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4. Razpored funkcij 
 
 

4.1 Ravnateljev sodelavec 
 
Prvi ravnateljev sodelavec v šolskem letu 2014-15 je prof. Cinzia Ostrouska.  
Prvi ravnateljev sodelavec nadomešča ravnatelja in v primeru njegove odsotnosti: 

• koordinira, v sodelovanju z referentom za urnik in tajništvom, dejavnosti učnega osebja pri 
kurikularnem delu v primeru odsotnosti in zamenjav;  

• upravlja, v sodelovanju s tajništvom in profesorji razredniki, poznejše prihode in predčasne 
odhode dijakov; 

• vodi razredne svete in v nujnih primerih tudi ocenjevalne seje. 
 
V primeru ravnateljeve odsotnosti, ima prvi ravnateljev sodelavec naslednja pooblastila, ki 
zagotavljajo nemoteno delovanje šolske ustanove: 

• nujni akti glede odsotnosti in dovoljenj za učno in neučno osebje, vključno s prošnjami 
KZE za zdravniške kontrole; 

• akti, ki vsebujejo sporočila učnemu in neučnemu osebju; 
• nujni dopisi lokalnim upravam (občina, pokrajina, dežela) ter ostalim javnim in zasebnim 

pravnim subjektom; 
• nujni dopisi področnim organom Ministrstva za šolstvo (Deželni šolski urad, tržaški 

Pokrajinski šolski urad); 
• prošnje za posredovanje sil javnega reda v nujnih primerih; 
• odobritev poznejšega prihoda in predčasnega odhoda dijakov. 

Pooblastila prvega ravnateljevega sodelavca veljajo za celo šolsko leto oz. obdobje imenovanja. 
  
Ravnatelj lahko v teku šolskega leta imenuje še drugega sodelavca z določenimi pooblastili oz. s 
pooblastli, ki veljajo za prvega ravnateljevega sodelavca, v primeru odsotnosti tako ravnatelja kot 
prvega sodelavca. 
 
V primeru krajših in načrtovanih odsotnosti lahko ravnatelj s pisnim imenovanjem in pooblastilom 
zaupa nadomeščanje za predvideno obdobje kateremukoli predstavniku učnega osebja. 
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4.2 Referent za urnik 
 
Ravnatelj je v šolskem letu 2014-15 prevzel nase odgovornost oblikovanja urnika. Pri urejanju mu 
bo pomagala prof. Sonja Vegliach. 
Pri sestavi urnika bodo upoštevani skupno določeni kriteriji: 
1) Didaktična smotrnost in funkcionalnost razporeda učnih ur; 
2) Upoštevanje objektivnih omejitev (razpoložljivost prostorov in učnega osebja, ki poučuje na 
več šolah) 
3) Smotrnost razporeditve glede na službeno obremenjenost posameznih profesorjev (omejevanje 
t. i. lukenj med učnimi rami in preprečevanje časovno prezahtevnih oz. preskromni delovnih dni 
(načelom naj bi učno osebje opravilo v službenem dnevu ne več kot 6 in ne manj kot 2 uri). 
 
Pri sestavi urnika referent, upoštevajoč razlike med predmeti glede na metode in oblike izvajanja, 
upošteva splošna določila, ki jih je sprejel profesorski zbor na seji z dne 7. septembra 2013 s 
sklepom št. 5/2012: 
 a. enakopravnost predmetov; 
 b. enakopravnost profesorjev; 
 c. upoštevanje že prej sklenjenih splošnih določil 
 č. usklajenost ur laboratorijev in delavnic; 
 d. kriteriji enakopravnosti v mejah didaktične specifike veljajo tudi za določanje ur 
verouka. 
 

4.2 Koordinatorji oddelka 
 
Profesorski zbor določi v svoji sredi tri oddelčne koordinatorje, in sicer po enega za vsako smer. 
Oddelčni koordinatorji v sklopu lastnega oddelka: 

• usklajujejo dodatne dejavnosti in pobude iz VIP-a, ki so namenjeni celotnemu oddelku in o 
tem seznanjajo zainteresirane kolege; 

• koordinirajo izvajanje strokovnih ekskurzij in predavanj, ki so namenjeni več kot le enemu 
razredu in/ali predmetu ter o sprejetih odločitvah informirajo ostalo zainteresirano učno 
osebje; 

• beležijo potek in dosežke izpeljanih dejavnosti v sklopu oddelčne usmeritve. 
 
Oddelčni koordinatorji usklajujeo prečne dejavnosti, ki zaobjemajo dva ali vse tri oddelke šole. Pri 
tem koordinirajo dejavnosti med profesorji strokovno-znanstvenih in splošnoizobraževalnih 
predmetov ter zagotavljajo pretok informacij med vsem učnim osebjem.  
 
Profesorski zbor je na seji z dne 11. 9. 2014 določil, da bodo v šolskem letu 2014-15 opravljali 
nalogo koordinatorja oddelka naslednji profesorji: 
za kemijsko-biološki oddelek prof. Sara Čok 
za mehanski oddelek prof. Marko Emili 
za elektronski oddelek prof. Boris Artač 
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4.3 Razredniki 
 
Ravnatelj imenuje ob začetku šolskega leta razrednike posameznih razredov. Kombinirani razredi 
imajo skupnega razrednika, ki poučuje v obeh oddelkih. Razredniki imajo pri izvrševanju svojih 
zadolžitev naslednja pooblastila: 

a) vodijo razredne svete, razen ocenjevalnih sej, v primeru odsotnosti ravnatelja ali 
podravnatelja; 

b) usklajujejo sporočanja z družinami dijakov, tudi v zvezi z neopravičenimi ali sumljivimi 
odsotnostmi, z namenom, da se v čim večji meri prepreči pojav šolskega osipa; 

c) koordinirajo didaktično dejavnost, v petem razredu usklajujejo pripravo zaključnega 
dokumenta razrednega sveta. 

 
Glavne zadolžitve razrednikov: 

• pravočasno poročanje razrednemu svetu o dogodkih in okoliščinah, v katerih bi bilo 
potrebno ukrepati; 

• predlaganje sklica izrednega razrednega sveta za obravnavanje morebitnih disciplinskih 
ukrepov; 

• sprotno urejanje razredne dokumentacije in pregledovanje odsotnosti in zamud dijakov; 
• sistematično zbiranje podatkov o didaktičnih in disciplinskih zadevah, beleženje težav ter 

sporočanje razrednemu svetu in družinam; 
• sodelovanje z referenti projektov za usklajevanje izvajanja kurikularnih in dodatnih 

dejavnosti; 
• sodelovanje in koordinacija z ostalimi razredniki ter sprotno in pravočasno obveščanje 

ravnatelja. 
 

Za opravljeno delo prejmejo razredniki forfetarno vsoto na osnovi kvantitativnih in kvalitativnih 
kriterijev, ki jih pogajalni strani določita v dopolnilni delovni pogodbi. 
 
V šolskem letu 2014-15 so razredom dodeljeni naslednji razredniki: 
 
1. KB – prof. Cinzia Ostrouška 

1. E – prof. Nastja Colja 

1. M – prof. Maja Lapornik 

2. BE – prof. Mara Zerjal 

2. M – prof. Katja Pasarit 

3. BM – prof. Patrizia Pettirosso 

3. E – prof. Marco Zubalic 

4. KB – prof. Nidia Sivitz 

4. EM – prof. Metka Šinigoj 

5. KB – prof. Sara Čok 

5. EM – prof. Sonia Vegliach 
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4.4 Ciljne funkcije 
 
Število in obseg posameznih področij, na katerih delujejo posamezni profesorji ali delovna 
skupina s posebnimi zadolžitvami pri izvajanju VIP-a, določi profesorski zbor ob začetku šolskega 
leta. Po določitvi področij, ravnatelj razpiše mesta in zbira prijave. Po preteklem roku profesorski 
zbor voli kandidate za posamezna področja. Na svoji seji dne 21. oktobra je profesorski zbor 
izvolil naslednje referente:  
 
področje zadolžitve prof. 

Koordiniranje 
vzgojno 
izobraževalne 
ponudbe 

• zbiranje in pregled predlogov za dodatno vzgojno-
izobraževalno ponudbo ob začetnem načrtovanju 
dejavnosti 

• sodelovanje z ravnateljem pri oblikovanju načrta VIP  
• koordiniranje poteka dodatnih vzgojno-izobraževalnih 

pobud in koledarja dejavnosti 
• sprotna in končna evalvacija projektov in dodatnih 

dejavnosti 
• sestava šolske kronike za Izvestje 

 
 
 
 
Maja Lapornik 
 
 
 

Koordiniranje 
stikov s svetom 
dela, poklicev in 
univerze 

• stiki z delovnim okoljem in izobraževalnimi 
ustanovami 

• usmerjanje dijakov po državnem izpitu v delovno 
okolje oz. v študij 

• koordiniranje delovnih praks 

 
Bruno Versa  
 

Promocija 
Zavoda 

• stiki z nižjimi srednjimi šolami, dogovori in 
organizacija predstavitev 

• priprava gradiva za promocijo šole (zgibanke, lepaki, 
video,...) 

• prispevki o delu in ponudbi šole za medije in za 
šolsko spletno mesto 

• arhiv gradiva za promocijo  

 
 
Katja Pasarit 
 

Spletna stran 
zavoda • Priprava in sprotna posodobitev šolske spletne strani Borut Jogan 

 

4.5 Ocenjevalna komisija 
V šolskem letu 2014-15 zavod ni sklepal novih pogodb za nedoločen čas z učnim osebjem. 
 

4.6 Delovne skupine 
Delovne skupine in kolektive bo profesorski zbor predlagal vzporedno s sprejemanjem VIP-a. 
 

4.7 Koordinatorji pre čnih projektov 
Koordinatorje prečnih projektov bo profesorski zbor predlagal vzporedno s sprejemanjem VIP-a. 
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4.8. Ekipa za varnost 
 
Z ravnateljevim odlokom št. 1572/A35 z dne 12. septembra 2014 je bila imenovana ekipa za 
varnost za šolsko leto 2014-15, ki jo sestavljajo: 
 
 
 4.8.1 Protipožarna varnost 
Prof. Marko Emili, g. Andrea Blason, prof. Erik Tulliach, prof. Peter Bandi in prof. Irena Milanič. 
 
