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1. NAČRTOVANJE  VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA  DELA  NA  ŠOLI – A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA 
TERVEZÉSE 

 
Celotno delo in življenje šole v šol. letu 2015/2016 je bilo načrtovano v letnem delovnem načrtu v 
skladu z veljavno šolsko zakonodajo in smernicami ter cilji vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.  
 
 
 
2. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA - A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA 

FELTÉTELEI 
 
2.1.  Verifikacija – Az iskola bejegyzése 
 
Šola je verificirana (št. odločbe 6033-3,-4,-5,-6/2006) in vpisana v razvid srednjih šol pod zaporedno št. 
61. 
 
 
2.2.  Kadrovski pogoji – Személyi feltételek 
 
V šolskem letu 2015/2016 je na šoli opravljalo vzgojno-izobraževalno delo v rednem delovnem 
razmerju 44 učiteljev, za polni delovni čas je bilo zaposlenih 31 učiteljev, za krajši od polnega delovnega 
časa pa 3 učitelji. V pogodbenem delovnem razmerju nismo imeli zaposlenega nobenega učitelja, 1 
učitelj pa je na Dvojezični srednji šoli  Lendava dopolnjeval učno obvezo. 
 
 
Učitelji po delovnem razmerju – A tanárok munkaviszony szerinti megoszlása 
31. 8. 2016 / 2016. 8. 31-én 
 

 
Učitelji 

 
Za nedoločen čas 

 
Za določen čas 

V 
pogodbenem 

delovnem 
razmerju 

Dopolnjevanje 
učne obveze 

Skupaj s polnim 
delovnim 

časom 

s krajšim od 
polnega 

delovnega 
časa 

s polnim 
delovnim 

časom 

s krajšim od 
polnega 

delovnega 
časa 

  

 
44 

 
30 

 
3 

 
8 

 
2 

 
0 

 
1 

 
 
Učitelji po izobrazbi – A tanárok végzettség szerinti megoszlása 
31. 8. 2015 / 2015. 8. 31-én 
 

Učitelji Število pedagoških delavcev 
 

Skupaj z ustrezno izobrazbo z neustrezno izobrazbo 
 

 srednja višja visoka mag srednja višja visoka 
 

 
44 

 
- 

 
- 

 
39 

 
2 

 
2 

 
1 

 
- 

 



 

Šola ni uspela za poučevanje vseh predmetov zagotoviti učiteljev, ki bi v celoti izpolnjevali pogoje 14. 
in 15. člena Zakona o  posebnih pravicah  italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja (Ur.l. RS št. 35/2001); teh pogojev niso izpolnjevali 3 strokovni delavci. 
 

 
Kadrovska zasedba v šolskem letu 2015/2016 - Az iskola alkalmazottai a 2015/2016-ös tanévben 
(stanje 31. 8. 2016) 

 
Delovno mesto 
Munkahely 

Zaposleni Alkalmazottak Št. 
Sz. 

Delovni čas 
Munkaidő 

VODSTVO ŠOLE – AZ ISKOLA VEZETŐSÉGE 

RAVNATELJICA - IGAZGATÓNŐ Silvija Hajdinjak Prendl 1 7.00 – 15.00 

POMOČNICA RAVNATELJA - 
IGAZGATÓHELYETTES 

Silvija Kolarič 1 7.00 – 15.00 

STROKOVNI DELAVCI – A TANTESTÜLET TAGJAI 

    UČITELJI - TANÁROK  44 Po urniku 

    LABORANT - LABORÁNS Sandi Horvatič 1 8.00 – 14.00 

    KNJIŽNIČARKA - 
    KÖNYVTÁROS 

Klara Kepe 1 7.00 – 15.00 

    SVETOVALNA DELAVKA - 
    TANÁCSADÓ 

Alenka Lovrenčec 1 7.00 – 15.00 

    ORGANIZATORKA PUD - 
    A GYAKORLATI KÉPZÉS    
    SZERVEZŐJE 

Lučka Bačič 1 7.00 – 15.00 

TEHNIČNI IN ADMINISTRATIVNI DELAVCI – TECNIKAI ÉS ADMINSZTRATÍV ALKALMAZOTTAK 

    POSLOVNA SEKRETARKA - 
    ÜGYVEZETŐ TITKÁR 

Marta Vida 1 7.00 – 15.00 

    RAČUNOVODKINJA - 
    SZÁMVEVŐ 

Valerija Perša 1 7.00 – 15.00 

    HIŠNIK - HÁZMESTER Banfi Štefan 1 6.00 – 14.00 

    ČISTILEC/-KA 
    TAKARÍTÓK 

Arpad Ftičar 
Eva Gal 
Gabrijela Cofek 
Silvija Gerenčer 
Žuža Koren 
Ivan Novak 
Marija Raduha 

6 
 
 

14.00 - 22.00 
 
 
 
 
18.00 – 22.00 
8.00 – 13.00 

VZDRŽECALEC RAČUNALNIŠKE 
OPREME – RENDSZERGAZDA 

Matej Nemec 1 7.00 – 15.00 

SKUPAJ - ÖSSZESEN  61  

 
 
 
2.3.  Materialni pogoji – Anyagi feltételek 
 
Šola ima zagotovljene ustrezne prostorske in materialne pogoje za opravljanje vzgojno- 
izobraževalnega dela in s tem je izpolnila zahtevane pogoje za verifikacijo. 
 
 
2.3.1. Investicije in investicijska vlaganja v šolskem letu 2015/2016 – Beruházások a 2014/2015-ös 

tanévben 
 

 



 

1. Računalniki 869,18 € 

2. LTE Samsung Galaxy S6, tablični računalnik 1.044,17 € 

3. Monitor Samsung 299,99 € 

4. Tiskalniki, tipkovnice 288,85 € 

5. Prenosni računalniki 2.117,92 € 

6. CNC frezalni stroj Emco F1 4.937,10 € 

7. Klimatska naprava 951,60 € 

8. Druga oprema (voziček, lestev, koši za smeti, oprema za eko vrt) 582,84 € 

9. Knjige za knjižnico 2.808,27 € 

 Skupaj:  13.899,92 € 

   
   

 

   

Viri za investicije:  
 
Šola je v šolskem letu 2015/2016 iz presežka prihodkov nad odhodki preteklega leta nabavila opremo 
v višini 1.182,08 €, iz lastnih sredstev je za nakup drobnega inventarja in knjig porabila 4.711,22 € .   
 
S prijavo na razpis Občine Lendava je šola s pridobljenimi sredstvi nabavila opremo v višini 5.492,08 €.  
Z donacijo podjetja Lek d. d. je bila nabavljena oprema v višini 1.562,94 €, s sredstvi za vozlišče MAOO 
se je kupila oprema v višini 951,60 €.  
 
 

 
2.4. Finančno poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2015/2016 – Az iskolai alapítvány 

2015/2016-os pénzügyi beszámolója 

 
Na DSŠ Lendava deluje šolski sklad od februarja 2013. Za delovanje šolskega sklada je odgovoren 
upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Predsednica sklada je Alenka Lovrenčec, člani 
predstavnikov staršev so Gordana Hanč, Martin Mejaš in Sibill Huzjan, predstavniki zavoda pa Silvija 
Kolarič, Katarina Ferenc in Valerija Perša. Upravni odbor deluje na podlagi Pravil delovanja šolskega 
sklada Dvojezične srednje šole Lendava, ki so objavljena na spletni strani šole. 
Šolski sklad smo ustanovili z namenom pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, domačih, tujih 
fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin, daril, srečelovov in drugih virov financiranja za: 

 dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih 
sredstev, 

 nakup nadstandardne opreme, 

 pomoč socialno šibkim dijakom, 

 financiranje in spodbujanje raziskovalnih, kulturnih, športnih in drugih interesnih dejavnosti, 
tekmovanj ipd., 

 izdajanje publikacij šole, ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa, 

 zviševanje standarda pouka. 

 
Iz šolskega leta 2015/16 so se prenesla neporabljena sredstva v šolsko leto 2015/16 v višini 596,21 EUR. 
 

   
Prihodki šolskega sklada v šolskem letu 2015/16: 
 
   



 

Prihodek od zbiranja starega papirja  185,05 €  

Prihodek od ustanove Danu filantropija 96,80 €  

Dotacija od Kluba študentov Lendava  500,00 €  

Donacija Lions kluba Lendava 400,00 €  

Prispevek staršev za šolski sklad 223,00 €  

Sredstva iz naslova zamudnin v šolski knjižnici 169,90 €  

Prihodki šolskega sklada skupaj 1.574,75 €  

   

   
Poraba sredstev šolskega sklada:  
   

Malica, učbeniki in delovni zvezki za socialno šibke dijake iz sredstev Danu filantropije 96,80 €  

Učbenik in delovni zvezek za angleški jezik za dijaka 44,45 €  

Kotizacija za fizikalni tabor za dijake 240,00 €  

Nočitev z zajtrkom za dijaka na strokovni ekskurziji  v Budimpešti 45,00 €  

Malice za dijake na tekmovanjih 149,89 €  

Subvencionirana dijaška vozovnica za dijaka 50,00 €  

Strokovna ekskurzija na Primorsko za dijaka  155,00 €  

Ekskurzija na Dansko za dijaka 250,00 €  

Porabljena sredstev šolskega sklada skupaj 1.031,14 €  

   
Končno stanje sredstev šolskega sklada 31.8.2016 je 1.139,82 EUR. 
   

   Upravni odbor šolskega sklada DSŠ Lendava 
 

 

 
2.5.  Drugi pogoji – Egyéb feltételek 

 
2.5.1. Šolska prehrana – Iskolai étkeztetés 

 
Šolska prehrana je bila organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/10) in Pravili 
šolske prehrane Dvojezične srednje šole Lendava. Šolska prehrana na DSŠ Lendava je obsegala toplo 
malico. Pri organizaciji šolske malice so se upoštevale smernice za prehranjevanje v vzgojno-
izobraževalnih zavodih.  
 
Na malico je bilo med šolskim letom prijavljenih 196 dijakov. Redno je na malico hodilo 90 % dijakov. 
 
Cena malice je bila določena z Zakonom o šolski prehrani in je znašala 2,42 EUR. Dijaki, ki zaradi 
socialnega položaja niso zmogli v celoti plačati prispevka za malico, so lahko uveljavljali subvencijo za 
malico na Centru za socialno delo. 105 dijakov (53,6 %) je imelo subvencionirano malico, od teh je 74 
dijakov (70,5 %)  imelo polno subvencijo, 16 dijakov (15,2 %)  70 % subvencijo in 15 dijakov (14,3 %) 
40% subvencijo. Šolsko malico je pripravljala Dvojezična osnovna šola II Lendava, ki je ponujala 4 vrste 
menijev; mesnega, vegetarijanskega ter dve dnevni ponudbi. Kvaliteto malice je spremljala tričlanska 
komisija, ki je v šolskem letu dvakrat izvedla anketo o zadovoljstvu dijakov z malico.  
 
V skladu s 4. členom Zakona o šolski prehrani, smo dijake skozi celo šolsko leto seznanjali s pravili 
zdravega načina življenja in prehranjevanja ter spodbujali zdravo prehranjevanje in kulturo 



 

prehranjevanja v okviru različnih predavanj, kulinaričnih delavnic, strokovnih ekskurzij, tekmovanj in 
predstavitev. 
 
 
 
3. UDELEŽENCI IZOBRAŽEVANJA – AZ OKTATÁS RÉSZTVEVŐI 

 
3.1. Vpis  – Beiratkozás  
 
Ob začetku šolskega leta se je vpisalo na šolo (vsi programi skupaj) 225 dijakov: 
 
Stanje 15.9.2014 

 
Oddelek 
Tagozat 

Program 
Program 

Štev. odd. – 
A tag. sz. 

M 
F 

Ž 
N 

Skupaj 
Összesen 

1. a Gimnazija - Gimnázium 1 2 14 16 

2. a Gimnazija - Gimnázium 1 8 7 15 

3. a Gimnazija - Gimnázium 1 7 7 14 

4. a Gimnazija - Gimnázium 1 6 6 12 

4. b Gimnazija - Gimnázium 1 5 9 14 

Skupaj 
Összesen 

  
5 

 
28 

 
43 

 
71 

 Srednje strokovno izobraževanje 
Szakközépiskolai képzés 

    

1. c Kemijski tehnik – Vegyészeti technikum 1 9 4 13 

2. c Kemijski tehnik – Vegyészeti technikum 1 3 10 13 

Skupaj 
Összesen 

  
2 

 
12 

 
14 

 
26 

1. b Ekonomski tehnik – Közgazdasági technikum 1 1 8 9 

3. c* Ekonomski tehnik – Közgazdasági technikum 1 1 3 4 

4. c* Ekonomski tehnik – Közgazdasági technikum 1 0 6 6 

Skupaj 
Összesen 

  
3 

 
2 

 
17 

 
19 

1. d Strojni tehnik - Gépészeti technikum   1 12 0 12 

3. d* Strojni tehnik - Gépészeti technikum / 9 1 10 

4. d* Strojni tehnik - Gépészeti technikum / 7 0 7 

Skupaj 
Összesen 

  
1 

 
28 

 
1 

 
29 

 Model skupnega izvajanja izobraževalnih 
programov srednjega poklicnega izobraževanja na 
narodno mešanih območjih (Model SPI) 
A szakiskolai képzési programok közös 
kivitelezésének modellje  

    

1.e Skupaj 
Trgovec – Bolti eladó 

Gastronomske in hotelske storitve  Gasztronómiai 
és szállodai szolgáltatás 

1 
 
 
 

6 
0 
6 
 

10 
5 
5 
 

16 
5 
11 
 

1.f Skupaj 

Mehatronik operater  Mechatronikai műszerész 
Pečar-polagalec keramičnih oblog – Kályhaépítő – 
kerámiaburkoló 

1 11 
9 
2 

0 
0 
0 

11 
9 
2 

2. e Skupaj 

Avtoserviser  Autószerelő 

1 
 
 

11 
5 
 

4 
0 
 

15 
5 
 



 

Gastronomske in hotelske storitve − Gasztronómiai 
és szállodai szolgáltatás 
Mehatronik operater − Mechatronikai műszerész  

2 
 
4 

4 
 
0 

6 
 
4 

3. e Skupaj 
Avtoserviser – Autószerelő  
Gastronomske in hotelske storitve − Gasztronómiai 
és szállodai szolgáltatás 
Inštalater strojnih inštalacij – Gépberendezés-
szerelő  
Mehatronik operater – Mechatronikai műszerész  
Trgovec – Bolti eladó 

1 13 
3 
4 
 
1 
 
3 
2 

2 
0 
1 
 
0 
 
0 
1 

15 
3 
5 
 
1 
 
3 
3 

Skupaj 
Összesen 

  
4 

 
41 

 
16 

 
57 

 Poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) 
Szakiskolai programot kiegészítő program  

    

1. g* Skupaj 
Ekonomski tehnik  
Közgazdasági technikum 
Tehnik mehatronike  
Mechatronikai technikum 
Strojni tehnik  
Gépésztechnikum  

1 10 
0 
 
7 
 
3 

3 
3 
 
0 
 
0 

13 
3 
 
7 
 
3 

2. g* Skupaj 
Ekonomski tehnik  
Közgazdasági technikum 
Tehnik mehatronike  
Mechatronikai technikum 

1 8 
0 
 
8 

2 
2 
 
0 

10 
2 
 
8 

Skupaj  
Összesen 

  
2 

 
18 

 
5 

 
23 

 SKUPAJ - ÖSSZESEN 17 129 96 225 

 
*KOMBINIRANI ODDELEK 
 
 
V prvi letnik se je ob pričetku šolskega leta 2015/2016 vpisalo 90 dijakov kar pomeni 33,08 % od 272 
razpisanih vpisnih mest. Dijaki so se vpisali v naslednje vzgojno-izobraževalne programe: 

 

Program Št. vpisanih dijakov Št. razpisanih vpisnih mest 

Strojni tehnik 
 

12 16 

Ekonomski  tehnik 9 
 

16 

Kemijski tehnik 13 16 

Gimnazija 16 
 

32 

Model skupnega izvajanja 
izobraževalnih programov na 
narodno mešanem območju: 

 Avtoserviser 

 Gastronomske in hotelske storitve 

 Elektrikar 

 Inštalater strojnih inštalacij 

 Mehatronik operater 

 
 
 
/ 

11 
/ 
/ 
9 
2 

 
 
 

16 
16 
16 
16 
16 
16 



 

 Pečar-polagalec keramičnih oblog 

 Trgovec 

 Oblikovalec kovin – orodjar 

 Administrator 

5 
/ 
/ 
 

16 
16 
16 

Ekonomski tehnik PTI 3 
 

16 

Strojni tehnik PTI 3 
 

16 

Tehnik mehatronike PTI 7 16 

SKUPAJ 90 272 
 
Aktivnosti v zvezi z vpisom so potekale celo šolsko leto. 
Pred informativnim dnevom smo sodelovali z osnovnimi šolami predvsem z informiranjem in 
svetovanjem za učence, starše, razrednike, šolske svetovalne delavce in ravnatelje OŠ ter organizirali 
tehniške dneve za osnovnošolce 8. in 9. razredov. 
 
 
3.2. Dijaki, ki so predčasno prenehali z izobraževanjem – Tanév közbeni kiiratkozások  
(do konca pouka -  24. junij 2016) 
 

Letnik/Program I. II. III. IV. SKUPAJ 

Gimnazija      

Ekonomski tehnik 1    1 

Kemijski tehnik      

Ekonomski tehnik PTI 1    1 

Strojni tehnik      

Strojni tehnik PTI      

Tehnik mehatronike PTI  1   1 

Model SPI 2 1   3 

SKUPAJ 4 2   6 

 
Med šolskim letom je z izobraževanjem prenehalo 6 dijakov. Razlogi za prenehanje: preselitev, 
zaposlitev, slab učni uspeh, nemotiviranost in vzgojne težave. Šola je pomagala dijakom in staršem s 
svetovanjem.  
 
 
3.3. Dijaki, ki so se med šolskim letom prepisali – Tanév közbeni átiratkozások 

 

VIP Gim. Ekon. 
tehnik 

Kem. 
tehnik 

Strojni 
tehnik 

Ekon. 
tehnik 

PTI 

Strojni 
tehnik 

PTI 

Teh. 
mehat. 

PTI 

Model 
SPI 

Skupaj 

Prepisali so se v drugi 
program na šoli 

2       1 3 

Nadaljujejo 
izobraževanje na drugi 

šoli 

 1       1 

Prepisali so se iz druge 
šole na DSŠ Lendava 

1 1  1     3 

Skupaj 3 2  1    1 7 

 

 



 

3.4.  Učni uspeh učencev ob koncu šolskega leta po posameznih VIP – A diákok tanév végi 
tanulmányi átlageredménye programonként 

 
ŠOLA SKUPAJ 

 
Program 

 
Št. 

 

 
Odl (5)  

 
% 

 
Pdb (4)  

 
% 

 
Db (3)  

 
% 

 
Zd (2)  

 
% 

 
Nzd (1) 

 
% 

 
Izdelali 

% 

Gimnazija 69 23 33,5 27 39 17 24,5 2 03,0 0 00,0 100 

Ekonomski tehnik 21 3 14 6 29 11 52 0 00,0 1 05,0 95 

Strojni tehnik 30 3 10 9 30 16 53 2 0,70 0 00,0 100 

Kemijski tehnik 26 6 23 9 35 6 23 1 04,0 4 15 85 

Model SPI  53 1 02,0 18 34 23 43 4 8 7 14 86 

Ekon. tehnik PTI 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 0 00,0 0 0,00 100 

Tehnik mehatronike 14 0 00,0 0 00,0 8 57 3 21,5 3 21,5 78,5 

Strojni tehnik PTI 3 0 00,0 0 00,0 2 66 1 34 0 00,0 100 

Skupaj 220 37 17 70 31,5 85 38,5 13 06,0 16 07,0 93 

 
GIMNAZIJA 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 14 6 43 5 36 2 14 1 07,0 0 00,0 100 

2. 15 4 27 4 27 7 47 0 00,0 0 00,0 100 

3. 14 4 28,5 5 36 4 28,5 1 07,0 0 00,0 100 

4. 26 9 35 13 50 4 15 0 0,00 0 00,0 100 

Skupaj 69 23 33,5 27 39 17 24,5 2 03,0 0 00,0 100 

 
KEMIJSKI TEHNIK - SSI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 13 3 23 5 39 2 15 0 00,0 3 23 77 

2. 13 3 23 4 30 4 30 1 07,5 1 07,5 92,5 

Skupaj 26 6 23 9 35 6 23 1 04,0 4 15 85 

 
EKONOMSKI TEHNIK - SSI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 11 0 00,0 3 30 7 70 0 00,0 1 10 90 

3. 4 1 25 1 25 2 50 0 00,0 0 00,0 100 

4. 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 0 00,0 0 00,0 100 

Skupaj 21 3 14 6 29 11 52 0 00,0 1 05,0 95 

 
EKONOMSKI TEHNIK - PTI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 2 1 50,0 0 0 1 50,0 00,0 0 00,0 0 100 

2.  2 0 0 1 50,0, 1 50,0 00,0 0 00,0 0 100 

Skupaj 4 1 25,0 1 25,0 2 50,0 00,0 00 00,0 0 100 

 
STROJNI TEHNIK - SSI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 13 2 15 4 31 7 54 0 00,0 0 00,0 100 

3. 10 1 10 1 10 6 60 2 20 0 00,0 100 

4. 7 0 00,0 4 57 3 43 0 00,0 0 00,0 100 

Skupaj 30 3 10 9 30 16 53 2 0,70 0 00,0 100 

 
STROJNI TEHNIK - PTI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 3 0 00,0 0 00,0 2 66 1 34 0 00,0 100 

Skupaj 3 0 00,0 0 00,0 2 66 1 34 0 00,0 100 

 
TEHNIK MEHATRONIKE - PTI 

Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 7 0 00,0 0 00,0 4 57 0 00,0 3 43 57 

2. 7 0 00,0 0 00,0 4 57 3 43 0 00,0 100 

Skupaj 14 0 00,0 0 00,0 8 57 3 21,5 3 21,5 78,5 

 



 

MODEL SPI 
Razred Št. Odl (5) % Pdb (4) % Db (3) % Zd (2) % Nzd (1) % Izdelali % 

1. 25 0 00,0 11 44 10 40 2 18 2 18 82 

2. 13 1 07,5 2 15 4 31 1 07,5 5 39 61 

3. 15 0 00,0 5 33,5 9 60 1 06,5 0 00,0 100 

Skupaj 53 1 02,0 18 34 23 43 4 8 7 14 86 

 
 

UČNI USPEH ŠOLA SKUPAJ 
 Štev. dijakov % 

Izdelali letnik 204 93 

Niso izdelali letnika 16 07,0 

S k u p a j  220 100 

 
 
 

Dijaki, ki niso izdelali letnika   Št. 

Ponavljanje v istem programu 6 

Prepis v drugi program na šoli 4 

Prepis na drugo šolo 
 

2 

Ne nadaljujejo izobraževanja  4 

 
 
Doseženi učni uspeh in vzgojno problematiko oddelkov ter posameznih dijakov smo sproti ugotavljali 
in analizirali ob sodelovanju dijakov na razrednih urah, na sestankih razrednih učiteljskih zborov, na 
pedagoških oz. ocenjevalnih konferencah učiteljskega zbora ob koncu 1. in 2. ocenjevalnega obdobja 
ter ob koncu šolskega leta po opravljenih popravnih oz. dopolnilnih in predmetnih izpitih. Posebna 
pozornost je bila namenjena analizi posebnih primerov in problemov, ki so se pojavili v posameznem 
ocenjevalnem obdobju v posameznem oddelku. Dijakom z učnimi težavami smo pripravili osebne 
izobraževalne načrte. 

 
Ob koncu šolskega leta 2015/2016 je po opravljenih popravnih oz. dopolnilnih izpitih učni uspeh  
93 %. 

 
 

3.5. Analiza dopolnilnih, popravnih in predmetnih izpitov – A kiegészítő, javító és a tantárgyi 
vizsgák áttekintése 
 

3.5.1. Popravni in dopolnilni izpiti (glede na število izpiotov) 
 

 Spomladanski rok Jesenski rok Izredni rok  Skupaj 

 usp. neusp. niso 
pristop. 

usp. neusp. niso 
pristop. 

usp. neusp. niso 
pristop. 

usp. neusp. niso 
pristop. 

Dopolnil
ni izpit 

4 0 2 2 0 0 4 0 0 10 0 2 

Popravni 
izpit 

12 4 1 2 4 0 0 0 0 14 8 1 

Skupaj 16 4 3 4 4 0 4 0 0 24 8 3 

Skupaj 18 3 8 0 4 0 32 3 

 
 
Popravni in dopolnilni izpiti po predmetih oz. modulih: 



 

 
 Predmet/modul Št.popr./dopol. izpitov 

Slovenščina 11 

Matematika 6 

Fizika 2 

Kemijsko računstvo 1 

Priprava posameznih 
skupin jedi 

3 

Športna vzgoja  2 

Sodobno gospodarstvo 1 

Poslovni projekti 1 

Prostorsko modeliranje in 
priprava dokumentacije 

2 

Učinkovita raba energije 1 

Komuniciranje 1 

Osnove v gostinstvu 1 

Priprava rednih obrokov 2 

Madžarščina kot drugi 
jezik 

1 

SKUPAJ 35 

 
 
POPRAVNI IN DOPOLNILNI IZPITI SKUPAJ = 35 
 
Na spomladanskem roku je od skupno 21 prijavljenih kandidatov popravne oz. dopolnilne izpite 

uspešno opravilo 16 (76 %). 
 
Na jesenskem roku pa je od skupno 8 prijavljenih kandidatov popravne oz. dopolnilne izpite uspešno 

opravilo 4 (50 %). 
 
Število dopolnilnih in popravnih izpitov je bilo v šolskem letu 2015/2016 v primerjavi s šolskim letom 
2014/2015 nižje za 44 %.  
 
 

3.5.2. Predmetni izpiti  
 
Predmetne izpite je opravljalo 16 dijakov. 
 

Predmetni izpit Spomladanski rok Jesenski rok Izredni rok Skupaj 

 Uspešni Neuspešni Uspešni Neuspešni Uspešni Neuspešni Uspešni Neuspešni 

Dijak izboljšuje 
končno oceno 

predmeta 
oziroma 

programske 
enote 

7 8 0 1 0 0 7 9 

Dijak se želi 
vpisati v drug 
izobraževalni 

program 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 
 

7 8 0 1 0 0 7 9 

 
 
Predmetni izpiti po predmetih/modulih: 
  



 

Predmet/modul Št. predmetnih izpitov Predmet/modul Št. predmetnih izpitov 

Kemija 2 Poslovni projekti 1 

Matematika 5 Angleščina 1 

Zgodovina  1 Madžarščina I 2 

Fizika 1 Madžarščina II 1 

Slovenski jezik 1 Celostni razvoj osebnosti 1 

SKUPAJ 10 SKUPAJ 6 

 
 
 
3.6. Poročilo o rezultatih na splošni maturi v šolskem letu 2015/2016 - Beszámoló a 2015/2016-os 
tanévi általános érettségi vizsga eredményeiről 

 
Za potek priprave na maturo skrbijo različni organi in institucije na ravni države in ob teh institucijah 
imajo izredno pomembno vlogo šola in učitelji.  
V šolskem letu so bile opravljene naslednje naloge v zvezi s pripravami na splošno maturo na 
Dvojezični srednji šoli Lendava: 
  
1. Dijaki, starši in učitelji so bili natančno seznanjeni s splošno maturo kot celoto v širšem smislu. 
2. Dijaki, starši in učitelji so bili natančno seznanjeni s Pravilnikom o maturi,  Zakonom o maturi, z 
izpitnim redom, z  maturitetnim izpitnim katalogom in maturitetnimi predmetnimi katalogi. 
3. Vsi udeleženci  so bili  v pripravah seznanjeni o postopkih za izvedbo maturitetnega izpita. 
4. Usmerjanje dijakov v priprave na splošno maturo so vodili pedagoginja šole, tajnica ŠMK, 
razredniki ter učitelji maturitetnih predmetov. 
5. Vsi maturitetni predmeti imajo ustrezno kadrovsko zasedbo. 
6. Učitelji maturitetnih predmetov so se tekom šolskega leta udeležili programov strokovnega 
izobraževanja učiteljev za maturo. 
7. Vsi dijaki v maturitetnih oddelkih so opravili predmaturitetni preizkus pri vseh maturitetnih  
predmetih. 
8. Na podlagi 11. člena Pravilnika o maturi (Uradni list 29/2008) so bili imenovani naslednji člani v 
šolsko maturitetno komisijo za splošno maturo (ŠMK SM) Dvojezične srednje šole Lendava za izvedbo 
splošne mature 2016: 
  
                  - Silvija Hajdinjak Prendl – predsednica     

    - Ildikó Kovač – namestnica predsednice 
    - Silvija Kolarič - tajnica 
    - Helena Antolin Tibaut - članica 

                  - dr. Jutka Rudaš – zunanja članica 
  
Člani ŠMK SM so bili imenovani do 31. 10. 2016. 
  
9. Vse priprave in izvedba splošne mature 2016 so na DSŠ Lendava potekale v skladu z maturitetnimi 
predpisi. 
10. Uspeh pri splošni maturi 2016:  
 
K spomladanskemu roku splošne mature se je prijavilo skupno 35 dijakov in zunanjih kandidatov.   

Splošno maturo je prvič v celoti opravljalo 26 dijakov. 25 dijakov je bilo uspešnih, en dijak pa je bil 
neuspešen pri dveh predmetih. Dva dijaka sta bila zlata maturanta, in sicer en dijak je dosegel 33 
točk, ena dijakinja pa 30 točk. 



 

En dijak, ki je opravljal poklicno maturo, je pristopili tudi k opravljanju petega predmeta splošne 
mature in pri tem bil uspešen.   

Splošni uspeh dijakov, ki so prvič opravljali splošno maturo po končanem četrtem letniku gimnazije, 
je v povprečju 20,35 točk, kar je nad državnim povprečjem, ki znaša 19,43 točke. 

Tri kandidatke, ki so že opravile splošno maturo, so pristopile k izboljševanju ocen. Ena kandidatka je 
bila pri tem uspešna in izboljšala oceno pri dveh predmetih. Ena kandidatka je pri dveh predmetih 
izboljšala oceno, pri treh pa dosegla isti rezultat kot pri prvem opravljanju mature. Ena kandidatka pa 
pri izboljševanju ocen ni bila uspešna, saj je pri vseh predmetih dosegla isti rezultat kot pri prvem 
opravljanju mature.  

Dve kandidatki sta se prijavili k popravljanju ocene posameznega maturitetnega izpita. Ena 
kandidatka ni pristopila k izpitu, druga pa je bila neuspešna.  

K opravljanju mature sta pristopila tudi dva kandidata 21-letnika. En kandidat je opravljal maturo v 
celoti in bil pri tem neuspešen. En kandidat pa je popravljal oceno iz enega predmeta in pri tem bil 
uspešen.  

K opravljanju 5. izbirnega predmeta, in sicer madžarščine kot drugega jezika na NMO, je pristopil en 
zunanji kandidat.   

K jesenskemu roku splošne mature so se prijavili trije dijaki. Izpitov sta se udeležila dva dijaka, en 
dijak pa se je odjavil.  

En dijak je popravljal oceni iz dveh predmetov in pri tem bil uspešen. En dijak pa je izboljševal oceno 
iz enega predmeta in pri tem bil uspešen.  

                                                                                                            Tajnica ŠMK SM 
                                                                                          Silvija Kolarič 

 
 

 
3.7. Poročilo  o rezultatih na poklicni maturi v šolskem letu 2015/2016 - Beszámoló a 2015/2016-os 
tanévi szakmai érettségi vizsga eredményeiről 

 
 
Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo je delovala v naslednji sestavi: 
 

- Silvija Hajdinjak Prendl – predsednica 
- Sandra Sabo – namestnica predsednice 
- Brigita Laj – tajnica 
- Slavko Režonja – član 
- mag. Gabriela Zver – članica 

 
Uspeh na poklicni maturi - spomladanski rok: 
 
Na poklicni maturi je najvišje skupno doseženo število točk  23, od tega je potrebnih 22 točk za 
izjemen splošni uspeh. Najnižje število točk za pozitiven uspeh na poklicni maturi znaša 8 točk. 
 



 

Poklicno maturo je v spomladanskem roku 2016 opravljalo 21 dijakov, in sicer iz štirih vzgojno-
izobraževalnih programov. Uspešnih je bilo 19 dijakov, 2 sta bila neuspešna. Oba imata popravni izpit 
iz angleščine. Uspeh je tako znašal 90,5 %. Rezultati po programih so bili naslednji: 
 

- ekonomski tehnik: poklicno maturo je opravljalo 6 dijakinj. Vse so bile uspešne.                             
                                    Uspešnost v tem programu  je znašala 100 %. 
                                      

- strojni tehnik: poklicno maturo je opravljalo 7 dijakov. Poklicno maturo so vsi   
                       opravili. Uspešnost v tem programu je znašala 100 %. 
                                             

- ekonomski tehnik – PTI: poklicno maturo sta opravljali 2 dijakinji in sta bili obe  
                                         uspešni. Uspešnost je torej znašala 100 %. 
   