 
 4.8.2 Prva pomoč 
Prof. Romana Gulič, g. Vasilij Kralj, ga. Sonia Marzi, ga. Andreina Menegatti, prof. Silva Meulia, 
prof. Cinzia Ostrouska. 
  
 
 4.8.3 Zadolženi za koordiniranje rizičnega stanja in evakuacije poslopja 
Prof. Erik Tulliach in prof. Marco Zubalic. 
 
 
 4.8.4 Predstojniki za varnost v delovnem okolju 
Na osnovi veljavne zakonodaje so pristojni za varnost vsi tehniki, profesorji tehnično-praktičnega 
pouka in profesorica telesne vzgoje, ki so v minulem šolskem letu tudi opravili obvezno 8-urno 
izobraževanje. 
 
 
 4.8.5 Predstavnik delavcev za varnost 
Enotno sindikalno predstavništvo je do preklica imenovalo za predstavnika delavcev za varnost 
prof. Marca Zubalica.  
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     5. Seznam dopolnilnih dejavnosti 
 
Dopolnilne dejavnosati predvidene v vzgojno-izobraževalnem načrtu (določijo se na skupnih 
načrtovanjih in profesorskih zborih v septembnru in oktobru).  
 

5.1 Splošni predmeti   
 
 
Glavni cilji vseh pobud so zvečanje motivacije učenja, utrjevanje znanja in širjenje splošne 
kulturne ravni.  
 
 
   1.                                                  PROJEKT SPREJEMANJA   
 
 
Kratka vsebina: 
Sprejemanje dijakov prvih razredov ob začetku šolskega leta, medsebojno spoznavanje in 
spoznavanje ožjega in širega šolskega okolja.  
 
Čas izvedbe: 
September 2014 
 
Namenjeno razredom: 
Prvi razredi vseh oddelkov.  
 
 
Nosilec: 
prof.Cinzia Ostrouška.  
 
Sodelavci:  
prof. Mara Žerjal, prof. Sonja Vegliach.  
 
 
 
    2.                                                    UČENJE UČENJA 
 
 
Kratka vsebina: 
10-urni tečaj učenja o učenju v sodelovanju z zavodom Ad formandum iz Trsta.  
 
Čas izvedbe: 
November 2014, 10 ur za vsako skupino.  
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Namenjeno razredom: 
Prvi in drugi razredi vseh smeri. 
  
Nosilec: 
prof. Maja Lapornik. 
 
Sodelavci:  
psiholog Iztok Spetič 
 
 
   3.                                                           EDUCHANGE 
 
 
Kratka vsebina: 
Tuja študentka iz Kanade bo šest tednov predavala v angleškem jeziku, projekt nastaja v 
sodelovanju z mednarodno študentsko organizacijo Aiesec. V petih razredih bo imela tudi 
zaokroženo učno enoto v domeni s profesorji strokovnih predmetov. Predvidene so delavnice 
angleškega jezika, seminarji, ure konverzacije v angleščini.  
 
Čas izvedbe: 
november - december 2014  
 
Namenjeno razredom: 
vsi razredi  
 
Nosilec: 
prof. Cinzia Ostrouška 
 
Sodelavci:  
prof. Nastja Colja in Irena Jelerčič  
 
 
   4.                                                  ARHIMEDOVE IGRE  
 
 
Kratka vsebina: 
TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE.  
 
Čas izvedbe:  
november 2014  
 
Namenjeno razredom: 
vsi razredi  
 
Nosilec: 
prof. Cinzia Ostrouška, Sonja Vegliach  
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   5.                                           GLEDALIŠKA VZGOJA:                          
       
 
 

A) OBISK SLOVENSKEGA STALNEGA GLEDALIŠ ČA 
 

Kratka vsebina: 
Dijaki si bodo v Slovenskem stalnem gledališču v večernih urah ogledali štiri predstave: Naše 
mesto, Mihaiš – Kdo si človek, Filomena Maturano in Anfitrion (1., 2. in 3. razredi) oz. Hlapce (4. 
in 5. razredi) 
 
Čas izvedbe:  
november 2014 – april 2015  
 
Namenjeno razredom: 
za dijake, ki kupijo abonma 
 
Nosilec: 
prof. Maja Lapornik  
 
Sodelavci:  
prof. Cinzia Ostrouška  
 
 
 

B) OBISK GLEDALIŠ ČA CONTRADA  
  

Kratka vsebina: 
Dijaki si bodo v gledališču La Contrada v Trstu v večernih urah ogledali nekaj predstav.  
 
Čas izvedbe:  
november 2014 – april 2015  
 
Namenjeno razredom: 
za dijake, ki kupijo abonma 
 
Nosilec: 
prof. Sonja Vegliach 
 
Sodelavci:  
prof. Susanna Guštin 
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C) OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE V ANGLEŠKEM JEZIKU  
 

Kratka vsebina: 
Dijaki si bodo v dopoldanskem času ogledali prestavo – muzikal v angleškem jeziku FAME JR.  
 
Čas izvedbe:  
19. februarja 2015  
 
Namenjeno razredom: 
vsi dijaki  
 
Nosilec: 
prof. Sonja Vegliach 
 
Sodelavci:  
prof. Nastja Colja in Irena Jelerčič 
 
 
 
     Č) ABONMA ZA ANGLEŠKI KINO   
 
Kratka vsebina: 
Dijaki si bodo v popoldanskih ali večernih urah ogledali devet filmov v angleškem jeziku.  
 
Čas izvedbe:  
november 2014 – april 2015  
Namenjeno razredom: 
za dijake, ki kupijo abonma 
 
Nosilec: 
prof. Nastja Colja in Irena Jelerčič   
 
Predvideni stroški: 
25 Eur na dijaka 
    
 
 

D) OGLED FILMA O GIACOMU LEOPARDIJU   
 
Kratka vsebina: 
Dijaki si bodo v dopoldanskem času ogledali film o pesniku Giacomu Leopardiju.  
 
Čas izvedbe:  
marec 2015  



 

 

18 

18 

 

 
 
Namenjeno razredom: 
vsi dijaki 4. razredov  
 
Nosilec: 
prof. Tanja Smotlak  
 
Sodelavci:  
prof. Susanna Guštin 
 
 
 

6. PO POTEH PRVE SVETOVNE VOJNE  
 

 
 
Kratka vsebina: 
Dijaki bodo podrobneje spoznali potek 1. svetovne vojne in soško fronto na predavanjih in ob 
videozapisih prof. Daria Frandoliča, ob lastnem raziskovalnem delu pri urah slovenščine in 
zgodovine ter na ekskurziji po bojiščih soške fronte na goriškem Krasu. Ogledali si bodo tudi 
razstavo Spomini dveh vojn – Pogledi mlade generacije v Banih in predstavo v SSG: M. Sosič, C. 
Tolazzi, I. Pison: 1914-1918. Trst, mesto v vojni.  
Pri urah zgodovine bodo oblikovali modul o 1. svetovni vojni, pri urah slovenščine pa modul na 
temo: 1. svetovna vojna v književnosti. Dijaki 4. in 5. razredov bodo še prisluhnili predavanju 
prof. Maksa Suarda na temo: Cerkev in vojna skozi čas. 
Ob koncu projekta bodo dijaki 2. in 3. razredov oblikovali plakat in fotografsko gradivo o 
celotnem projektu, dijaki 4. in 5. razredov pa besedilo in fotografsko gradivo za PD in šolsko 
spletno stran. 
 
Čas izvedbe:  
Oktobra, novembra in decembra 2014 ogledi razstave v Banih in ogled predstave v SSG, modula 
pri slovenščini in zgodovini, predavanje prof. M. Suarda. Februarja in marca 2015 predavanji 
prof. Daria Frandoliča na šoli in ekskurzija po goriškem Krasu (Doberdob in okolica), vodi prof. 
Frandolič. 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki 2. KB, 2. M, 2. E in 3. KB, 3. M, 3. E; 4. KB, 4. M, 4. E in 5. KB, 5. M, 5. E 
 
Nosilec: 
Prof. Patrizia Pettirosso in Mara Žerjal 
 
Sodelavci:  
zunanji: prof. Dario Frandolič; notranji: Maja Laprnik, Metka Šinigoj 
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   7.                                          SPOZNAVANJE OKOLJA:  
                                                OD PROSEKA DO NABREŽINE                                    
 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje kulturnih, družbenih, gospodarskih in naravnih značilnostih Trsta in njegovega 
zaledja: dijaki bodo spoznali naravno okolje in posebnosti gospodarskih dejavnosti v Križu in 
Nabrežini, zgodovino teh krajev ter kulturno dediščino. Poučna ekskurzija predvideva sprehod od 
Proseka do Nabrežine po kraškem robu in ogled nabrežinskega kamnoloma (Cava Romana). 
 
Čas izvedbe:  
Marec – april 2015 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki prvega razreda vseh oddelkov. 
 
Nosilec: 
Prof. Boris Valentič.  
 
Sodelavci:  
Prof. Mara Žerjal.  
 
 
 
   8.                                Arhitekt MAKS FABIANI med Krasom in mestom  

 
 
Kratka vsebina: 
Dijaki bodo ob 150-letnici rojstva spoznali življenje in delo Maksa Fabianija, enega izmed 
najpomembnejših slovenskih arhitektov in utemeljiteljev urbanizma z ogledom razstave v UKC 
SKERK v Trnovci: Maks Fabiani (1865-1962). V naslednjem šolskem letu pa si bodo ogledali 
Fabianijev rojstni kraj Kobdilj in njegove stvaritve v Štanjelu in Trstu. 
 
Čas izvedbe:  
November 2014. 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki 4. KB in 5. KB 
 
Nosilec: 
Prof. Patrizia Pettirosso. 
 
PREDVIDENI STROŠKI :  
Vstopnina za razstavo (3 Eur) 
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   9.                       OBISK KNJIŽNICE QUARANTOTTI GAMBINI  
 

 
Kratka vsebina: 
Obisk knjižnice Quarantotti Gambini in spoznavanje njenega delovanja.  
 
Čas izvedbe:  
marec 2015 
 
Namenjeno razredom: 
Prvi in drugi razredi vseh oddelkov.  
 
Nosilec: 
Prof. Tanja Smotlak 
 
 
 
   10.                  OGLED MUZEJA VOJNE ZA MIR DIEGO DE HENRIQUEZ 
 
 
Kratka vsebina:  
Ogled vojnega muzeja.  
 
Čas izvedbe:  
Prvo polletje š.l. 2014-15. 
 
Namenjeno razredom: 
1. IN 2. KB.  
 
Nosilec: 
Prof. Irena Jelerčič.  
 
Sodelavci:  
Prof. Cinzia Ostrouška, prof. Sonja Vegliach.  
 
Predvideni stroški:  
1,00 Eur za vstopnico, 55 evrov za vodnika, max. 30 dijakov – ca. 2 Eur na dijaka 
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11.                                           VEČKULTURNI TRST  
                           Zgodovina, kultura in vera tržaške grške skupnosti             

 
A) Kratka vsebina:  
Dijaki V.B. razreda bodo spoznavali grško skupnost v mestu.  
 
Čas izvedbe:  
Š.l. 2014-15  
 
Namenjeno razredom: 
5.KB. razred 
 
Nosilec: 
prof. Patrizia Pettirosso  
 
 
B) Kratka vsebina: 
Dijaki bodo obiskali grško skupnost v Trstu in spoznali njen zgodovinski razvoj, versko in 
jezikovno podobo ter kulturne in gospodarske dosežke. Srečali se bodo s pomembnejšimi 
predstavniki te skupnosti, ob koncu ekskurzije pa bodo v grški restavraciji okusili tudi grško 
kuhinjo. 
 
Čas izvedbe:  
Spomladi 2015. 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki 5. KB 
 
Nosilec: 
Prof. Patrizia Pettirosso in Giuliana Sosič  
 
 

12.                                                  SOS 
 

 
a) SOS FIZIKA 
 
Kratka vsebina:  
Podporni pouk, ponavljanje in utrjevanje predelanih učnih vsebin. 
 
Čas izvedbe:  
Š.l. 2014-15, vsako soboto 5. učno uro.  
 
Namenjeno razredom: 
Za dijake 1.EBM, 2EBM, 3B, 4B, 5B 
 
Nosilec: 
Prof. Fabio Sturman 
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b) SOS ELEKTRONIKA 
 
Kratka vsebina:  
Podporni pouk, ponavljanje in utrjevanje predelanih učnih vsebin. 
 
Čas izvedbe:  
Š.l. 2014-15, vsak ponedeljek 7. učno uro.  
 
Namenjeno razredom: 
Za vse zaintzeresirane dijake. 
 
Nosilec: 
Prof. Egon Štoka 
 
 
c) SOS MATEMATIKA 
 
Kratka vsebina:  
Podporni pouk, ponavljanje in utrjevanje predelanih učnih vsebin. 
 
Čas izvedbe:  
Š.l. 2014-15, vsak ponedeljek 7. učno uro in vsak torek 7. učno uro 
 
Namenjeno razredom: 
Za vse zaintzeresirane dijake. 
 
Nosilec: 
Prof. Cinzia Ostrouška in Sonja Vegliach.  
 
 
č) SOS ENGLISH 
 
Kratka vsebina:  
Podporni pouk, ponavljanje in utrjevanje predelanih učnih vsebin. 
 
Čas izvedbe:  
Š.l. 2014-15  
 
Namenjeno razredom: 
Za vse dijake, ki imajo težave pri angleščini. 
 
Nosilec: 
Prof. Irena Jelerčič in Nastja Colja.  
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13.                                            TELESNA IN ŠPORTNA VZGOJA 
 

 
A) ŠPORTNI KROŽEK  
Namenjen je vsem dijakom, poteka ob sredah 7. in 8. šolsko uro. 
 
B) ŠOLSKE ŠPORTNE IGRE 
Udeležijo se jih posamezni izbrani dijaki, potekajo od oktobra 2014 do maja 2015. 
 
C) ATLETSKI ŠPORTNI DAN ZA SLOVENSKE VIŠJE ŠOLE 
Namenjen je vsem dijakom, potekal bo 11. novembra 2014. 
 
Č) DAN NA SNEGU 
Namenjen je vsem dijakom, potekal bo februarja ali marca 2015.  
 
D) ZAKLJU ČNI ŠPORTNI DAN  
Namenjen je vsem dijakom, potekal bo junija 2015.  
 
Nosilec: 
Prof. Silva Meulia.  
 
 
  14.                                                       KROŽEK ŠAH 
 
 
Kratka vsebina:  
V sklopu šolske mreže MENS SANA IN CORPORE SANO za šah in namizni tenis, katere 
nosilec je zavod Zois, so v letošnjem šolskem letu v načrtu naslednje dejavnosti: 

• 1 ura vadbe enkrat na teden, po 6. učni uri ob petkih ali po 4. učni uri ob sobotah; 
• udeležba na šolskih ekipnih turnirjih 

(Predvideno število ur:  
� Vadba: 20 
� Pokrajinsko prvenstvo: 8 
� Deželno prvenstvo: 8 
� Morebitno državno prvenstvo: 32 do 40) 

 
Čas izvedbe:  
November 2014 – maj 2015 
 
Namenjeno razredom: 
zainteresirani dijaki 
 
Nosilec: 
Prof. Egon Štoka, s pomočjo občasnih sodelavcev. 

 
Predvideni stroški: 

� Deželno prvenstvo: 10€ na osebo za avtobusni prevoz 
� Morebitno državno prvenstvo: 200€ na osebo 
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    15.                                         ENODNEVNE  EKSKURZIJE  
 
 
a) PO NOORDUNGOVIH STOPINJAH    

 
Kratka vsebina: 
Ekskurzija v Vitanje združuje vzgojo sodobnih tehnologij ter zavetso etnološki dediščini: 
predvideva ogled tehnološkega središča Noordung, spoznavanje lika in dela germana Potočnika 
Noordunga, ogled sodobne obrtniške delavnice ter največji kozolec v Evropi.  
 
Čas izvedbe:  
April 2015 
 
Namenjeno razredom: 
1.M in 2.M  
 
Nosilec: 
prof. Maja Lapornik  
 
Sodelavci:  
prof. Cinzia Ostrouška  
 
 
b) BIENALE V BENETKAH  
 
Kratka vsebina: 
Enodnevna ekskurzija v Benetke predvideva ogled letošnje razstave Bienale s posebnim 
poudarkom na tehnološki vidik sodobne likovne umetnosti in možnosti njene predstavitve.  
 
Čas izvedbe:  
November 2014 
 
Namenjeno razredom: 
1. in 2.razredi.  
 
Nosilec: 
prof. Paolo Magnani  
 
Sodelavci:  
prof. Cinzia Ostrouška in Sonja Vegliach  
 
 
c) MLADA LJUBLJANA   
 
Kratka vsebina: 
Ob Dnevu slovenske kulture celodnevna ekskurzija v Ljubljano – spoznavanje “mlade Ljubljane” 
– realnost dijaških domov, alternativne kulturne scene, večerne zabave  
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Čas izvedbe:  
10. februar 2015  
 
Namenjeno razredom: 
vsi razredi  
 
Nosilec: 
prof. Maja Lapornik  
 
Sodelavci:  
prof. Cinzia Ostrouška  
 
 
Pregled dejavnosti po sekcijah:  
 
 

5.2 Okoljske biotehnologije  
                                                 
 

1. SPOZNAVANJE IN VKLJU ČEVANJE V  
            AGRONOMSKO, OBRTNIŠKO IN GOSPODARSKO STVARNOST  
                                          NAŠEGA TERITORIJA 

 

Opis projekta:  

Kemijsko-biološki oddelek našega zavoda si želi stati ob strani mladim generacijam in biti neke 
vrste vezni člen med njimi in realnostjo, ki jih obdaja. Integracija šole s teritorijem je danes 
primarnega pomena in figure specializiranega biologa in analitičnega kemika v taki optiki še kako 
potrebne. Upamo si trditi, da naši gospodarstveniki potrebujejo pravi blagoznanstveni “pristop” v 
zvezi s svojo dejavnostjo in proizvodi, kar zaobjema gospodarski, botanični, bio-kemijski, 
kemijski in zoološki vidik. Dijake želimo torej seznaniti z našo proizvodno stvarnostjo in jo 
primerjati s sličnimi izven našega teritorija ter z njimi opravljati specifične kemijsko-biološke 
analize. Tudi spoznavanje zgodovine in umetnosti krajev, ki jih bomo obiskali, bo imel 
pomembno vlogo v projektu.  
Ta širokopotezni projekt bo trajal več let, saj bomo lahko samo na tak način predelali vsa 
področja, ki so za našo realnost razpoznavna. Ta so predvsem: olja (olivno in eterična olja), vino 
in kis, med in žgane ter druge fermentirane pijače, kava, živinoreja, (mleko in mlečni izdelki), 
obrtniške dejavnosti. 
 