- tehnik mehatronike – PTI: poklicno maturo je opravljalo 6 dijakov. Poklicno maturo  
                                           so opravili 4 dijaki, 2 sta bila neuspešna, in sicer oba pri 
                                           angleščini. Uspešnost je tako znašala 66,7 %. 
 
Število uspešnih dijakov po doseženih točkah: 

Število točk Število dijakov 

8 - 10 4 

11 - 13 4 

14 - 16 4 

17 - 19 5 

    20 - 22 2 

Skupaj 19 

  
 
Ena dijakinja, in sicer Andrea Tot, je v programu ekonomski tehnik uspela zbrati dovolj točk za 
izjemen splošni učni uspeh na poklicni maturi. Poklicno maturo je opravila z 22 točkami. Tako imamo 
eno zlato maturantko.  
 
Ostale dosežene točke so nižje. Povprečno doseženo število točk vseh dijakov znaša  
14,6 točk.  
 
Povprečno število točk po razredih: 

- 4.c - ekonomski tehnik: 15,5 točk 
- 4.d  - strojni tehnik: 14,7 točk 
- 2.g – ekonomski tehnik-pti: 15,5 točk 
- 2.g – tehnik mehatronike-pti: 12,5 točk 

 
Povprečne ocene po posameznih predmetih: 

- slovenščina: 2,7 
- madžarščina: 3,8 
- gospodarstvo: 3,9 
- strojništvo: 3,0 
- angleščina: 4,4 
- nemščina: 4,0 
- matematika: 2,8 
- 4. predmet: 4,0 

 
 



 

Jesenski rok poklicne mature: 
 
Na jesenske roku poklicne mature 2016 sta 2 dijaka opravljala popravni izpit iz angleščine. Eden je 
uspešno opravil poklicno maturo, eden ga pa ni opravil. 
 
Torej je uspešnost dijakov na jesenskem roku poklicne mature znašala 50 %. 
 
 

Zapisala: Brigita Laj 
 
 

 
3.8. Poročilo o rezultatih na zaključnem izpitu v šolskem letu 2015/2016 - Beszámoló a 2015/2016-
os tanévi záróvizsga eredményeiről 

 
   Zaključni izpit je v  spomladanskem  in jesenskem roku v celoti opravljalo 16 dijakov. Vseh 16 
dijakov  je opravilo zaključni izpit, tako  je  uspeh 100 %. 
 
Trije  dijaki so dosegli max število 5 točk. To so: 
MARTINA HOZJAN - program Trgovec 
PATRICIJA GJEREK  - program Gastronomske in hotelske storitve 
ANTON FTIČAR  - program Mehatronik operater 
 
  
Povprečna ocena splošnega uspeha je 3,6 točke.  
 

- 1. izpitna enota SLO ali MAD je 3,0 točke  
- 2. izpitna enota Izdelek oz storitev in zagovor  je 4,1 točke 

 
Poklic so dijaki  pridobili v  naslednjih programih: 
 

- prodajalec:  3 dijaki 
- gastronom hotelir: 6 dijakov 
- avtoserviser: 3 dijaki 
- mehatronik operater: 3 dijaki 
- inštalater strojnih inštalacij: 1 dijak 

                                                           
  Zapisala: Lučka Bačič                                                 

                                                             
 
 

                                                                              
3.9. Vzgojna problematika, pohvale, priznanja in nagrade - Nevelési intézkedések, dicséretek, 
elismerések és jutalmak 

 

 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
 

Knjižne nagrade 12 6 8 11 

Priznanja, pohvale 24 42 28 68 

Vzgojni ukrepi:     

- alternativni ukrep 1 / / / 



 

- opomin 21 7 4 1 

- ukor razrednika 16 5 2 1 

- ukor oddelčnega učiteljskega zbora 8 2 1 1 

- ukor učiteljskega zbora 8 2 2 / 

- pogojna izključitev 3 2 1 / 

- izključitev / / / / 

 
 

Strokovni organi šole, razredniki, učiteljski zbor šole ter skupnosti dijakov posvečajo veliko skrb 
spremljanju vzgojne problematike na šoli. Posamezni primeri so bili obravnavani v skladu s pravilnikom 
o šolskem redu. 
 
 

4. URESNIČEVANJE  VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA  DELA – A NEVELÉSI-OKTATÁSI MUNKA 
MEGVALÓSÍTÁSA 
 

4.1.  Pouk - Oktatás 
 

Šola je v celoti realizirala s prilagojenimi predmetniki, učnimi načrti, katalogi znanj ter s standardi in 
normativi določen obseg vzgojno-izobraževalnega dela. Vzgojno-izobraževalni programi so bili prav 
tako v celoti realizirani po vsebini. Po posameznih učnih načrtih in katalogih znanj določena učna snov 
za posamezne predmete (module) je bila, razen v redkih primerih, predelana in primerno utrjena. 
Ekstremnih odstopanj ni bilo. V pripravah učiteljev na pouk tako letnih kot sprotnih je dosežen 
napredek, zlasti glede upoštevanja sodobnih prvin didaktike, kot so učnociljna naravnanost, večja 
dijakova aktivnost, razvijanje kritičnega mišljenja in kompleksnejšega znanja, aktualizacija in 
uporabnost znanja. Pri načrtovanju pouka je več usklajenosti, kar je rezultat povezovanja učiteljev v 
okviru aktivov ter sodelovalnega (timskega) poučevanja. Elementi sodobnejšega pouka se uveljavljajo 
tudi v soodvisnosti od uvajanja nove učne tehnologije, e-gradiv in razvijanja digitalne pismenosti. 
 
Realizacija pouka po oddelkih: 
 

 
Razred 

 
Program 

 
Št.ur po 
predm. 

 
Opravljene 

ure 

 
% 
 

1A Gimnazija 1805 1822 100,9 

1B Ekonomski tehnik 1386 1402 101,1 

1C Kemijski tehnik 1659 1656 99,8 

1D Strojni tehnik 1697 1690 99,6 

1E-gh Gastronom-hotelir 1531 1502 98,1 

1E-trg Trgovec 1486 1453 97,8 

1F-meh Mehatronik 1586 1573 99,2 

1F-peč Pečar  1321 1303 98,6 

1G-et Ekonomski tehnik (PTI) 1661 1619 97,5 

1G-st Strojni tehnik (PTI) 1566 1467 98,5 

1G-tmeh Tehnik mehatronike (PTI) 1765 1728 97,9 

2A Gimnazija 1910 1924 100,7 

2C Kemijski tehnik 1625 1642 101,0 

2E-avt Avtoserviser 1683 1666 99,0 

2E-gh Gastronom-hotelir 1680 1690 100,6 



 

2E-meh Mehatronik 1590 1571 98,8 

2G-et Ekonomski tehnik (PTI) 1372 1343 97,9 

2G-tmeh Tehnik mehatronike (PTI) 1504 1440 95,7 

3A Gimnazija 1840 1836 99,8 

3C Ekonomski tehnik 1501 1492 99,4 

3D Strojni tehnik 1504 1520 101,1 

3E-avt Avtoserviser 1315 1294 98,4 

3E-gh Gastronom-hotelir 1318 1288 97,7 

3E-inš Inštalater 1265 1238 97,9 

3E-meh Mehatronik 1307 1299 99,4 

3E-trg Trgovec 1354 1305 96,4 

4A Gimnazija 2427 2360 97,2 

4B Gimnazija 2707 2587 95,6 

4C Ekonomski tehnik 1516 1425 94,4 

4D Strojni tehnik 1798 1689 94,6 

 Skupaj 42337 41545 98,5 

 

 
Realiziranih je bilo 98,1 % vseh ur. 
 
 
4.2. Realizacija praktičnega usposabljanja z delom – A gyakorlati oktatás megvalósítása 

 
Realizacija PUD-a po programih 
 

ZAP.ŠT. IME PROGRAMA ŠTEVILO 
DIJAKOV 

1. Avtoserviser 4 

2. Inštalater strojnih inštalacij 1 

3. Gastronomske in hotelske storitve 18 

4. Mehatronik-operater 14 

5. Trgovec 8 

6. Pečar-polagalec keramičnih oblog 2 

7. Ekonomski tehnik 4 

8. Strojni tehnik 10 

9. 
10. 
11. 

PTI Ekonomski tehnik 
PTI Tehnik mehatronike 
PTI  Strojni tehnik 

2 
5 
3 

 
 
PUD  je uspešno opravilo 71  dijakov. Osem dijakov PUD-a ni opravilo, vsi ti dijaki so negativno ocenjeni 
tudi pri drugih predmetih, en od teh pa se je med šolskim letom izpisal. 
Dijake je mentoriralo  47 mentorjev oz. zaposlenih, od tega jih je 17  delo z dijaki opravljalo prvič. 
Zahtevana je 100 % realizacija predpisanih ur po predmetniku, v določenih primerih kot so daljša 
bolezen ali podobno,  se dijaku prilagodi program in v dogovoru z delodajalcem zmanjša število ur. 
 
 
 



 

Realizacija PUD-a po delodajalcih   
 
PUD je opravljalo 79 dijakov v 11 programih.  Prakso so opravljali pri 32 različnih delodajalcih, od tega 
pri 5 delodajalcih,  s katerimi smo sodelovali prvič.  23 delodajalcev je iz  Lendave,  8 delodajalcev  v iz 
okolice Lendave in en v  Ljutomeru. 
 

REALIZACIJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM  za programe v  Modelu SPI pri 
posameznih delodajalcih v šolskem letu 2015/2016 
 

Razred in  
število ur 

PROGRAM Število 
dijakov 

PODJETJE 
 

1.e    

152 ur Gastr. in hotelske storitve 4 Sava turizem d.d., PE Terme Lendava 

 Gastr. in hotelske storitve 1 Vrtec Lendava 

 Gastr. in hotelske storitve 1 Kocet d.o.o., Lendava 

 Gastr. in hotelske storitve 1 Kavarna Vienna lendava 

 Trgovec 3 Spar  Slovenija PE Lendava 

 Trgovec 1 Supermarket Mercator Lendava 

 Trgovec 1 Jagros d.o.o., Jager Turnišče 

1.f    

152 ur Mehatronik operater 3 Usol d.o.o., Lendava 

 Mehatronik operater 1 Daihen Varstroj d.d., Lendava 

 Mehatronik operater 2 Virs d.o.o., Lendava 

 Mehatronik operater 1 Lek d.d., PE Lendava 

 Mehatronik operater 1 Elektromaterial Lendava d.d. 

 Mehatronik operater 1 Ferato d.o.o., Lendava 

 Pečar polagalec ker.  oblog 2 Varis d.d., lendava 

2.e    

684 ur Gastr. in hotelske storitve 1 Sava turizem d.d., PE Terme Lendava 

 Gastr. in hotelske storitve 2 Sava turizem d.d., PE Terme 3000 Moravske Toplice 

 Gastr. in hotelske storitve 1 Gostilna Lipot Dobrovnik 

 Gastr. in hotelske storitve 1 Ribiški dom, Lendava/ Kavarna Vienna 

 Mehatronik operater 1 Usol d.o.o., Lendava 

 Mehatronik operater 1 Lek d.d., Trimlini 

 Avtoserviser 1 Avtoservis Franc Makoter s.p., Ljutomer 

3.e    

684 ur Trgovec 1 Spar  Slovenija PE Lendava 

 Trgovec 1 Prekmurec d.o.o., Lendava 

 Trgovec 1 PS Mercator d.d., Market Črenšovci, Beltinci 

 Avtoserviser 1 Avtomehanika Milan Špilak s.p., Turnišče 

 Avtoserviser 1 Janez Žnidarič s.p., Lendava 

 Avtoserviser 1 Dušan Žižek s.p., Žižki 

 Mehatronik operater 2 VIRS d.o.o., Lendava 

 Mehatronik operater 1 Elektromaterial Lendava d.d. 

 Gastr. in hotelske storitve 4 Sava turizem d.d., PE Terme Lendava 

 Gastr. in .hotelske storitve 2 Vrtec Lendava 

 Instalater str. .instalacij 1 Varis Lendava d.d. 

 
 
REALIZACIJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM za programe SSI  Ekonomski in 
Strojni tehnik ter PTI Ekonomski tehnik, Strojni tehnik  in Tehnik mehatronike pri 
posameznih delodajalcih v šolskem letu 2015/2016 
 



 

Razred in 
število ur 

PROGRAM Število 
dijakov 

PODJETJE/USTANOVA 

3. c ekonomski tehnik   

76 ur  1 Dom starejših 

  1 Varis d.d. 

  1 Okrajno sodišče v  Lendavi 

  1 Eko Park d.o.o., Lendava 

3. d strojni tehnik   

76 ur  2 Virs d.o.o., Lendava 

  1 Carthago d.o.o., Odranci 

  3 Daihen Varstroj d.d., Lendava 

  1 Oletič GPI d.o.o., Lendava 

  1 Lek d.d., Trimlini 

  2 KIT d.o.o., Žižki 

1. g Ekonomski  tehnik   

76 ur  1 Upravna enota Lendava 

  1 Območna obrtna podjetniška zbornica Lendava 

1. g Tehnik mehatronike   

  2 Elektromaterial Lendava d.d. 

  1 Lek d.d., Trimlini 

  1 Virs d.o.o., Lendava 

1.g Strojni tehnik   

76 ur  2 Artex d.o.o., Lendava 

  1 Sava turizem d.d., PE Terme Lendava 

 
Organizatorka PUD-a:Lučka Bačič 

 

 
4.3. Realizacija tehniški dni – A tecnikai napok megvalósítása 

 
 

Za
pš
t. 

ŠOLA Število učencev 
 in razred 

Teme Termin Sodelujoči 

1. OŠ Črenšovci 
OŠ Odranci 
OŠ Turnišče 

9. razred , 25 
učencev 
8. razred, 13 
učencev 
8. razred, 25 
učencev 
skupaj 63 učencev 

Predstavitev izobraževalnih 
programov 
Robotika 
Programiranje, mikrokrmilniki in 
elektronika 
3 D Modeliranje 
Vernier- Fizika 
 

12.11. 
2015 
 
 

Alenka 
Lovrenčec 
Lučka Bačič 
Alfred Feher 
Denis Kovač
  
Slavko Režonja 
Daniel Bernad 
 

 
2. 
 
 

DOŠ I 
Lendava 

8. razred 
59 učencev 

CAD konstruiranje  
Odrezovanje kovin 
Varjenje in lotanje 
Tehnološke meritve 
 

21.1. 
2016 
 
 

Slavko Režonja 
Miran Bukovec 
Mario Raduha 
 



 

 
3. 
 
 

DOŠ I 
Lendava 
 
 

9. razred 
56 učencev 
 

Predstavitev izobraževalnih 
programov 
Robotika in mehatronika  
CNC modeliranje strojnih 
elementov 
Fizika- vernier gibanje 
Mavrična kemija 

2.2. 2016 
 
 

Alenka 
Lovrenčec 
Lučka Bačič 
Slavko Režonja  
Mario Raduha    
Daniel Bernad 
Marija Polanec 
 

 
4. 
 
 
 

OŠ 
Genterovci 
OŠ Dobrovnik 
 
 

 
6., 7., 8. in 9. 
razredi 
14 učencev 

Predstavitev izobraževalnih 
programov 
Robotika in  mehatronika 
CNC modeliranje strojnih 
elementov  
Mavrična kemija  
FIZ - Vernier gibanje  

23.12. 
2016 
 

Alenka 
Lovrenčec 
Lučka Bačič  
Slavko Režonja 
Mario Raduha 
Marija Polanec 
Daniel Bernad 
 

5. OŠ Beltinci 8. razred  
75 učencev 
 

CNC in strojna obdelava kovin 
Varjenje 
Robotika 
Modeliranje  
Kemijski poizkusi 

25.5. 
2016 
 
 

Mario Raduha 
Miran Bukovec 
Blaž Sobočan 
Slavko Režonja 
Marija Polanec 

 skupaj 267 učencev    

 

 
Organizatorka PUD-a: Lučka Bačič 

 
 

4.4. Izobraževanje odraslih ─ Felnőttképzés 

 
Na DSŠ Lendava smo tudi v šolskem letu 2015/2016 izvajali izobraževanje odraslih v programih za 
pridobitev izobrazbe. Naš namen je povezati področje izobraževanja odraslih z gospodarstvom in se s 
pestro ponudbo programov in hitrim odzivom na potrebe delodajalcev ter s prilagajanjem oblik in 
metod dela učinkovito vključiti v proces usposabljanja kakovostne delovne sile, ki bo konkurenčna na 
trgu dela.  
 
V šolskem letu 2015/2016 smo imeli razpisane sledeče izobraževalne programe za izobraževanje 
odraslih:  
- Gastronomske in hotelske storitve 
- Avtoserviser 
- Pečar-polagalec keramičnih oblog 
- Trgovec 
- Oblikovalec kovin  - orodjar 
- Inštalater strojnih inštalacij 
- Mehatronik operater 
- Ekonomski tehnik 
- Strojni tehnik 
- Kemijski tehnik 
- Ekonomski tehnik PTI 
- Strojni tehnik PTI 
- Tehnik mehatronike PTI 
- Gimnazija 



 

 
Vpis v izobraževalne programe je potekal meseca septembra, možen pa je bil tudi med letom. V 
izobraževalne programe so se vpisali štirje kandidati, in sicer:  
1 kandidat v program Tehnik mehatronike PTI 
1 kandidat v program Avtoserviser 
1 kandidat v program Ekonomski tehnik 
1 kandidat v program Kemijski tehnik 
 
V skladu z osebnim izobraževalnim načrtom je bila za kandidate organizirana individualno oblika 
izobraževanja na DSŠ Lendava, praktično usposabljanje z delom pa je bilo izvedeno pri delodajalcih, ki 
so si jih izbrali kandidati sami.  
 
Kandidata, ki sta vpisana v izobraževalni program Avtoserviser in izobraževalni program Ekonomski 
tehnik, nadaljujeta izobraževanje. Kandidata, ki sta vpisana v izobraževalni program Tehnik 
mehatronike PTI in izobraževalni program Kemijski tehnik, pa se še nista odločila za nadaljevanje 
izobraževanja.  
 
 

Zapisala: Silvija Kolarič, organizatorka izobraževanja odraslih 
 
 
 
 
4.5. Poročilo o izvedbi fakultativnega pouka v šol. letu 2015/2016 ─ Beszámoló a fakultatív magyar 

nyelvi órák kivitelezéséről 
 
V šolskem letu 2015/2016 je fakultativni pouk madžarščine obiskovalo 18 dijakov iz naslednjih 
srednjih šol: 
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer (5 dijakov), 
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota (8 dijakov), 
Biotehniška šola Rakičan (1 dijak), 
Gimnazija Murska Sobota (4 dijaki). 
Od teh je ocene in potrdilo o obiskovanju fakultativnega pouka dobilo 16 dijakov, dve dijakinji pa 
potrdila nista dobili zaradi nerednega obiskovanja pouka. 
 
Pouk je potekal v treh skupinah po dve uri tedensko:  
Ob sredah na Gimnaziji Murska Sobota. (Sibila Sabo) 
Ob petkih v dveh skupinah na Dvojezični srednji šoli Lendava za dijake 1. in 2. letnikov ter 3. in 4. 
letnikov iz Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, Biotehniške šole Rakičan ter Srednje zdravstvene 
šole Murska Sobota. (Anna Dancs in Sibila Sabo) 
 

Zapisala: 
Sibila Sabo 

 
 
 

5. POROČILO O RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH NA DSŠ LENDAVA V ŠOL. LETU 2015/2016 – BESZÁMOLÓ 
A 2015/2016-os TANÉV KÜLÖNBÖZŐ TEVÉKENYSÉGEIRŐL 

 
Na šoli so potekale nekatere  dejavnosti dijakov, ki jih je organizirala šola. Učitelji na šoli so bili mentorji 
dejavnosti, pri tem pa je šola sodelovala tudi z zunanjimi institucijami. Dejavnosti so potekale po 
načrtovanih programih dela. Dijaki so se aktivno vključevali v izvedbo proje ktov, veliko djakov je 



 

sodelovalo na različnih regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih. Dijaki so se vključevali še v 
raziskovalne tabore. Dejavna je bila tudi dijaška skupnost. 

 
5.1. Kronika dogodkov v šolskem letu 2015/2016 – A 2015/2016-os tanév eseménynaptára 
 
 

Datum 
Dátum 

Naslov aktivnosti 
A tevékenység 
megnevezése 

Izvajalec, mentor 
Kivitelező, mentor 

Opis dejavnosti 
A tevékenység leírása 

4.9.2015 Sprejem prvošolcev 
v šolsko skupnost 

Razredniki in dijaki 
2. letnikov 

Dijaki 1. letnikov so bili s kratko slovesnostjo in 
zabavnimi igrami sprejeti v šolsko skupnost.  

7.9.2015 Delavnice 
Popotniška 
fotografija 

Socialna akademija 7. septembra so se trije dijaki udeležili delavnice z 
naslovom Popotniška fotografija, ki jo je 
organizirala Socialna akademija v prostorih 
Dijaškega doma Murska Sobota. 

8.9.2015 8.september - dan 
pismenosti - Az 
írásbeliség napja 

Šolska knjižnica, 
Društvo zbirateljev 
Lindva, Mestna 
knjižnica Lendava 

Šolska knjižnica DSŠ Lendava je v sodelovanju s 
profesorji, dijaki, Društvom zbirateljev Lindva-
Lendava in z Mestno knjižnico Lendava 
pripravila priložnostno razstavo z naslovom 8. 
september - dan pismenosti v avli naše šole.  8. 
septembra je tudi uradni začetek nacionalnega 
projekta Mestne knjižnice Lendava in naše šolske 
knjižnice z naslovom Rastem s knjigo SŠ 2015. Za 
popestritev k razstavi smo pripravili tri delavnice, 
tj. kaligrafija ali lepopis, pisanje s tehnično pisavo 
in pisanje s klasičnim pisalnim strojem. 

11.9.2015 Obisk sejma MOS v 
Celju 

Brigita Laj, Nives 
Kuihar 

V petek, 11. 9. 2015, smo obiskali 48. 
Mednarodni sejem obrti in podjetnosti v Celju, 
udeležili so se ga dijaki 1. e (trgovci), 1. b,  3. c in 
4. c (ekonomski tehniki) in 1. g (ekonomski 
tehniki, program PTI). Na sejmu smo si ogledali 
domače in tuje razstavljavce. Tako smo dobili 
vpogled v svet podjetništva in obrti. Ogled je 
vsekakor pripomogel k razširitvi našega 
strokovnega znanja in pridobitvi določenih 
izkušenj. 

15.9.2015 HÓDOLAT 
PICASSÓNAK CÍMŰ 
KIÁLLÍTÁS 
RAZSTAVA 
»HOMMAGE À 
PICASSO« 

Dancs Anna Iskolánk harmadikos gimnazistái 2015. 9. 15-én, a 
negyedikesek 22-én a Lendvai Galéria 
Múzeumban megtekintették a „Hommage à 
Picasso” (Hódolat Picassónak) című kiállítást, 
melynek során betekintést kaphattak a 20. század 
egyik legjelentősebb művészének különböző 
alkotói korszakaiba. Pablo Picasso 42 eredeti 
művét (rézkarc, foltmarás, litográfia, fametszet, 
linóleummetszet) és a 20. század világhírű 
művészeinek (Victor Vasarely, Joan Miró, Andy 
Warhol stb.) 71 eredeti, 1972 és 1975 között 
keletkezett grafikáját tekintették meg. Az alkotók 
dr. Wieland, osztrák művészettörténész és 
kritikus ösztönzésére ezzel tisztelegtek Picasso 
90. születésnapja kapcsán a képzőművészet 
óriása előtt.  
 
Dijaki 3. a-razreda so si v torek, 15. 9. 2015, dijaki 
4. a- in 4. b-razreda pa 22. septembra 2015, v 
Galeriji Muzej Lendava ogledali razstavo 



 

»Hommage à Picasso«. Razstava je bila izjemna 
priložnost za vpogled v različna Picassova 
umetniška obdobja in v likovno umetnost 20. 
stoletja. 
Razstava »Hommage à Picasso« prikazuje 42 
originalnih grafičnih del (jedkanice, akvatinte, 
litografije, lesoreze in linoreze) Pabla Picassa in 
71 originalnih grafičnih del svetovno priznanih 
umetnikov (Joan Miró, Andy Warhol, Victor 
Vasarel …) 20. stoletja. Umetniki so med letoma 
1972 in 1975 ustvarjali na iniciativo avstrijskega 
umetnostnega zgodovinarja in kritika dr. 
Wielanda Schmieda ob 90-letnici velikana likovne 
umetnosti. 

23.9.2015 Projektni dan Ločil 
bom peno od valov 

Lijana Hanc Krapec Vzpodbuda za organizacijo in izvedbo 
projektnega dne je bil roman F.Lainščka Ločil bom 
peno od valov, ki je bil izbran za maturitetni 
sklop. Projektni dan so izvedli učitelji slovenščine, 
madžarščine, kemije, biologije, fizike, zgodovine 
in umetnosti. Projektni dan so dokumentirali  
člani filmskega in fotografskega krožka z 
mentorji. Sodelovali so  dijaki 3. a-, 4. a- in 4. b-
razreda, ki so si ogledali beltinski grad in v njem 
lekarniški muzej, cerkev sv. Ladislava, rakičanski 
grad s kobilarno, na Otoku ljubezni v Ižakovcih pa 
so se srečali s pisateljem F. Lainščkom; v skupinah 
so raziskovali floro in favno obrežja reke Mure, 
slikali in pisali različna besedila.   

23.9.2015 Evropski dan 
jezikov 

Sandra Vida, Mojca 
Ficko 

V sklopu dneva jezikov (26. 9. 2015) sva s 
prispevki dijakov sodelovali na natečaju 
Slovenskega društva učiteljev angleškega jezika.  
Dijaki so ustvarjali zgodbe iz različnih literarnih 
virov, ki so jih našli v šolski knjižnici. Vse zgodbe, 
ki so na to temo nastale na naši šoli, pa bomo 
izdali tudi v šolski elektronski publikaciji. 

24.9.2015 Šolsko tekmovanje 
iz znanja logike (in 
lingvistike) 

Aktiv učiteljev 
matematike 

V četrtek, 24. 9. 2015, je aktiv učiteljev 
matematike organiziral in izvedel šolsko 
tekmovanje iz znanja logike (in lingvistike). 
Sodelovalo je 28 dijakov, od tega jih je 12 prejelo 
bronasto priznanje.  Na državno tekmovanje v 
Ljubljani, ki bo 7. 11. 2015, so se uvrstili: 
Róbert Požonec iz 1. a (mentorica Simona Šamu), 
Tilen Farkaš iz 2. a (mentorica Sandra Sabo), 
Attila Bogdan iz 3. a (mentorica Simona Šamu), 
Rebeka Bernard iz 4. a (mentorica Helena Antolin 
Tibaut), 
Álmos Kovač iz 4. a (mentorica Helena Antolin 
Tibaut). 

26.9.2015 Tekmovanje AVIO IB-Caddy / Mario 
Raduha 

26.9.2015 smo se z dijaki 3. d- in 4.d-razreda 
udeležili tekmovanja AVIO. Dijaki so morali 
načrtovati in izdelati letala iz papirja. Samo 
tekmovanje je potekalo zelo profesionalno, saj je 
žirija bila sestavljena iz treh profesionalnih 
konstrukterjev z licenco. Ocenili so načrt, načrt s 
primerjavo z realnim letalom in na koncu še 
preizkus letenja. Zmagala je ekipa iz Ljubljanje. 



 

27.9.2015 Medkulturna 
kommunikacija v 
Karpatski kotlini 

Elizabeta Tóth, 
Sibila Sabo 

2015. szeptember 27-e és október 3-a között a 
Lendvai Kétnyelvű Középiskola volt a házigazdája 
a Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-
medencében című nemzetközi projektnek, 
amelyben négy diák (Vegi Noémi – 1. a, Tkalec 
Maja – 1. b, Ivanec Denis – 1. f, Nagy Peter – 3. d) 
és két tanár (Tóth Elizabeta, Sabo Sibila) vett 
részt. Dvojezična srednja šola Lendava je bila v 
času od 27. septembra do 3. oktobra 2015 
gostiteljica Mednarodnega razreda v okviru 
projekta Medkulturna kommunikacija v Karpatski 
kotlini. V projektu so sodelovali štirje dijaki (Vegi 
Noémi – 1.a, Tkalec Maja – 1.b, Ivanec Denis – 
1.f, Nagy Peter – 3.d) ter profesorici Elizabeta 
Tóth in Sibila Sabo.  

29.9.2015 DSŠ Lendava je 
dobila v dar 
transilvanska vrata 

Hermina László, 
prof. in mag. 
Gabriela Zver 

Ob prisotnosti vseh sodelujočih šol iz Karpatske 
kotline, ki že leta sodelujejo v skupnem projektu, 
smo od šole Mika Székelya iz Sepsiszentgyörgya 
29. 9. 2015 prejeli posebno darilo: transilvanska 
vrata, ki bodo za vedno krasila naše dvorišče. 
 
Pred kratkim kulturnim programom so zbrane 
pozdravili in nagovorili: ravnateljica Dvojezične 
srednje šole Lendava Silvija Hajdinjak Prendl, 
namestnik ravnateljice šole Mika Székelya iz 
Sepsiszentgyörgya Miklós Kubánda ter v imenu 
predsednika Pomurske madžarske samoupravne 
narodnostne skupnost Ferenca Horvátha Sibila 
Sabo. 
 
V kulturnem programu so poleg dijakov 
Dvojezične srednje šole Lendava nastopili še 
dijaki iz Sepsiszentgyörgya in Beregszásza. 
 
Na vratih naše šole piše: NA SVETU SMO ZATO, 
DA BI BILI V NJEM NEKJE DOMA. 
 
Prireditev se je končala s simbolično gesto: 
prisotni so z dvignjenima rokama v paru in v 
gosjem redu poustvarili poleg podarjenih še živa 
vrata, skozi katera so se sprehodili tako dijaki kot 
profesorji in gostje. 

1.10.2015 Obisk dijakov iz 
Ekonomske šole 
Novo mesto 

DSŠ Lendava V četrtek, 1. 10. 2015, nas je obiskalo 45 dijakov 
in učiteljev z Ekonomske šole Novo mesto. 
Najprej so si ogledali predstavitev DSŠ Lendava, 
nato pa so bili prisotni pri pouku. Gostili so jih 
Anna Dancs, Laura Horvat, Tibor Tomšič in Helena 
Antolin Tibaut.  

6.10.2015 Ogled razstave Aktiv ekonomistov V času od 6. do 9. oktobra 2015 so dijaki 
programa Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik 
PTI obiskali poslovalnico Nove Ljubljanske 
banke in si ogledali razstavo vrednostnih papirjev 
z naslovom »Delnice in obveznice – usoda 
kapitala«. V okviru le-te so bili predstavljene 
delnice in obveznice iz časa Avstro-Ogrske, 
Kraljevine SHS in potem vse do 
časa osamosvojitve bivših jugoslovanskih 



 

republik. Na zanimiv način sta nam razstavo 
približala vodja poslovalnice mag. Kornelija Baša 
in predsednik Društva zbirateljev Pomurja Lindva 
Franc Koren. 

8.10.2015 Magyarországi 
tanulmányi 
kirándulás 

Dancs Anna A Lendvai Kétnyelvű Középiskola I. a, b, c és d 
osztályának diákjai és osztályfőnökeik (Šamu 
Simona, Tóth Elizabeta, Sabo Sandra és Kovač 
Denis) 2015. október 8-án és 9-én  tanulmányi 
kiránduláson vettek részt, melynek során 
Bugacpuszta, Kiskőrös, Kalocsa, Bátya, 
Ópusztaszer, Szeged és Mohács 
nevezetességeivel ismerkedtek. A kirándulást 
Dancs Anna magyartanár szervezte és  vezette. 

9.10.2015 Podelitev priznanja 
literarnega natečaja 
Nikoli več vojne 

mag. Gabriela Zver Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija in Zavod RS za 
šolstvo Območna enote Murska Sobota sta 
razpisala v šol. letu 2015/16 natečaj Nikoli več 
vojne za učence osnovnih in srednjih šol. Na 
razpis sva z dijakinjo Leo Žižek poslali njeno 
razmišljanje o vojni moriji. Med 11 
srednješolskimi spisi dijakov različnih šol Pomurja 
so izbrali in s priznanjem nagradili prav spis Lee 
Žižek in še ene dijakinje druge šole. Slavnostni 
govornik na podelitvi je bil Tone Partljič. 

10.10.2015 Miškov pohod Učitelji ŠVZ Tudi to leto smo se udeležili tradicionalnega 
Miškovega pohoda. Pot od rojstne hiše Miška 
Kranjca do razglednega stolpa Vinarium smo z 
dijaki 1. e- in f-razreda ter 2.letnikiov prehodili v 
dobrih treh urah. 

12.10.2015 Športni dan Aktiv ŠVZ Športni dan je bil organiziran v obliki delavnic iz 
aerobike za dijakinje šole, V skupini je bilo 32 
dijakinj. V skupini za lokostrelstvo in strelstvo je 
bilo po 25 dijakov ali dijakinj, ki so se pri izvedbi 
dejavnosti po uri in pol med seboj zamenjali. Vsi 
ostali dijaki so bili na pohodu po Lendavskih 
goricah. 
Pri novem stolpu je bila postavljena okrepčilna 
postojanka.  