Namenjeno razredom:  
Vsi dijaki kemijsko-biološkega oddelka. 
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Soudeleženi predmeti:  
Kemija, Uporabne znanosti, Organska kemija, Analizna kemija, Biologija, mikrobiologija in 
tehnologije nadzora okolja, Tehnike grafičnega upodabljanja, Slovenščina. 
 
Soudeleženi profesorji: 
 P. Bandi, S. Čok, M. Gergely, R. Gulič, K. Pasarit, N. Sivitz, P. Pettirosso, P. Magnani. 
 
Čas in faze izvajanja:  
večletni projekt, celotno šolsko leto (kurikularne in izvenkurikularne ure). 
 
Operativni cilji (šolsko leto 2014-15) in dejavnosti:  
 

A) spoznavanje gospodarske stvarnosti proizvodnje oljčnega olja in vina našega teritorija in  
primerjava s Sicilijo (poučna ekskurzija od 6. do 12.10.2014); 
B) teoretični del: pridelava in predelava olj ter vina in kisa (botanični, gospodarski, kemijski in 
blagoznanski vidik); tipične bolezni vinske trte in oljke – mikrobiološki vidik; umetnost in 
literatura na Siciliji. 
C) laboratorijsko delo: mikroskopsko opazovanje škodljivcev trte in oljke; izolacija in 
opazovanje mikroorganizmov vina in kisa; destilacija, ekstrakcija, adulteracije in sofistikacije 
olj, kislost oljčnega olja, gaskromatografske in spektroskopske analize; kemijske analize vina 
in kisa. 
Č) predavanja v zvezi z oljčnim oljem, obisk torklje, srečanje z mladimi oljkarji naših krajev, 
degustacija oljčnega olja, panel test; 
D) srečanje s kraškimi vinogadniki s predstavitvijo produkcije in tipičnih kraških vin in obisk 
kleti; 
E) celodnevna ekskurzija v Goriška Brda, srečanje s tamkajšnjimi vinogradniki, predavanje in  
obisk vinske kleti in kleti, v kateri pridelujejo “žlahtni” kis. 
F) izdelava posnetka v zvezi z izletom na Sicilijo in drugimi dejavnostmi v zvezi s projektom  
in predstavitev ob koncu šolskega leta. 

 
3) Pričakovani rezultati: poznavanje vsebin točke 2 in praktično izvajanje laboratorijskih vaj 
in analiz. 
 
4) Evalvacija: ustna, pisna in praktična evalvacija pribobljenega znanja pri posameznem 
predmetu. 
 
5) Predvideni stroški: stroški za predavatelje (predvidoma 3-4 dveurna predavanja) in 
avtobus v Goriška Brda. 
 
 

2.            TEKMOVANJE KEMIJSKE IGRE (GIOCHI DELL A CHIMICA) 
 

 
Kratka vsebina:  
Urjenje v kemijskih spretnostih; pridobivanje kompetence logičnega razmišljanja; spoznavanje 
kemijskega izrazoslovja v italijanščini 
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Čas izvedbe: 
Skozi celotno šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
Od 1. do 4. KB in nekateri dijaki 5. KB 
 
Nosilec: 
prof. Sivitz 
 
 
3.                      TEKMOVANJE  OLIMPIADA NARAVOSLOVNIH VED 

 
 
Kratka vsebina:  
Urjenje v različnih panogah naravoslovnih ved; spoznavanje dijakovih zmožnosti in biološkega 
znanja; spoznavanje biološkega izrazoslovja v italijanščini. 
 
Čas izvedbe: 
Priprave na tekmovanje do marca 2015, tekmovanje predvidoma marca, nagrajevanje dijakov, ki 
so v šolskem merilu dosegli 1. mesto. 
 
Namenjeno razredom: 
Izbrani dijaki vseh razredov smeri 
 
Nosilec: prof. Čok in Gergely 
 
 
 

4.                 PROMOCIJA BIO-KEMIJSKEGA ODDELKA 
 

 
Kratka vsebina:  
Promocija oddelka 
 
Čas izvedbe: 
Skozi celo šolsko leto, dnevi odprtih vrat. 
 
Namenjeno razredom: 
Učenci nižjih srednjih šol ter njihovi starši. 
 
Nosilec:  
Vsi profesorji znanstvenih predmetov 
 



 

 

28 

28 

 

 
 

5.                 PROJEKT  ŠTUDIJ NA ZNANSTVENIH FAKULTETAH  
                                      (PIANO LAUREE SCIENTIFICHE) 

 
 
Kratka vsebina:  
Za srednješolce: spoznavanje kemije in znanstvenega pristopa; za višješolce: priprava na 
tekmovanje »Kemijske igre«; promocija in vidljivost našega Zavoda. 
 
Čas izvedbe: 
Skozi celotno šolsko leto 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki 3. razreda nižje srednje šole »Sv. Ciril in Metod« - podružnica na Katinari in dijaki liceja 
»F. Prešeren« in zavoda »Ž. Zois. 
 
Nosilec: 
prof. N. Sivitz 
 
 

6.          RAZSTAVE, PREDAVANJA, NATEČAJI 
 

 
Kratka vsebina:  
Spoznavanje različnih znanstvenih področij 
 
Čas izvedbe: 
Glede na organizacijo posameznih predavanj 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi smeri 
Nosilec: 
Prof. biologije in kemije 
 
a) Obisk muzeja MUSE (Museo delle Scienze) v Trentu 
CILJI : ogled tega bogatega znanstvenega muzeja za dograditev teoretskega znanja 
NASLOVNIKI : vsi razredi smeri 
ČAS IZVAJANJA : spomladi  
REFERENT: prof. Bandi 
DRUGI SOUDELEŽENI PROFESORJI: prof. Čok 
PREDVIDENI STROŠKI:  avtobus za celotni bio-kemijski oddelek v Trento 
 
b) NATEČAJ MIUR o širjenju znanstveno-tehnološke kulture v sodelovanju s tržaško 
univerzo 
CILJI : glej projekt 
NASLOVNIKI : 4. KB in nekateri posamezniki iz ostalih razredov smeri 
ČAS IZVAJANJA : celotno šolsko leto 
REFERENT: prof. Čok 
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DRUGI SOUDELEŽENI PROFESORJI: prof. Bandi in Pasarit 
 
c) NATEČAJ MIUR v zvezi z EXPO 2015 (kot partner zavoda »Ž. Zois« za projekt 
»Raziskava in ovrednotenje prehrambeno-živilskih posebnosti in tradicij kraja«) 
 
CILJI : glej projekt 
NASLOVNIKI : 2.E in 2. KB 
ČAS IZVAJANJA : september-januar 
REFERENT: prof. Gergely 
DRUGI SOUDELEŽENI PROFESORJI : ostali profesorji znanstvenih predmetov kemijsko-
biološkega oddelka, prof. Žerjal, prof. Magnani 
 
č) Predstava »Il mio DNA incontra Facebook« v gedališču Miela 
CILJI : poglobitev poznavanja DNA in etičnih problemov, vezanih na manipulacijo genskega 
materiala ter širjenjem osebnih podatkov po medmrežju 
NASLOVNIKI : 4. in 5. KB 
ČAS IZVAJANJA : 8. novembra 
REFERENT: prof. Pasarit 
 
d) Projekt »Diffondo« v priredbi združenja AIRH Associazione Italian, Ricerca, Cura e 
Prevenzione Handicap) in s predvatelji ICGEB 
CILJI : poglobitev poznavanja molekularne biologije in biotehnologije ter genskega zdravljenja 
NASLOVNIKI : 4. in 5. KB 
ČAS IZVAJANJA : december-maj 
REFERENT: prof. Čok 
 
e) Predavanje o virusu Ebola (prof. Giacca- direktor inštituta ICGEB) 
CILJI : poznavanje virusa, epidemiologije, stanja okužbe v svetu, preventiva in možnosti 
zdravljenja bolezni 
NASLOVNIKI : vsi dijaki zavoda 
ČAS IZVAJANJA : jesen 2014 
REFERENT: prof. Gulič 
 
 
7.                                                POLETNA DELOVNA PRAKSA 
   
 
Kratka vsebina:  
Praktična uporaba teoričnega znanja. 
 
Čas izvedbe: 
V poletnih mesecih 2015. 
 
Namenjeno razredom: 
Zainteresirani dijaki 2., 3. in 4. KB 
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Nosilec: 
prof. Peter Bandi 
 

8.                    KEMIJSKE IN MIKROBIOLOŠKE ANALIZ E TAL 
 

 
Kratka vsebina:  
Spoznavanje kemijskih in bioloških tehnik analize tal; praktična izvedba analiz (tudi v 
specializiranih laboratorijih); praktična uporaba teoričnega znanja; urjenje ročnih spretnosti 
 
Čas izvedbe: 
Skozi celotno šolsko leto 
 
Namenjeno razredom: 
3., 4. in 5. KB 
 
Nosilec: 
prof. Bandi in Gulič 
 
                                       

9.                                        KROŽEK: VZOJA RASTLIN 
 

 
Kratka vsebina: 

spoznavanje različnih tehnik vzgoje rastlin: 
 Potaknjenci (leseni in zeleni) 
 Vzgoja iz semen 
 Idroponika in aeroponika 
 Izdelava idroponskega rastlinjaka 
 Izdelava tople grede iz recikliranega materiala 
 Vpiv naravnih in sintetičnih gnojil 

 
Namenjeno razredom: 
prostovoljno dijaki 3., 4. in 5. KB 
 
Čas izvedbe: 
skozi celotno šolsko leto/po domeni v ponedeljkih 7. in 8.uro 
 
Nosilec: 
prof. Bandi  
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   10.                                       OD IDEJE DO PREDSTAVITVE 
 
 
Kratka vsebina: socializacija med dijaki, učinkovita komunikacija in primerno izražanje, 
predstavitev svojih idej in projektov. 
 