13.10.2015 Iskanje zgodovinske 
resnice 

Tibor Tomšič V okviru projektnega dneva "Iskanje zgodovinske 
resnice" in ur KIZ smo obiskali Univerzitetno 
knjižnico v Mariboru in Pokrajinski arhiv Maribor. 

13.10.2015 Lendava-moje 
mesto 

mag. Bernadetta 
Horváth 

V okviru projekta smo si z dijaki prvih letnikov 
ogledali lendavski grad, kjer nam je kustos 
predstavil zanimivosti iz zgodovine Lendave. 
Sledil je ogled Muzeja meščanstva, nato pa še 
sprehod po mestu ter ogled glavnih znamenitosti. 
Na šoli so dijaki rešili učni list ter 
naučeno ubesedili s kreativnim pisanjem na dano 
temo. 

13.10.2015 Zdravstvena vzgoja Simona Oletič Dijaki 2. letnika gimnazije in strokovnega 
programa Kemijski tehnik so imeli v okviru OIV in 
ID delavnice s področja zdravstvene vzgoje, s 
poudarkom na prvi pomoči.  

13.10.2015 Simbioza - 
računalniška 
pismenost 

Nataša Prendl in 
dijaki 3. letnika 
Gimnazije 

Dijaki 3. a-razreda so izvedli delavnice 
računalniške pismenosti in uporabe pametnega 
telefona za člane Društva upokojencev Lendava v 



 

okviru vseslovenskega medgeneracijskega 
projekta Simbioza.  

13.10.2015 1.Projektni teden 
dejavnosti STR 

Aktiv STR 1.        projektni teden dejavnosti 2015/16 
V torek in sredo , 13. in 14. 10. 2015, so dijaki 1 .f 
in 2. e  (AVT) v sklopu projektnega tedna izdelali 
»izdelek«, ki se navezuje na njihov bodoči poklic 
ter o izdelavi izdelka zapisali dnevnik. Mentorji pri 
izdelavi izdelka in pisanju dnevnika so bili Franc 
Šandor, Mario Raduha, Mihela Baumgartner, 
Lijana Hanc Krapec in Anna Dancs. 
 
V torek, 13. 10. 2015 so dijaki 1.d, 2.e (MEH)  v 
sklopu projektnega tedna imeli projektni dan z 
naslovom »Geometrija v praksi«. Spoznali 
so praktično načrtovanje geometrijskih 
konstrukcij. Dejavnost je potekala pod vodstvom 
Slavka Režonje in Daniela Bernarda.  
 
V torek, 13. 10. 2015 so dijaki 3. d, 4. d, 1. g, 2. g, 
3. e v sklopu projektnega tedna izdelali 
»Raziskovalno nalogo« o alternativnih virih 
energije. Mentorji pri izdelavi raziskovalne naloge 
so bili Miran Bukovec, Denis Kovač, Štefan Kardoš 
in Sibila Sabo. 
 
V sredo, 14. 10. 2015 so dijaki 1. f, 2.e (AVT) v 
sklopu projektnega tedna imeli projektni dan z 
naslovom »Geometrija v praksi«. Spoznali so 
praktično načrtovanje geometrijskih konstrukcij. 
Dejavnost je potekala pod vodstvom Slavka 
Režonje v sodelovanju z Danielom Bernardom in 
Mihelo Baumgartner.  
 
V sredo, 14. 10. 2015 so dijaki 3. d, 4. d, 1. g, 2. g, 
3. e v sklopu projektnega tedna izdelali pisni 
izdelek in pripravili predstavitev Raziskovalne 
naloge o alternativnih virih energije. Mentorji so 
bili Miran Bukovec, Denis Kovač, Štefan Kardoš in 
Sibila Sabo. 

14.10.2015 Humans of DSŠL Sandra Vida V okviru urejanja bralnega kotička in spodbujanja 
branja na šoli smo z dijaki 1. a izvedli anketo med 
dijaki in jo razstavili v bralnem kotičku. Razstava 
se po vzoru Humans of NY imenuje Humans of 
DSŠL. 

14.10.2015 Side Effects Aleksandra Horvat 
in Nataša Prendl 

Dijaki 2. c-razreda so s pomočjo filma spoznali in 
diskutirali o depresiji kot glavni bolezni 
sodobnega časa in o stranskih učinkih 
antidepresivov.  

14.10.2015 Posluh Društvo Indijanez Trije člani mladinskega društva Indijanez so 
dijakom 1. c-razreda predstavili svojo življenjsko 
izkušnjo in kako so se kot mladi z manj 
priložnostmi vseeno soočili in premagali težave, 
kot so alkoholizem, istospolna usmerjenost in 
invalidnost.  

14.10.2015 Varna uporaba 
interneta 

DSŠL Dijaki 2. c-, 1. e- in 1. f-razreda so s 
pomočjo filmske vzgoje spoznali pasti interneta in 
se pogovarjali o njegovi varni uporabi. 



 

14.10.2015 Reci odvisnosti ne Arpad Žoldoš Bivši odvisnik Arpad Žoldoš je z dijaki 2. c-razreda 
delil svojo življenjsko zgodbo. 

14.10.2015 Simbioza Giba Nataša Prendl in 
dijaki 3. letnika 
Gimnazije 

Dijaki 3. a-razreda so povabili svoje dedke in 
babice k uram športne vzgoje in se skupaj 
razgibali.  

14.10.2015 Spoznavam svoj 
poklic-projektni 
teden 

Aktiv ekonomistov Dijaki programa Ekonomski tehnik in Ekonomski 
tehnik PTI so 13. in 14. oktobra 2015 poglabljali in 
širili znanje o pomembnosti svojega poklica. V 
okviru projektnega dne so sestavili prošnjo za 
službo, za počitniško delo in za praktično 
usposabljanje z delom. Oblikovali so tudi poročilo 
o ogledu lokalnega podjetja in turistični 
znamenitosti Lendave ter poslovno idejo na to 
temo. Spoznali so tudi pripravo poročila za 
zaključni izdelek pri poklicni maturi in sestavine 
poslovnega načrta.  Za popestritev aktivnosti so 
spoznali vlogo Zavoda za zaposlovanje Republike 
Slovenije v Lendavi. Obiskali so tudi proizvodno 
podjetje Elektromaterial d. d. in razgledni stolp 
Vinarium, ki velja trenutno za zelo privlačno 
turistično destinacijo v našem kraju. 
Dijaki programa Trgovec pa so oblikovali prošnjo 
in dnevnik za praktično usposabljanje z delom. V 
sklopu svojega poklica so si ogledali  prodajalni 
Spar in Hungarikum v Lendavi. Ob tem so spoznali 
organiziranost prodajaln, dejavnosti in opravila v 
trgovini ter pomembnost vloge trgovca pri 
zadovoljevanju potreb kupcev. 

15.10.2015 Budapesti 
tanulmányi 
kirándulás 

Dancs Anna 2015. október 15-én és 16-án iskolánk diákjai (3. 
a, 3. c, 3. d, 1. g), valamint osztályfőnökeik 
(Pavoševič Žoldoš Natalija, Bernad Daniel és 
Tomšič Tibor) Budapest és Gödöllő 
nevezetességeivel ismerkedtek.  A tanulmányi 
kirándulást Dancs Anna magyartanár szervezte és 
vezette. 

15.10.2015 Branje je lahko 
zabavno 

Sandra Vida Z dijaki 2. a smo v bralnem kotičku prebirali 
angleške knjige. 

15.10.2015 Film Factory Film Factory Člani filmskega društva Film Factory so dijakom 1. 
in  2. letnikov na praktičen način pokazali 
produkcijo filma.  

15.10.2015 Toksikologija Nataša Prendl, 
Renata Halász, 
Zorka Gergar, 
Natalija P. Žoldoš 

Inovacijski projekt v 1. a-razredu. Povezava 
kemija-angleščina in kemija-nemščina.  

15.10.2015 Vegova pot Aktiv učiteljev 
matematike 

V četrtek, 15. 10. 2015, je Aktiv učiteljev 
matematike prvič organiziral in skupaj z dijaki 
zaključnih letnikov (4. a, 4. b, 4. c in 4. d) izvedel 
projektni dan Vegova pot. Rdeča nit tega dne je 
bil Jurij Vega - največji slovenski matematik. Dijaki 
so prehodili Vegovo pot od Dolskega pri Ljubljani 
do Zagorice. Ob prihodu na Dolsko nas je pričakal 
g. Željko Savič (LAS Srce Slovenije), ki nam je na 
kratko predstavil pot, ogledali smo si še kratek 
film o Juriju Vegi. Žal zaradi dežja nismo mogli 
prehoditi celotne poti, sprehodili smo se le do 
prve table na tej poti (vseh tabel je osem), kjer 



 

smo si potem ogledali cerkev sv. Helene in muzej. 
Z avtobusom smo se odpeljali v Zagorico, kjer 
smo si ogledali rojstno hišo Jurija Vege, nato je 
sledilo kosilo v Vegovem hramu. Po kosilu smo 
obiskali Vače, kjer nam je Družinsko gledališče 
Kolenc predstavilo GEOSS (Geometrijsko središče 
Slovenije). Sledila je vožnja do Moravč, kjer smo 
si ogledali doprsni spomenik Jurija Vege in cerkev 
sv. Martina. Na poti domov so dijaki na avtobusu 
izpolnili delovne liste, ki bi jih sicer v primeru 
lepega vremena izpolnjevali med potjo iz 
Dolskega do Zagorice. 

16.10.2015 Inovacijski projekt - 
Čustva 

Silvija Kolarič, 
Sandra Vida, mag. 
Bernadetta 
Horváth 

V petek,  16. oktobra 2015, so dijaki 2. a-oddelka 
v okviru inovacijskega projekta pri psihologiji 
spoznali opredelitev čustev, njihove funkcije, 
vidike čustvovanja ter kriterije čustvene zrelosti. 
Pridobljena znanja so nadgradili pri angleščini in 
nemščini.  

16.10.2015 Lendava - moje 
mesto 

mag. Bernadetta 
Horváth 

V okviru projekta smo si z dijaki prvih letnikov 
ogledali lendavski grad, kjer nam je kustos 
predstavil zanimivosti iz zgodovine Lendave. 
Sledil je ogled Muzeja meščanstva, nato pa še 
sprehod po mestu ter ogled glavnih znamenitosti. 
Na šoli so dijaki rešili učni list ter 
naučeno ubesedili s kreativnim pisanjem na dano 
temo. 

16.10.2015 Šolsko tekmovanje 
iz znanja o sladkorni 
bolezni 

Ildikó Kovač 16.10.2015 je na DSŠ Lendavava potekalo šolsko 
tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni. 
Tekmovanja se je udeležilo 14 tekmovalcev. Trije 
dijaki so dosegli bronasto priznanje: Zala Puklavec 
in  Anja Ftičar iz 1.a ter Nika Tompa iz 4.b. 

19.10.2015 Športna 
tekmovanja 

Aktiv športne 
vzgoje 

Z dijaki smo se udeležili mednarodnega 
športnega srečanja dijakov treh mest 
(Zalaegerszega, Varaždina in Lendave), tekmovali 
so v atletiki in košarki. 
Skupaj je sodelovalo 23 dijakov in dijakinj. V 
košarki smo odigrali dve srečanji in obe izgubili, v 
atletiki pa smo tekmovali v sledečih panogah: 
met krogle (M + Ž), teku na 800 m (M + Ž) in 
skoku v daljino z zaletom (M + Ž).  

20.10.2015 Mednarodni 
projekt Mindfulness 
(Erazmus +) 

Mária Gaál, Ildikó 
Kovač, Silvija 
Kolarič, mag. 
Gabriela Zver 

Profesorice Dvojezične srednje šole Lendava smo 
se udeležile strokovnega spopolnjevanja in 
priprave prijave mednarodnega projekta na 
razpis Erazmus +, K1 na Nizozemskem (20.-27. 
okt. 2015) 
Poleg nas bodo v programu Mindfulness 
sodelovale: še ena srednja šola (SŠFKZ Ljubljana) 
in dve osnovni šoli (OŠ Dornberk in OŠ Trnovo 
Ljubljana). Glavna koordinatorica projekta v 
Sloveniji je Darja Kramar,  druge koordinatorice 
pa so profesorice: Petra Gabriel, dr. Alenka 
Gorjan ter mag. Gabriela Zver.  
Med strokovnim spopolnjevanjem smo 
profesorice spoznale 4 šole (Montessori College 
Arnhem, Bienenweg - Montessory Arnhem, 
Comenius College Hilversum in IPS Hilversum), s 
katerimi nameravamo sodelovati v 



 

mednarodnem projektu, pridružili pa se bosta še 
dve angleški šoli. Tako smo v času obiska in 
delovnega srečanja spoznale nizozemski šolski 
sistem ter pedagoške pristope, ki smo jih lahko 
primerjale z našimi. Poleg ogledov šol smo veliko 
časa posvetili zastavljanju ciljev in pričakovanj 
novega mednarodnega projekta ter zapisu 
ključnih dogovorov in informacij, ki se jih bomo 
držali pri prijavi v letu 2016. Vso gradivo smo 
potem delili s šolami soudeleženkami v Google 
Drivu, kjer nastajajo skupni dokumenti. Poročilo 
za kolektiv DSŠ Lendava je pripravljeno: v slikah in 
besedi (Power Point predstavitev). 
Možnost spopolnjevanja in povabilo k novemu 
mednarodnemu projektu smo si profesorice 
prislužile na podlagi zelo uspešnih sodelovanj v 
Slovenskih učnih krogih/Global Teenager Project 
2012–2014 (M. Gaál, I. Kovač, G. Zver) in 
Children's Rights 2015 (M. Gaál, I. Kovač, G. Zver, 
S. Vida). 

21.10.2015 Keszthelyi diákok 
Lendván 

Dancs Anna 2015. október 21-én fogadtuk a Keszthelyi 
Szakképző Iskola diákjait és tanárait. Iskolánk 
bemutatása után Lendva nevezetességeivel 
ismerkedtek. Ezt követően egy ünnepi műsor 
keretében közösen emlékeztünk meg az 1956. 
október 23-ai eseményekről, és így is támogattuk 
a Rákóczi Szövetség kezdeményezését, melynek 
keretében magyarországi diákok határon túli 
iskolákba látogathatnak.  A vendégeket Dancs 
Anna fogadta.   

21.10.2015 Iskolalátogatás: 
Munkácsy Mihály 
Gimnázium, 
Kaposvár 
(Magyarország) 

Horvat Aleksandra 2015. október 21-én iskolánkba látogattak a 
kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium tanárai 
és diákjai. A vendégeknek - Silvija Hajdinjak 
Prendl igazgatónő köszöntése után - Horvat 
Aleksandra magyartanár mutatta be az iskolát. Az 
intézmény megtekintése után Horváth 
Bernadetta történelemtanár vezetésével 
városnézés következett.   

21.10.2015 Szúnyogh Sándor 
fogalmazási verseny 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

2015. október 21-én a Lendvai Kétnyelvű 
Középiskola 16 diákja részt vett a Magyar 
Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett 
Szúnyogh Sándor fogalmazási versenyen, 
amelynek  az 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános 
Iskola adott otthont. 
Eredményhirdetésre 2016. január 8-án került sor. 
A díjazottak korosztályonként: 
I-II. osztály 
1. helyezett: Meszelics Júlia 
2. helyezett: Somi Miša 
3. helyezett: Vegi Noémi 
Szúnyogh Sándor-díj: Horvat Lara 
III-IV. osztály 
Különdíj: Pál Péter 

26.10.2015 Magyar bérletes 
előadás 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 
bérlettulajdonosai 2015. október 26-án a Lendvai 
Színház- és Hangversenyteremben 
megtekintették a Hair című musicalt. 



 

3.11.2015 Poskusni izpiti 
nemške jezikovne 
diplome  DSD II in 
otvoritev razstave 
ob 25-letnici 
združene NemčijeD  

Koordinator 
projekta dr. R. 
Zühlke in učiteljice 
nemščine 

3. novembra 5., 6. in 7. učno uro smo na naši šoli 
drugič izvedli pilotne izpite za nemško jezikovno 
diplomo DSD II. 3 dijaki tretjega letnika gimnazije 
so pripravili prezentacije izbranih tem in s svojega 
vidika predstavili temo, posredovano s strani 
izpitne komisije. 
Prisotni so bili dijaki 4. letnika, ki v tem šolskem 
letu opravljajo omenjeni izpit. 
Ob tej priložnosti je po opravljenih izpitih dr. R. 
Zühlke odprl razstavo ob 25-letnici združene 
Nemčije, za katero je eksponate šoli posredovalo 
nemško veleposlaništvo v Ljubljani. Ob tej 
priložnosti je dr. Zühlke kot "pričevalec" navedel 
nekaj dejstev iz burnega obdobja 90-ih let v 
Evropi ter opisal osebno doživljanje in usode ljudi 
oz. "naroda" v tem prelomnem času. 

5.11.2015 Judo Attila Horváth Naši judoisti so na državnem prvenstvu v Kopru 
kar dvakrat stopili na zmagovalni oder. Mihael 
Zver se je v kategoriji do 50 kg veselil zlati kolajni, 
Aljaž Farkaš pa v kategoriji do 55 kg bronasti. V 
kategoriji do 66 kg je dobro nastopil tudi Tilen 
Farkaš, a je žal odločilno borbo za tretje mesto 
izgubil in bil 5. Za šolo sta nastopila še Manuel in 
Marcel Lešnjak Čizmašija, a tokrat z manj uspeha.  

7.11.2015 Državno 
tekmovanje iz 
logike in lingvistike 

ZOTKS Državnega tekmovanja iz logike in lingvistike, ki je 
bilo v Ljubljani, so se udeležili: 
Róbert Požonec iz 1. a (mentorica Simona Šamu), 
Tilen Farkaš iz 2. a (mentorica Sandra Sabo), 
Attila Bogdan iz 3. a (mentorica Simona Šamu), 
Rebeka Bernard iz 4. a (mentorica Helena Antolin 
Tibaut). 
 
Nobeden od dijakov ni prejel srebrnega ali 
zlatega priznanja. 

11.11.2015 Színházlátogatás Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

2015. november 11-én a magyart anyanyelvi 
szinten tanuló diákok a Teatristák előadásában 
megtekintették a Töredék Hamlethez című 
előadást. A kaposvári színtársulat darabjában 
diákunk, Pál Péter is szerepelt.  

11.11.2015 Podjetniški izzivi za 
mlade 

Katarina Ferenc, 
Nives Kuhar, Brigita 
Laj 

Dijaki 3. letnika izobraževalnih programov 
Ekonomski in Strojni tehnik ter 1. letnika 
programa Ekonomski tehnik PTI so se vključili v 
projekt Pomurskega tehnološkega parka iz 
Murske Sobote pod nazivom Podjetniški izzivi. V 
okviru tega je ena skupina dijakov 11. novembra 
2015 obiskala Terme Lendava, druga skupina pa 
se je odpeljala na ogled martinovanja v Ljutomer. 
V okviru projekta mora prva skupina izdelati 
orientacijski zemljevid za Terme Lendava. Cilj  
njihovega obiska je bil, da bi od vodstva Term in 
od animatorja izvedeli čim več koristnih 
informacij o tem, kako se gostje orientirajo v 
hotelu in v samem mestu. V ta namen so dijaki 
izdelali anonimni vprašalnik, da bi bili cilji 
raziskave čim bolj verodostojni. Ogledali so si tudi 
bazene, fitnes, restavracijo in druge dele 
hotelskega kompleksa. Druga skupina pa mora 



 

pripraviti dogodek: martinovanje za Lokalno 
turistično organizacijo Prlekija Ljutomer.  

12.11.2015 Tehnični dan Učitelji in dijaki  Tehnični dan smo organizirali za 63 učencev 8. in 
9. razredov OŠ Črenšovci, OŠ Odranci ter OŠ 
Turnišče. Naši učitelji in dijaki so učencem in 
njihovim spremljevalcem na štirih delovnih 
točkah prikazali zanimive teme s področja 
elektronike, mehatronike, 3D-modeliranja in 
fizike.  

14.11.2015 Pohod proti 
zasvojenosti 

Aktiv ŠVZ Pohoda proti zasvojenosti so se udeležili vsi 
razredi razen drugih letnikov in 1. e- in f-razreda. 
Pohod je bil organiziran v sodelovanju s policijo in 
Planinskim društvom Lendava in je potekal po 
Lendavskih goricah.  
Pohoda so se udeležili tudi predstavniki društva 
upokojencev in 3. a-razreda v sklopu  projekta 
Simbioza gibanja. 

17.11.2015 "Življenje v dveh in 
eni Nemčiji" 
(predavanje ob 
slikovnem in 
zvočnem gradivu); 
Mednarodna 
debata mladih 
(predstavitev 
projekta) 

Zorka Gergar, 
Grega Ferenc 

V okviru programa sodelovanja z DOŠ I Lendava 
smo na naši šoli pripravili predavanje in 
prezentacijo na naslovno temo. Dogodku je 
prisostvovalo 21 učencev DOŠ I Lendava, ki so 
vključeni v projekt DSD I oz. se učijo nemščino kot 
izbirni jezik.Časovni potek srečanja: 
1. Ogled razstave "25 let združene Nemčije" 
2. Predstavitev življenja v obeh delih - predvsem 
pa vzhodnem - Nemčije po razdelitvi države in 
postavitvi berlinskega zidu 
3. Spremembe v tem delu Evrope po padcu zidu 
in združitvi obeh delov v eno državo 
4. Poznavanje dežele ciljnega jezika v današnjem 
času (v obliki ugibanj in kviz tekmovanja), klišejev 
in posebnosti 
5. Predstavitev projekta "Jugend debattiert 
international" in izkušnje udeleženca neuradnega 
svetovnega prvenstva v debatiranju v nemščini v 
Rigi, našega dijaka Grege Ferenca 

18.11.2015 Magyar történelmi 
vetélkedő 

MNMI Az idei törtélelmi vetélkedőn öt csapat vett részt. 
Az első helyet a Sooš Péter, Bogdan Attila és 
Feher Mátyás alkotta csapat szerezte meg, 
Horvat Lara, Somi Miša és Vegi Noémi másodikak 
lettek. A versenyzők kis létszáma miatt csak az 
első két helyezett csapat tagjai vehettek részt a 
jutalomkiránduláson. 

19.11.2015 Športno 
sodelovanje treh 
mest 

Velimir Horvatič V okviru sodelovanja treh mest  smo 19.11. 
2015 z dijaškim nogometnim moštvom in ekipo 
za kegljanje obiskali sovrstnike v Varaždinu. 
Tekmovanje je potekalo v novi športni dvorani v 
Varaždinu.  11 dijakov nogometašev je odigralo 
dve srečanji z vrstniki iz Zalaegerszega in 
Varaždina, v kegljanju pa so se pomerile mešane 
ekipe 3 deklet in fantov iz vseh treh mest. 
Po srečanju je bila zakuska, potem še druženje.  

20.11.2015 Sofinanciranje 
seminarskih nalog 

Slavko Režonja Predstavnika Sveta mladih sta  dijakom zaključnih 
letnikov v eni šolski uri predstavila možnosti 
sofinanciranja seminarskih in raziskovalnih nalog. 
Razpis je objavljen na spletni strani Sveta mladih. 
Prijavi se lahko posameznik, ki ima bivališče v 



 

Občini Lendava. Temo seminarske naloge si 
izbere avtor, prav tako mentorje v gospodarstvu. 
Prijave se zbirajo do konca decembra 2015. 

20.11.2015 Tündérpalota a 
Duna partján - 
PESTI VIGADÓ 150 

Tibor Tomšič A "Tündérpalota a Duna partján PESTI VIGADÓ 
150" c. pályázaton iskolánk ötfős csapata (Bažika 
Valentina, Hartmann Samira, Pál Péter, Jordaki 
Maksimilijan, Bogdan Attila) által elkészített 
pályamű ugyan nem jutott a legjobb öt közé, 
mégis jutalomban részesült, ugyanis 35 fő 
számára ingyenes Vigadó-látogatást, illetve 
idegenvezetést nyert. 

24.11.2015 Motivacijsko 
predavanje - Čas za 
spremembe 

Ljudska univerza 
Lendava 

Sandi Horvat je v okviru medgeneracijskega 
učenja na Ljudski univerzi Lendava izvedel 
motivacijsko predavanje in delavnice Čas za 
spremembe v okviru OIV in ID. 

25.11.2015 Festival IZUM 2015 dijaki, učitelji DSŠL V sredo, 25.11.2015, smo se kot vsako leto 
udeležili Festivala IZUM - Inovativnost, Znanost in 
Ustvarjalnost Mladih 2015 v Murski Soboti. 
Potekal je v nakupovalnem centru Maximus, kjer 
je bila razstava ustvarjalnosti in kjer je 
potekal informativni dan. Na stojnici smo 
prikazali tiskanje različnih predmetov na 3D-
tiskalniku ter delovanje  robotov Lego,  na 
informativnem dnevu pa smo predstavili našo 
šolo in programe, ki jih izobražujemo. Postregli 
smo tudi s "pereci" in "kifli", ki so jih pripravili 
naši dijaki - gastronomi iz  3. letnika. 

26.11.2015 ODBOJKA Mirjana Nađ Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru je bila 
domačin pomurskega prvenstva v odbojki za 
dijakinje. Našo šolo so zastopale: Laura Jeneš, Tia 
Gyurkač, Patricija Sobočan, Larisa Sobočan, 
Samira Hartmann in  Jesika Kustec.                           
V skupinskih bojih so naša dekleta dobro igrala in 
si po zmagi in porazu izborila možnost igranja za 
tretje mesto. Žal po slabšem začetku tekme kljub 
občutno boljšemu nadaljevanju niso uspele 
zmagati in bile 4.  

26.11.2015 Finančno 
opismenjevanje 
mladih 

mag. Baša Kornelija  Dijaki 3. in 4. letnikov programa Ekonomski 
tehnik, Strojni tehnik in dijaki 1. letnika programa 
Ekonomski ter Strojni tehnik PTI so se 26. 
novembra 2015 udeležili predavanja na šoli z 
naslovom Osebne finance za mlade. Delavnico je 
vodila mag. Kornelija Baša, vodja poslovalnice 
NLB d. d. v Lendavi. Poudarila je, da je 
pomembno, da si puščamo vsaj 10 % svojega 
zaslužka za varnostno rezervo, da varčno 
poslujemo s kreditnimi karticami in da se 
zavarujemo tudi v tujini. 

29.11.2015 Magyar bérletes 
előadás 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 
bérlettulajdonosai 2016. január 17-én 
megtekintették a Lendvai Színház- és 
Hangversenyteremben  a Mulatság című 
előadást. 

2.12.2015 Izpiti nemške 
jezikovne diplome 
DSD II 

dr. R. Zühlke/Aktiv 
učit. nem.  

V začetku decembra 2015 so na naši šoli potekali 
pisni in ustni izpiti nemške jezikovne diplome DSD 
II. Opravljalo jih je 8 dijakov zaključnega letnika 



 

gimnazije. 
2. decembra so dijaki v 5 ur trajajočem pisnem 
izpitu "dokazovali" znanje jezika v bralnem in 
slušnem razumevanju ter pisanju daljšega 
pisnega sestavka/eseja ob tekstovni in grafični 
predlogi. 
3. decembra so kandidati pred 3-člansko izpitno 
komisijo v prvem delu ustnega izpita v ciljnem 
jeziku prosto govorili o s trani komisije predloženi 
temi, v drugem delu pa prezentirali aktualno 
globalno temo po lastnem izboru. Ustni izpit je 
trajal po 20 minut na kandidata. 

2.12.2015 Odbojka Aktiv učiteljev ŠVZ Naša šola je gostila odbojkarske ekipe vseh 
pomurskih srednjih šol, ki so se na regijskem 
prvenstvu potegovale za naslov najboljše ekipa 
Pomurja za dijake. 
Zmagala je ekipa Gimnazije Murska Sobota, ki je v 
razburljivem finalu premagala Srednjo poklicno in 
tekniško šolo Murska Sobota. 
Naši dijaki so po dokaj neugodnem žrebu žal 
tekmovanje končali z dvema potazoma v 
skupinskem delu in se niso uvrstili v finalne boje. 
Za ekipo so nastopili: Attila Bogdan, Mátyás 
Feher, Grega Guld, Zvonimir Lukač,  Kevin 
Režonja, Tim Farkaš, Lukas Magdič, Lovro Nerer, 
Mišel Prendl in Nejc Šendlinger. 
Posebna pohvala pa še za Hano Banfi, Tadejo 
Bogar in Laro Nemec, ki so odlično sodile. 

3.12.2015 Sodelovanje treh 
mest 

Velimir Horvatič Športnega  srečanja dijakov 3 mest ( 
Zalaegerszeg, Varaždin, Lendava) smo se udeležili 
s 16 dijaki in dijakinjami. V Varaždinu  smo 
sodelovali v kegljanju in malem nogometu. V 
malem nogometu smo odigrali 2 srečanji in 
enkrat zmagali ter zasedli 2. mesto, v kegljanju 
pa smo bili 3.  

10.12.2015 Muravidéki 
szavalóverseny 

Dancs Anna A 2015. évi Muravidéki Szavalóversenyre 2015. 
december  10-én Hosszúfaluban került sor a 
lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 
szervezésében. Iskolánkat Sobočan Vanessa 
másodikos ljutomeri gimnazista képviselte, aki a 
fakultatív magyar nyelvi órákra jár. Felkészítő 
tanára Dancs Anna volt.  

16.12.2015 Okrogla miza 
nadarjenih 

Nataša Prendl V četrtek, 17. 12. 2015, so nadarjeni dijaki pri 
angleščini izvedli okroglo mizo na temo begunska 
kriza. Okroglo mizo je moderiral Grega Ferenc. 
Dijaki so kritično obravnavali  temo in podali tudi 
nekaj konkretnih in zanimivih predlogov za 
reševanje evropskega stanja v bodoče. 

16.12.2015 Krvodajalska akcija 
- 4.a 

Helena Antolin 
Tibaut 

Dijaki 4. a-razreda so se v sredo, 16. 12. 2015, 
skupaj z razredničarko odpravili do hotela Lipa, 
kjer je potekala krvodajalska akcija, ki jo vsako 
leto organizira Rdeči križ Slovenije. Po 
evidentiranju in kratkem pregledu pri zdravniku 
so se postavili v vrsto in čakali, da bodo 
lahko pomagali drugim. Po odvzemu krvi pa so se 
z veseljem udeležili zaslužene malice. 



 

21.12.2015 Dan za ples Plesna šola Pingi Dijaki so po skupinah s plesnimi učitelji osvojili 
različne plesne korake, sestavili svojo 
koreografijo, na koncu pa nastopili pred celotno 
šolo.  

22.12.2015 Obisk lokalnih 
podjetij 

aktiv ekonomistov Dijaki ekonomskih in trgovskih vzgojno-
izobraževalnih programov so si v okviru dnevov 
dejavnosti ogledali različna lendavska trgovska 
podjetja, in sicer Tedi in Mercator.  Najprej so jim 
predstavili ponudbo in dejavnost podjetja, nato 
pa trenutno najaktualnejšo temo, to je božič oz. 
veseli december.  
Sedež podjetja Tedi je v Dortmundu, poslujejo pa 
tudi v Avstriji, Sloveniji, na Slovaškem, 
Nizozemskem in v Španiji. V trgovini imajo 
različne oddelke, npr. oddelek za zabavo, tekstil, 
šolo, pisarniški material itd. Podjetje je prijazno 
do zaposlenih in do okolja. 
Tudi v Mercatorju imajo različne oddelke, npr. 
mesnega, mlečnega, higienskega, otroškega 
itd. Dijakom je bila všeč postavitev božičnih 
izdelkov takoj ob vhodu, ker tako takoj vzbudijo 
pozornost. Poslovodkinja jim je tudi povedala, da 
jim je zelo pomembna kakovost hrane in da sta 
sadje in zelenjava vedno sveža. 

22.12.2015 Obisk lokalnih 
podjetij 

aktiv ekonomistov Dijaki 2. g- in 4. c-razreda (ekonomski tehniki) so 
si ogledi uredništvo revije Népújság in trgovino 
Hungarikum. 
Pri Népújságu so si ogledali stare revije, tudi iz 
leta 1964. Zabavno jim je bilo, saj so na starih 
izdajah videli ljudi, ki jih poznajo. Odgovorna 
urednica revije je Jutka Király Meszelics, ki jih je 
prijazno sprejela. 
Poslovodja trgovine Hungarikum je Janez 
Magyar, prijazno je sprejel dijake. Najprej so si 
ogledali trgovino, potem pa so šli v skladišče. V 
skladišču so se pogovarjali o računih, dobavnicah 
in uvozu.  Izvedeli so tudi, da blago nabavljajo na 
Hrvaškem in Madžarskem. 

22.12.2015 Eko božič Marija Polanec 22. 12. 2015 so dijaki 1. in 2. letnika programa 
Kemijski tehnik imeli projektni dan na temo Eko 
božič. Izvajali so zabavne laboratorijske poskuse. 
 
Marija Polanec 

22.12.2015 Karierna orientacija Alenka Lovrenčec Predstavniki Študentske organizacije v Ljubljani 
so dijakom zaključnih letnikov predstavili 
študentsko življenje: možnosti bivanja, 
zdravstveno zavarovanje študentov, študentsko 
delo, prehranjevanje, prevozi in štipendije. 

22.12.2015 Zdravstvena vzgoja Zdravstveni dom 
Lendava 

Dijaki 2. e-razreda so imeli v okviru ID delavnice s 
področja zdravstvene vzgoje, in sicer s 
poudarkom na spolni vzgoji.  

22.12.2015 Epruvetka Študenti 
Medicinske 
fakultete Maribor 

Študenti Medicinske fakultete Maribor so 
polnoletnim dijakom predstavili možnosti 
darovanja krvi in kostnega mozga.  



 

22.12.2015 Begunska kriza Matej Žalig Dijaki 3. a-razreda so v okviru Vzgoje za družino, 
mir in nenasilje sodelovali na okrogli mizi o 
begunski krizi. 

22.12.2015 Ogled gledališke 
predstave 

Egy & Más 
Vándorszínház 

Dijaki so si v okviru OIV in ID ogledali gledališko 
predstavo Több, mint terápia. Avagy te jól vagy, 
és én? v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. 

22.12.2015 2.projektni teden 
dejavnosti STR 

Aktiv STR 2. projektni teden dejavnosti 2015/16 
 
V torek, 22. 12. 2015, so dijaki 1. f in 1. d v okviru 
tedna dejavnosti obiskali podjetja Artex, Varis, 
GPI Oletič in Varstroj. V podjetjih so jim 
predstavniki podjetij predstavili dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo, predstavili podjetje, jim 
pokazali proizvodni proces in možnosti dijakov za 
praktično usposabljanje in nadaljnje možnosti za 
zaposlitev. Spremljevalca sta bila Miran Bukovec 
in Mihela Baumgartner. 
 
V torek, 22. 12. 2015, so dijaki 3. d, 4. d, 1. g in 2. 
g  v okviru tedna dejavnosti obiskali podjetja 
Elektromaterial, Virs in Varstroj. V podjetjih so 
jim predstavniki podjetji predstavili dejavnosti, s 
katerimi se ukvarjajo, predstavili podjetje, jim 
pokazali proizvodni proces in možnosti dijakov za 
praktično usposabljanje in nadaljnje možnosti za 
zaposlitev. Spremljevalca sta bila Mario Raduha 
in Franc Šandor. 
 
V sredo, 23. 12. 2015, je Aktiv strojništva v sklopu 
dneva odprtih vrat pripravil naslednje delavnice: 
-        »ABC Terminator«, ki jo je vodil Slavko 
Režonja. Delavnica je potekala na temo  iz filma 
Terminator, torej ali bodo stroji nadvladali 
človeštvo, ki je vse bolj aktualna. Če želimo 
kontrolirati stroje, moramo poznati logiko 
njihovega sporazumevanja. Udeleženci delavnice 
so tako spoznali abecedo strojnega jezika na 
primeru programiranja CNC-stružnice. 
-        »3D-print«, ki jo je vodil Mario Raduha. Na 
sodobnem računalniškem paketu SolidWorks so 
udeleženci delavnice spoznali postopek 
modeliranja in modelirali enostaven izdelek za 
3D-tisk. Udeleženci so spoznali princip 
oblikovanja od ideje do izdelka. 
-        »ROBOTIKA – Robosled«, ki sta jo vodila 
Miran Bukovec in Blaž Sobočan. Udeleženci 
delavnice  so spoznali osnove delovanja in 
programiranja robotov ter izdelali program za 
robotsko sledenje po načrtovani poti. 
-        »Pena party« – Izdelava penečih se kopalnih 
kroglic, ki so jo vodile Mihela Baumgartner, Lučka 
Bačič in Aleksandra Horvat. Na delavnici so 
udeleženci izdelovali peneče se kopalne kroglice 
iz sestavin, ki jih najdemo v vsakem 
gospodinjstvu. 

23.12.2015 Dan odprtih vrat ŠRT Za dijake DSŠL in devetošolce različnih pomurskih 
osnovnih šol se je izvajalo 18 različnih delavnic, v 



 

katere so se udeleženci vključili po lastnih 
interesih. V popoldanskem času je delavnice iz 
fizike in astronomije izvajala ekipa s fakultete za 
naravoslovje in matematiko Maribor. Obiskali so 
nas številni ugledni gostje - Franc Laj, poslanec 
Državnega zbora Republike Slovenije, Ferenc 
Horváth, predsednik Pomurske madžarske 
samoupravne narodnostne skupnosti, Jožef 
Gerenčer, direktor EKO-parka, Helena Sredenšek, 
direktorica Term Lendava, Mitja Bensa, direktor 
Artexa, Anita Gujtman, poslovodja lendavskega 
Spara in drugi. Dan smo zaključili z božičnim 
rajanjem.  

8.1.2016 Regijsko prvenstvo 
v Badmintonu 

Aktiv učiteljev ŠVZ Tudi to šolsko leto smo bili domačini regijskega 
prvenstva v Badmintonu za srednje 
šole. Tekmovanja se je udeležilo rekordno število 
dijakov, in sicer 26 dijakov in 18 dijakinj. Naši 
učenci so po tradiciji dosegli dobre rezultate. 
Med dijaki je zmagal Marko Bajs, drugo mesto pa 
je zasedel Jure Lackovič; med dekleti je srebrno 
kolajno osvojila Laura Jeneš, bronasto pa Tadeja 
Bogar. Posebej smo bili pohvaljeni za kolajne, ki 
smo jih ob pomoči aktiva učiteljev strojne 
usmeritve izdelali na 3D-tiskalniku.  

15.1.2016 Zaključni dogodek 
"Izzivi za mlade" 

Brigita Laj, Nives 
Kuhar, Katarina 
Ferenc 

V petek, 15. januarja 2016, so se dijaki Simon 
Vuk, Dominika Černi, Erik Feher, Nejc Šendlinger 
in Petra Kocet v spremstvu profesoric Brigite Laj 
in Nives Kuhar v Moravskih Toplicah v hotelu 
Livada Prestige udeležili zaključnega dogodka 
"Izzivi za mlade", ki ga je organiziral Pomurski 
tehnološki park Murska Sobota. Dogodka so se 
udeležile še ekipe iz Ekonomske šole Murska 
Sobota in Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. 
Ekipi naše šole sta predstavili rešitev za 
podjetniški izziv za Lokalno turistično organizacijo 
Ljutomer, in sicer koncept dogodka, ki bo združil 
adute Prlekije, in ršitev za Terme Lendava z 
naslovom Orientacijski zemljevid Term Lendava. 
Dijaki so si s tem pridobili praktična znanja s 
področja podjetništva in izkušnjo javnega 
nastopanja pred množico. Tega dogodka se je 
udeležila tudi ravnateljica naše šole. 

17.1.2016 Magyar bérletes 
előadás 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 
bérlettulajdonosai a Lendvai Színház- és 
Hangversenyteremben 2016. január 17-én 
megtekintették A házasságlevél című előadást. 

20.1.2016 Fizikalni tabor Daniel Bernad Dijaki so se udeležili fizikalnega tabora od srede, 
20. 1. 2016, do petka, 22. 1. 2016. Tabor 
je potekal v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje 
in fiziko.  
 
Seznam dijakov: 
1. Marcel Virant 
2. Mišel Hozjan 
3. Grega Guld 

20.1.2016 Karierna orientacija Alenka Lovrenčec Dijaki zaključnih letnikov so se udeležili prireditve 
Najdi študij.si Pomurje 2016 na Ekonomski šoli 



 

Murska Sobota, kjer so se predstavile različne 
fakultete, študentski domovi in vpisna služba. 

21.1.2016 Tehnični dan dijaki in učitelji 
DSŠL 

Tehnični dan na temo KOVINE smo za  učence 8. 
razredov osnovne šole DOŠ I  Lendava organizirali 
v četrtek, 21.1.2016. Udeležilo se ga je 58 
učencev in  5 učiteljev razrednikov oz. 
spremljevalcev. V uvodnem delu  jim je Lučka 
Bačič predstavila izobraževalne programe, 
ogledali so si  šolski  predstavitveni film  ter film  
Mobilnost naših dijakov - strojnih tehnikov v 
okviru projekta  Leonardo da Vinci v Leipzigu v 
Nemčiji. Nato so jim, razdeljenim v štiri 
skupine,  dijaki 3. in 4. letnika programa Strojni 
tehnik na štirih delovnih točkah s pomočjo 
učiteljev prikazali različne vsebine in postopke s 
področja strojništva, in sicer: CAD-konstruiranje, 
varjenje, odrezovanje kovin in tehnološke 
meritve. Po delavnicah smo jih postregli  z 
majhnim okrepčilom. Organizatorica Lučka Bačič. 

25.1.2016 Ogled gledališke 
predstave Anna 
Karenina 

Štefan Kardoš V sklopu praznovanj ob slovenskem kulturnem 
prazniku so si dijaki DSŠ Lendava ogledali 
gledališko predstavo Ana Karenina v izvedbi 
Drame iz Ljubljane, ki je gostovala v Gledališki in 
koncertni dvorani Lendava.  

25.1.2016 Državno prvenstvo 
v badmintonu 

Attila Horváth Tudi to leto smo se udeležili državnega prvenstva 
v badmintonu ki so ga izvedli v Medvodah. Na 
tekmovanju smo nastopili s petimi dijaki in 
dvema dijakinjama. Po končanih bojih v 
kvalifikacijskih skupinah so iz tekmovanja izpadli 
Vito Hozjan in Tadeja Bogar, v zakljjučne boje pa 
so se uvrstili Nejc Šendlinger, Kevin Režonja, 
Marko Bajs, Jure Lackovič in Laura Jeneš. 
Najboljši med temi pa je bil Jure Lackovič, ki se je 
prebil do četrtfinala in končal z uvrstitvjo od 5. do 
8. mesta. 

26.1.2016 Videokonferenca v 
okviru projekta 
Mednarodna 
debata mladih 

Zveza nemških 
alumnov (mentor 
na šoli: Zorka 
Gergar) 

7 naših dijakov se je vključilo v mednarodno 
video konferenco v okviru zgoraj omenjenega 
projekta. 2-urno konferenco je vodil Alexander 
Osterkorn, "masters" študent v Göttingenu. 
Predstavitvi poteka debate in vlog posameznih 
akterjev je sledil praktični primer na temo 
"Brezplačni primestni potniški promet?".  

28.1.2016 A Maribori Magyar 
Tanszék tanárainak 
látogatása 

Maribori Magyar 
Nyelv és Irodalom 
Tanszék 

A nyílt nap előtt iskolánkba látogatott a Maribori 
Egyetem Bölcsészettudományi Karán 
tevékenykedő magyar nyelvi lektor, valamint a 
Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője és 
tanára. A vendégek a végzős diákokat 
tájékoztatták a továbbtanulás lehetőségeiről. 

28.1.2016 Šolsko tekmovanje 
iz biologije za 
Proteusovo 
nagrado 

Ildikó Kovač 28. 1. 2016 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje 
iz biologije za Proteusovo nagrado. Tekmovanja 
se je udeležilo 13 dijakov . 

1.2.2016 Regijsko 
tekmovanje 
angleščine 

Aktiv anglistov Dijaki 3. letnika so se udeležili regijskega 
tekmovanja iz angleščine v Murski Soboti.  



 

1.2.2016 Regijsko prvenstvo 
v malem nogometu 

V. Horvatič Regijsko prvenstvo v malem nogometu smo 
organizirali v telovadnici DSŠ Lendava. Sodelovalo 
je 8 pomurskih srednjih šol. Tekmovanje je 
potekalo v dveh skupinah. Vsako moštvo je 
odigralo najmanj dve srečanji. 
Naši dijako so izgubili prvo srečanje z moštvom 
Gimnazije Ljutomer in nato premagali Gostinsko 
šolo Radenci in se uvrstili na 5 mesto. Sodelovalo 
je 11 naših dijakov.Prvo mesto so osvojili dijaki  z 
STPŠ M. Sobota. 

2.2.2016 Tehniški dan učitelji in dijaki 
DSŠL 

2. 2. 2016 smo za učence 9. razredov DOŠ I 
organizirali tehniški dan. 56 učencev si je v 
spremstvu razrednikov  ogledalo uvodno 
predstavitev šole in programov, nato so spoznali 
osnove iz robotike in mehatronike, nekaj o CNC-
modeliranju strojnih elementov, izvedli so tudi 
eksperimentalni poskus iz fizike ter kemije. 

4.2.2016 Bralni izziv Sandra Vida Od februarja do konca aprila na šoli poteka akcija 
za spodbujanje branja med dijaki Bralni izziv. 

5.2.2016 Občinska proslava 
ob kulturnem 
prazniku 

Štefan Kardoš Na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem 
prazniku, ki je bila na lendavskem gradu 5. 2. 
2016, je sodelovala tudi DSŠ Lendava. Besedila 
sta interpretirali dijakinji Ana Zelko in Jesika 
Kustec. 

5.2.2016 Radijska igra Ana 
Karenina 

Lijana Hanc Krapec, 
Štefan Kardoš, 
Borut Šantak 

Dijaki 4. a- in 4. b-razreda so ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripravili in predvajali 
radijsko igro Ana Karenina. 

5.2.2016 Beremo poezijo Sandra Vida Ob Slovenskem kulturnem prazniku smo v 
bralnem kotičku prebirali poezijo v vseh jezikih in 
iz vseh obdobij po izboru dijakov. 

8.2.2016 Takmovanje za 
Cankarjevo 
priznanje 2015/16 

slavisti, org. šol. 
tekm. mag. 
Gabriela Zver 

V šolskem letu 2015/16 so bronasto Cankarjevo 
priznanje prejeli: Dmytro Solovyov, Anja 
Hajdinjak Kar, Jesika Kustec (vsem mentorica 
Lijana Hanc Krapec), Eva Pucko (mentor Štefan 
Kardoš), Etjan Kiralj, Grega Ferenc, Matej Halas in 
Andrea Tot (vsem mentorica: mag. Gabriela 
Zver). 
 
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 24 dijakov. 
Na regionalno tekmovanje so se uvrstili : Dmytro 
Solovyov, Anja Hajdinjak Kar, Eva Pucko, Etjan 
Kiralj, Matej Halas in Grega Ferenc, ki pa se ni 
mogel udeležiti tekmovanja zaradi drugih 
obveznosti. 

10.2.2016 Tehniški dan učitelji, dijaki DSŠL Za 14 učencev 9. razreda OŠ Dobrovnik in OŠ 
Genterovci smo organizirali tehniški dan. 
Učencem smo poleg šole in 
programov  predstavili še osnove mehatronike in 
robotike , CNC-modeliranje strojnih elementov in 
izvedli nekaj kemijskih ter fizikalnih poizkusov. 

11.2.2016 Državno in šolsko 
tekmovanje iz 
nemščine 

Zorka Gergar, 
Simona Hozjan 

7. 1. 2016 je na naši šoli  potekalo šolsko 
tekmovanje iz nemščine. Udeležilo se ga je 15 
dijakov in dijakinj. 7 naših dijakov in dijakinj se je 
udeležilo državnega tekmovanja iz nemščine, ki je 
bilo 11. 2. 2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v 
Ljutomeru.  



 

Rezultati obeh tekmovanj:  
Marko Bajs - bronasto, Emina Mahić - bronasto 
(šolsko) in zlato (državno); srebrna priznanja: 
Hana Banfi, Lara Šijanec, David Režonja, Tim 
Farkaš, Erik Horvat in Jure Lackovič. Emina Mahić 
je dosegla 1. mesto v Sloveniji v kategoriji 
nemščina kot prvi tuji jezik v kategoriji strokovne, 
tehniške in poklicne srednje šole.  

12.2.2016 Informativni dnevi 
DSŠL 

DSŠL Informativni  dnevi so bili 12. 2. in 13. 2. 2016. 
Učencem devetih razredov smo predstavili 
vzgojno-izobraževalne programe in druge 
dejavnosti šole. 

18.2.2016 Petőfi Sándor 
tanulmányi verseny 
iskolai fordulója 

A magyartanárok 
munkaközössége 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 2016. 
február 18-án került sor a Petőfi Sándor 
tanulmányi verseny iskolai fordulójára, amelyen 
14 diák vett részt. Felkészítő tanárok: Dancs Anna 
és László Hermina. 

20.2.2016 Maturantski ples DSŠL Dijaki zaključnih letnikov so zaključek 
izobraževanja na naši šoli obeležili s slovesnim 
plesom.  

20.2.2016 Hitro in zanesljivo 
računanje 

Simona Šamu Attila Bogdan, dijak 3. a-razreda, se je v soboto, 
20. 2. 2016, v Murski Soboti udeležil državnega 
tekmovanja Hitro in zanesljivo računanj in 
zasedel 9. mesto (med tretjimi letniki pa je 
zasedel 3. mesto). 

22.2.2016 Magyar bérletes 
előadás 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 
bérlettulajdonosai a Lendvai Színház- és 
Hangversenyteremben 2016. február 22-én 
megtekintették Vitéz lelkek című előadást. 

3.3.2016 Šolsko tekmovanje 
iz znanja španščine 

Mojca Ficko V četrtek, 3. marca, je na DSŠL potekalo šolsko 
tekmovanje iz znanja španščine, ki se ga lahko 
udeležijo tisti dijaki, ki se španskega jezika učijo 
tretje šolsko leto. Na tekmovanje se je prijavila 
dijakinja Jesika Kustec iz 3. a, ki je presegla prag 
80 % vseh točk in se je tako uvrstila na državno 
tekmovanje, obenem je prejela bronasto 
priznanje. Na državno tekmovanje, ki bo 16. 
aprila, se je uvrstilo 80 dijakov, ki se bodo 
potegovali za srebrno in zlato priznanje.  

4.3.2016 Debatna delavnica 
v okviru projekta 
"mednarodna 
debata mladih" 

Grega Ferenc, dijak 
4. b DSŠ 

4. marca 2016 je pet dijakov naše šole sodelovalo 
v celodnevni kreativni delavnici v okviru projekta 
"Mednarodna debata mladih", ki jo je za dijake 
naše šole in Gimnazije Novo mesto pripravil in 
izvedel naš dijak alumnus Grega Ferenc. 
Delavnica je potekala v prostorih Goethejevega 
inštituta v Ljubljani. 

5.3.2016 Cambridge 
Certificate 

Nataša Prendl Šest dijakov 3. a-razreda je opravljalo izpit First 
Certificate in English Univerze Cambridge na 
jezikovni šoli Mint v Ljubljani.  

9.3.2016 10. mednarodni 
sejem učnih 
podjetij 

Aktiv ekonomistov 9. marca 2016 so se dijaki programov Ekonomski 
tehnik in Ekonomski tehnik PTI udeležili 10. 
mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju, ki je 
potekal pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije g. Boruta 
Pahorja. Letos se ga je udeležilo 48 učnih podjetij 
iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore, Italije in Litve. 



 

Dijaki so si ogledali lično urejene stojnice, na 
katerih so razstavljalci ponujali svoj promocijski 
material in "izdelke ter storitve" iz prodajnega 
kataloga ter akcijsko ponudbo. Vsak udeleženec 
je prejel plačilno kartico, s katero je lahko 
neomejeno nakupoval, sklenil veliko poslov in 
tako se je bančni račun posameznih učnih 
podjetij povečal za več tisoč evrov "virtualnega 
denarja". Dijaki so pridobili veliko novih idej o 
pripravah in sodelovanju na sejmih. 

9.3.2016 Ogled 10. 
mednarodnega 
sejma učnih 
podjetij  

Aktiv ekonomistov Dijaki programov Ekonomski tehnik in Ekonomski 
tehnik PTI so se 9. marca 2016  udeležili 10. 
mednarodnega sejma učnih podjetij, ki je letos 
potekal pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika RS Boruta Pahorja. Dijaki so s svojo 
plačilno kartico veliko nakupovali in dobili 
vpogled v pripravo in organizacijo sejma. 

10.3.2016 „Az én Pannoniám” 
- középiskolások 
Kárpát-medencei 
vers- és 
prózamondó 
találkozója 

Dancs Anna 2016. március 10-én „Az én Pannoniám” című 
középiskolások kilencedik Kárpát-medencei vers- 
és prózamondó találkozóján Pál Péter 
harmadikos gimnazista képviselte iskolánkat. A 
versenyen, amelyet a Szekszárdi Garay János 
Gimnázium szervezett, anyaországi és a határon 
túli fiatalok vettek részt.  A 29 versenyző közül 
Péter bizonyult a legjobbnak, és elnyerte a fődíjat 
és a közönségdíjat, az arany oklevél mellett 
értékes könyvjutalomban is részesült.                                                                                                         
Felkészítő és kísérő tanár: Dancs Anna. 

14.3.2016 Március 15-e, 
magyar nemzeti 
ünnep 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési 
Intézet, Pisnjak 
Atilla 

Iskolánk 2016. március 14-én emlékezett meg az 
1848-as forradalomról és szabadságharcról. A 
kultúrműsorban tíz diákunk, valamint az Ividő 
tánccsoport működött közre. Diákjaink a központi 
rendezvényen is szerepeltek. A rendező Pisnjak 
Atilla volt.   

14.3.2016 Iskolalátogatás Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

2016. március 14-én iskolánkba látogattak a 
Nagykanizsai Thúry György Szakképző Iskola, 
valamint a Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc 
Gimnázium tanárai és diákjai. A vendégeknek 
Horvat Aleksandra magyartanár mutatta be az 
iskolát, Lendvát Horvat Bernadetta 
történelemtanár vezetésével tekintették meg. Ezt 
követően a Színház- és Hangversenyteremben 
iskolánk diákjaival együtt egy ünnepély keretében 
megemlékeztek az 1848-as forradalomról és 
szabadságharcról.  

14.3.2016 Streljanje z zračnim 
orožjem 

Attila Horváth Na državnem prvenstvu v streljanju z zračnim 
orožjem sta  odlično nastopila naša dijaka. V 
kategoriji serijske zračne puške je Erik Feher 
osvojil bronasto kolajno, Jožef Feher pa je bil 8.  

14.3.2016 Együttműködés az 
ELTE Eötvös József 
Collégiummal 

Anna Dancs 2016. március 14-én a budapesti ELTE Eötvös 
József Collégium egyetemistái és tanárai a 
szlovéniai tanulmányi kirándulásuk utolsó 
állomásaként Lendvára látogattak.  
A vendégeknek Dancs Anna magyartanár mutatta 
be a Kétnyelvű Középiskolát és Lendvát. Ezt 
követően részt vettek iskolánk március 15-ei 
megemlékezésén a kultúrotthonban, majd 



 

koszorút helyeztek el a Kossuth- és Széchenyi- 
emléktábla előtt. 

17.3.2016  Mednarodni 
evropski kenguru in 
odbirno 
tekmovanje iz 
matematike 

DSŠ Lendava V četrtek, 17. 3. 2016, je aktiv učiteljev 
matematike organiziral in izvedel tekmovanje 
Mednarodni evropski kenguru in odbirno 
tekmovanje iz matematike. Sodelovalo je 48 
dijakov, od tega jih je 14 prejelo bronasto 
priznanje. Na državno tekmovanje v Murski 
Soboti, ki bo 16. 4. 2016, so se uvrstili: 
Anja Ftičar iz 1. a (mentorica Simona Šamu), 
Aljaž Kardoš iz 1. d (mentorica Sandra Sabo), 
Filip Koša iz 2. c (mentorica Simona Šamu). 

19.3.2016 Državno 
tekmovanje za 
Proteusovo 
nagrado 

Ildikó Kovač Državno tekmovanje za Proteusovo nagrado je 
potekalo v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje. 
Tekmovanja so se udeležili: 
Anja Ftičar (1. a) 
Oskar Nemec (2. a) 
Lara Perša (4. b) 
 
Oskar Nemec je dobil srebrno priznanje. 

21.3.2016 Svetovni dan 
poezije 

Sandra Vida Obeležili smo svetovni dan poezije s pisanjem 
poezije in mini razstavo v bralnem kotičku.  

21.3.2016 Španska bralna 
značka EPI LECTURA 

Mojca Ficko V tednu od 21. marca do 29. marca je na DSŠL 
potekalo tekmovanje za špansko bralno značko 
EPI LECTURA, ki so se ga udeležili dijaki 
gimnazijskega programa od 1.do 3. letnika ter 
prejeli nagrade za sodelovanje, srebrna ali zlata 
priznanja. 
 
1. letnik: 
MIŠA VIDA zlato priznanje 
ZALA PUKLAVEC srebrno priznanje 
LEA HALAS priznanje za sodelovanje 
LUČKA VIDIČ priznanje za sodelovanje 
AURELIJA ŽEKŠ priznanje za sodelovanje 
 
2. letnik: 
MEGI GOMBOC zlato priznanje 
OSKAR NEMEC zlato priznanje 
MIŠA SOMI srebrno priznanje 
LAURA JENEŠ srebrno priznanje 
 
3. letnik: 
JESIKA KUSTEC srebrno priznanje 
 
Čestitke! 

23.3.2016 Kemijada 2016 Marija Polanec 23.3.2016 so se dijaki 2. letnika, program Kemijski 
tehnik, udeležili 21. Državnega tekmovanja 
kemijskih tehnikov in srečanja mladih kemikov. 
Tekmovanje in srečanje je potekalo na Šolskem 
centru Ljubljana. Organizatorica prireditve je bila 
Srednja strojna in kemijska šola Ljubljana. 
 
Dijaki tekmovalci: 
Eva Jerebic 
Martina Hozjan 
Filip Kósa 



 

23.3.2016 Tekmovanje PIKO Slavko Režonja V sredo, 23.3.2016, je potekalo šolsko 
tekmovanje v tehničnem risanju PIKO, udeležilo 
se ga je 11 dijakov. Državnega tekmovanja v 
Kopru 14. 4. 2016 se je udeležil zmagovalec 
šolskega tekmovanja Jan Škvorc in dosegel 
bronasto priznanje. 

30.3.2016 Z Bralnim izzivom 
na Usodno vino 

Sandra Vida, Štefan 
Kardoš 

V sredo, 30. 3. 2016, so naši dijaki obiskali 
snemanje televizijske nanizanke Usodno vino v 
Ljubljani. Obisk je bil nagrada za dijake, ki so 
sodelovali pri Bralnem izzivu in v filmskem 
krožku. 

30.3.2016 Regijsko prvenstvo 
za SŠ v plavanju 

Attila Horváth Na regijskem prvenstvu za srednje šole v plavanju 
v Radencih so nastopili tudi trije naši dijaki in 
se odlično odrezali. Marko Štihec iz 3. e in Noémi 
Végi iz 1. a sta se vrnila z zlatima  kolajnama, 
Grega Guld iz 4. b pa si je priplaval bronasto 
odličje.  

31.3.2016 Petőfi Sándor 
tanulmányi verseny 
országos döntője 

A magyartanárok 
munkaközössége, 
Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A  Lendvai Kétnyelvű Középiskolában 2016. 
március 31-én került sor a Petőfi Sándor 
tanulmányi verseny országos döntőjére, amelyen 
a muravidéki általános iskolák, valamint a Lendvai 
Kétnyelvű Középiskola legeredményesebb tanulói 
és diákjai vettek részt. Felkészítő tanárok: Dancs 
Anna és László Hermina. 

31.3.2016 Šolsko debatno 
tekmovanje 

Aktiv učlteljic 
nemščine/Zorka 
Gergar 

31. marca smo izvedli šolsko tekmovanje v okviru 
projekta "JDI Mednarodna debata mladih". 
Debatiralo je 10 dijakov iz vseh izobraževalnih 
programov od 1. do 3. letnika. Otvoritvena tema 
je bila "Enotna oblačila za učence v vse slovenske 
šole", finalna pa "Volilna dolžnost namesto 
volilne pravice". Žirija pod vodstvom dr. 
Reinharda Zühlkeja je izbrala 2 finalista, ki bosta 
zastopala šolo na državnem finalnem tednu, ki bo 
potekal v organizaciji Goethejevega inštituta v 
Ljubljani od 18. do 22. aprila. To bosta David 
Režonja in Lara Šijanec iz 2. a-razreda. 
Tekmovanje je moderiral alumnus Grega Ferenc. 

2.4.2016 Državno 
tekmovanje iz 
zgodovine 

mag. Bernadetta 
Horváth 

Letošnje državno tekmovanje iz zgodovine je 
potekalo na Gimnaziji Brežice. Tema tekmovanja 
je bila prva svetovna vojna. Našo šolo so v 
gimnazijskem programu zastopali: Lara Nemec, 
Peter Šooš in Mátyás Feher, pri strokovnih 
programih pa Aljaž Kardoš, Martina Kocet in 
Darja Žalik. Vsi udeleženci so prejeli bronasto 
priznanje. 

7.4.2016 18. državno 
tekmovanje iz 
znanja 
računovodstva 

Katarina Ferenc 7. aprila 2016 sta dijakinji 3. c-razreda Kaja Kocon 
in Iris Zver predstavljali našo šolo na 18. 
državnem tekmovanju iz znanja računovodstva. 
Tekmovali sta na višjem nivoju in dosegli 
bronasto priznanje. 

8.4.2016 Svetovni dan 
Romov 

Vesna Š. Göntér Udeležili smo se proslave ob svetovnem dnevu 
Romov v Gledališki in koncertni dvorani Lendava. 
Dijaki 3. a-razreda so si proslavo ogledali, v njej so 
pa nastopili naši romski dijaki. 

8.4.2016 Športna gimnastika Aktiv ŠVZ Z dijaki 4. a-, 4. b- in 2. g-razreda smo bili v 
Ljubljani na ogledu tekmovanja za svetovni pokal 



 

v športni gimnastiki. Prav posebno doživetje je 
bilo od blizu in v živo spremljati vrhunske 
gimnastične predstave in se srečati z najboljšimi 
domačimi in tujimi telovadci. 

11.4.2016 Határtalanul 2016 DSŠ Lendava Med 11. in 13. aprilom 2016 je naša šola v okviru 
projekta Határtalanul gostila dijake srednje šole 
Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakközépiskolája és 
Kollégiuma. Na tridnevnem obisku so gostujoči 
dijaki in učitelji spoznali našo šolo, Lendavo, 
nekatera podjetja v Lendavi, v šolskih delavnicah 
pa so skupaj z dijaki naše šole izdelovali različna 
elektronska vezja. 
 
2016. április 11-e és 13-a között iskolánk a 
Határtalanul c. projekt keretében fogadta a 
Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakközépiskola és 
Kollégiuma diákjait és tanárait. A háromnapos 
programban a diákok ismerkedtek iskolánkkal, a 
város történelmével és néhány helyi vállalattal. 
Iskolánk tanműhelyében diákjainkkal különböző 
elektronikai műszereket is készítettek.  

13.4.2016 Sejem Energetika Aktiv strojnikov Dijaki strojne usmeritve in gostje z madžarske 
šole Rudnay Gyula Szakképző Iskola és Kollégium 
Tab so obiskali 18. sejem Energetika v Celju. 

14.4.2016 Tekmovanje v 
tehniki prodaje 

Lučka Bačič V četrtek, 14. 4. 2016, je Srednja ekonomska, 
storitvena in gradbena šola Kranj pod 
pokroviteljstvom Mercatorja gostila jubilejno 40. 
državno tekmovanje v tehniki prodaje, ki je 
potekalo v šestih blagovnih skupinah (živila, 
konfekcija, mali in veliki gospodinjski aparati, 
obutev ter kozmetika). Naša šola je sodelovala s 
tremi dijaki 3. e-razreda  v treh blagovnih 
skupinah. Gregor Hozjan je tekmoval v blagovni 
skupini Veliki gospodinjski aparati, Deni Tivadar v 
blagovni skupini Mali gospodinjski aparati in 
Martina Hozjan v blagovni skupini Živila. Dijaki so 
se dobro odrezali, saj sta Gregor Hozjan in Deni 
Tivadar prejela srebrno priznanje. 
  
Dijakom iskrene čestitke! 
Mentorica Lučka Bačič 

14.4.2016 Državno 
tekmovanje PIKO 

Slavko Režonja V Kopru je 14. 4. 2016 potekalo državno 
tekmovanje PIKO iz vsebin tehniškega risanja. 
Tekmovanja se je udeležil zmagovalec šolskega 
tekmovanja Jan Škvorc in dosegel bronasto 
priznanje. 

14.4.2016 40. državno 
tekmovanje v 
tehniki prodaje 

Lučka Bačič V četrtek, 14. 4. 2016, je Srednja ekonomska, 
storitvena in gradbena šola Kranj pod 
pokroviteljstvom Mercatorja gostila jubilejno 40. 
državno tekmovanje v tehniki prodaje, ki je 
potekalo v šestih blagovnih skupinah v različnih 
trgovinah. Naša šola je sodelovala s tremi dijaki 3. 
e-razreda. Gregor Hozjan je tekmoval v blagovni 
skupini Veliki gospodinjski aparati, Deni Tivadar 
pri Malih gospodinjskih aparatih in Martina 
Hozjan pri Živilih. Naši dijaki so se dobro odrezali, 
saj sta Gregor Hozjan in Deni Tivadar prejela 



 

srebrno priznanje. 
Mentorica Lučka Bačič 

15.4.2016 Strokovna 
ekskurzija 2. c, 2. e 
in 3. e 

Simona Hozjan, 
Attila Horváth, 
Miran Bukovec 

V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili v Novo 
mesto. Najprej smo si ogledali podjetje Lek, d.d., 
nato smo se odpravili še v Revoz, d.d. Tu smo si 
ogledali izdelavo twinga in smarta. Nato smo 
si ogledali še Kostanjeviško jamo, nuklearno 
elekrarno v Krškem (od zunaj), Šolski center Novo 
mesto, mesto Krško in samostan Pleterje. 
Ekskurzija je bila zelo poučna in zanimiva. 