Čas izvedbe: 
Od novembra skozi celotno šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
posamezniki iz vseh razredov kemijsko-biološke smeri. 
 
Nosilec: 
prof. Sara Čok  
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5.3 Dejavnosti elektronskega  oddelka 
 
                                           
   1.                           SODELOVANJE S PODJETJI  - IZMENJAVA ŠOLA DELO  
                            (ELCON, TBS, …)  
 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje krajevnih danosti, druženje med dijaki, spoznavanje tehničnega izrazoslovja v tujih 
jezikih. 

 
Čas izvedbe: 
Večletni projekt.  
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka.  
 
Nosilec: 
Prof. Oskar Pavletič. 
 
 

2. VEČDNEVNA EKSKURZIJA V MÜNCHEN 
 

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje najsodobnejše elektronske industrije, spoznavanje razvojnih smeri in perspektiv 
zaposlitvenih možnosti, druženje dijakov iste študijske smeri.  

 
Čas izvedbe: 
November 2014.  
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Marko Zubalič.  
 
PREDVIDENI STROŠKI :  
javni razpis, ca. 250€ na dijaka + hrana 
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3.                            OBISK PODJETJA MIPOT V KRMINU 
 

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje delovnih okolij krajevne industrije. 
 
Čas izvedbe: 
Oktober 2014. 

 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Zubalič in Štoka. 

 
PREDVIDENI STROŠKI :  
15 € na dijaka + hrana 
 
 

4.                            OBISK ELEKTROENERGETSKIH OBJEKTOV 
 

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje krajevnih danosti: termocentrala Tržič, HE Somplago ali Doblar, Sežig.od. Trst, RTP 
Trst 

 
Čas izvedbe:  
Šolsko leto 2014 -15.  
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Štoka in Zubalič. 
 

 

5.                                 OBISK TELEKOMUNIKACIJSKIH OBJEKTOV 
           RAI Trst, RTV- SLO v Kopru  
 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje krajevnih danosti. 
 
Čas izvedbe: 
Oktober 2014. 
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Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Štoka. 

 

  6.                                         IZMENJAVA DIJAKOV  

   

Kratka vsebina: 
Nudenje možnosti dijakom, da spoznajo druga okolja. 
 
Čas izvedbe: 
Šolsko leto 2014-15.   
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Oskar Pavletič.  
 

7.                                        KOLOBAR – BAZOVICA  

 
 
Kratka vsebina: 
Vzgoja k spoštovanju narave. 
 
Čas izvedbe: 
Jesensko enakonočje 2014 / spomladansko enakonočje 2015. 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Oskar Pavletič. 
 
 

8.                           OBISK MUZEJA  DE HENRIQUEZ   
 
Kratka vsebina: 
Ob 100 letnici 1.svetovne vojne obisk vojaškehamuzeja kot doprinos k vzgoji miru. 
 
Čas izvedbe: 
November 2014.  
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Namenjeno razredom: 
Vsi razredi elektronskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Boris Artač.  

 
PREDVIDENI STROŠKI:  
1,00 Eur za vstopnico, 55 evrov za vodnika, max. 30 dijakov – ca. 2 Eur na dijaka 
 
 

9.                                         KROŽKI     

 

a) SOS ELEKTRONIKA  
 
Kratka vsebina: 
Pomoč dijakom z vrzelmi pri elektroniki.  
 
Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto, po dogovoru. 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi trienija elektronskega oddelka.  
 
Nosilec:  
Vsi profesorji elektronike.  

 
b) STEFANLAB 

 
Kratka vsebina: 
Prvi koraki v spoznavanje laboratorija. 
 
Čas izvedbe: 
Ob sobotah, 5. in 6. uro.  
 
Namenjeno razredom: 
Vsi razredi bienija, po želji vsi ostali.  
 
Nosilec:  
Prof. Boris Artač.  
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10.                     PROMOCIJA  ELEKTRONSKEGA ODDELKA  
 
Kratka vsebina: 
Promocija elektronskega oddelka in spodbujanje predvpisov na ta oddelek sole Stefan.  
 
Čas izvedbe: 
December 2014, januar 2015. 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki tretjega razreda nižjih srednjih šol na Tržaškem. 
 
Nosilec:  
Profesorji elektronskega oddelka.  
   

 

11. TEČAJ PRVE POMOČI  
                                       v spomin na kolega Davorja Pečenka 

 
Kratka vsebina: 
Širjenje in spodbujanje znanja prve pomoči. 
 
Čas izvedbe: 
November 2014. 

 
Namenjeno razredom: 
5.E. 
 
Nosilec:  
Prof. Oskar Pavletič. 

 

12.                                                    LINUX LAB    

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje, uporaba ter inštalcija odprtokodnega operacijskega sistema Linux. 
 
Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto 2014-2015: Tečaj naj bi potekal vsak petek 7. učno uro. 
 
Namenjeno razredom: 
Dijaki 2.E., a je odprt za vse. 
 
Nosilec:  
Prof. Fabio Sturman 
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5.4 Dejavnosti mehanskega oddelka   
 
 
1.                                          VEČDNEVNI IZLET V M ŰNCHEN 
 
 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje bavarske avtomobilske industrije, interaktivni obisk tehničnega muzeja 

Čas izvedbe: 
marec, april 2015 
 
Namenjeno razredom: 
vsi dijaki mehanskega oddelka 
 
Nosilec: 
vsi profesorji oddelka 
 
PREDVIDENI STROŠKI :  
javni razpis 
 
 
2.                                          OGLED TRIESTE NEXT 

 
Kratka vsebina: 
Udeležba na konferenci o energiji 
 
Čas izvedbe: 
27. september 2014 
 
Namenjeno razredom: 
5.M. 
 
Nosilec: 
prof. Marko Emili 
 
Sodelavec: 
prof. Danijel Zavadlal  
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3.                                           MEHANSKI KROŽEK   

 
Kratka vsebina: 
Poglabljanje in utrjevanje predelanih učnih snovi.  
 
Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi dijaki mehanskega oddelka.  
 
Nosilec: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka.  
 
Sodelavci: 
ostali profesorji po potrebi (tehnično risanje, elektronika, informatika) 
 

 

4.                                                   TEČAJ PLC  

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje in uporaba PLCja 
 
Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
3., 4. in 5. M. 
 
Nosilec: 
prof. Marko Emili 
 
Sodelavci: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka. 

 
PREDVIDENI STROŠKI:  
plačilo za predavatelja (2X 3ure) 
 

 

5.                                         LOKALNI DELOVNI OBJEKTI   

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje lokalnih delovnih stvarnosti in pogled v lastno bodočnost. 
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Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi dijaki mehanskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka. 
 

Seznam predvidenih ogledov:  

• Ogled tovarn Pasta Zara in Illy Caffè 
(za 3., 4. in 5 razred) 

• Obisk obrtne cone Dolina 
(za 1., 2. in 3 razred) 

• Ogled Termodinamične centrale v starem pristanišču 
(za 2., 3. in 4. razred) 
◦ stroški: cena vstopnice 

• Obisk ladjedelnice v Tržiču 
( za vse dijake mehanskega oddelka)  
◦ stroški: prevoz 

• ogled tovarne v pristojnosti “I Giovani Imprenditori“ 
(za 3., 4. in 5. razred) 

 

 

6.                                                 MOTOR BIKE EXPO  

 
Kratka vsebina: 
Ogled sejma o motorjih. 
 
Čas izvedbe: 
23. januar 2015 

 
Namenjeno razredom: 
Vsi dijaki mehanskega oddelka. 
 
Nosilec: 
prof. Tulliach 
 
Sodelavci: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka. 

PREDVIDENI STROŠKI:  
Približno 50€ za dijaka.  
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7.                                      ENODNEVNI IZLET V SLOVENIJO   

 
Kratka vsebina: 
Ogled znanega industrijskega objekta. 
 
Čas izvedbe: 
Marec 2015.  
 
Namenjeno razredom: 
Vsi dijaki mehanskega oddelka 
 
Nosilec: 
Prof. Versa in Zavadal. 
 
Sodelavci: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka. 

PREDVIDENI STROŠKI:  
Stroški za avtobus 
 

 

8.                                        MEDŠOLSKO SODELOVANJE   

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje ostalih evropskih in slovenskih šol (Tallin, Koper, Kranj, Idrija) 
 
Čas izvedbe: 
Celo šolsko leto. 
 
Namenjeno razredom: 
Vsi dijaki mehanskega oddelka. 
 
Nosilec: 
Prof. Versa in Emili.  
 
Sodelavci: 
Vsi profesorji mehanskega oddelka. 
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9.                                  OGLED MUZEJA DE HENRIQUEZ  

 
Kratka vsebina: 
Ogled vojaškega muzeja 

 
Čas izvedbe: 
December 2014. 
 
Namenjeno razredom: 
1., 2. in 3.M. 
 
Nosilec: 
Prof. Bruno Versa.  
 

PREDVIDENI STROŠKI:  
1,00 Eur za vstopnico, 55 evrov za vodnika, max. 30 dijakov – ca. 2 Eur na dijaka 
 

 

10.                                     OGLED DELAVNIC NA ZAVODU VOLTA  

 
Kratka vsebina: 
Spoznavanje delavnice. 
 
Čas izvedbe: 
November 2014 – januar 2015.  
 
Namenjeno razredom: 
1. M  
 
Nosilec: 
prof. Tulliach 
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PRILOGE 

     Statut dijakinj in dijakov srednjih šol  

 
OPR št. 249 z dne 24. junija 1998 in popravki po OPR št. 235 z dne 21. nov. 2007 
 
 

l.člen - Življenje v šolski skupnosti 

 

1. Namen šole sta vzgoja in izobraževanje prek učenja, pridobivanja znanja in razvoja 
kritične zavesti. 
2. Šola je skupnost medsebojnega sodelovanja, raziskovalnih in socialnih izkušenj, gradi 
na  demokratičnih vrednotah in si prizadeva za vsestransko rast posameznika. V njej 
vsakdo, v skladu s svojo vlogo, enakovredno prispeva k izoblikovanju državljanske 
zavesti, izvajanju pravice do učenja, razvijanju posameznikovih sposobnosti ter k 
preseganju neenakosti, in to v skladu z načeli Ustave in Meddržavne konvencije o pravicah 
otrok, ki je bila podpisana v New Yorku dne 20. novembra 1989, ter v skladu s splošnimi 
načeli italijanske državne ureditve. 
3. Šolska skupnost je sestavni del širše državne in družbene skupnosti. V sodelovanju z njo 
gradi svoje projekte in svoje vzgojno-izobraževalno delo na kvaliteti odnosov med učitelji 
in učenci. Osebnost mladega človeka razvija tudi s tem, da ga vzgaja k uzaveščenosti in k 
ovrednotenju lastne identitete, čuta odgovornosti in osebne avtonomije. Obenem pa si 
prizadeva dosegati kulturne in poklicne cilje, ki so v skladu z razvojem znanosti in primerni 
za vključitev v aktivno življenje. 
4. Življenje v šolski skupnosti temelji na svobodi izražanja, mišljenja, vesti in vere, na 
medsebojnem spoštovanju vseh njenih članov, ne glede na njihovo starost in položaj, na 
odklanjanju kakršnih koli ideoloških, socialnih in kulturnih pregrad. 
 

2. člen - Pravice dijakov 

 

1. Dijak ima pravico do kakovostnega kulturnega in poklicnega formiranja, ki naj - tudi prek 
usmerjanja - spoštuje in razvija identiteto posameznika ter naj bo odprto do idejnega pluralizma. 
Šola skrbi za kontinuiteto v izobraževanju in goji nagnjenja dijakov. V ta namen nudi primerne 
informacije, dijakom pa dopušča, da postavljajo zahteve, razvijajo svobodno izbrane vsebinske 
sklope in uresničujejo samostojne pobude. 
2. Šolska skupnost spodbuja solidarnost med svojimi člani in ščiti dijakovo pravico do 
zasebnosti. 
3. Dijak ima pravico, da je seznanjen z odločitvami in pravili, ki urejajo šolsko življenje. 
4. Dijak ima pravico, da se aktivno in odgovorno udeležuje šolskega življenja. Pri 
načrtovanju in določanju didaktičnih ciljev, pri organizaciji šolskega življenja, pri kriterijih 
ocenjevanja ter izbiri učbenikov in didaktičnega materiala, to se pravi pri izbirah, ki so v 
pristojnosti ravnatelja in profesorjev, vzpostavljajo slednji z dijaki konstruktiven dialog po 
postopku, ki ga določa šolski pravilnik. Dijak ima tudi pravico do takojšnje in javne ocene. 
Tako se sproži proces samovrednotenja, ki dijaku omogoči, da spozna svoje trdne in šibke 
točke ter izboljša svoj uspeh. 
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5. V primerih, ko bi neka odločitev pomembno vplivala na organizacijo šolskega življenja, 
se lahko vodstvo višje srednje šole posvetuje z dijaki, tudi na njihovo pobudo. Tako so 
lahko v podobnih primerih in pod istimi pogoji poklicani na posvet dijaki nižje srednje šole 
ali pa njihovi starši. 
6. Dijaki imajo pravico do svobode izobraževanja in samostojno izbirajo med dopolnilnimi 
kurikularaimi dejavnostmi in izbirnimi dodatnimi dejavnostmi, ki jih nudi šola. Didaktične 
kurikularne dejavnosti in izbirne dodatne dejavnosti upoštevajo ritem pridobivanja znanja 
in življenjske potrebe dijakov. 
7. Tuji dijaki imajo pravico, da se spoštujeta kultura in vera skupnosti, ki ji pripadajo. Šola 
spodbuja in podpira pobude, namenjene sprejemanju in zaščiti njihovega jezika in kulture 
ter uresničevanju medkulturnih dejavnosti. 
8. Šola se obvezuje, da bo postopoma uresničevala pogoje, ki naj zagotovijo: 

a. ugodno okolje za celovito osebnostno rast in kakovostne učno-vzgojne storitve; 
b. dodatno in dopolnilno izobraževalno ponudbo, tudi s podpiranjem pobud, ki jih 
dijaki in njihove organizacije izvajajo samostojno, 
c. stvarne pobude za odpravljanje zaostankov in neenakosti ter za preprečevanje in 
zmanjševanje šolskega osipa, 
d. zdrave in varne prostore, ki morajo biti primerni za vse dijake, tudi za prizadete; 
e. primerne tehnične pripomočke; 
f. službo, ki spodbuja in vzdržuje skrb za zdravje ter nudi psihološko pomoč. 

9. Šola v svojem pravilniku jamči in ureja pravico dijakov do sestajanja in zborovanj, in to 
na ravni razreda, oddelka in zavoda. 
10. Šolski pravilnik jamči in ureja pravico do združevanja ter pravico posameznih dijakov 
ali dijaških organizacij do izvajanja pobud v sklopu višje srednje šole. Dijakom in njihovim 
organizacijam omogoča tudi uporabo prostorov. Poleg tega spodbuja ohranjanje stikov z 
bivšimi dijaki in njihovimi organizacijami. 
 
 

3. člen - Dolžnosti dijakov 

 

1. Dijaki so dolžni redno obiskovati pouk in stalno izpolnjevati učne obveznosti. 
2. Dijaki so dolžni izkazovati ravnatelju, profesorjem, vsemu osebju in svojim sošolcem 
enako, tudi formalno spoštovanje, kakršno zahtevajo zase. 
3. Pri uveljavljanju pravic in izpolnjevanju dolžnosti so se dijaki dolžni obnašati korektno, 
v skladu z načeli 1. člena. 
4. Dijaki so dolžni spoštovati organizacijske in varnostne ukrepe, ki jih določa pravilnik 
posameznega zavoda. 
5. Dijaki morajo uporabljati na primeren način šolske strukture, stroje in didaktične 
pripomočke ter se v šoli tako obnašati, da ne poškodujejo šolske lastnine. 
6. Dijaki so soodgovorni za ustvarjanje prijetnega šolskega okolja in skrbijo zanj, saj je 
pomemben dejavnik kakovosti šolskega življenja. 
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4. člen - Disciplina 

 

1. Pravilniki posameznih šolskih ustanov določajo disciplinske prekrške z ozirom na dolžnosti, 
ki so navedene v 3. členu, na pravilen potek medsebojnih odnosov v šolski skupnosti in na 
specifične razmere vsake šole, nadalje določajo tudi kazni, pristojne organe, ki o njih sklepajo, ter 
postopke za njihovo izvajanje na osnovi kriterijev v nadaljevanju. 
2. Disciplinski ukrepi imajo vzgojni namen in težijo k utrjevanju čuta odgovornosti ter k 
vzpostavljanju primernih odnosov v šolski skupnosti, nadalje težijo k ponovni vključitvi dijaka s 
pomočjo raznih dejavnosti socialne ali kulturne narave v prid šolske skupnosti.  
3. Disciplinska odgovornost je osebna. Nihče ne sme biti kaznovan, če mu prej ni bila dana 
možnost, da pojasni svoja stališča. Noben disciplinski prekršek vezan na obnašanje ne sme 
vplivati na vrednotenje znanja.  
4. Svobodno izražanje mnenja, če korektno in ne-žaljivo za druge, ne sme biti v nobenem 
primeru kaznovano.  
5. Kazni so vedno začasne, sorazmerne z disciplinskim prekrškom, v duhu principa postopnosti 
ter, po možnosti, principa poravanave škode. Kazni morajo upoštevati osebne razmere dijaka, 
vrsto in težo prekrška ter njegove posledice. Dijak se lahko vedno odloči, da kazen opravi z 
dejavnostjo v prid šolski skupnosti. 
6. Kazni, ki predvidevajo izključitev iz šole, določa Razredni svet. O izključitvah, ki so daljše 
kot 15 dni, in o ne/pripustitvi dijaka h končnemu ocenjevanju/k državnemu izpitu, pa določa 
Zavodni svet.  
7. Začasna izključitev dijaka je možna samo v primeru hudih ali ponavljajočih se prekrškov in 
ne sme trajati več kot 15 dni.  
8. V primeru izključitve do 15 dni, mora šola ohraniti stike z dijakom in z njegovo družino v 
smislu priprave na ponovno vključitev dijaka v šolsko skupnost. Za izključitve daljše kot 15 dni, 
se mora šola povezati s dijakovo družino in, če je potrebno, tudi s socialnimi službami in 
sodstvom, za načrtovanje vzgojnega procesa, ki naj pripelje do razvoja čuta odgovornosti dijaka 
in, če je le možno, do njegove ponovne vključitve v šolsko skupnost. 
9. Izključitev dijaka iz šolske skupnosti se lahko odredi tudi takrat, ko prekrški ranijo osebno 
dostojanstvo in spoštovanje drugih oseb ali ogrožajo njihovo varnost. V takem primeru ne veljajo 
navodila v 7. odstavku, trajanje izključitve naj bo sorazmerno s težo prekrška oziroma s trajanjem 
stanja nevarnosti. Po možnosti se upoštevajo določila v 8. odstavku. 
10. V primerih, ki jih navaja 9. odstavek, če se disciplinski prekršek večkrat ponavlja, če je 
nasilje težko ali narekuje hudo socialno skrb, ko ni mogoče izvesti posegov za odgovorno in 
pravočasno vključitev dijaka v šolsko skupnost med šolskim letom, je predvidena izključitev iz 
šolske skupnosti in neocenitev na zaključnem ocenjevanju ali pa ne pripustitev na državni izpit; v 
manj hudih primerih se izključi dijaka iz šolske skupnosti do zaključka šolskega leta.  
11. Disciplinske kazni, ki jih navaja 6. odstavek in naslednji, se odrejajo le po preverjanju 
konkretnih in točnih dokazov po katerih se sklepa, da je osumljeni dijak res zagrešil disciplinski 
prekršek.  
12. Če sodna oblast, socialne službe ali objektivni položaj, v katerem se nahaja družina oziroma 
dijak, odsvetujejo ponovno vključitev v isto šolsko skupnost, je možen vpis na drugo šolo, tudi 
med šolskim letom.  
13. Za kaznovanje disciplinskih prekrškov med izpiti je pristojna izpitna komisija, kriteriji veljajo 
tudi za zunanje kandidate.  
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5. člen - Prizivi 