15.4.2016 Podelitev nagrad za 
dosežke na 
tekmovanju 
Slovenščina ima 
dolg jezik  

Tibor Tomšič, 
Štefan Kardoš 

Dijaki filmskega krožka DSŠ Lendava in njihov 
mentor so se udeležili zaključne prireditve 
tekmovanja iz znanja slovenščine Slovenščina ima 
dolg jezik, Književnost na filmu. Srebrna priznanja 
so prejeli Dominika Černi, Tjaša Kocon, Simon 
Vuk in Iris Zver za film Gospod stotnik. 

15.4.2016 Strokovni obisk 
srednje poklicne 
šole III. Béla 
Szakképző Iskola 
Szentgotthárd 

Aktiv ekonomistov V petek, 15. 4. 2016, so si dijaki 1. b, 3. c, 4. c, 1. g 
(ET), 2. g (ET) in 1. e udeležili strokovnega obiska 
srednje poklicne šole v Monoštru III. Béla 
Szakképző Iskola Szentgotthárd, kjer so 
organizirali dan odprtih vrat z naslovom Noč 
poklicev (Szakmák éjszakája). V okviru tega obiska 
so si ogledali še tovarno motorjev Opel. 

16.4.2016 Državno 
tekmovanje iz 
matematike 

Sandra Sabo, 
Simona Šamu 

V soboto, 16. 4. 2016, sta se državnega 
tekmovanja iz matematike v Murski Soboti 
udeležila: 
Anja Ftičar iz 1. a (mentorica Simona Šamu), 
Aljaž Kardoš iz 1. d (mentorica Sandra Sabo). 
 
Aljaž Kardoš je prejel srebrno priznaje. 

16.4.2016 Državno 
tekmovanje 
srednješolcev iz 
znanja španščine 
"DILO EN ESPAÑOL" 

Mojca Ficko Dijaki, ki se jim je na šolskem tekmovanju uspelo 
uvrstiti med 83 najboljših, so se 16. aprila 
pripeljali v Ljutomer, kjer se je odvijalo državno 
prvenstvo. Dopoldne je potekal tekmovalni del 
dneva, popoldne pa so si ogledali znamenitosti 
Ljutomera. Po ogledu mesta so se napotili v 
ljutomerski Dom kulture, kjer so najprej 
prisluhnili zanimivi predstavitvi Argentine, ki jo je 
zanje pripravil g. Federico V. Potočnik, ki je živel 
in odraščal v Buenos Airesu. Tej predstavitvi je 
sledila zaključna prireditev s podelitvijo priznanj 
najboljšim tekmovalcem na "DILO EN ESPAÑOL" 
2016.  
JESIKA KUSTEC, dijakinja 3. a DSŠL, je na šolskem 
tekmovanju prejela bronasto priznanje, na 
državnem tekmovanju pa se je uvrstila med 10 
najboljših tekmovalcev in tako prejela zlato 
priznanje! 
Čestitke! 
Mentorica: Mojca Ficko 

18.4.2016 Vojna v Sloveniji Policijska postaja 
Lendava 

Djaki 3. a-razreda so poslušali izpovedi osebnih 
izkušenj z vojno v Sloveniji in obeležili 25. 
obletnico osamosvojitve Slovenije.  

18.4.2016 Obisk Pokrajinske in 
študijske  knjižnice 
v Murski Soboti 

Nataša Prendl Dijaki 2. a- in 2. c-razreda so v okviru knjižnično-
informacijskih znanj obiskali Pokrajinsko in 
študijsko knjižnico v Murski Soboti.  



 

18.4.2016 V iskanju boljšega 
sveta 

ŠRT Glavni namen tedna dejavnosti je bilo spoznati 
proizvodnjo določenih izdelkov in izkoriščanje 
delovne sile na Vzhodu. Dijaki so sodelovali v 10 
različnih delavnicah, ki so se izvajale ciklično in 
potekale ves teden. Delavnice so pripravili 
strokovni aktivi in jih izvajali od ponedeljka do 
petka prve štiri šolske ure. Na koncu je sledila 
refleksija in predstavitev novih spoznanj 
posameznih razredov.  

18.4.2016 Šolski ekovrt Ildikó Kovač, 
koordinator 
projekta in 
mentorji 
nadarjenih dijakov 

V tednu dejavnosti V iskanju boljšega sveta so 
nadarjeni dijaki s področja naravoslovja s svojimi 
mentorji (Natalija Pavoševič Žoldoš, Mihaela 
Baumgartner, Katarina Ferenc, Ildikó Kovač) 
izvedli potrebne dejavnosti za nastanek šolskega 
ekovrta. Na dan Zemlje, 22. 4. 2016, smo šolski 
ekovrt slovesno predali svojemu namenu. 

18.4.2016 Naravoslovni dan Aktiv ekonomistov Dijaki 1. b, 3. c, 4. c in  1. g smo se v ponedeljek, 
18. 4. 2016, udeležili obiska podjetja Eko-park d. 
o. o. v Lendavi. Naravoslovni dan smo izvedli še v 
četrtek, 21. 4. 2016, za dijake 1. e in 1. f. Direktor 
podjetja g. Jožef Gerenčer in tehnični direktor g. 
Stanislav Gjerkeš sta podrobneje predstavila 
delovanje vodovodov in kanalizacije ter 
dejavnosti podjetja, kot so oskrba s pitno vodo, 
odvajanje odpadnih fekalnih voda, urejanje in 
vzdrževanje javnih površin in cest, zbiranje in 
odvoz odpadkov in različne projekte, ki jih 
izvajajo.  

19.4.2016 Obisk Ameriške 
ambasade 

Aktiv anglistov Obiskali so nas predstavniki Ameriške ambasade 
iz Ljubljane, ki so dijakom na kratko predstavili 
ameriško kulturo in družbo ter možnosti študija v 
ZDA. 

20.4.2016 Tekmovanje mladih 
talentov „Diákra 
hangolva: Miénk a 
színpad!” 
tehetségkutató 
verseny 

Budapest 
Főpolgármesteri 
Hivatal, DSŠ 

Peter Pal, dijak 3.a-razreda, se je 20. aprila 2016 v 
Budimpešti udeležil tekmovanja mladih talentov, 
kjer je v kategoriji petja dosegel prvo mesto. 
 
Pál Péter, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 3. a 
osztályos diákja 2016. április 20-án Budapesten 
részt vett a „Diákra hangolva: Miénk a színpad!” 
elnevezésű tehetségkutató verseny döntőjében, 
ahol ének kategóriában I. helyezést ért el. 

20.4.2016 Zdravstvena vzgoja Zdravstveni dom 
Lendava 

Dijaki 2. letnikov so v okviru ID in OIV imeli 
delavnice o zdravem načinu življenja.  

20.4.2016 Predavanje 
Zaključevanje 
prodajnih pogajanj 

Metka Feher Pal v 
sodelovanju z 
Aktivom 
ekonomistov 

Dijaki 1. b, 1. g (ET), 2. g (ET), 3. c in 4. c so se 
udeležili predavanja g. Metke Feher Pal, ki je  
specialistka za zaključevanje prodajnih pogajanj. 
Pomaga prodajalcem, da lažje vzbudijo pozornost 
pri stranki ter dosežejo dogovor, da stranka svoj 
denar potroši pri njih. Pomembno je, da v 
današnjem sodobnem svetu prodajni kader 
uporabi nove, drugačne pristope do kupcev, saj 
so klasične metode prodaje velikokrat neuspešne. 
Poudarila je, da moramo premagati svoj 
morebitni strah, saj le tako lahko dosežemo 
zastavljene cilje v zasebnem in poklicnem 
življenju. Predavanje oz. trening zaključevanja je 
bil zelo zanimiv. Ekonomisti smo se naučili veliko 



 

novega in pridobili nova znanja za našo nadaljnjo 
pot. Predavateljica  je s svojim pozitivnim 
pristopom  do teh strokovnih vsebin dijake zelo 
navdušila. Poleg strokovnih napotkov je dijakom 
navedla veliko uporabnih primerov iz 
vsakdanjega življenja, dala obilo spodbudnih 
besed in motivacije 

21.4.2016 Tekmovanje 
Robocup Junior 

Mario Raduha V četrtek, 21. 4. 2016, smo se z dijaki 1. d- ter 3. 
a-, c- in d-razreda udeležili tekmovanja Robocup 
Junior v Murski Soboti. Tekmovanje je potekalo v 
dveh disciplinah. Dijaki 1. d so tekmovali v 
poligonu, dijaki 3. a, c in d pa so tekmovali v 
plesu. V obeh disciplinah so bili zelo uspešni, 
zasedli so prvo mesto. Udeležili se bodo 
državnega prvenstva, ki bo 17. 5. 2016 v 
Mariboru. 
2016. 4. 21-én iskolánk 1. d, 3. a, 3. c és d osztály 
diákjai Muraszombatban részt vettek a RoboCup 
Junior Versenyen. A versenyt két kategóriában 
szervezték meg. Mindkettőben sikeresek voltak, 
első helyezést értek el, így 2016. 5. 17-én részt 
vesznek az országos bajnoságon Mariborban. 

21.4.2016 Zdrav slog življenja Sindi Horvat Naša bivša dijakinja Sindi Horvat je dijakom 2. 
letnika predstavila svojo osebno izkušnjo s 
spremembo načina življenja. 

25.4.2016 Határtalanul 2016 DSŠ Lendava Med 25. in 27. aprilom 2016 so dijaki naše šole 
sodelovali v programu izmenjave dijakov, ki je 
potekala v okviru projekta Határtalanul 2016. K 
sodelovanju v projektu nas je povabila srednja 
strokovna šola Kaposvári SZC Rudnay Gyula 
Szakközépiskolája és Kollégiuma iz Taba na 
Madžarskem. 8 dijakov je na tridnevnem obisku 
spoznalo šolo, kraj Tab, podjetje Flextronix, 
ogledali pa so si tudi Siófok. V okviru obiska so 
skupaj z dijaki iz Madžarske izdelali elektronska 
vezja in jih tudi preizkusili. 
 
2016. április 25-e és 27-e között iskolánk diákjai a 
Határtalanul c. projekt keretében 
csereprogramban vettek részt. Ezúttal iskolánk 
viszonozta a látogatást a tabi Kaposvári SZC 
Rudnay Gyula Szakközépiskolában és 
Kollégiumában. A diákok a három nap során 
megismerték az iskolát, Tabot és környéket, a 
Flextronix vállalatot, ellátogattak Siófokra is. A 
program keretében a két iskola diákjai egy 
lövésszámlálót készítettek, amit ki is próbáltak. 

26.4.2016 Dan šole ŠRT Ob dnevu šole smo učitelji izvedli refleksijo Tedna 
dejavnosti, nato pa izvedli delavnice v okviru 
projekta Zdrav način življenja.  

4.5.2016 Obisk razstave 
plačilnih 
instrumentov na 
NLB d.d., PE 
Lendava 

Katarina Ferenc, 
Brigita Laj 

V okviru strokovnih modulov so si dijaki 
programov Ekonomski tehnik in Ekonomski 
tehnik PTI, torej 1. b, 3. c, 4. c in 2. g (ET), ogledali 
razstavo plačilnih instrumentov skozi različna 
zgodovinska obdobja na NLB d. d., PE Lendava. 
Naslov razstave je Denar - prekletstvo bogov in v 
okviru teh vsebin nam je vodja poslovalnice mag. 



 

Kornelija Baša podrobno predstavila vrste 
plačilnih instrumentov in posamezne finančne 
pojme v preteklosti in sedamkpsto. Razlago je 
navezala tudi na monetarno unijo. Predstavitvi se 
je pridružil tudi gospod Franc Koren, predsednik 
Društva zbirateljev Pomurja "Lindva". 

5.5.2016 Petőfi Sándor 
tanulmányi verseny 
(díjkiosztó) 

MNMI, SZK 
Oktatási Intézete 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a 
SZK Oktatási Intézete író-olvasó találkozót 
szervezett a Petőfi Sándor tanulmányi verseny 
résztvevői számára, melynek keretében 
kiosztották a verseny helyezettjeinek az arany 
(Pál Péter - 3. a) és ezüst (Horvat Lara - 2. a és 
Perša Lara - 4. b) elismeréseket. Az ünnepség 
vendége Mán-Várhegyi Réka író volt.  

7.5.2016 Državno 
tekmovanje za 
Preglove plakete 

Natalija Pavoševič 
Žoldoš 

4 dijaki naše šole, Dea Gal, Mišel Hozjan, Oskar 
Nemec in Tadej Horvat, so se uvrstili na kemijsko 
državno tekmovanja. Oskar Nemec je v kategoriji 
2. letnikov dosegel zlato Preglovo plaketo in 5. 
rezultat v državi. 

9.5.2016 Podelitev diplom 
DSD II 

Aktiv nemščine, 
koordinator 
projekta v Sloveniji 

9. maja je 8 dijakov 4. letnika gimnazije prejelo 
certifikate za uspešno opravljene izpite iz nemške 
jezikovne diplome DSD II v začetku decembra. 
Svečana podelitev listin je bila v amfiteatralni 
predavalnici šole ob prisotnosti ravnateljice, 
članic predmetnega strokovnega aktiva, 
razredničarke in koordinatorja prtojekta v RS dr. 
Reinharda Zühlkeja. Slednji je po nagovoru gostov 
in kratkem kulturnem programu , ki so ga v 
nemščini pripravili dijaki 3. a-razreda, podelil 
diplome. 7 kandidatov je opravilo izpite na nivoju 
C1, eden pa 3 od 4 delov izpita na isti ravni. 

11.5.2016 Dan odprtih vrat v 
Mercatorju 

Aktiv ekonomistov Dijaki 1. e, 3. e, 4. c in 2. g (programi Trgovec, 
Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik PTI) so se 
v sredo, 11. maja 2016, udeležili dneva odprtih 
vrat v supermarketu Mercator v Lendavi. Dijaki so 
si ogledali prodajalno, spoznali proces in potek 
dela v trgovini in glavne naloge ter odgovornosti 
prodajalca. 

12.5.2016 Forum mehatronike 
2016 

Mario Raduha V četrtek, 12. 5. 2016, je na Srednji strojni šoli 
Novo mesto v sklopu Foruma mehatronike 
potekalo tekmovanje, ki so se ga udeležili tudi 
naši dijaki. Tekmovanje je potekalo za program 
Mehatronik operater ter program Tehnik 
mehatronike. Na tekmovanju so dijaki predstavili 
svoj izdelek, ki so ga izdelali pri praktičnem 
pouku. Nagrade žal niso prejeli, so pa prejeli 
veliko pohvalo s strani komisije, saj je izdelava e-
Rolke krepko presegla znanje in veščine poklicne 
smeri. 
2016. 5. 12-én iskolánk mechatronikai 
műszerészei és technikusai részt vettek a Novo 
mesto-i mechatronikai fórumon és versenyen, 
ahol bemutatták a gyakorlati oktatás keretében 
készített e-gördeszkát. Díjban ugyan nem 
részesültek, de elnyerték a versenybizottság 
dicséretét, ugyanis az  e-gördeszka elkészítése 



 

felülmúlja a szakiskolákban elvárt 
követelményeket.  

12.5.2016 Obisk lokalnih 
podjetij 

Aktiv ekonomistov Dijaki 4. c in 2. g (ET-razreda) so se v okviru 
strokovnih modulov udeležili otvoritve lokalnih 
trgovskih podjetij, in sicer trgovin Deichmann, 
prodaja obutve, d. o. o., in dm drogerie markt 
d.o.o. Ogledali so si obe trgovini in na ta način 
povezali teoretično učno snov s prakso. 

13.5.2016 Regijsko prvenstvo 
v atletiki 

Attila Horváth Regijskega prvenstva v atletiki v Murski Soboti 
smo se udeležili s šestimi dijaki. Najboljšo 
uvrstitev je dosegel Mátyás Feher v teku na 400 
m, in sicer 3. mesto. 

17.5.2016 Državno 
tekmovanje SŠ 
ROBOCUP JUNIOR 

Mario Raduha,Blaž 
Sobočan,Mirjana 
Nađ 

V torek, 17. 5. 2016, je potekalo odprto državno 
tekmovanje učencev osnovnih šol in dijakov 
srednjih šol v konstrukciji in vožnji z mobilnimi 
roboti ROBOsled in RoboCupJunior na Fakulteti 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v 
Mariboru. Udeležili so se ga tudi naši dijaki, ki so 
tekmovali v dveh kategorijah: 
- 1. mesto v kategoriji ROBOCUP JUNIOR NASTOP 
je osvojila ekipa LEGO TEAM (Simon Vuk, Nejc 
Šendlinger, Lara Šimon in Dominika Černi). 
- 4. mesto v kategoriji ROBOCUP JUNIOR 
REŠEVANJE ČRTA pa je osvojila ekipa TEAM DSŠL 
(Aljaž Kardoš in Etjan Kiralj). 
2016. 5. 17-én rendezték meg az általános és 
középiskolai nyílt robotika versenyt a Maribori 
Egyetem Műszaki Karán. Iskolánk diákjai két 
kategóriában versenyeztek. 
A ROBOCUP JUNIOR TÁNC kategóriában 1. 
helyezést ért el a LEGO TEAM (Vuk Simon, 
Šendlinger Nejc, Šimon Lara és Černi Dominika), a 
ROBOCUP JUNIOR MENTÉSI ZÓNA kategóriában 
pedig a TEAM DSŠL (Kardoš Aljaž és Kiralj Etjan) a 
4. helyen végzett. 

21.5.2016 Jutalomkirándulás Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 9 diákja és 
kísérőtanáruk (Horvat Aleksandra) 2016. május 
21-én és 22-én részt vett a MNMI által szervezett 
jutalomkiránduláson (Dunakanyar: Szentendre, 
Visegrád, Esztergom).   

25.5.2016 Tehniški dan učitelji in dijaki 
DSŠL 

Na tehniškem dnevu smo gostili 60 učencev 8. 
razredov z OŠ Beltinci. Prikazali smo jim nekaj 
zanimivosti s področja strojništva in kemije, kot 
so osnove robotike, CNC in strojna obdelava 
kovin, varjenje, modeliranje in kemijski poizkusi. 

27.5.2016 Delavnice o 
sovražnem govoru 
in begunski krizi 

Mirovni inštitut in 
Nataša Prendl 

Gostje z Mirovnega inštituta so izvedli delavnice, 
v katerih so se dijaki naučili prepoznati sovražni 
govor in analizirali posamezne primere. Sledila je 
organizirana diskusija z gostoma, ki sta svojo 
osebno izkušnjo žrtve sovražnega govora delila z 
nami. Namen delavnice je bil razbiti stereotipe in 
razmišljati o pomenu medkulturnega dialoga pri 
gradnji strpne družbe. 

29.5.2016 Magyar bérletes 
előadás 

Magyar 
Nemzetiségi 
Művelődési Intézet 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskola 
bérlettulajdonosai 2016. május 29-én a Lendvai 
Színház- és Hangversenyteremben  



 

megtekintették Bohumil Hrabal Szigorúan 
ellenőrzött vonatok című tragikomédiáját. 

1.6.2016 BREZ MEJA ‒ 
SREČANJE MLADIH 
V BUDIMPEŠTI / 
»HATÁROK 
NÉLKÜL« KÁRPÁT-
MEDENCEI IFJÚSÁGI 
TALÁLKOZÓ A 
NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA 
ALKALMÁBÓL 

Budapest 
Főpolgármesteri 
Hivatal; DSŠ / Tóth 
Elizabeta  

Dijaki DSŠ Lendava Noémi Vegi (1. a), Lara Horvat 
(2. a) in Peter Pal (3. a) so od 1. do 5. junija v 
počastitev Dneva narodne povezanosti (4. junij) 
sodelovali na srečanju mladih „Brez meja” v 
Budimpešti. Srečanja se je na povabilo mesta 
Budimpešta udeležilo skupaj 28 dijakov iz sedmih 
držav Karpatskega bazena ter njihovi učitelji 
spremljevalci. 
Cilj petdnevnega druženja je bila obeležitev 
dneva narodne povezanosti, krepitev prijateljskih 
vezi med mladimi ter spoznavanje kulture in 
zgodovine glavnega mesta Madžarske. 
 
Budapest Főváros Önkormányzata a június 4-ei 
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2016. 
június 1-je és 5-e között ötödik ízben szervezte 
meg a Határok Nélkül Kárpát-medencei Ifjúsági 
Találkozót. A programban határon túli fiatalok 
vettek részt, köztük a Lendvai Kétnyelvű 
Középiskola diákjai is. 
A találkozó legfőbb célja a Kárpát-medencei 
magyar ifjúság közösségi kapcsolatainak 
elmélyítése és erősítése, valamint a Nemzeti 
Összetartozás Napja alkamából tartott közös 
megemlékezés volt. A program keretében a 
fiataloknak lehetőségük volt megismerni 
Budapest történelmi és kulturális értékeit. 
Iskolánkat a találkozón három diák képviselte: 
Vegi Noémi (1. a), Horvat Lara (2. a) és Pál Péter 
(3. a). 

3.6.2016 HÓD NAPJA 2016 KKI, Magyar 
Földrajzi Társaság 
Zalai Osztálya 

2016. június 3-án Iklódbördőce határában - a 
Magyar Földrajzi Társaság Zalai Osztálya 
szervezésében - 8. alkalommal került sor a Hód 
Napja túra és természetjáró akadályversenyre. 
Iskolánkat kilenc diák képviselte (Gyurkač Tia, 
Kocet Martina, Županec Laura, Orban Eugenija, 
Tkalec Maja, Žalik Darja, Feher Jožef, Kiralj Etjan, 
Zver Mihael).  

6.6.2016 Regijsko prvenstvo 
v odbojki na mivki 

Velimir Horvatič 6. 6. 2016 smo se udeležili regisjkega prvenstva v 
odbojki na mivki za dijake in dijakinje srednjih šol 
na Ekonomski šoli v Murski Sobotri. Sodelovalo 
je 8 dijakov, in sicer 4 dekleta in 4 fantje. 
Tekmovanje se je odvijalo po skupinah, ločeno po 
spolu. Fanthje so izgubili obe tekmi, dekleta pa so 
izgubila in zmagala dve tekmi in se skupnoo 
uvrstila na tretjo mesto.  

8.6.2016 Predstavitev 
postopkov varjenja 

Slavko Režonja Podjetje AB Efekt iz Murske Sobote je 8. 6. 2016 
za dijake strokovnih programov naše šole 
organiziralo računalniško simulacijo postopkov 
varjenja. Po kratki teoretični predstavitvi so se 
dijaki na simulatorju preizkusili v varjenju po 
postopkih MIG in MAG ter ročnem in obločnem 
varjenju.  



 

8.6.2016 Begunska kriza Matej Žalig Naš bivši dijak Matej Žalig je s kolegi predstavil 
izkušnje na balkanski poti dijakom 3. a-razreda v 
okviru OIV. 

9.6.2016 Predstavitev 
Lapsusa v knjižnici 

Lijana Hanc Krapec, 
Anna Dancs, Tibor 
Tomšič, Štefan 
Kardoš 

V četrtek, 9. 6. 2016, smo v Knjižnici Lendava 
predstavil letošnjo številko šolskega glasila 
Lapsus. Na predstavitvi je nastopil tudi šolski 
pevski zbor, s filmi pa se je predstavil filmski 
krožek. 

10.6.2016 JutaIomkirándulás 
iskolánk 
harmadikos 
gimnazistái számára 

Dancs Anna és 
Pavoševič Žoldoš 
Natalija  

V četrtek, 21. 4. 2016, smo se z dijaki 1. d- ter 3. 
a-, c- in d-razreda udeležili tekmovanja Robocup 
Junior v Murski Soboti. Tekmovanje je potekalo v 
dveh disciplinah. Dijaki 1. d so tekmovali v 
poligonu, dijaki 3. a, c in d pa so tekmovali v 
plesu. V obeh disciplinah so bili zelo uspešni, 
zasedli so prvo mesto. Udeležili se bodo 
državnega prvenstva, ki bo 17. 5. 2016 v 
Mariboru. 

17.6.2016 Predstavitev 
izdelkov POM 

Slavko Režonja Dijaki zaključnih letnikov programa Strojni tehnik 
(SSI) in programa Tehnik mehatronike (PTI) so 17. 
6. 2016 v okviru četrte enote poklicne mature 
imeli zagovor in predstavitev svojih izdelkov. 
Dijaki so po opravljenem zagovoru svoje izdelke 
predstavili tudi lokalnim medijem. 

17.6.2016 Strokovna 
ekskurzija 
Slovensko Primorje 
in Benetke 

DSŠ Lendava 17. in 18 junija 2016 so se dijaki 2. a-razreda 
udeležili strokovne ekskurzije na Primorsko in 
v Benetke. Spremljala sta ju razredničarka Sandra 
Sabo in profesor zgodovine Tibor Tomšič. Prvi 
dan so si ogledali Park vojaške zgodovine Pivka, 
Krajinski park Sečoveljske soline ter piranski 
Akvarij. Nočitvi v Kanegri na Hrvaškem je sledila 
plovba s katamaranom v Benetke, kjer smo 
raziskovali znamenitosti najlepšega vodnega 
mesta svetu. 

24.6.2016 Filmsko-fotografski 
krožek 

Tibor Tomšič, 
Štefan Kardoš 

Filmski krožek je v letošnjem šolskem letu 
pripravil več kratkih filmov. Dva od teh sta bila 
igrana (Gospod stotnik, ki je prejel srebrno 
priznanje na tekmovanju Slovenščina ima dolg 
jezik, in Mejnik). Trije filmi so bili promocijske ali 
dokumentarne narave. Filmski krožek je 
sodeloval tudi s šolskim glasilom Lapsus na 
projektnih dnevih s sprotnim poročanjem o 
dogajanju na šoli prek spleta (film, fotografija). 
Izdelki filmskega krožka so bili predstavljeni na 
informativnem dnevu, raznih predstavitvah šole, 
v lendavski knjižnici in na proslavah (tudi 
občinski). 

3.7.2016 Kultúrák Közötti 
Kommunikáció a 
Kárpát-
medencében (nyári 
tábor) 

Budaörsi Illyés 
Gyula Gimnázium 
és KSZKI 

Budaörs, 2016. július 3-9., Budaörsi Illyés Gyula 
Gimnázium és KSZKI 
A Lendvai Kétnyelvű Középiskola négy diákja és 
tanára (Sabo Sibila) részt vettek a Budaörsön 
(Magyarország) szervezett nyári táborban. 

4. 7. 2016 Podelitev zaključnih 
spričeval PM in ZI 

Lijana Hanc Krapec, 
Borut Šantak 

4. julija smo podelili spričevala dijakom, ki so 
uspešno dokončali izobraževanje v poklicnih 
programih in v programih srednjega strokovnega 
izobraževanja. 



 

11. 7. 2016 Podelitev zaključnih 
spričeval SM 

Lijana Hanc Krapec, 
Borut Šantak 

11. julija smo podelili spričevala dijakom, ki so 
uspešno dokončali izobraževanje v gimnaziji. 

20. 8. 2016 Obisk sejma AGRA Brigita Laj,  
Tibor Tomšič 

V soboto, 20. avgusta 2016 smo se s šestimi dijaki 
udeležili prireditve »Razišči Agro« v okviru 
Mednarodnega kmetijso-živilskega sejma AGRA v 
Gornji Radgoni. 

29. 8. 2016 Srečanje z 
delodajalci in 
predstavniki CPI 

Lučka Bačič V ponedeljek, 29. 8. 2016, smo pred začetkom 
novega šolskega leta, v interesu dobrega 
sodelovanja med šolo in lokalno skupnostjo ter 
gospodarstvom, organizirali srečanje s 
predstavniki vodstva podjetij ter mentorji dijakov 
naše šole. Na srečanje smo povabili tudi 
direktorja Centra za poklicno izobraževanje, Elida 
Bandlja, in svetovalko za področje praktičnega 
usposabljanja z delom, Anico Justinek. 
Prisostvovala je tudi gospa ravnateljica DSŠ 
Lendava, Silvija Hajdinjak Prendl, in učitelji, ki 
poučujejo strokovne module. Organizatorka 
praktičnega usposabljanja z delom na DSŠ 
Lendava, Lučka Bačič, je navzočim predstavila 
realizacijo prakse in uspešnost dijakov, 
problematiko in primere dobre prakse ter 
priprave za novo šolsko leto, gosta pa sta 
vabljenim predstavila novosti in spremembe v 
zakonodaji na področju strokovnega 
izobraževanja. Sledilo je druženje, izmenjava 
mnenj in izkušenj. 

 
 
 
 

5.2. Poročilo ŠRT o delu v šolskem letu 2015/2016 
 
Člani Šolskega razvojnega tima: Silvija Hajdinjak Prendl, Natalija Pavoševič Žoldoš, Alenka Lovrenčec, 
Lijana Hanc Krapec, Daniel Bernad, Silvija Kolarič, Brigita Laj, Slavko Režonja in Nataša Prendl (vodja 
ŠRT). 
 
Šolski razvojni tim (v nadaljevanju ŠRT) je pred začetkom šolskega leta zbral predloge različnih 
dejavnosti: medpredmetne povezave, timsko poučevanje, projektne dneve in drugo. Določil je tri 
tedne dejavnosti, v okviru katerih naj bi se izvajale vsebine OIV in ID ter dejavnosti za spodbujanje 
prioritet šole. Prioriteti na ravni šole je določil učiteljski zbor v delavnicah Samoevalvacija, v katerih 
delo ni potekalo samo po strokovnih aktivih, ampak tudi v naključnih skupinah. Določili smo dve 
prioriteti šole, in sicer izboljšanje funkcionalne pismenosti in razvijanje zavedanja o pomenu znanja 
kot vrednote. Učiteljski zbor je pripravil akcijski načrt na ravni šole, ki je zajemal izhodišče za 
opredelitev ciljev, dejavnosti za doseganje ciljev, merila in podatke o izvedbi dejavnosti. Na podlagi 
tega je vsak strokovni aktiv pripravil akcijski načrt, vsak učitelj pa svojega lastnega, ki ga je priložil k 
letni pripravi. Akcijski načrt na ravni šole je bil priloga letnemu delovnemu načrtu namesto 
posodobitvenega načrta. Vse dejavnosti, ki so se izvajale v tem šolskem letu, so temeljile na izbranih 
ciljih šole, zato so morali aktivi pred izvajanjem dejavnosti ŠRT-ju posredovati izdelan načrt za 
izvedbo le-teh.  
ŠRT je pred izvedbo tednov dejavnosti naredil podroben načrt na podlagi načrtov aktivov in pripravil 
prilagojen urnik. Prvi teden dejavnosti je bil od 12. do 16. oktobra 2015, v katerem so se izvajale 
vsebine OIV in ID (zdravstvena vzgoja, Simbioza, spoznavanje stroke, športni dan, filmska vzgoja, 
strokovna ekskurzija v Budimpešto, učenje učenja, spoznavanje lokalnega okolja), projektni dnevi 



 

(Bodi eko!, Spoznavam svoj poklic, Geometrija v praksi, Vegova pot, Humans of DSŠL, Ko si lačen, si 
ful drugačen), inovacijski projekt (Toksikologija, Čustva) ter priprave na maturo in zaključni izpit.  
Drugi teden dejavnosti je bil od 21. do 23. decembra 2016. Prva dva dni so potekale podobne 
dejavnosti kot oktobra – OIV in ID (Dan za ples, učenje učenja, begunska kriza, ogled madžarske 
predstave, obisk lokalnih podjetij, naravoslovni dan, zdravstvena vzgoja itd.), inovacijski projekt 
(povezava tujih jezikov z matematiko) in projektni dnevi (Bedtime Story, Kuhinje sveta). Tretji dan je 
bil Dan odprtih vrat. Za dijake DSŠL in devetošolce različnih pomurskih osnovnih šol se je izvajalo 18 
različnih delavnic, v katere so se udeleženci vključili po lastnih interesih. V popoldanskem času je 
delavnice iz fizike in astronomije izvajala ekipa s Fakultete za naravoslovje in matematiko Maribor. 
Obiskali so nas številni ugledni gostje. Dan smo zaključili z božičnim praznovanjem.  
Tretji teden dejavnosti je bil od 18. do 22. aprila 2016 in je bil razdeljen na dva dela. V prvem delu so 
se izvajale dejavnosti na temo V iskanju boljšega sveta. Strokovni aktivi so bili razdeljeni v 10 skupin, 
vsaka od teh je pripravila 90-minutno delavnico. Dijaki so bili razdeljeni v 20 skupin in so se v 
delavnicah ciklično izmenjevali, tako da so lahko bili v vsaki delavnici ne glede na program. Na dan sta 
bili izvedeni dve delavnici, v drugem delu dneva pa so potekale dejavnosti, podobne kot v prejšnjih 
tednih dejavnosti: OIV in ID (KIZ, državljanska vzgoja, vzgoja za mir, strpnost in nenasilje, naravoslovni 
dan, ogled lokalnih podjetij, zdravstvena vzgoja, poslovna pogajanja, učenje učenja, filmska vzgoja, 
čistilna akcija, otvoritev eko vrta, ekskurzija v Monošter), delo z nadarjenimi (priprava eko vrta), 
poročanje o tednu dejavnosti in priprava kratkega filma (novinarski in filmski krožek), priprave na 
maturo in zaključni izpit, refleksija na teden dejavnosti in predstavitve izdelkov V iskanju boljšega 
sveta.  
Vsi trije tedni, predvsem pa Dan odprtih vrat, so bili medijsko pokriti in predstavljeni javnosti. ŠRT je 
poleg načrtovanja koordiniral delo, hospitiral in evalviral dejavnosti. Skrbel je za promocijo šole in 
zbiranje donacij.  
Poleg tednov dejavnosti je ŠRT skrbel za promocijo šole s predstavitvami na pomurskih osnovnih 
šolah skozi vse leto, organiziral in skupaj z učiteljskim zborom izvajal informativne dneve, skrbel za 
šolsko kroniko, pomagal pri časopisu Lapsus in Generacijski knjigi.  
ŠRT je med letom spremljal delo strokovnih aktivov, zbiral in evalviral primere dobrih praks ter skrbel 
za njihovo predstavitev učiteljskemu zboru. V kolektiv je prenašal novosti in ideje.  
Po pregledu in oceni dela je ŠRT ugotovil, da smo učitelji sistematično izvajali dejavnosti za doseganje 
zastavljenih ciljev tako na ravni šole kot posamično. Medpredmetne povezave, projektni dnevi in 
projekti so potekali tudi izven tednov dejavnosti skozi celo leto. ŠRT je na koncu šolskega leta 
podrobno evalviral tedne dejavnosti in ugotovil, da so bili smiselni in uspešni. Zaradi preobremenitve 
nekaterih učiteljev bi v prihodnjem šolskem letu lahko bili izvedeni ločeno po programih. 
Šolski razvojni tim ugotavlja, da je šolskih in obšolskih dejavnosti vsako leto več, kar preveč 
obremenjuje nekatere člane tima. Delo bi se v prihodnje lahko znotraj tima enakomerneje razdelilo, 
potrebna pa je tudi reorganizacija.  
Na splošno je ŠRT z delom zadovoljen, saj je presegel načrtovano. Postal je tudi eden krovnih organov 
šole in zelo dobro sodeluje s strokovnimi aktivi in učitelji.  
 

Vodja ŠRT: 
Nataša Prendl 

 
 
5.3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z nadarjenimi dijaki 

 

V šolskem letu 2015/16 smo nadaljevali z izvajanjem koncepta vzgojno-izobraževalnega dela 
z nadarjenimi dijaki v srednješolskem izobraževanju. Ti dijaki so že v osnovni šoli pokazali 
izredne dosežke ali potenciale na intelektualnem področju, na področju ustvarjalnosti, na 
akademskem področju, voditeljskem področju, umetniškem in/ali psihomotoričnem področju. 



 

Delo z nadrejenimi je potekalo v vseh štirih letnikih. Dijaki prvih letnikov so skupaj s starši 
podpisali soglasje o individualiziranem programu. Vsi dijaki so imeli možnost izbire med 
dejavnostmi, ki jih je šola izvajala izven pouka in pri rednem pouku. Za 45 dijakov smo izdelali 
individualiziran program (INDEP), katerega cilje so oblikovali mentorji posameznih področij. 
Dijaki so poleg posebej organiziranih ogledov raznih inštitucij, razstav in fakultet  sodelovali 
tudi v različnih delavnicah na šoli. Uspešni so bili na številnih tekmovanjih in skozi vse leto 
aktivno sodelovali pri različnih dejavnostih na šoli in izven nje. 
Po pregledu dela z nadarjenimi v tem šolskem letu menim, da bi v prihodnje lahko nekatere 
dejavnosti za nadarjene izvajali v bolj strnjeni obliki, in sicer v okviru dnevov in tednov 
dejavnosti.  
Šola je v preteklem šolskem letu evidentirala štiri dijake za identifikacijo nadarjenosti. Trije 
dijaki so na podlagi testiranja bili identificirani kot nadarjeni.  
 
 

Koordinatorica dela z nadarjenimi:  
Nataša Prendl 

 
 
 

5.4. POROČILA O IZVAJANJU PROJEKTOV IN DRUGIH PROGRAMOV – BESZÁMOLÓ A PROJEKTEK ÉS 
EGYÉB PROGRAMOK KIVITELEZÉSÉRŐL 
 

5.4.1. A »KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN« CÍMŰ PROJEKT – 
PROJEKT »MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA V PANONSKI KOTLINI« 

 
A 2015/2016-os tanév eseményei: 
A nemzetközi projekt két helyszínen valósult meg: 

- Lendva (Szlovénia) – 2015. szeptember 27-től október 3-ig – a nemzetközi osztály őszi 

tanulmányi hete, 

- Budaörs (Magyarország) – 2016. július 3–9. – a nemzetközi osztály nyári tábora. 

 

A „KULTÚRÁK KÖZÖTTI KOMMUNIKÁCIÓ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN” nevet viselő, határokon átívelő 
projektben, melynek kezdetei a 2000/2001-es tanévre nyúlnak vissza, 6 Kárpát-medencei ország 8 
középiskolája vesz részt: 
1. Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Beregszász (Ukrajna) 
2. Csiha Győző Közép- és Szakképző Iskola, Hajdúnánás (Magyarország) 
3. Dvojezična srednja šola ─ Kétnyelvű Középiskola, Lendva (Szlovénia) 
4. Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Miskolc (Magyarország) 
5. Füleki Gimnázium, Fülek (Szlovákia) 
6. Illyés Gyula Gimnázium és Szakközépiskola, Budaörs (Magyarország) 
7. Székely Mikó Líceum, Sepsiszentgyörgy (Románia) 
8. Vegyészeti-Technológiai Középiskola, Szabadka (Szerbia) 
 
A projekt keretében az említett középiskolák többféleképpen közreműködnek egymással. A 
közreműködés egyik formája az ún. NEMZETKÖZI OSZTÁLY TANULMÁNYI HETE, amely párhuzamosan 
két tevékenységből áll: diákcseréből és tanárcseréből. A NEMZETKÖZI OSZTÁLY egyhetes őszi 
programjára minden alkalommal a különböző országok egy-egy középiskolájából 4 diák és 1 tanár 
érkezik. Nyáron a diákoknak és tanáraiknak lehetőségük nyílik egy egyhetes NYÁRI TÁBOROZÁSRA. A 
tanárok közti közreműködést elsősorban a rendszeressé vált TANÁRI KONFERENCIÁK segítik. 



 

Az évi rendszerességgel megszervezett találkozókra váltakozva, a közreműködő iskolák valamelyikében 
kerül sor. 
 
Cél: 
Korunkban rendkívüli mértékben szükség van a kultúraközi párbeszédre, mely az európai népek 
egymáshoz való közeledésének nélkülözhetetlen eszköze. A kultúrák közötti párbeszéd segíthet a 
magán-, a társadalmi és a polgári élet alapvető értékeinek átadásában. Ezek: a szolidaritás, a tolerancia, 
a demokrácia és a kulturális sokféleség megértése. 
A projekt legfőbb célja, hogy a Kárpát-medencében élő, kulturálisan egymáshoz oly sok pontban – 
irodalom, zene, építészet, különböző tudományok – kapcsolódó tanárok, fiatalok találkozzanak, 
ismerjék meg egymás gondolkodását, értékeit, törekvéseit, tanulják meg tisztelni és elfogadni 
egymást. 
 
Zömében határon túli magyar, ill. két(tan)nyelvű iskolák közreműködéséről lévén szó, a projekt 
elősegíti a kultúrák közti párbeszédet a kisebbség és a többségi nemzet viszonylatában, ugyanakkor 
nagy mértékben hozzájárul a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítéséhez is, a lendvai középiskolában 
tanuló diákok nemzeti identitásának megőrzéséhez. 
 

Projektfelelős: Sabo Sibila és Tóth Elizabeta 
 

 
5.4.2. Poročilo o srečanju »Határok nélkül« 

 
»HATÁROK NÉLKÜL« KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ, 2016. június 3–7. 
 / »HATÁROK NÉLKÜL« (BREZ MEJA) SREČANJE MLADIH V BUDIMPEŠTI, 3-7. junij 2016 
 
Budapest Főváros Önkormányzata a június 4-ei Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából 2016. június 
3–7-ig negyedik ízben szervezte meg a Határok Nélkül Kárpát-medencei Ifjúsági Találkozót. A 
programban határon túli fiatalok vettek részt, köztük a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai is. 
A találkozó legfőbb célja a Kárpát-medencei magyar ifjúsági, közösségi kapcsolatok elmélyítése és 
erősítése, valamint a Nemzeti Összetartozás Napja alkamából tartott közös megemlékezés. A program 
keretében a fiataloknak lehetőségük volt megismerni Budapest történelmi és kulturális értékeit. 
 
Dijaki DSŠ Lendava so od 3.-7. junija 2016 v počastitev Dneva narodne povezanosti (4. junij) sodelovali 
na srečanju mladih „Brez meja” v Budimpešti. Srečanja se je na povabilo mesta Budimpešte udeležilo 
skupaj 28 dijakov iz sedmih držav Karpatskega bazena ter njihovi učitelji spremljevalci. 
Cilj petdnevnega druženja je bila obeležitev Dneva narodne povezanosti, krepitev prijateljskih vezi med 
mladimi, ter spoznavanje kulture in zgodovine glavnega mesta Madžarske. 
 
 

Programfelelős tanár / Koordinatorica programa: Tóth Elizabeta 
 
 
 

5.4.3. Poročilo o izvajanju projekta SZEMESZ Erasmus+ KA2 v šolskem letu 2015/2016 
 

V šolskem letu 2015/2016 smo na DSŠ Lendava začeli z izvajanjem novega projekta v sklopu 
programa Erasmus+ KA2, in sicer projekt z naslovom »Združenje za evropsko strokovno izobraževanje 
na področju obnovljivih virov energije - Szövetség az Európai Megújuló Energetikai Szakképzésért« 
akronim: SZEMESZ. Cilj projekta je razviti didaktična gradiva in orodja, ki se bodo uporabljala pri 
izobraževanju na področju obnovljivih virov energije.  
V strateškem partnerstvu so vključeni štirje partnerji: 



 

vodilni partner: 
Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület 
partnerji: 
Uprava mesta Tab, Madžarska – Tab Város Önkormányzata, Magyarország (Kaposvári SZC Rudnay 
Gyula Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tab) 
Berufsförderungsistitut Burgenland, Metallausbildungszentrum Großpetersdorf, Avstrija 
Dvojezična srednja šola Lendava – Kétnyelvű Középiskola, Lendva 
 
Člani projektnega tima so bili: Silvija Hajdinjak Prendl, Borut Šantak, Slavko Režonja, Miran Bukovec 
in Mario Raduha. 
 
Tekom šolskega leta so bili v delo vključeni še: Blaž Sobočan, Mihela Baumgartner, Alfred Feher in 
Elizabeta Tóth. 
 
Aktivnosti v š.l. 2015/2016: 
 

Datum Kraj Aktivnost Prisotni  

10. 9. 2015 Lendava ogled šole predstavniki vseh 
projektnih partnerjev 

22. 10. 2015 
 

Tab, Madžarska Kick-off meeting Silvija Hajdinjak Prendl, 
Borut Šantak 

9. – 13. 11. 
2015 

BFI, MAZ 
Großpetersdorf, 
Avstrija 

priprava tedna dejavnosti za 
mobilnost dijakov 

Mario Raduha, Borut 
Šantak 

27. 11. 2015 BFI, MAZ 
Großpetersdorf, 
Avstrija 

obisk projektnega partnerja  Silvija Hajdinjak Prendl, 
Borut Šantak 

25. 2. 2016 Tab, Madžarska priprava metodologije 
vrednotenja praktičnega pouka 
SKILLDA 

Silvija Hajdinjak Prendl, 
Mario Raduha, Borut 
Šantak 

16. 3. 2016 BFI, MAZ 
Großpetersdorf, 
Avstrija 

priprava tedna dejavnosti za 
mobilnost dijakov 

Borut Šantak, Blaž 
Sobočan, Miran Bukovec, 
Mario Raduha, Slavko 
Režonja, Natalija 
Pavoševič Žoldoš, 
Elizabeta Tóth, Mihela 
Baumgartner 

 
Tekom šolskega leta smo v skladu z načrtom izvajanja dejavnosti vrednotili gradiva, izdelana s strani 
projektnih partnerjev, prevajali omenjena gradiva, pripravljali štirijezični slovar in zbirali in izdelovali 
gradiva za didaktični priročnik.  

Zapisal: 
Borut Šantak 

 
 
 

5.4.4. Poročilo o dejavnostih  v okviru projekta Nemška jezikovna diploma (DSDII) v šolskem 
letu 2015/2016 

 
1. September, oktober:  



 

Intenzivne priprave na pisne in ustne izpite (delno v okviru pouka - vn, delno v prostih 
urah dijakov (delo v manjših skupinah oz. individualno delo):  

 bralno, slušno razumevanje, pisanje eseja (uvod v temo, oblikovanje »prehodov«, 

povzemanje predloženega besedila, opis in komentiranje grafike, argumentiranje, 

oblikovanje lastnega mnenja in zaključka; 

 izbor teme za predstavitev na ustnem izpitu, zbiranje in obdelava zbranega gradiva, 

vizualno oblikovanje predstavitve (PowerPoint, plakat, …), oblikovanje iztočnic, 

»vadenje« nastopa, upoštevanje vsebinskih in časovnih omejitev 

2. November: 

 Pripravljalna konferenca za izvedbo izpitov (03. 11) in priprava gradiva: map kandidatov, 

zapisnikov, imenovanje nadzornih učiteljev in članov komisije za ustne izpite 

 Poskusni izpiti (03. 11.): prisotni izpitni kandidati in 3 dijaki 3. letnika gimnazije s 

predstavitvami svojih tem; razgovor od  predstavitvah in ocena le-te 

 Otvoritev razstave ob 25-letnici združitve Nemčije. Gradivo (22 plakatov je dalo na razpolago 

nemško veleposlaništvo v Ljubljani). Vzporedno s tem dogodkom je potekala kratka 

predstavitev življenja, delovnih in bivalnih pogojev, možnosti za oddih ter šolanja v nekdanji 

NDR. Poleg naših dijakov so se predstavitve udeležili tudi učenci DOŠ 1  

 

3. December: 

 Pisni izpiti (01. 12.): pisanje v učilnici MJ 2 0d 8.00 do 13.10. Izpite je opravljalo 8 dijakov 4. a 

in b razreda. Pisni del izpita obsega 3 dele: 

- bralno razumevanje 

- slušno razumevanje 

- pisanje eseja na dano temo ob predloženem kratkem uvodnem besedilu in grafični 

iztočnici 

 Ustni izpiti (02. 12.): v učilnica za NEM, priprave v kabinetu NEM. Trajanje izpita: 20 minut + 

povratna informacija izpitne komisije. Ustni izpit obsega 2 dela: prosto govorjenje na dano 

temo z več iztočnicami in predstavitev teme kandidata po lastni izbiri 

4. Januar – april:  

Začetne priprave v nižjih letnikih (glede na možnosti v okviru pouka in dejavnosti dijakov) 

 

5. Maj: 

 Podelitev diplom DSD II: 10. maja ob 11.00 uri v amfiteatralni predavalnici šole. Poleg 

prejemnikov diplom prisotni dijaki 3.a razreda (NEM I), ki so pripravili kratek priložnostni 

program v nemščini, dr. R. Zühlke, ravnateljica šole, razredničarka 4.a in članice predmetnega 

strokovnega aktiva. 

 Rezultati doseženi pri izpitih DSD II: 7 certifikatov za opravljene vse izpitne dele na nivoju C1 

in 1 potrdilo za opravljene 3 dele izpita (bralno, slušno razumevanje, ustni del) prav tako na 

ravni C1. 

 



 

V šolskem letu 2015/2016 je naša šola dobila tudi certifikat za opravljanje izpitov nemške jezikovne 

diplome DSD I. 

Zapisala Zorka Gergar 

 

 
5.4.5. Poročilo o možnosti pridobitve mednarodnega certifikata univerze Cambridge o znanju 
angleškega jezika  v šolskem letu 2015/16 

 
 
Dijaki so v šolskem letu 2015/16 imeli možnost opravljanja izpita za pridobitev certifikata univerze 
Cambridge First Certificate in English (FCE) na stopnji B2 na Jezikovni šoli Mint International House v 
Ljubljani. Priprave na izpit so potekale na šoli skozi vse leto pod mentorstvom Nataše Prendl. Izpita se 
je udeležilo 6 dijakov 3. a razreda. Vsi dijaki so izpit uspešno opravili. En dijak je dosegel izjemen rezultat 
in si tako pridobil stopnjo C1.   
   

Zapisala: Nataša Prendl 

 
 
 

 
5.4.6. Poročilo o dejavnostih Inovacijskega projekta (IP) v šolskem letu 2015/16 

 
Člani projektnega tima: Silvija Hajdinjak Prendl, Silvija Kolarič, Natalija Pavoševič Žoldoš, Zorka 
Gergar, Daniel Bernad, Simona Šamu, Simona Hozjan, Bernadetta Horváth, Tibor Tomšič, Sandra 
Vida, Renata Halász in Nataša Prendl. 
 
Cilj inovacijskega projekta je razviti večjezično zmožnost dijaka. V šolskem letu 2015/16 smo razširili 
inovacijski projekt na tri letnike Gimnazij. Spremenili smo povezave glede na letnik, in sicer:  

1. letnik: angleščina/nemščina – matematika, angleščina/nemščina – kemija 
2. letnik: angleščina/nemščina – psihologija, angleščina/nemščina – fizika 
3. letnik: angleščina/nemščina – zgodovina. 

Te povezave so bile učinkovite, zato jih bomo ohranili. Dijaki projekt dobro sprejemajo, še vedno pa 
je težava s preobremenitvijo nekaterih učiteljev. Inovacijski projekt je bil delno izveden znotraj ur 
tujega jezika, kar pa je bilo izvedeno dodatno, se je izkazalo za neučinkovito. Te ure smo izvajali kot 
reden pouk v obliki projektnih dni in v tednih dejavnosti. Ker učitelji tujih jezikov vsebin izbranih 
splošnoizobraževalnih predmetov niso vključili v letno pripravo, so se med letom pojavljale težave kot 
preobremenjenost učiteljev in prehitro dosežena realizacija ur tujega jezika. Da bi zmanjšali 
obremenjenost nekaterih učiteljic tujega jezika smo vključili tudi učiteljice tujega jezika, ki teh dijakov 
niso poučevale. Tudi to ni bila najboljša rešitev, saj so se vse ure lahko izvajale samo izven rednega 
pouka. V naslednjem šolskem letu bomo bolj sistematično načrtovali izvajanje tega projekta. Vsebine 
drugih predmetov bomo vključili v letno pripravo tujega jezika in tako že pri samem pouku tujega 
jezika razvijali jezikovne kompetence z že vnaprej določenimi temami. Tako se bodo te povezave 
izvajale skozi vse leto. Zaenkrat je to edini način za izvajanje tega projekta, v prihodnje pa si želimo 
spremeniti izobraževalni program in imeti večjezičnost kot dodano vrednost naši šoli.  
 

Zapisali:  
Natalija Pavoševič Žoldoš in Nataša Prendl  

 
 



 

 
5.4.7. Poročilo o dejavnostih v okviru projekta LINPILCARE 

 
V šolskem letu 2015/2016 smo se vključili v mednarodni projekt Linpilcare, v katerega so poleg 
Slovenije vključene tudi Belgija, Estonija, Nizozemska, Portugalska ter Velika Britanija. Na šoli smo 
oblikovali projektni tim, ki ga sestavlja pet strokovnih delavcev (Lijana Hanc Krapec, Renata Halasz, 
Sandra Sabo, Tibor Tomšič, Alenka Lovrenčec) in ravnateljica šole Silvija Hajdinjak Prendl. Skrbnica je 
Irena Kumer, s katero smo v celem letu imeli štiri srečanja. V projektu so sodelovali vsi učitelji 
gimnazije, učitelji SSI in SPI programov. Cilj projekta je, da bi v učečih se skupnostih povezovali 
raziskovanje lastne prakse učiteljev z izsledki znanstvenih raziskav z namenom nudenja podpore 
pedagoški praksi, ki temelji na dokazih. Za šolsko leto 2015/16 smo izdelali operativni načrt šole, v 
katerem smo kot izbrano razvojno prioriteto šole izbrali izboljšanje rezultatov na splošni maturi, kajti 
ob analizi stanja smo ugotavljali, da prihaja pri nekaterih predmetih splošne mature do večjih 
odstopanj med zaključeno oceno zadnjega letnika in oceno na splošni maturi. Postavili smo akcijsko 
vprašanje: S katerimi strategijami izboljšati rezultate na splošni maturi? S pomočjo orodja za analizo 
rezultatov mature so učitelji pri posameznih predmetih ugotovili, katere naloge oz. tipi nalog so bili 
na maturi slabše rešeni in v aktivih poskušali ugotoviti razloge za to ter predlagali izboljšave.  
10. 12. 2015 smo člani šolskega projektnega tima na pedagoški konferenci celemu kolektivu 
predstavili projekt, izvedli delavnice o učnih strategijah, predstavili strokovno literaturo, uporabo 
orodja ter dostop do banke nalog Republiškega izpitnega centra. 
Od decembra 2015 pa do konca pouka so učitelji s pomočjo izsledkov znanstvenih raziskav in 
strokovne literature izboljševali lastno prakso, bolj kompleksno pristopali k obravnavi učne snovi ter 
uvajali učne strategije, s katerimi so spodbujali aktivnost dijakov pri pouku in nato na pedagoški 
konferenci (3. 3. 2016 in 24. 5. 2016) kolektivu, učeči se skupnosti, predstavili primere dobre prakse 
poučevanja z različnimi strategijami. 
Z osnovno šolo Franceta Prešerna Črenšovci, ki je prav tako vključena v projekt Linpilcare smo izvedli 
vzajemne hospitacije pri pouku (9. 3. 2016 in 16. 3. 2016). 
Člani šolskega projektnega tima smo se 23. 3. 2016 in 20. 4. 2016 v Ljubljani udeležili izobraževanja 
na temo »Moderiranje procesov v učečih se skupnostih«. 1. 7. 2016 smo na letni refleksiji v Slovenski 
Bistrici ostalim vključenim šolam v Sloveniji predstavili naše celoletno delo v okviru projekta. 
 
O našem delu v projektu smo napisali tudi prispevek v Newsletter. 
 
Trajanje projekta je 2 leti. 

Vodja ŠPT Linpilcare: Alenka Lovrenčec 
 

 
5.4.8. Poročilo Nizozemska okt. 2015, strokovno spopolnjevanje in priprava novega 
mednarodnega projekta Erazmus + 

 
Profesorice Dvojezične srednje šole Lendava (Mária Gaál, Ildikó Kovač, mag. Gabriela Zver, Silvija 
Kolarič kot predstavnica vodstva šole) smo se udeležile strokovnega spopolnjevanja in priprave 
prijave mednarodnega projekta na razpis Erazmus +, K1 na Nizozemskem.  
Poleg nas bodo v programu Mindfulness (končna oblika poimenovanja projekta še ni določena) 
sodelovale: poleg naše še ena srednja šola (SŠFKZ Ljubljana) in dve osnovni šoli (OŠ Dornberk in OŠ 
Trnovo Ljubljana). Glavna koordinatorica projekta v Sloveniji je Darja Kramar,  druge koordinatorice 
pa so profesorice: Petra Gabriel, dr. Alenka Gorjan ter mag. Gabriela Zver.  
Med strokovnim spopolnjevanjem smo profesorice spoznale 4 šole (Montessori College Arnhem, 
Bienenweg - Montessory Arnhem, Comenius College Hilversum in IPS Hilversum), s katerimi 
nameravamo sodelovati v mednarodnem projektu, pridružili pa se bosta še dve angleški šoli. Tako 
smo v času obiska in delovnega srečanja spoznale nizozemski šolski sistem ter pedagoške pristope, ki 
smo jih lahko primerjale z našimi. Poleg ogledov šol smo veliko časa posvetili zastavljanju ciljev in 



 

pričakovanj novega mednarodnega projekta ter zapisu ključnih dogovorov in informacij, katerih se 
bomo držali pri prijavi v letu 2016. Vso gradivo smo potem delili s šolami soudeleženkami v Google 
Drivu, kjer nastajajo skupni dokumenti. Poročilo za kolektiv DSŠ Lendava je pripravljeno in 
predstavljeno: v slikah in besedi (Power Point predstavitev). 
Možnost spopolnjevanja in povabilo k novemu mednarodnemu projektu smo si profesorice prislužile 
na podlagi zelo uspešnih sodelovanj v Slovenskih učnih krogih/Global Teenager Project 2012–2014 
(M. Gaál, I. Kovač, G. Zver) in Children's Rights 2015 (M. Gaál, I. Kovač, G. Zver, S. Vida) 
V začetkih nastajanja tega projekta je glavna koordinatorica za Slovenijo, Darja Kramar, definirala nov 
projekt tako: 
Vsak učitelj in vsi zaposleni v šolstvu  si želijo najboljše za svoje učence, vendar je vzgojno 
izobraževalno okolje izredno hitro rastoče in stresno, saj je preobilica različnih zadolžitev, sprememb 
in tako imenovanih projektov,  povzročila izgorevanje tako učiteljev kot učencev. Učitelji, učenci in 
starši smo soustvarjalci takega sistema, zato čutimo, da si je potrebno razmere, naše doživljanje in 
realnost pogledati iz druge perspektive in ponovno ovrednotiti vzgojno izobraževalni proces ter 
poiskati pomembne cilje,  kaj so  tista resnično pomembna znanja, ki jih potrebujejo vsi učeči se: 
učenci, učitelji, starši in širša javnost. 
Naše ključno vprašanje je: Kaj ponuditi v vzgoji in izobraževanju, da bodo učeči živeli zdravo in polno 
srčno življenje, da bodo lahko razvijali in negovali svoje potenciale in se naučili kaj pomeni biti, torej 
kdo sem in ne le kaj bom postal-a.  
Zavedamo se, da je naše učenje bogatejše s sodelovanjem z drugimi, zato menimo, da bo 
mednarodno sodelovanje močno obogatilo vse sodelujoče učitelje, učence in šole. 
Februarja 2016 smo nadaljevali z delom v Sloveniji, slovenske šole smo svoje naloge opravile v celoti, 
program je bil konkretno zastavljen in opredeljen, predstavljen, žal naši partnerji niso uspeli do 
datuma oddaje prijave projekta vse pripraviti, zato nismo mogli svojega pripravljenega gradiva oddati 
in prijaviti projekt kot mednarodni, temveč smo se odločili, da počakamo naše tuje partnerje, da 
ustrezno pripravijo gradivo, in se potem ponovno odločimo, ali bomo z njimi sodelovali, mi pa se 
medtem podamo v izpeljavo inovacijskega projekta in sodelujemo med slovenskimi šolami. 
 

Zapisala ena od koordinatoric  
projekta Mindfulness, 

mag. Gabriela Zver 
 
 

5.4.9. Poročilo o aktivnostih v okviru projekta Mednarodna debata mladih »JDI« v šol l. 
2015/2016 

 
21. – 23. 01: Seminar za nadaljnje izobraževanje učiteljev mentorjev projekta v Ljubljani (Goethejev 
inštitut) pod vodstvom mednarodnega koordinatorja projekta. Seminarja sta se udeležili mentorici 
projekta na šoli B. Horváth in Z. Gergar ter alumnus Grega Ferenc. 
26. 01. 2016: Mednarodna video konferenca v okviru projekta na temo »Brezplačni primestni promet 
za vse potnike/Kostenloser Nahverkehr für alle Fahrgäste«. Konferenco je iz Berlina vodil alumnus A. 
Osterkorn, v razpravi je sodelovalo 8 dijakov (gimnazijcev) naše šole. 
04. 03. 2016: Kreativna delavnica v okviru priprav na šolsko in državno tekmovanje v okviru projekta. 
Izvedena je bila v prostorih in organizaciji Goethejevega inštituta v Ljubljani, vodil jo je alumnus naše 
šole Grega Ferenc. Na delavnici je sodelovalo 12 dijakov DSŠ Lendava in Gimnazije Novo mesto ter 2 
mentorici. 
31. 03. 2016: Šolsko debatno tekmovanje v okviru projekta. V prisotnosti ter pod vodstvom dr. R. 
Zühlkeja in članic predmetnega strokovnega aktiva so tekmovale 3 4-članske ekipe iz vseh 
izobraževalnih programov šole. Na finalni teden/državno tekmovanje v Ljubljani sta se uvrstila David 
Režonja in Lara Šijanec iz 2.a razreda. 
18. – 22. 04. 2016: Na finalnem treningu/državnem tekmovanju sta našo šolo zastopala v prejšnji 
točki navedena dijaka, ki sta se uspela uvrstiti v polfinale tekmovanja. Finalno prireditev je 



 

komoderiral alumnus Grega Ferenc. Prireditvi je prisostvovalo 5 dijakov/debaterjev naše šole pod 
vodstvom mentorice B. Horváth. 
 

Zapisala: Zorka Gergar 
5.4.10. Poročilo o realizaciji projekta USTART – IZZIVI PODJETNOSTI ZA MLADE 

 
Šolski projektni tim DSŠ Lendava je v šolskem letu 2015/16 predstavljal: vodja projektnega tima, 
Daniel Bernad, prof. fizike, mag. Bernadetta Horváth, prof. zgodovine, in mag. Gabriela Zver, prof. 
slovenščine. 

Temeljni namen projekta je bil spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi 
pristopi, v katerih je izpostavljena samoiniciativnost in podjetnost. Naša šola je predstavljala 
kontrolno skupino. To pomeni, da so dijaki v lanskem šolskem letu sodelovali v evalvaciji. Za 

evalvacijo so bili uporabljeni spletni vprašalniki za dijake in učitelje. 
 

Zapisal: 
Daniel Bernad 

 
 

5.4.11. PROGRAM ERASMUS+, Ključni ukrep 1 
 
Na razpisu v okviru programa  Erasmus+ 2016, Mobilnost v poklicnem izobraževanju in usposabljanju 
smo bili uspešni in tako pridobili dotacijo za dvo-letni projekt mobilnosti dijakov in učiteljev. Učitelji, 
ki so sodelovali pri prijavi so ravnateljica Silvija Hajdinjak Prendl, Lučka Bačič, Sandra Vida, Slavko 
Režonja, Katarina Ferenc, Brigita Laj, Marija Polanec , Sibila Sabo in Borut Šantak. 
 
 

Zapisala koordinatorka programa: 
  Lučka Bačič 

 
 

 
6. HOSPITACIJE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 – ÓRALÁTOGATÁS A 2015/2016-OS TANÉVBEN 

 
Št.    Datum in ura Učitelj Odd. Predmet       Oseba 

 
Opombe 

1 1. 10. 
2015 
5. ura 

Anna Dancs 1A MAD 
III 

3 tanár 
(közülük egy 
férfi 
osztályfőnök) 

- Novo mesto-ból jöttek 
hozzánk diákok 
és tanáraik - hospitáltak (de 
be is vontam 
őket a munkába) 

2 23. 10. 
2015 
3. ura 

Simona 
Šamu 

3A MAT - 
MAT 

Gostje z 
Gimnazije 
Črnomelj 

 

3 23. 10. 
2015 
3. ura 

Katarina 
Ferenc 

1F- 
meh 

PSO - 
ÜSZ 

Profesorica 
in dijaki 4. 
letnika iz 
Črnomlja 

Dijaki so pridno sodelovali v 
obeh jezikih. 



 

4 4. 11. 
2015 
5. ura 

Sandra Vida 2A ANG II 
- ANY 
II 

Nataša 
Prendl, 
Mojca Ficko, 
Renata 
Halasz 

Predstavitev kviz programa 
Kahoot. 
Znanje glede uporabe 
programa sem 
dobila na IATEFL konferenci v 
Budimpešti. 

5 25. 11. 
2015 
3. ura 

Helena 
Antolin 
Tibaut 

1G-et MAT - 
MAT 

Tibor Tomšič  Zaradi neprimernega odnosa 
do šolskega 
dela sem k šolski uri povabila 
razrednika. 

6 11. 12.  
2015 
4. ura 

Gabriela 
Zver 

1A SLO Silvija Hajdinjak 
Prendl 

 

7 16. 12. 
2015 
3. ura 

Aleksandra 
Horvat 

2C MAD 
III 

dr. Gróf 
Annamária, 
Pisnjak 
Maria 

 

8 12. 1. 
2016 
5. ura 

Elizabeta 
Tóth 

1D MAD I 
- MNY I 

Elizabeta 
Tóth 

Učni nastop Nine Lučič, 
študentke 
Filozofske fakultete v 
Mariboru. 