 

1. Proti disciplinskim ukrepom lahko kdorkoli, ki ima interes, vloži priziv, v roku največ 15. dni 
po prejetju sporočila o odrejeni kazni. Pritožbe je treba poslati na posebni Jamstveni organ, ki ga 
ustanovi in uredi vsaka posamezna šola, in odloči v roku 10. dni. V tem organu mora biti prisoten 
vsaj en izvoljeni predstavnik dijakov za višjo srednjo šolo in en predstavnik staršev za nižjo 
srednjo šolo. Organ sestavljajo praviloma profesor, ki ga imenuje Zavodni svet, na višji srednji 
šoli pa tudi izvoljeni dijak in predstavnik staršev, medtem ko na nižjih srednjih šolah sta člana dva 
predstavnika staršev. Jamstveni organ vodi šolski ravnatelj.  
2. Jamstveni organ, ki ga omenja 1. odstavek, določa, po predstavitvi prošnje dijakov višje 
srednje šole ali katerikoli zainteresirane osebe, tudi o sporih, ki bi nastali pri izvajanju tega 
pravilnika v okviru šole.  
3. Ravnatelj Deželnega šolskega urada ali poverjeni funkcionar dokončno odloča o pritožbah 
dijakov višjih srednjih šol oziroma drugih zainteresiranih oseb proti kršitvam pričujočega 
pravilnika, tudi s strani šolskih pravilnikov posameznih zavodov. Odločitev sprejme na podlagi 
obvezujočega mnenja deželnega jamstvenega organa. Za višje srednje šole sestavljajo organ dva 
dijaka, ki jih imenuje pokrajinska konzulta dijakov na deželni ravni, trije profesorji in en 
predstavnik staršev, imenovani v sklopu deželne šolske skupnosti. Organu predseduje Deželni 
šolski ravnatelj ali njegov predstavnik. Za nižje srednje šole sta v Jamstveni organ imenovana 
namesto dijakov dodatna dva predstavnika staršev.   
4. Deželni jamstveni organ preverja korektno izvajanje zakonskih določil in pravilnikov, ter 
postopa izključno na osnovi zbrane dokumentacije in morebitnih pisnih pričevanj oseb, ki 
predstavijo pritožbo, ali Uprave.  
5. Mnenje, navedeno v 4. odstavku, mora organ sporočiti v roku 30. dni. V slučaju, da je rok 
zapadel in mnenje ni bilo sporočeno, oziroma, da organ, omenjen v 3. odstavku, ni  predlagal 
postopka, lahko Deželni šolski ravnatelj odloča brez mnenja tega organa. V tem primeru izvaja 
določila 4. odstavka 16. člena zakona št. 241 z dne 7. avgusta 1990.  
6. Vsak Deželni šolski urad določa s posebnim aktom najbolj primerne postopke za imenovanje 
profesorjev in staršev v deželni jamstveni organ z namenom, da mu zajamči stalno in učinkovito 
delovanje. 
7. Jamstveni organ v 3. odstavku je izvoljen za dve šolski leti.  
 
 

5.-bis člen - Dogovor o vzgojni soodgovornosti  

 

1. Sočasno z vpisom v posamezno šolsko ustanovo, dijaki in starši podpišejo Dogovor o vzgojni 
soodgovornosti, ki podrobno in vzajemno določa pravice in dolžnosti v odnosih med avtonomno 
šolsko ustanovo, dijaki in družinami.  
2. Posamezni zavodni pravilniki urejujejo postopke za podpis ter za sestavo in preverjanje 
dogovora, ki ga določa 1. člen. 
3. V prvih dveh tednih pouka, vsaka šola izvaja najbolj primerne pobude za sprejem novih dijakov, 
za predstavitev in razumevanje Statuta dijakinj in dijakov, Vzgojno–izobraževalnega načrta, šolskih 
pravilnikov in Dogovora o vzgojni soodgovornosti. 
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6. člen - Sklepna navodila 

 

1. Šolski pravilnik in listina šolskih storitev, predvidena v obstoječih določilih, se sprejmeta 
ali spremenita po posvetu z dijaki višje srednje šole oziroma s starši dijakov nižje srednje 
šole. 
2. Izvod tega pravilnika in izvod temeljnih dokumentov šole dobijo dijaki ob vpisu. 
3. Črtano je III. poglavje I. dela Kraljevega odloka št. 653 z dne 4. maja 1925. 

---- 
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                 Zavodski pravilnik - izvleček 

- omissis -  
 
V. POGLAVJE - DIJAKI 
 
22. člen - Pravila obnašanja 
 
1. Dijaki morajo imeti do ravnatelja, učnega in neučnega osebja in sošolcev odnos, ki temelji na 
medosebnem spoštovanju. 
2. Dijaki morajo redno obiskovati pouk, pri njem sodelovati in marljivo opravljati šolske 
dolžnosti. Prisotnost v šoli je obvezna tudi pri vseh dejavnostih, ki jih razredni svet pravočasno 
organizira in načrtuje. Polnoletni dijaki imajo pravico, da sami opravičijo svoje odsotnosti; 
mladoletni pa morajo predložiti opravičilo, ki ga podpiše eden izmed staršev ali kdor ju 
nadomešča. 
3. Dijaki vstopajo v šolsko poslopje ob 7:50. Pred tem urnikom šola odklanja vsako 
odgovornost. 
4. Zamude, ki se vpišejo v razredni dnevnik, morajo starši naslednji dan opravičiti v dijaški 
knjižici. 
5. Dijaki morajo vsak dan imeti s sabo dijaško knjižico, ki je sredstvo stalnega sporočanja med 
šolo in družino. Starši naj kontrolirajo morebitne beležke profesorjev in šolska sporočila ter naj se 
podpišejo, da so jih videli. 
6. Odsotnosti morajo starši opravičiti v dijaški knjižici. Dijak mora prinesti opravičilo, ko se 
vrne v šolo; predložiti ga mora čim prej razredniku, ki ga sopodpiše in zabeleži opravičilo v 
razredni dnevnik. Če se odsotnosti ponavljajo, bo na predlog razrednika tajništvo takoj poslano 
pismeno sporočilo družini tudi polnoletnih dijakov. 
7. Dijaki ne smejo zapustiti šolskega poslopja pred koncem pouka. V nujnih primerih morajo 
starši predhodno obvestiti šolo s pismeno prošnjo v dijaški knjižici  
8. Če so prošnje za predčasni odhod ali kasnejši prihod številne, bo razrednik s tem pismeno 
preko tajništva seznanil družino. 
9. V primeru kolektivne odpovedi pouku morajo dijaki predložiti redno opravičilo, 
nespremenjene pa ostajajo pristojnosti ravnatelja in zbornih organov, ki jih predvidevajo veljavna 
določila o tej zadevi. Prisotni dijaki pa nikakor ne smejo biti prikrajšani za svojo pravico do 
rednega pouka.  
10. Ob menjavi profesorja, selitvah iz ene učilnice v drugo, ob prihodu v šolo in odhodu iz nje, se 
morajo dijaki obnašati lepo in vljudno. Prepovedano je tekati, zapuščati razred brez dovoljenja, 
kričati na hodnikih in v učilnicah in podobno. 
11. Dijaki smejo stopiti v zbornico, knjižnico, telovadnico in v šolske laboratorije samo z 
dovoljenjem in pod nadzorstvom profesorja, ki si prevzame odgovornost za to. 
12. Med odmori se morajo dijaki odpovedati vsem nevarnim igram (npr. prerivanju, hoji po 
stopnicah itd.) tako v šoli kakor tudi na dvorišču in morajo slediti navodilom učnega osebja in 
šolskih sodelavcev. 
13. Stranišča morajo uporabljati pravilno in upoštevati najosnovnejše higijenske predpise. 
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14. Vsa nasilna dejanja, ki se bodo dogodila med šolanjem bodo kaznovana. Vsi imajo pravico, 
da obiskujejo šolo v vedrem vzdušju, ne da bi bili žrtve objestnosti drugih. 
15. V razredih in hodnikih so smetnjaki, ki se jih je treba ustrezno posluževati. 
16. Učno osebje in šolski sodelavci bodo javili v ravnateljstvu imena dijakov ali razrede, ki ne 
bodo upoštevali teh pravil. 
17. Dijaki morajo imeti spoštljiv odnos do dela in slediti navodilom šolskih sodelavcev, ki skupaj 
z učnim osebjem zagotavljajo, da šola deluje v skladu s pravili; šolski sodelavci nadzirajo med 
poukom hodnike in stranišča, po potrebi nadzirajo razred ali skupino dijakov. 
18. Dijaki, ki iz zdravstvenih razlogov ne morejo slediti pouku telesne vzgoje, morajo predložiti 
ravnatelju pisno prošnjo za oprostitev fizičnih dejavnosti, ki jo podpiše eden izmed staršev ter na 
obrazcu krajevne zdravstvene ustanove priložiti potrdilo družinskega zdravnika. Za dopolnilno 
športno dejavnost v sklopu VIP-a ali udeležbo na mladinskih šolskih igrah je treba predložiti 
zdravniško potrdilo o dobrem zdravju.  
19. Dijaki smejo prinašati v šolo samo šolske potrebščine in malico. Ni priporočljivo prinašati 
denar in vrednostne predmete. Šola v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno krajo. 
20. Dijaki so odgovorni za opremo in didaktično gradivo, ki jim ga zaupa šola; kdor poškoduje 
učila in šolsko ali občinsko opremo, mora poravnati škodo. 
21. Dijakom je prepovedano vabiti tuje osebe v šolo in se z njimi zadrževati v šolskih prostorih. 
 