9 29. 2. 
2016 
7. ura 

Lijana Hanc 
Krapec 

2A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

10 29. 2. 
2016 
4. ura 

Lijana Hanc 
Krapec 

3A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

11 29. 2. 
2016 
5. ura 

Lijana Hanc 
Krapec 

1C SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

12 29. 2. 
2016 
6. ura 

Lijana Hanc 
Krapec 

2C SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

13 1. 3. 2016 
5. ura 

Lijana Hanc 
Krapec 

2A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

14 1. 3. 2016  
6. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

4B SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

15 1. 3. 2016  
4. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

1C SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

16 1. 3. 2016  
7. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

2C SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka Katja Zver je na t. i. 
individualni Pedagoški praksi. 

17 2. 3. 2016  
8. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

3A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

18 2. 3. 2016  
7. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

3A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 



 

19 2. 3. 2016  
5. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

4B SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

20 2. 3. 2016  
6. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

4B SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

21 2. 3. 2016  
3. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

1C SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

22 3. 3. 2016  
6. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

2A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

23 3. 3. 2016  
5. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

3A SLO -  
SZNY  

študentka  Katja 
Zver 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

24 3. 3. 2016  
7. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

4B SLO - 
SZNY I 

študentka  Katja 
Zver 

Nastop študentke Katje Zver v 
okviru 
Pedagoške prakse. 

25 3. 3. 2016  
8. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

4B SLO - 
SZNY I 

študentka  Katja 
Zver 

Nastop študentke Katje Zver v 
okviru 
Pedagoške prakse. 

26 4. 3. 2016  
6. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

2A SLO -  
SZNY I  

Lijana Hanc 
Krapec prof. 

Študentka je na t. i. 
individualni 
Pedagoški praksi. 

27 4. 3. 2016  
5. ura  
 

Lijana Hanc 
Krapec 

1C SLO -  
SZNY I  

Lijana Hanc 
Krapec prof. 

Nastop študentke Katje Zver v 
okviru 
Pedagoške prakse. 

28 16. 3. 2016 
6. ura 

Tibor 
Tomšič 

3A ZGO - 
TÖR 

Irena Kumer, 
S. Hajdinjak 
Prendl, 
projektni tim 
LINPILCARE 
OŠ 
Črenšovci, 
PT 
LINPILCARE 
DSŠL 

Hospitacija v okviru projekta 
LINPILCARE 

29 5. 4. 2016 
3. ura 

Anna Dancs 
 

4A MAD II  
- MNY  
II 

Domonkos Dóra - Domonkos Dóra Budapestről 
hospitált 
az óránál 

30 5. 4. 2016  
4. ura  

Horvat 
Aleksandra 

4B MAD 
III 

Domonkos 
Dóra 

Hospitirala je študentka iz 
Madžarske. 

31 14. 6. 
2016 
7. ura 

Anna Dancs 3A MAD II -  
- MNY 
II 

Pisnjak Mária, 
Zavod 
za šolstvo 
RS - Vörös 
Damjana, 
KÁI 
Pártosfalva - 
Horvat 
Aleksandra, 
KKI, Lendva 

Mivel részt veszek a formatív 
értékelés programban, ezért 
bemutató órát kellett 
tartanom ebben a tanévben. 
Hospitáltak:  Pisnjak 
Mária, Zavod za šolstvo RS – 
Vörös Damjana, KÁI 
Pártosfalva - Horvat 
Aleksandra, KKI, Lendva 

 
 
 



 

7. POROČILA PREDMETNIH STROKOVNIH AKTIVOV UČITELJEV O DELU V ŠOLSKEM LETU 
2015/2016 – A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉVES BESZÁMOLÓI 
 

 
7.1.  Poročilo Aktiva slavistov o opravljenem delu v šolskem letu 2015/16 
 
TEKMOVANJA – tekmovanje za Cankarjevo priznanje: 
 
Lijana Hanc Krapec bronasto priznanje: Dmytro Solovyov, Anja Hajdinjak Kar, Jesika Kustec 
 
Štefan Kardoš  bronasto priznanje: Eva Pucko 
 

mag. Gabriela Zver  bronasto priznanje: Etjan Kiralj, Grega Ferenc, Andrea Tot, Matej Halas 

 
TEKMOVANJA – tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik 
 
Štefan Kardoš – srebrno priznanje: Domnika Černi, Kaja Kocon, Simon Vuk, Iris Zver 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI, OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE, KROŽKI, DRUGO 
 
Lijana Hanc Krapec 

 članstvo v ŠRT; 
 organizacija in izvedba projektnega dne Ločil bom peno od valov 

(srečanje s F. Lainščkom na Otoku ljubezni … 23. 9. 2015); 
 sodelovanje in izvedba delavnic Majica za 2 evra v tednu dejavnosti (december 2015); 

 mentorstvo pri pisanju besedil za spletno stran šole v tednu dejavnosti in njihovo lektoriranje 

(december 2015); 

 sodelovanje pri pripravi proslave za dan odprtih vrat (december 2015); 

 sodelovanje na informativnem dnevu (marec 2016); 

 mentorstvo dijakom na tekmovanju za Cankarjevo priznanje (od septembra 2015 do marca 

2016); 

 mentorstvo dijakom pri šolskem glasilu Lapsus, lektoriranje objavljenih besedil v njem (od 

decembra 2015 do maja 2016) ter sodelovanje pri promociji glasila; 

 mentorstvo študentki Katji Zver (od 29. 2. 2016 – 4. 3. 2016); 

 popravljanje izpitnih pol za poklicno maturo (junij 2016); 

 priprava in izvedba proslave ob podelitvi poklicne in splošne mature; 

 lektoriranje besedil, ki so bila objavljena v medijih za promocijo šole, ter uradnih besedil šole. 

 

Štefan Kardoš   

 vodja aktiva; 

 mentorstvo dijakom na tekmovanju za Cankarjevo priznanje, ocenjevalec na tekmovanju, 
član komisije za ugovore na regijskem tekmovanju; 

 mentorstvo dijakom na tekmovanju Slovenščina ima dolg jezik; 

 priprava uvodne prireditve na informativnih dnevih; 

 celoletno delo v filmsko-gledališkem krožku (snemanje, fotografiranje, spletne objave); 

 priprava scenarijev in snemanje promocijskih filmov za DSŠL; 



 

 priprava in organizacija dogodkov ob slovenskem kulturnem prazniku: 
o ogled gledališke predstave in filma Ana Karenina, 
o priprava enourne radijske oddaje, 
o sodelovanje v programu na občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku; 

 sodelovanje pri pripravi pol za pisni del ter izpitnega gradiva za ustni izpit (s sodelavko) pri 
zaključnem izpitu;  

 priprava izpitnega gradiva za ustni del poklicne mature in ocenjevanje pol; 

 teden dejavnosti: V iskanju boljšega sveta (izvedba delavnic Majica za dva evra (18.–22. 4. 
2016), snemanje, fotografiranje in pisanje prispevkov za šolsko spletno stran in Lapsus); 

 sodelovanje pri projektnem dnevu Ločil bom peno od valov (23. 9 2015); 

 organizacija javne predstavitve šolskega glasila in drugih dejavnosti dijakov DSŠL v Knjižnici 
Lendava 9. 6. 2016; 

 lektoriranje Kronike. 
 
 

mag. Gabriela Zver 
 celoletno delo v krožku Ljubim umetnost http://www2.arnes.si/~gzver/, lektoriranje 

prispevkov za spletno stran (19 izdelkov), 
 organizacija šolskega tekmovanja in mentorstvo dijakom na tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje, ocenjevalka na tekmovanju, članica regijske tekmovalne komisije in ocenjevalka, 
 organizacija šolskega tekmovanja in mentorstvo dijakom na tekmovanju za Cankarjevo 

priznanje, ocenjevalka na tekmovanju, članica komisije za ugovore na regijskem tekmovanju, 
 priprava, lektoriranje 7 prispevkov za glasilo Lapsus (v času delavnic opravljen izbor) in 2 

prispevka za Generacijsko, 
 priprava proslave ob zaključku šolskega leta in podelitvi nagrad ter pohval (24. 6. 2016 v 

Gledališki in koncertni dvorani Lendava), 
 priprava pol za pisni del izpita ter izpitnega gradiva za ustni izpit (s sodelavcem) pri 

zaključnem izpitu in ocenjevanje pol, 
 priprava izpitnega gradiva za ustni del poklicne mature in ocenjevanje pisnega dela, 
 projektna dneva: Spoznavam svoj poklic (medpredm. povezava z učitelji ekonomije, 13. In 14. 

10. 2015), 
 teden dejavnosti: V iskanju boljšega sveta: izvedba delavnic Majica za dva evra (18.–22. 4. 

2016), 
 projektni dan: Ločil bom peno od valov (23. 9 2015), izvedba delavnic z dijaki druge skupine 

predmeta Slovenščina, 
 vodja projekta na šoli: Mindful Teaching and Learning, ena od koordinatoric za Slovenijo, 

članica tima UStart, letos v vlogi kontrolne skupine; 
Izven načrta, dodatno: 
 učna ura slovenščine za goste naše šole (Medkulturna komunikacija v Panonski kotlini), 
 proslava ob otvoritvi od šole Mika Székelya iz Sepsiszentgyörgya v dar prejetih transilvanskih 

vrat, 
 izvedba delavnic, dan odprtih vrat: Izkušen popotnik je varčen popotnik (23. 12. 2015), 
 priprava občinske slovesnosti ob 25. obletnici Slovenije (24. 6. 2016). 

 
  

Zapisal Štefan Kardoš,  
vodja aktiva  

 
 
 



 

7.2.  A magyartanárok munkaközösségének 2015/2016. évi beszámolója 
 
A munkaközösség tagjai (Dancs Anna, Horvat Aleksandra, Horvat Laura, László Hermina, Sabo Sibila, 
Tóth Elizabeta és Šantak Borut) a tanév során rendszeresen találkoztunk (havonta egyszer, szükség 
esetén többször is), hospitáltunk egymás tanítási óráin, szakmai kérdésekben együttműködtünk más 
szaktanárokkal is. 
 
Horvat Laura 2015. december 24-étől szülési szabadságát tölti.  
 
A munkaközösség vezetője Sabo Sibila volt. 
 
A tanév során az alábbiakban feltüntetett területeken tevékenykedtünk. 
 
Szakmai munka  
A következő országos bizottságokban végeztünk szakmai munkát: 
 A Magyar Nyelv és Irodalom Általános Érettségi Országos Tantárgyi Bizottságában (László  
   Hermina), 
 A Magyar Nyelv és Irodalom Szakmai Érettségi Országos Tantárgyi Bizottságában (Sabo  
   Sibila). 
 
Mindkét tantárgyra előkészítettük a folyó munkához szükséges dokumentációt, valamint a tanév 
során vizsgázó diákok számára a vizsgaanyagot (tantárgyi vizsga, szakmai érettségi szóbeli tételei). 
 
Elkészítettük az új záróvizsga-jegyzőkönyv fordítását. (László Hermina, Sabo Sibila). 
 
Véleményeztük Gróf Annamária magyar nyelvi szaktanácsadó által, a magyar mint második nyelv 
tanítására készülő tankönyvcsomagot (Dancs Anna, Horvat Aleksandra, Šantak Borut, Sabo Sibila, 
Tóth Elizabeta).  
 
A tehetséggondozás keretében diákokkal foglalkoztunk (Lászlo Hermina). 
 
Továbbképzések 
Részt vettünk: 

 a SZK Oktatási Intézete által meghirdetett továbbképzéseken, 

 a tanulmányi csoport szakmai összejövetelén, 

 a Muravidéki Pedagógusszövetség tanévnyitó szakmai napján, 

 a tantestület számára szervezett továbbképzéseken.  
 
Együttműködés más intézményekkel, iskolákkal 
Részt vettünk a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet keretében működő anyanyelvápolási 
munkacsoport megbeszélésein (Sabo Sibila, Tóth Elizabeta).  
 
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel együttműködve vállaltuk az alábbi versenyek 
előkészítését és lebonyolítását, valamint segítettük a diákokat a felkészülésben: 
 Szúnyogh Sándor irodalmi pályázat, 
 Petőfi Sándor tanulmányi verseny (értékelők: László Hermina, Tóth Elizabeta;  felügyelő tanárok:  
   Šantak Borut, Sabo Sibila), 
 muravidéki szavalóverseny (Dancs Anna). 
 



 

Elkísértük Pál Péter harmadikos gimnazistát  „Az én Pannoniám” - középiskolások Kárpát-medencei 
vers- és prózamondó találkozójára (felkészítő tanár: Dancs Anna) és a „Diákra hangolva: Miénk a 
színpad!” elnevezésű tehetségkutató versenyre (Tóth Elizabeta). 
 
Részt vettünk a Szúnyogh Sándor irodalmi pályázat ünnepélyes díjkiosztóján, amelyet a Magyar     
Nemzetiségi Művelődési Intézet szervezett (Dancs Anna, László Hermina, Sabo Sibila). 
 
Részt vettünk a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet által szervezett író-olvasó találkozón 
(Dancs Anna, László Hermina),  amelynek  keretében  kiosztották  a  Petőfi  Sándor  tanulmányi 
verseny helyezettjeinek az arany és ezüst elismeréseket. 
 
A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel együttműködve március 15-én muravidéki központi 
ünnepi műsort szerveztünk (Sabo Sibila).  
 
Fogadtuk a Keszthelyi Szakképző Iskola, a nagykanizsai Thúry György Szakképző Iskola, a 
zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjait és tanárait, valamint a budapesti ELTE Eötvös József 
Collegium egyetemi hallgatóit és tanárait (Dancs Anna, Horvat Aleksandra, Sabo Sibila). 
 
Együttműködtünk a Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom 
Tanszékével (konzultációk, egy hallgató bemutató órája). 
 
Bemutató órát tartottunk: 
 Domonkos Dóra, a Balassi Intézet tanárának (Dancs Anna, Horvat Aleksandra, László Hermina,   
   Sabo Sibila), 
 a črnomelji gimnazistáknak és tanáraiknak (Dancs Anna, Horvat Laura), 
 Pisnjak Mária főszaktanácsadónak és dr. Gróf Annamária szaktanácsadónak (Dancs Anna,  
   Horvat Aleksandra). 
 
Elkísértük diákjainkat a 2015/2016-os színházi évad magyar színházi előadásaira a lendvai Színház- és 
Hangversenyterembe. Diákjaink részére a bérletet az MMÖNK biztosította.  
Ösztönöztük diákjainkat, hogy tekintsenek meg egyéb magyar színházi előadásokat, jelenjenek meg 
rendezvényeken, vegyenek részt szlovéniai és magyarországi nyári táborokban. 
 
Ösztönöztük diákjainkat, hogy színházi foglalkozásokon (Botcsinálta Brighella Tábora) vegyenek részt. 
 
Projektek, tantárgyközi együttműködés 
Részt vettünk a „Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében" c. program nemzetközi 
osztályának programjaiban: a budaörsi nyári táborban (Sabo Sibila), és megszerveztük a tanulmányi  
hetet (projektfelelős: Sabo Sibila, Tóth Elizabeta). 
 
Részt vettünk a Határok Nélkül Ifjúsági Találkozón, amelyet a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából szerveztek Budapesten (programfelelős: Tóth Elizabeta). 
 
Részt vettünk a Határtalanul! című projekt diákcsere programjában, amelynek keretében a  tabi 
Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakközépiskola és Kollégium diákjait és tanárait láttuk vendégül, majd 
viszonoztuk a háromnapos látogatást (Šantak Borut). 
 
A tantárgyközi együttműködés keretében részt vettünk a gimnázium, a szakközépiskolai, valamint a 
szakiskolai projektnapok és -hetek szervezésében és kivitelezésében. 
 
Közreműködtünk a februári nyílt napokon. 
 



 

Kultúrműsorok 
A szlovéntanárokkal együttműködve a következő alkalmakra készítettünk kultúrműsort: 
 a „Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-medencében" c. program keretében a   
   székelykapu felavatására (László Hermina),  
 az önállósulás napjára (Tóth Elizabeta), 
 a szlovén kultúra napjára (Tóth Elizabeta), 
 a magyar nemzeti ünnep tiszteletére (Sabo Sibila), 
 tanévzáróra és a szlovén államiság napjára (Sabo Sibila), 
 a záróvizsga, a szakmai és az általános érettségi vizsga utáni ünnepélyes  
   bizonyítványosztásra (Šantak Borut). 
 
Tanulmányi kirándulások 
Részt vettünk az elsősök magyarországi tanulmányi kirándulásának, valamint a harmadikosok 
kétnapos budapesti tanulmányi kirándulásának (Bugacpuszta–Kiskőrös–Kalocsa–Bátya–Ópusztaszer–
Szeged–Mohács) szervezésében és vezetésében (Dancs Anna).  
 
Ösztönöztük a versenyeken helyezést elért diákjainkat, hogy vegyenek részt a Magyar Nemzetiségi 
Művelődési Intézet által szervezett jutalomkiránduláson (Dunakanyar), és vállaltuk a diákok kíséretét 
(Horvat Aleksandra). 
 
Egyéb 
Részt vettünk a diáklap (Dancs Anna) és az évkönyv szerkesztésében, támogattuk mindkét 
szerkesztőség munkáját, és lektoráltuk a szövegeket. 
 
A térség egynyelvű iskoláiból érkező diákok számára magyar nyelvi tanfolyamot szerveztünk (Horvat 
Aleksandra). 
 

                                                                                                         Lejegyezte:   
                                                                                                         Sabo Sibila  

                                                                                                         a magyartanárok munkakö- 
                                                                                                         zösségének vezetője  

 
 
7.3. Poročilo o delu aktiva učiteljev angleščine in španščina za šolsko leto 2015/2016 
 
Članice aktiva smo v tekočem šolskem letu realizirale večino zastavljenega programa ter se 
vključevale tudi v različne druge aktivnosti, ki so potekale v okviru šole. 
Sestajale smo se mesečno (oziroma po potrebi), tekoče zadeve pa reševale sproti, tudi 
korespondenčno. 
Dejavnosti: 

 na začetku šolskega leta smo uskladile in pregledale letne, tematske in učne priprave ter 

kriterije za preverjanje in ocenjevanje dijakov; 

 sodelovale smo na šolskem, regijskem in državnem tekmovanju v znanju angleščine in 

španščine; 

 sodelovale smo pri izdaji šolskega glasila dijakov;  

 izvajale smo medpredmetna povezovanja in timsko poučevanje;  

 sodelovale smo pri tednih dejavnosti;  

 organizirale smo obisk ameriškega veleposlaništva;  



 

 pri doeganju dveh glavnih ciljev šole smo dosledno izvajale skupno zastavljene dejavnosti; 

 sodelovale smo pri bralni znački EPI in Knjižnem molju;  

 obeležili smo Evropski dan jezikov, 26. september;  

 pripravljale smo dijake na Cambridge izpit; 

 izvajale smo inovacijski projekt v prvih treh letnikih Gimnazije.  

 
Vodja aktiva: Mojca Ficko  

7.4. Poročilo o delu aktiva učiteljev nemškega jezika za šolsko leto 2015/2016 
     
Članice aktiva v šolskem letu 2015/2016: mag. Bernadetta Horvát, Simona Hozjan, Zorka Gergar 
 

Predvideno 
časovno 
obdobje/datum 
izvedbe aktivnosti 

 
Dejavnost 

 
Sodelujoči(e) 

Rezultati, dosežki 
dijakov, opažanja 
nosilcev dejavnosti 

Pred začetkom pouka Pregled in 
dopolnitev/posodobitev letnih 
učnih priprav ter kriterijev za 
preverjanje in ocenjevanje 
znanja, poenotenje oblike urnih in 
letnih priprav 

 
 
Članice 
predmetnega 
strokovnega aktiva 

V skladu z navodili 

Analiza rezultatov mature Priloga v mapi aktiva št. 
1 

Akcijski načrt za uvajanje izboljšav 
samoevalvacije 

Priloga v mapi aktiva št. 
2 

Izdelava in sprejem načrta dela 
aktiva za tekoče šolsko leto 

Priloga v mapi aktiva št. 
3 

Skozi celotno šolsko 
leto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uresničevanje meril kompetence 
»Znanje kot vrednota« 

Članice aktiva v 
okviru pedagoškega 
dela 

Poročilo kot priloga št. 
4 

Spremljanje uresničevanja meril 
funkcionalne pismenosti 

Članice aktiva v 
okviru pedagoškega 
dela 

Poročilo kot priloga št. 
5 

Spodbujanje dijakov za kreativno 
pisanje (glasilo, natečaji, bralni 
izziv, sodelovanje s knjižnico,…) 

- 4 natečaji (haiku, 
literarni, »Deutsch 
kreativ«, »Ein Planet, 
viele Welten« 

13 dijakov na 
natečaju haiku 
2.a (NEM I) knjižnica 
7 »Deutsch kreativ« 
3 dijaki literarni 
natečaj 
 

3 dijaki nagrajeni za 
najboljši haiku v 
nemščini 
3 samostojne zgodbe 
dvojic 
1 knjižna nagrada in 2 
praktični za najboljše 
zgodbe v tujem jeziku 

Dejavnosti v okviru projekta 
nemška jezikovna diploma DSD II 

- Posamezne aktivnosti 
navedene v nadaljevanju 
poročila datumsko 

Dijaki 3. in 4. letnika 
gimnazije (NEM I) 

Opravljene aktivnosti in 
dosežki navedeni v 
posebnem poročilu 

Mednarodna debata mladih 
(priprave/vaje, izvedba 
tekmovanj, …) 
Posamezne aktivnosti navedene v 
nadaljevanju poročila datumsko 

Mentorica Z. Gergar, 
alumnus Grega 
Ferenc in 12 dijakov 
vseh VIZ programov 

Opravljene aktivnosti in 
dosežki navedeni v 
posebnem poročilu 



 

 Delo z nadarjenimi dijaki 
-po načrtu dela INDEP 

Mentorica Z. Gergar 
in 8 nadarjenih 
dijakov 

Posebno poročilo 

Izobraževanje in usposabljanje za 
pouk oz. dodatne aktivnosti 

Članice aktiva glede 
na razpis, potrebe in 
po lastni presoji 

 

Sodelovanje v inovacijskem 
projektu šole 
Posamezne aktivnosti navedene v 
nadaljevanju poročila datumsko 

Članice aktiva  

September 2015 Evropski dan jezikov (v jezikovnih 
skupinah); 
-pri NEM I nadaljevanje 
tematskega sklopa »Raznolikost v 
enotnosti« 

Članice aktiva Tematska razstava v 
učilnici NEM 

Oktober, november 1.projektni teden  
-»Genial getroffen oder total 
daneben – der Fantasie freien 
Lauf lassen« (NEM I G) 
-IP KE: »Leben mit/unter Giften« 
-Branje je zabavno (3-letni 
programi) 
-Priprave na poklicno maturo 

Članice aktiva 
 
 
1.a /NEM I), Z. 
Gergar 
S. Hozjan 
B. Horváth 

 
 
 
Plakat in tematski 
slovarček 

 Izbor in priprava haikujev za 
državno tekmovanje; 

Z. Gergar, 13 v 
natečaju sodelujočih 
dijakov 

Zgoraj omenjene 
nagrade podeljene 5. 
aprila v CD v Ljubljani 

03. 11. 2016 
 
 
17. 11. 2016 

Poskusni izpiti DSD II; 
 
Otvoritev razstave ob 25-letnici 
združene Nemčije in predstavitev 
življenja v NDR 

Članice aktiva, dr. R. 
Zühlke, 3 dijaki 3. 
letnika gimnazije; 
Dr. R. Zühlke, Z. 
Gergar, dijaki DSŠ in 
DOŠ I 

 
 
Razstava 22 plakatov 
/veleposlaništvo ZRN/ v 
NEM I 

December (Pisni in ustni) izpiti DSD II Članice aktiva, dr. R. 
Zühlke, 8 dijakov 4. l. 
gimnazije 

Rezultati navedeni v 
posebnem poročilu 

 Priprava gradiva za dan odprtih 
vrat in izvedba aktivnosti 
projektnih dni v okviru predmeta; 
2.projektni teden 
-IP MAT: »Grundbegriffe der 
Mathematik und –
rechnungsarten«; 
-IP PSI: »Emotionen«; 
-»Advent, Advent, Lichtlein 
brennt« 
-Sodelovanje pri ostalih 
dejavnostih 

 
 
 
1.a (NEM I), Z. 
Gergar, S. Šamu 
 
2.a (NEM I), B. 
Horváth 
S. Hozjan, 14 zaint. 
dijakov 

 
 
 
Zbir (slovarček) 
»strokovnih« izrazov 

September – 
december 

Priprava dijakov na tekmovanje v 
znanju nemščine 

Članice aktiva  

Januar        
07. 01. 2016 
 
26. 01. 2016 

Izvedba šolskega tekmovanja v 
znanju nemščine (prijava in vnos 
podatkov v strežnik, nadzor na 
tekmovanju, popravljanje nalog; 
Mednarodna videokonferenca v 
okviru projekta »Jugend 
debattiert international JDI« 

Članice aktiva, 15 
dijakov 
 
 
Mentorica projekta, 
alumnus A. 
Osterkorn, 8 dijakov 

2 bronasti priznanji, 8 
dijakov se uvrstilo na 
državno tekmovanje; 
 
Podrobneje v 
posebnem poročilu 



 

Februar 
11. 02. 2016 

Sodelovanje na državnem 
tekmovanju v znanju nemščine 
(GFM Ljutomer) 

8 dijakov, 
spremljevalka B. 
Horváth 

1 zlato, 7 srebrnih 
priznanj, 1 enomesečna 
štipendija v ZRN 

13., 14. 02. 2016 Informativni dan (po programu 
šole) 

B. Horváth in dijaki  

Februar – maj Skupni projekt z DOŠ I 
(Spoznavanje enega od mest v 
nemško govoreči deželi) 

S. Hozjan * Dejavnost ni bila 
realizirana, ker je 
osnovna šola odstopila 

Januar – marec Priprave na državna bralna 
tekmovanja (didaktizacija, 
prezentacija v jezikovni skupini) 

Članice aktiva  

Marec  
 
03. 03. 2016 
 
01– 31. 03. 2016 
 
04. 03. 2016 
 
 
15. 03. 2016 
 
 
31. 03. 2016 

Izvedba državnih bralnih 
tekmovanj (nadzor, popravljanje 
nalog, posredovanje podatkov) 
EPI Lesepreis 
 
Pfiffikus 
 
Kreativna delavnica JDI na 
Goethejevem inštitutu v Ljubljani 
 
Rezultat natečaja »Was verbinde 
ich mit Deutschland« 
 
Šolsko debatno tekmovanje (JDI) 

Članice aktiva v 
svojih jezikovnih 
skupinah 
 
 
Z. Gergar 
 
Z. Gergar, Grega 
Ferenc, 12 dijakov 
DSŠ Lendava in 
gimnazije Novo 
Mesto 
Dr. R. Zühlke, Z. 
Gergar, sodelujoči 
dijakinji 
 
Dr. R. Zühlke, članice 
aktiva, 10 dijakov 

 
 
23 zlatih, 17 srebrnih 
priznanj, 3 pohvale za 
sodelovanje; 
14 dijakov doseglo 
maksimalno možno 
število točk 
 
 
 
2 enomesečni štipendiji 
v ZRN 
 
 
Izbrana 2 dijaka za 
finalni debatni teden v 
Ljubljani 

April 
18. – 22. 04. 2016 
 
 
 
21. 04. 2016 
22. 04. 2016 

3.projektni teden 
Tematizacija maturitetnega 
romana; 
 
Priprave na splošno oz. poklicno 
maturo; 
Sodelovanje v vzporednih 
dejavnostih; 
Podelitev literarnih nagrad v FD V 
Ljubljani 
Finale JDI v Ljubljani 

 
Z.Gergar, dijaki 4. l. 
gimnazije (NEM I vn) 
Članice aktiva 
 
 
5 dijakov, B. Horváth 

 
 
 
 
 
3 nagrajeni dijaki naše 
šole 
2 polfinalista projekta 

Maj 
10. 05. 2016 

Podelitev diplom DSD II; priprava 
(kratkega) kulturnega programa 

Dr. R. Zühlke, 
prejemniki diplom, 6 
dijakov 3.a 
(program), članice 
aktiva 

Posebno poročilo 

Junij 
6. – 10. 06. 2016 
 
21. 06. 2016 
 

IP ZGO: »Deutschland im 19. 
Jahrhundert« 
                (Zeittafel, 
Industrialisierung, Familie,  
                 Schule im 19. Jh.) 
IP FIZ: »Inovativni v fiziki« 

Z. Gergar, T. Tomšič, 
3.a (NEM I) 
 
S. Hozjan, D. Bernad. 
2.a (NEM I) 

Plakat(i) v NEM I 

 
Zapisala: Z. Gergar 

 
 
 



 

7.5. Poročilo o delu aktiva učiteljev matematike v šolskem letu 2015/2016 
 
Člani aktiva: Helena Antolin Tibaut, Simona Šamu 

Vodja aktiva: Sandra Sabo 

Sestanki aktiva: Člani aktiva se bomo sestajali vsaj dvakrat mesečno oz. po potrebi večkrat. 

REALIZACIJA NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI 

Aktivnost (kratek 
opis) 

Kdaj Vodja Sodelujoči Evalvacija  

Uskladitev letnih, 
tematskih in učnih 
priprav 

Na začetku 
šolskega leta  

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Za tekoče šolsko leto je usklajeno na  
2. sestanku aktiva. 

Uskladitev kriterijev za 
preverjanje in 
ocenjevanje znanja 
dijakov ter izpitov 

Na začetku 
šolskega leta 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Za tekoče šolsko leto je usklajeno na  
2. sestanku aktiva. 

Sestava načrta timskih 
povezav in projektnih 
dni  

Na začetku 
šolskega leta  

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Za tekoče šolsko leto je usklajeno na  
2. sestanku aktiva. 

Sestanki, sprotna 
izmenjava informacij 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Redno smo se dobivale (zapisniki) in 
sproti izmenjevale informacije. 

Ažuriranje kronike 
dogodkov 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Vse dogodke smo skrbno in sprotno 
ažurirale, razen zadnjih nekaj, kjer nam je 
zmanjkalo časa, vnos pa kasneje ni bil 
dovoljen. 

Priprava, pregled 
pisnih nalog in izpitov 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Pisne naloge smo si pregledale in 
komentirale. 

Lektoriranje gradiv za 
ustni del izpita 
poklicne mature v 
obeh jezikih  

November 
2015  

 Aktiv slavistov 
in aktiv učiteljev 
madžarskega 
jezika 

Ni bilo realizirano. 

Sodelovanje v projektu  
Medkulturna 
komunikacija v 
Karpatskem bazenu, 
priprava učne ure 

Oktober 2015  Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Opravljeni učni uri iz vsebine Zlatega reza 
dijakom, ki so bili na šoli v okviru projekta 
Medkulturna komunikacija v Karpatskem 
bazenu. 

Sodelovanje v projektu 
IP- inovacijski projekt 

Celotno šolsko 
leto 

Nataša 
Prendl 
(Simona 
Šamu) 

Zorka Gergar 
Renata Halász 
Simona Šamu 

V 1. a-razredu je bil izveden projektni dan 
v okviru inovacijskega projekta. 

Sodelovanje v projektu 
LINPILCARE 

Celotno šolsko 
leto 

Alenka 
Lovrenčec 
(Sandra 
Sabo) 

Helena Antolin 
Tibaut 
 
Simona Šamu 

V okviru projekta LINPILCARE smo 
opravile vse naloge, ki so bile zastavljene 
v projektu.  

Sodelovanje v projektu 
*UStart – Izzivi 
podjetnosti za mlade 

Celotno šolsko 
leto 

Daniel 
Bernad 
 

Helena Antolin 
Tibaut 
 

Za projekt je bila predvidena Helena 
Antolin Tibaut, vendar potem ni 
sodelovala, saj ni poučevala v izbranem 
razredu za projekt. 

Analiza rezultatov 
predmaturitetnih in 
maturitetnih 

Na začetku 
šolskega leta in 
skozi celotno 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Med drugim smo tudi za potrebe 
projekta LINPILCARE analizirale rezultate 



 

preizkusov iz splošne 
in poklicne 
mature 

šolsko leto 
sproti 

predmaturitetnih in maturitetnih 
preizkusov iz splošne in poklicne mature. 

Analiza stanja 
razpoložljive literature 
za dijake in učitelje 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Opravljeno na začetku šolskega leta. 

Izvedba  medsebojnih 
hospitacij 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Zaradi vseh ostalih dejavnosti ni bilo 
realizirano. 

Medpredmetno 
povezovanje in timsko 
poučevanje 

Celotno šolsko 
leto  

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 
Različni 
strokovni 
delavci glede na 
povezavo 
 

Vsi načrtovani projektni dnevi (Vegova 
pot, Statistika/Obdelava podatkov) in 
medpredmetne povezave so bile 
izvedene. 

Prevod  prenovljenega 
učbenika Linea za prvi 
letnik gimnazije (Linea 
novum).  

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 
Mária Pisnjak 
Mija Longyka 

Realizirano delno. 

Udeležba na 
strokovnih srečanjih in 
strokovnih 
izobraževanjih, 
različnih seminarjih 

Celotno šolsko 
leto 

 Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Udeležile smo se vseh na šoli načrtovanih 
strokovnih srečanj in izobraževanj. 