23. člen - Pravica do jasnosti v didaktični dejavnosti 
 
1. Dijak ima pravico do aktivne in odgovorne udeležbe pri šolskem življenju. 
2. Profesor razrednik pojasni razredu načrt izobraževalne ponudbe in prevzame pripombe in 
nasvete, ki se dajo v preučitev in razpravo razrednemu svetu. 
3. Profesorji pojasnijo didaktične metode, katerih se nameravajo posluževati pri podajanju učnih 
vsebin, način preverjanja znanja in kriterije ocenjevanja. 
4. Ocenjevanje je vedno pravočasno in primerno utemeljeno z namenom, da se pri dijakih sproži 
kritični proces samoocenjevanja, s katerim lahko ugotovijo v kakšni meri so dosegli zastavljene 
cilje. 

 
- omissis -  
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Dogovor o vzgojni soodgovornosti 

 
 
(odobril dne 20. dec. 2010 Zavodni svet DIZ Jožef Stefan)  
 
 
Dijak / dijakinja ..........................................................          Razred ............................... 
Dogovor o vzgojni soodgovornosti, ki ga predvideva OPR št. 235 z dne 21. novembra 2007, v sintetični obliki 
ponazarja spoštovanje pravic in dolžnosti v odnosih med šolsko ustanovo, dijaki in družinami. 
Podpis dogovora predpostavlja upoštevanje Statuta dijakov in dijakinj (OPR št. 249 z dne 24. junija1998 in OPR 
št. 235 z dne 21. novembra 2007), Zavodnega pravilnika in Disciplinskega pravilnika, ki so sestavni del načrta 
Vzgojno-izobraževalne ponudbe (VIP-a) zavoda Jožef Stefan. 
Ob začetku šolskega leta dijake seznanimo z vsebino zgoraj omenjenih dokumentov, ki so vedno na razpolago 
tako v tajništvu kot tudi v vsakem razredu. 
 
S podpisom Dogovora o vzgojni soodgovornosti: 

 

se šola obvezuje, 
� da bo dosledno uresničevala državne šolske smernice in osnovne vzgojno didaktične smotre in lastne 

cilje, ki jih podrobneje osvetljuje načrt Vzgojno-izobraževalne ponudbe ;  
�  da bo po svojih močeh in s sodelovanjem ostalih družbenih dejavnikov ustvarjala pogoje, da se bodo na 

šoli dijaki in starši dobro počutili ;  
�  da bo skrbela za aktivno in konstruktivno soudeležbo vseh šolskih komponent (dijakov, staršev, učnega 

in neučnega osebja) ;   
�  da si bo prizadevala za kulturno rast, razvoj in napredek dijakov ter vseh šolskih komponent v duhu 

medsebojnega spoštovanja in sodelovanja;  
�  da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bi se dijaki uspešno vključili v učno-vzgojni proces; 
� da bo v sodelovanju z dijaki in njihovimi družinami skrbela za to, da bo pravočasno spoznala morebitne 

negativne okoliščine, ki dijake ovirajo pri doseganju pozitivnega šolskega uspeha in lahko privedejo 
celo do opustitve šolanja; 

� da bo redno obveščala družine o šolskih uspehih, morebitnih težavah, daljših odsotnostih in vedenju 
posameznih dijakov; 

 

se dijak/dijakinja obvezuje, 
� da bo spoštoval/a druge na šoli in se obnašal/a v skladu s splošno sprejetimi družbenimi normami in 

Zavodnimi pravilniki; 
� da bo pravočasno prihajal/a k pouku in redno obiskoval/a pouk ter druge oblike 

organiziranega izobraževalnega dela; 
� da bo redno in pravočasno opravljal/a svoje obveznosti v skladu z vzgojno-izobraževalnim programom, 

z letnim delovnim načrtom, s šolskim koledarjem in z drugimi predpisi; 
� da bo v šoli in izven nje skrbel/a za lastno zdravje in varnost in ne ogrožal/a zdravja 

in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih; 
�  da bo varoval/a ter ohranjal/a premoženje šole, lastnino dijakov in ostalih šolskih komponent; 
� da bo redno prinašal/a s seboj svojo dijaško knjižico in posredoval/a družini šolska 

sporočila; 
� da bo sooblikoval/a ugled šole; 
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se družina obvezuje, 
� da bo redno sodelovala s profesorji ob spoštovanju svobode poučevanja in kriterijev ocenjevanja, ki jih 

je določil profesorski zbor; 
� da bo redno na tekočem v zvezi z dolžnostmi, roki zapadlosti, šolskimi pobudami in drugimi 

informacijami, ki jih preko dijaške knjižice in drugih sporočil šola posreduje družini ; 
� da bo redno sodelovala s šolo pri vzgojnem procesu; 
� da bo redno sodelovala pri predvidenih srečanjih za starše ;  
� da bo poskrbela za poravnavo morebitne škode, ki bi jo dijak / dijakinja povzročil/a na šolski imovini 

in/ali drugim osebam; polnoletni dijaki so za poravnavo morebitne skode odgovorni sami; 
� da bo pravočasno obveščala šolo o morebitnih težavah in daljših odsotnostih dijaka / dijakinje. 
 

 
 
 
 
 
 

   v Trstu, ……………………     
 
 
 
 
 
 

 

podpis dijaka / dijakinje:    podpis staršev / skrbnika:    podpis ravnatelja: 
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 Disciplinski pravilnik DIZ J. Stefan  

                              v smislu OPR št. 249/1998 in OPR št. 235/2007 
 
Statut dijakinj in dijakov srednjih šol v 4. členu določa, da vsak zavod odobri Disciplinski 
pravilnik, ki podrobno navaja, »katero ravnanje se lahko obravnava kot disciplinski prekršek z 
ozirom na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta, na normalne odnose v šolski skupnosti in 
na specifične razmere vsake šole«. 

V Statutu dijakinj in dijakov srednjih šol je med drugim zapisano:  

»Šola je skupnost medsebojnega sodelovanja, raziskovalnih in socialnih izkušenj; gradi na 
demokratičnih vrednotah in si prizadeva za vsestransko rast posameznika.«  

»Šolska skupnost je sestavni del širše državne in družbene skupnosti. V sodelovanju z njo gradi 
svoje projekte in svoje vzgojno-izobraževalno delo na kvaliteti odnosov med učitelji in učenci. 
Osebnost mladega človeka razvija tudi s tem, da ga vzgaja k uzaveščenosti in k ovrednotenju 
lastne identitete, čuta odgovornosti in osebne avtonomije.« 

Vzgojni cilji, ki jih zasledujemo na našem zavodu, težijo h krepitvi čuta odgovornosti in 
pripadnosti šolski skupnosti ter k utrjevanju medsebojnega spoštovanja med vsemi šolskimi 
komponentami. S spoštovanjem pravil in z opravljanjem dolžnosti posameznikov lahko 
zagotavljamo uživanje pravic in svobodo vsem na šoli, zato si želimo obravnavati čim manj 
disciplinskih prekrškov. Potrebni disciplinski ukrepi imajo vsekakor namen vzgajati, spodbujati 
utrjevanje čuta odgovornosti in razvijati korektne odnose v šolski skupnosti. 

Vzgoja je zahtevna naloga, ki se je lotevamo predvsem z dialogom, s pozitivnimi in doslednimi 
vzgojnimi prijemi, z uresničevanjem projektov za sprejemanje, za preprečevanje osipa, za 
preprečevanje odvisnosti, z ukrepi za izboljšanje komunikacije in klime na šoli. 

Pri uresničevanju omenjenih projektov je pomembna soudeležba vseh komponent šolske 
stvarnosti, tudi staršev, ki so odgovorni za vzdrževanje, vzgojo in izobraževanje svojih otrok. 
Hkrati imajo tudi odgovornost za njihovo obnašanje in za morebitne prekrške ter za škodo, ki bi jo 
povzročili osebam na šoli ali šolski imovini. 

Pravice in dolžnosti šole, dijakov in družin so podrobno navedene tudi v Dogovoru o vzgojni 
soodgovornosti, ki ga podpišejo vse šolske komponente ob vpisu na zavod.  

Disciplinski pravilnik v nadaljevanju navaja možne disciplinske prekrške dijakov, predvidene 
ukrepe in pristojne organe za sprejemanje ukrepov. Za popolno razumevanje smisla in vloge 
Disciplinskega pravilnika je potrebno dobro poznavanje Statuta dijakinj in dijakov srednjih šol 
(OPR št. 249/1998) ter nadaljnjih sprememb in dopolnil (OPR št. 235/2007). 

Zavodni svet letno dopolnjuje in nadgrajuje Disciplinski pravilnik glede na potrebe, izkušnje in 
predloge vseh šolskih komponent.  
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