Izpeljava ekskurzije 
Vegova pot v okviru 
projektnega dne po 
LDN  

Oktober 2015 
(predvidoma 
15. 10. 2015) 

Simona 
Šamu 
 

Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Aktiv športne 
vzgoje 
Lokalni vodnik 

Izvedeno. 

Sodelovanje  z ostalimi 
Aktivi in s šolsko 
knjižnico 

Celotno šolsko 
leto 

Sandra Sabo 
 

Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 
Klara Kepe 
Vsi aktivi 

Sodelovale smo z drugimi aktivi in tudi s 
knjižnico. 

Osvežitev  podatkov 
tekmovalcev   
preko strežnika DMFA 
in v ZOTKiS 

Najkasneje 
februar 2016 

 Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Podatke na strežnikih smo osvežile. 

Razpisale bomo foto 
natečaj z matematično 
tematiko ter pripravile 
razstavo.  

 Helena 
Antolin 
Tibaut  

Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Aktiv je bil mnenja, da letošnji natečaj 
izpustimo, saj ni bilo prave in izvirne 
ideje.  

Spodbujanje dijakov za 
sodelovanje na 
tekmovanju Hitro in 
zanesljivo računanje. 

Celotno šolsko 
leto 

 Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Na tem področju še moramo delati bolj 
zagnano in vztrajno. 

Priprava dijakov na 
različna tekmovanja 

Celotno šolsko 
leto 

 Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Z dijaki delale individualno. 



 

Izvedba izbirnega 
tekmovanja iz logike in 
lingvistike 

25. 9. 2015 Sandra Sabo Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Izvedle smo izbirno tekmovanja iz logike 
in lingvistike. 

Izvedba 
Mednarodnega 
matematičnega 
kenguruja (kategorija 
A, B in C). 

17. 3. 2016 Simona 
Šamu 

Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Izvedle smo Mednarodni matematični 
kenguru. 

Izvedba  
mednarodnega 
logičnega tekmovanja 
Genius Logicus 

November 
2015-januar 
2016,  
Marec-april 
2016 
 

Helena 
Antolin 
Tibaut 

 Izveden del A mednarodnega logičnega 
tekmovanja Genius Logicus. 

Izvedba šolskega 
tekmovanja iz 
finančne matematike 

10. 3. 2016 Helena 
Antolin 
Tibaut 

 Ni bilo interesentov. 

Sodelovanje na 
področnem 
tekmovanju znanja 
matematike za Vegova 
priznanja  

30. 3. 2016 Sandra Sabo  Ni bilo področnega tekmovanja zaradi 
sprememb pravilnika o tekmovanjih. 

Spremstvo dijakov na 
državno tekmovanje iz 
logike in lingvistike 

7. 11. 2015 Simona 
Šamu 

 Dijaki so se udeležili državnega 
tekmovanje iz logike in lingvistike. 

Spremstvo dijakov na 
državno tekmovanje v 
znanju matematike za 
Vegova priznanja 

16. 4. 2016 Učitelj 
uvrščenega 
dijaka 

 Dijaki so se udeležili državnega 
tekmovanja znanja iz matematike. Aljaž 
Kardoš je prejel srebrno priznanje. 

 

REALIZACIJA DODATNIH AKTIVNOSTI 

Aktivnost (kratek 
opis) 

Kdaj Sodelujoči Evalvacija  

Nastopi pred gosti 
(npr. Črnomelj, Novo 
mesto…) 

Celotno šolsko 
leto  

Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Opravljeno. 

Dan odprtih vrat 23. 12. 2015 Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Opravile delavnici na temo  
Igra= Matematika. 

Informativni dan 12. in 13. 2. 
2016 

Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Sodelovale pri izvedbi informativnih dni. 
 

Primeri dobrih praks 3. 3. 2016 Sandra Sabo 
 

Na pedagoški konferenci je predstavljen 
primer izvedene strategije za projekt 
LINPILCARE. 

Uvajanje izboljšav in 
samoevalvacije 

Celotno šolsko 
leto 

Helena Antolin 
Tibaut 
Sandra Sabo 
Simona Šamu 

Aktivno sodelovale pri izvedbi projekta 
Samoevalvacija 



 

Bralni izziv 2016 Do konca aprila 
2016 

Sandra Sabo 
 

Dijaki so izbrali in opravili zahteve za 
dosego nagrad v okviru Bralnega izziva 
2016.  

Finančno 
opismenjevanje z 
osnovami obrestno 
obrestnega računa 

6. 6. 2016 Helena Antolin 
Tibaut 
Simona Šamu 

Z nadarjenimi dijaki smo obiskali NLB 
izpostava Lendava, kjer so potekale 
delavnice na temo Finančno 
opismenjevanje z osnovami obrestno 
obrestnega računa. 

 

                                                                                Pripravila vodja aktiva:  

Sandra Sabo 

 
 
7.6. Poročilo aktiva učiteljev naravoslovnih predmetov (biologija, kemija, fizika in naravoslovje) za 

šolsko leto 2015/2016 
 
Člani aktiva: Daniel Bernad, Natalija Pavoševič Žoldoš, Marija Polanec, Sonja Šamu, Ildikó Kovač in 

Sandi Horvatič 

Vodja aktiva: Ildikó Kovač 

Načrt dela in realizacija: 

Aktivnost (kratek 
opis) 

 

izvedba 
medpredmetnih 
povezav 

IP: 1.letnik gimnazija: kemija z ANG in NEM (Natalija P. Žoldoš) 
IP: 2.letnik gimnazija: fizika z ANG in NEM (Daniel Bernad) 
Gastronomi in Trgovci (strokovni predmet + SLO in MAD: prošnja, dnevnik, 
življenjepis), (strokovni predmet + INF + SLO + MAD: poročilo), Marija Polanec 
1.letnik gimnazija: Procentni račun (KEM + MAT), Natalija P. Žoldoš 
3.letnik gimnazija: Eksponentna in logaritemska funkcija (MAT + KEM + BIO + GEO), 
Natalija P. Žoldoš in Ildikó Kovač 

strokovno 
izobraževanje na 
seminarjih 

Učinkovita komunikacija v kolektivu (vsi) 
Izobraževanja za Samoevalvacijo (Natalija P. Žoldoš) 
Poučevanje, učenje in doživljanje fizike (Daniel Bernad) 
Ogled Preglovega inštituta (Marija Polanec) 
Predavanje Amok (vsi) 
Delo z dijaki tujci (vsi) 

udeležba na študijskih 
skupinah 

Študijska skupina za učitelje kemijskih in farmacevtskih šol (Marija Polanec in 
Natalija P. Žoldoš ) 

priprava dijakov na 
tekmovanje iz znanja o 
sladkorni bolezni 

Šolsko tekmovanje: 14 dijakov, trije dijaki so dosegli bronasto priznanje Zala 
Puklavec, Anja Ftičar, Nika Tompa 

priprava dijakov na 
biološko tekmovanje 

Šolsko tekmovanje: 13 dijakov 
Državno tekmovanje: Anja Ftičar, Lara Perša, Oskar Nemec (srebrna Proteusova 
nagrada) 

priprava dijakov na 
Preglovo kemijsko 
tekmovanje 

Šolsko: 28 dijakov 
Državno: Dea Gal, Tadej Horvat, Mišel Hozjan, Oskar Nemec (zlata Preglova 
plaketa) 

priprava dijakov na 
tekmovanje iz fizike 

Šolsko: 18 dijakov, Aljaž Kardoš (bronasto) 
Regijsko: 7 dijakov  



 

priprava dijakov na 
tekmovanje iz 
naravoslovja 

Ni bilo prijav 

priprava dijakov na 
tekmovanje v 
poznavanju flore 

Ni bilo prijav 

Priprava dijakov na 
kemijado 

2.c  Eva Jerebic, Martina Hozjan, Filip Koša (7.mesto) 

sodelovanje na 
informativnem dnevu 
za devetošolce 

Natalija P. Žoldoš: vodila je skupino kemijskih tehnikov 
Daniel Bernad in Marija Polanec, Sandi Horvatič: eksperimenti kemija in fizika 
Ildikó Kovač: gastronomi in trgovci – praktična predstavitev poklica, priprava 
pogostitve 

sodelovanje na dnevu 
odprtih vrat  
Tedni dejavnosti 

1. teden dejavnosti: 
Geometrija v praksi – projektni dan (Daniel Bernad) FIZ + strokovni predmeti 
strojništva 
Spoznavam svoj poklic – Marija Polanec (ogled čistilne naprave in Ilirije – pisanje 
poročila; ogled kuhinje in spoznavanje delovnega procesa v vrtcu in Hotelu Lipa; 
priprava obroka – pisanje delavniškega dnevnika) 
Bodi eko! – Natalija P. Žoldoš in Ildikó Kovač, ogled permakulturnega inkubatorja 
Ko si lačen si ful drugačen – Marija Polanec,  Sandi Horvatič (vključeni 1. c in 2. c) 
Znanje je vrednota- projektni dan (Ildikó Kovač), BIO + GEO + pedagoginja 
 

2. teden dejavnosti: 
Eko božič – Marija Polanec, Sandi Horvatič , naravoslovni dan za 1. c in 2. C 
SIVKA – simbol spokoja, ljubezni in čistosti - delavnice (KEM + BIO), Natalija P. 
Žoldoš in Ildikó Kovač, Sandi Horvatič 
Izdelaj svoj prvi svetlobni efekt - delavnice (FIZ + INF), Daniel Bernad 
Božični čira čara – priprava slavnostnega prigrizka, gost Enriko Tot (bivši dijak), 
Marija Polanec 

3. teden dejavnosti: 
V iskanju boljšega sveta – delavnice (FIZ + KEM + BIO), Daniel Bernad, Marija 
Polanec, Natalija P. Žoldoš, Ildikó Kovač in Sandi Horvatič 
Ekovrt - Natalija P. Žoldoš, Ildikó Kovač, Daniel Bernad 

sodelovanje pri 
projektnih in tehniških 
dnevih 

Marija Polanec Sandi Horvatič, : 
DOŠ 1 Lendava (9.razred) Mavrična kemija 
OŠ Genterovci in Dobrovnik Mini eksplozije 
OŠ Beltinci Mavrična kemija + Mini eksplozije 
Daniel Bernad, Sandi Horvatič: 
 OŠ Genterovci in Dobrovnik, DOŠ 1  Lendava: Vernier - gibanje 

sodelovanje s podjetji: 
Lek, Nafta, Čistilna 
naprava in 
Medgeneracijsko hišo 
Sofija 

Realizirano v okviru različnih dejavnosti 

delo z nadarjenimi 
dijaki 

Obisk inštituta IJS in ogled razstave Nikola Tesla 
Ekovrt: načrtovanje, izvedba, vzdrževanje 
Fizikalni tabor (3 dijaki, 3dni, FNM Maribor) 

sodelovanje z 
oddelkom za fiziko 
(FNM) 

Astronomski večer: predavanje in ogled zvezd, Daniel Bernad,  Robert Repnik 

usklajevanje letnih 
učnih načrtov za 
vzgojo in 
izobraževanje 

realizirano 

uskladitev kriterijev za 
naslednje šolsko leto 

realizirano 



 

za ocenjevanje znanja 
dijakov in različne 
izpite 

sodelovanje v  
projektu Uvajanje 
izboljšav in 
samoevalvacije 

Priprava akcijskih načrtov, sprotno izvajanje in evalviranje  

sodelovanje v  
projektu Erasmus+ K2 

Strokovno spopolnjevanje in priprave prijave mednarodnega projekta na razpis 
Erazmus +, K1 na Nizozemskem (20.-27. okt. 2015) 
Med strokovnim spopolnjevanjem smo profesorice spoznale 4 šole (Montessori 
College Arnhem, Bienenweg - Montessory Arnhem, Comenius College Hilversum in 
IPS Hilversum). Tako smo v času obiska in delovnega srečanja spoznale nizozemski 
šolski sistem ter pedagoške pristope, ki smo jih lahko primerjale z našimi. Poleg 
ogledov šol smo veliko časa posvetili zastavljanju ciljev in pričakovanj novega 
mednarodnega projekta ter zapisu ključnih dogovorov in informacij, ki se jih bomo 
držali pri prijavi v letu 2016 Možnost spopolnjevanja in povabilo k novemu 
mednarodnemu projektu smo si profesorice prislužile na podlagi zelo uspešnih 
sodelovanj v Slovenskih učnih krogih/Global Teenager Project 2012–2014 (M. Gaál, 
I. Kovač, G. Zver) in Children's Rights 2015 (M. Gaál, I. Kovač, G. Zver, S. Vida). 

sodelovanje v  
projektu UStart – Izzivi 
podjetnosti za mlade 

Anketiranje dijakov (2.a) in profesorjev o podjetnosti 

                                                                                                      

      Zapisala: Ildikó Kovač 

 
7.7.  Poročilo aktiva učiteljev družboslovnih predmetov (zgodovine, sociologije, filozofije,  

geografije, psihologije, umetnostne vzgoje in družboslovja ) o opravljenem delu v šolskem letu 
2015/2016 

 
 

Aktivnost 
(kratek opis) 

Kdaj Kje Vodja Ostali sodelujoči Opis dejavnosti Opažanja in 
predlogi 

Sodelovanje 
z DIC; 

   Bernadetta 
Horváth, Mária 
Gaál 

Skozi celotno šolsko leto 
smo sodelovali z DIC in 
opravljali naloge v skladu z 
navodili RPK SM za 
zgodovino in geografijo. 

 

Sodelovanje 
pri izvedbi 
tekmovanj 
na šolski, 
regijski in 
državni 
ravni; 

    Tekom šolskega leta smo 
sodelovali na naslednjih 
tekmovanjih: 

 Šolsko 

tekmovanje iz 

zgodovine (tema: 

1. sv.v.) (januar 

2016);  

 Državno 

tekmovanje iz 

zgodovine v 

Brežicah (april 

2016) – sodelovali 

so trije dijaki iz 

gimnazije in trije 

 
 
 
Problematika 
odnosa 
dijakov 
strokovnih 
programov. 
 
Zaradi 
preobremenje
nosti se četrti 
letniki niso 
udeležili 
tekmovanja. 
 
 



 

iz strokovnih 

programov; 

 Šolsko 

tekmovanje iz 

geografije (tema: 

znamenitosti 

Slovenije) 

(februar 2016); 

 Regijsko 

tekmovanje iz 

geografije v 

Mariboru (marec 

2016); 

 

 Magyar 

történelmi 

vetélkedő 

(november 2015); 

 »Tündérpalota a 

Duna partján« c. 

pályázat (oktober 

2016) 

 
 
 
 
 
 
Težavna 
sestava skupin 
po tri dijake. 
Predlagamo 
spremembo 
načina izvedbe 
tekmovanja.  

Sodelovanje 
v povezavi z 
zalsko 
županijo 
(Hód Napja); 

April/m
aj 2016 

Iklód-
bördőce 

Gaál 
Mária 

Sibila Sabo 2016 júniusában három 
háromfős szakközépiskolás 
csapattal részt vettünk a 
»Hód Napja« c. 
természetjáró földrajzi 
vetélkedőn. 

 

Sodelovanje 
pri 
načrtovanju 
in izvedbi 
OIV in ID; 

Celotn
o 
šolsko 
leto  

DSŠ 
Lendava 

Tibor 
Tomšič 

Vsi člani aktiva Spremljanje dijakov na 
strokovnih ekskurzijah (2. 
a – Primorska in Benetke) 

 

Mentorstvo 
študentom 
na 
pedagoški 
praksi; 

 DSŠ 
Lendava 

 Vsi člani aktiva z 
ustreznim 
nazivom 

/  

Udeležba na 
strokovnih 
izobraževanj
ih in 
študijskih 
skupinah; 

   Vsi člani aktiva Poleg strokovnih 
izobraževanj na šoli smo 
se udeležili srečanj 
študijskih skupin 
(zgodovina) in strokovnih 
izobraževanj, terenskega 
dela (geografija, 
zgodovina) 

 

Priprava 
razstav; 

Celotn
o 
šolsko 
leto  

DSŠ 
Lendava 

 Vsi člani aktiva V letošnjem šolskem letu 
smo pripravili naslednje 
razstave na šoli: 

 Dan spomina na 

žrtve Holokavsta 

(januar 2016); 

 



 

 Dan Zemlje (april 

2016); 

 Gruzija, Armenija,  

Islandija (razstava 

na drugem 

hodniku); 

 25. let Slovenije 

(učilnica ZGO) 

(junij 2016) 

Organizacija 
potopisnih 
in drugih 
predavanj; 

V 
sklopu 
projekt
nih dni, 
in ob 
drugih 
dejavn
ostih. 

DSŠ 
Lendava 

  V letošnjem šolskem letu 
smo pripravili in sodelovali 
na naslednjih predavanjih: 

 Predavanje ob 

obletnici 

revolucije leta 

1956 (v 

sodelovanju s 

Konzularno 

pisarno 

Madžarske; 

 Predavanje 

veteranov vojne 

za Slovenijo (v 

sklopu tedna 

dejavnosti); 

Iz finančnih 
razlogov si ne 
moremo 
privoščiti 
svetovno 
znanih 
predavateljev 
(npr. Tomo 
Križnar, Arne 
Hodalič) 

Organizacija 
in izvedba 
projektnih 
dni na šoli v 
skladu z LDN 

Celotn
o 
šolsko 
leto  

DSŠ 
Lendava 

Tibor 
Tomšič 

Vsi člani aktiva Naš aktiv je sodeloval pri 
izvedbi vseh treh tednov 
oz. dnevov dejavnosti z 
različnimi delavnicami 
(kuhinje sveta, Simbioza, V 
iskanju boljšega Sveta, 
barvanje sten pri 
telovadnici,…) 
 

Izpostavili bi 
problematiko 
teme, ki se 
ponavlja pri 
delavnicah več 
predmetov – 
predlagamo, 
da se sklopi 
teme najprej 
razdelijo na 
ravni 
učiteljskega 
zbora, nato se 
naj začne 
načrtovanje 
na ravni 
aktivov.  

Sodelovanje 
z lokalnimi 
kulturno-
umetniškimi 
inštitucijami; 

    Sodelovali smo z 
izvajalkami ljudske obrti (v 
okviru dnevov dejavnosti) 

 

Sodelovanje 
pri 
medpredme
tnih 

Celotn
o 
šolsko 
leto  

DSŠ 
Lendava 

Tibor 
Tomšič 

Vsi člani aktiva Sodelovali smo pri 
sledečih medpredmetnih 
povezavah: 

 



 

povezavah 
in 
kolegialnih 
hospitacijah; 

 IP (PSI, ZGO – 

ANG, NEM); 

 Sodelovanje z 

aktivom slavistov 

(Ločil bom peno 

od valov, Ana 

Karenina); 

 BIO-KEM-MAT-

GEO; 

Sodelovanje 
v projektih 
na šoli ; 

  Tibor 
Tomšič 

ZŠRS, prof. 
Borut Juvanec 

Sodelovanje v projektu 
»Pomurje kot kulturni 
biser Slovenije; 

 

Sodelovanje 
pri 
organizaciji 
ob 
svetovnem 
dnevu 
Romov – 
glede na št. 
romskih 
dijakov; 

8. april Lendava Vesna 
Šašić 
Göntér 

 Tudi letos smo sodelovali 
pri pripravi in izvedbi 
proslave ob svetovnem 
dnevu Romov. Priprave so 
trajale od januarja do 
aprila. Sodelovale so 
osnovne šole, vrtci, 
glasbena šola in mi. 

 

Sodelovanje 
pri pripravi 
tekmovanja 
iz madžarske 
zgodovine  

18. 11. 
2015 

DSŠ 
Lendava 

Tibor 
Tomšič 

 T. Tomšič je bil član žirije 
osnovnošolskega 
tekmovanja na DOŠ 
Prosenjakovci. 

Letos nas niso 
povabili k sami 
pripravi 
tekmovanja. 

Sodelovanje 
pri 
nadaljevanju 
projekta SUK 
– GTP; 

    /  

Šolski pevski 
zbor 

 Tjaša 
Šimonka 

  Šolski pevski zbor, 
sestavljen iz dijakov in 
profesoric naše šole je 
nastopil na številnih 
šolskih prireditvah. 

 

 
 

Vodja aktiva: 
Tibor Tomšič 

 

 
7.8.  Poročilo  aktiva učiteljev športne vzgoje o opravljenem delu v šolskem letu 2015/16 
 
V letu 2015/2016 smo na področju športa bili na Dvojezični srednji šoli Lendava zelo aktivni. 
 
-   Na sestankih v avgustu in septembru smo usklajevali učne načrte po posameznih skupinah in  
predlagali  spremembe  glede kombinacije oddelkov. Sprejeli smo tudi skupne minimalne   
standarde znanja in kriterije za ocenjevanje,. 
-   organizirali smo  tri  športne dni.  
    Jesenski športni dan smo organizirali oktobra kot pohod in vadbo aerobike in lokostrelstva, 
zimskega kot drsanje,smučanje in pohod, ter spomladanskega kot  plavanje in odbojka na mivki, 



 

-  v sklopu projekta Treh mest Lendava Varaždin Zalaegerszeg  smo se z dijaki udeležili na športnih  
tekmovanjih, 
-   za dijake smo organizirali tudi  popoldanske  prostovoljne aktivnosti kot so: košarka, badminton, 
odbojka in atletika. Vse aktivnosti so potekale 1 x tedensko po 2 uri. 

   Z dijaki 1. In 2. letnika  letnikov smo se udeležili pohoda Miška Kranjca, z dijaki 3. in 4. Letnikov pa 
pohoda proti zasvojenosti.  

Z dijaki smo sodelovali tudi na mnogih regijskih in državnih tekmovanjih: 
   

10.10.2015 Miškov pohod Velika Polana Tudi to leto smo se udeležili tradicionalnega 
Miškovega pohoda. Pot od rojstne hiše Miška 
Kranjca do razglednega stolpa Vinarium smo z 
dijaki 1. e- in f-razreda ter 2.letnikiov prehodili v 
dobrih treh urah. 

12.10.2015 Športni dan Lendava Športni dan je bil organiziran v obliki delavnic iz 
aerobike za dijakinje šole, V skupini je bilo 32 
dijakinj. V skupini za lokostrelstvo in strelstvo je 
bilo po 25 dijakov ali dijakinj, ki so se pri izvedbi 
dejavnosti po uri in pol med seboj zamenjali. Vsi 
ostali dijaki so bili na pohodu po Lendavskih 
goricah. 
Pri novem stolpu je bila postavljena okrepčilna 
postojanka. 

14.10.2015 Simbioza Giba Lendava Dijaki 3. a-razreda so povabili svoje dedke in babice 
k uram športne vzgoje in se skupaj razgibali. 

19.10.2015 Športna srečanje 
treh mest 

Zalaegerszeg Z dijaki smo se udeležili mednarodnega športnega 
srečanja dijakov treh mest (Zalaegerszega, 
Varaždina in Lendave), tekmovali so v atletiki in 
košarki. 
Skupaj je sodelovalo 23 dijakov in dijakinj. V 
košarki smo odigrali dve srečanji in obe izgubili, v 
atletiki pa smo tekmovali v sledečih panogah: met 
krogle (M + Ž), teku na 800 m (M + Ž) in skoku v 
daljino z zaletom (M + Ž). 

5.11.2015 Judo Koper Naši judoisti so na državnem prvenstvu v Kopru kar 
dvakrat stopili na zmagovalni oder. Mihael Zver se 
je v kategoriji do 50 kg veselil zlati kolajni, Aljaž 
Farkaš pa v kategoriji do 55 kg bronasti. V 
kategoriji do 66 kg je dobro nastopil tudi Tilen 
Farkaš, a je žal odločilno borbo za tretje mesto 
izgubil in bil 5. Za šolo sta nastopila še Manuel in 
Marcel Lešnjak Čizmašija, a tokrat z manj uspeha. 

14.11.2015 Pohod proti 
zasvojenosti 

Lendavske 
gorice 

Pohoda proti zasvojenosti so se udeležili vsi razredi 
razen drugih letnikov in 1. e- in f-razreda. Pohod je 
bil organiziran v sodelovanju s policijo in 
Planinskim društvom Lendava in je potekal po 
Lendavskih goricah.  
Pohoda so se udeležili tudi predstavniki društva 
upokojencev in 3. a-razreda v sklopu projekta 
Simbioza gibanja. 



 

19.11.2015 Športno 
sodelovanje treh 
mest 

Varaždin V okviru sodelovanja treh mest smo 19.11. 2015 z 
dijaškim nogometnim moštvom in ekipo za 
kegljanje obiskali sovrstnike v Varaždinu. 
Tekmovanje je potekalo v novi športni dvorani v 
Varaždinu. 11 dijakov nogometašev je odigralo dve 
srečanji z vrstniki iz Zalaegerszega in Varaždina, v 
kegljanju pa so se pomerile mešane ekipe 3 deklet 
in fantov iz vseh treh mest. 
Po srečanju je bila zakuska, potem še druženje. 

26.11.2015 Odbojka Ljutomer Gimnazija Franca Miklošiča v Ljutomeru je bila 
domačin pomurskega prvenstva v odbojki za 
dijakinje. Našo šolo so zastopale: Laura Jeneš, Tia 
Gyurkač, Patricija Sobočan, Larisa Sobočan, Samira 
Hartmann in Jesika Kustec.  
V skupinskih bojih so naša dekleta dobro igrala in si 
po zmagi in porazu izborila možnost igranja za 
tretje mesto. Žal po slabšem začetku tekme kljub 
občutno boljšemu nadaljevanju niso uspele 
zmagati in bile 4. 

2.12.2015 Odbojka Lendava Naša šola je gostila odbojkarske ekipe vseh 
pomurskih srednjih šol, ki so se na regijskem 
prvenstvu potegovale za naslov najboljše ekipa 
Pomurja za dijake. 
Zmagala je ekipa Gimnazije Murska Sobota, ki je v 
razburljivem finalu premagala Srednjo poklicno in 
tekniško šolo Murska Sobota. 
Naši dijaki so po dokaj neugodnem žrebu žal 
tekmovanje končali z dvema potazoma v 
skupinskem delu in se niso uvrstili v finalne boje. 
Za ekipo so nastopili: Attila Bogdan, Mátyás Feher, 
Grega Guld, Zvonimir Lukač,  Kevin Režonja, Tim 
Farkaš, Lukas Magdič, Lovro Nerer, Mišel Prendl in 
Nejc Šendlinger. 
Posebna pohvala pa še za Hano Banfi, Tadejo 
Bogar in Laro Nemec, ki so odlično sodile. 

3.12.2015 Sodelovanje treh 
mest 

Varaždin Športnega srečanja dijakov 3 mest ( Zalaegerszeg, 
Varaždin, Lendava) smo se udeležili s 16 dijaki in 
dijakinjami. V Varaždinu smo sodelovali v kegljanju 
in malem nogometu. V malem nogometu smo 
odigrali 2 srečanji in enkrat zmagali ter zasedli 2. 
mesto, v kegljanju pa smo bili 3. 

21.12.2015 Dan za ples Lendava Dijaki so po skupinah s plesnimi učitelji osvojili 
različne plesne korake, sestavili svojo koreografijo, 
na koncu pa nastopili pred celotno šolo. 

8.1.2016 Regijsko prvenstvo 
v Badmintonu 

Lendava Tudi to šolsko leto smo bili domačini regijskega 
prvenstva v Badmintonu za srednje 
šole. Tekmovanja se je udeležilo rekordno število 
dijakov, in sicer 26 dijakov in 18 dijakinj. Naši 
učenci so po tradiciji dosegli dobre rezultate. Med 
dijaki je zmagal Marko Bajs, drugo mesto pa je 
zasedel Jure Lackovič; med dekleti je srebrno 
kolajno osvojila Laura Jeneš, bronasto pa Tadeja 
Bogar. Posebej smo bili pohvaljeni za kolajne, ki 
smo jih ob pomoči aktiva učiteljev strojne 
usmeritve izdelali na 3D-tiskalniku. 



 

25.1.2016 Državno prvenstvo 
v badmintonu 

Medvode Tudi to leto smo se udeležili državnega prvenstva v 
badmintonu ki so ga izvedli v Medvodah. Na 
tekmovanju smo nastopili s petimi dijaki in dvema 
dijakinjama. Po končanih bojih v kvalifikacijskih 
skupinah so iz tekmovanja izpadli Vito Hozjan in 
Tadeja Bogar, v zakljjučne boje pa so se uvrstili 
Nejc Šendlinger, Kevin Režonja, Marko Bajs, Jure 
Lackovič in Laura Jeneš. Najboljši med temi pa je bil 
Jure Lackovič, ki se je prebil do četrtfinala in končal 
z uvrstitvjo od 5. do 8. mesta. 

1.2.2016 Regijsko prvenstvo 
v malem 
nogometu 

Lendava Regijsko prvenstvo v malem nogometu smo 
organizirali v telovadnici DSŠ Lendava. Sodelovalo 
je 8 pomurskih srednjih šol. Tekmovanje je 
potekalo v dveh skupinah. Vsako moštvo je 
odigralo najmanj dve srečanji. 
Naši dijako so izgubili prvo srečanje z moštvom 
Gimnazije Ljutomer in nato premagali Gostinsko 
šolo Radenci in se uvrstili na 5 mesto. Sodelovalo je 
11 naših dijakov.Prvo mesto so osvojili dijaki  z 
STPŠ M. Sobota. 

3.2.2016 Streljanje z 
zračnim orožjem 

Murska Sobota Regijsko prvenstvo v Mursko Soboti. Erik Feher in 
Jožef Feher uvrstila na 1. in 2. mesto 

16.2.2016 športni dan  Areh, Maribor, 
Lendava 

Smučanje - bordanje, ogled športnih filmov, 
drsanje 

14.3.2016 Streljanje z 
zračnim orožjem 

Ljubljana Na državnem prvenstvu v streljanju z zračnim 
orožjem sta odlično nastopila naša dijaka. V 
kategoriji serijske zračne puške je Erik Feher osvojil 
bronasto kolajno, Jožef Feher pa je bil 8. 

30.3.2016 Regijsko prvenstvo 
za SŠ v plavanju 

Radenci Na regijskem prvenstvu za srednje šole v plavanju v 
Radencih so nastopili tudi trije naši dijaki in 
se odlično odrezali. Marko Štihec iz 3. e in Noémi 
Végi iz 1. a sta se vrnila z zlatima kolajnama, Grega 
Guld iz 4. b pa si je priplaval bronasto odličje. 

8.4.2016 Športna 
gimnastika 

Ljubljana Z dijaki 4. a-, 4. b- in 2. g-razreda smo bili v 
Ljubljani na ogledu tekmovanja za svetovni pokal v 
športni gimnastiki. Prav posebno doživetje je bilo 
od blizu in v živo spremljati vrhunske gimnastične 
predstave in se srečati z najboljšimi domačimi in 
tujimi telovadci. 

21.4.2016 Tekmovanje 
Robocup Junior 

Maribor V četrtek, 21. 4. 2016, smo se z dijaki 1. d- ter 3. a-, 
c- in d-razreda udeležili tekmovanja Robocup 
Junior v Murski Soboti. Tekmovanje je potekalo v 
dveh disciplinah. Dijaki 1. d so tekmovali v 
poligonu, dijaki 3. a, c in d pa so tekmovali v plesu. 
V obeh disciplinah so bili zelo uspešni, zasedli so 
prvo mesto. Udeležili se bodo državnega 
prvenstva, ki bo 17. 5. 2016 v Mariboru. 

21.4.2016 Nogomet Rakičan Regijsko prvenstvo v velikem nogometu v 
Rakičenu. DSŠ je zasedla 2. mesto 

13.5.2016 Regijsko prvenstvo 
v atletiki 

Murska Sobota Regijskega prvenstva v atletiki v Murski Soboti smo 
se udeležili s šestimi dijaki. Najboljšo uvrstitev je 
dosegel Mátyás Feher v teku na 400 m, in sicer 3. 
mesto. 



 

6.6.2016 Regijsko prvenstvo 
v odbojki na mivki 

Murska Sobota 6. 6. 2016 smo se udeležili regisjkega prvenstva v 
odbojki na mivki za dijake in dijakinje srednjih šol 
na Ekonomski šoli v Murski Sobotri. Sodelovalo je 8 
dijakov, in sicer 4 dekleta in 4 fantje. Tekmovanje 
se je odvijalo po skupinah, ločeno po spolu. 
Fanthje so izgubili obe tekmi, dekleta pa so izgubila 
in zmagala dve tekmi in se skupnoo uvrstila na 
tretjo mesto. 

13.6.2016 Projektni dan Lendava Medpredmetno povezovanje z drugimi učitelji pri 
izvedbi projektnega dne OBDELAVA PODATKOV 

23.6.2016 Športni dan Lendava Plavanje , odbojka na mivki in mali nogomet na 
ŠRC Lendava 

 
 
Evalvacijsko  poročilo aktiva ŠVZ za leto  šolsko leto 2015 – 2016 
 
V šolskem letu 2015/2016 smo pozornost namenili funkcionalni pismenosti dijakov ter dali poudarek 
na pisanje seminarskih nalog in pisanju opravičil staršev, ter znanju kot vrednoti pri športnih 
dejavnostih.  
Seminarske naloge 
Navodila za pisanje seminarskih nalog smo uskladili z navodili pisanja nalog pri vseh predmetih, 
poudarek pa je bil predvsem na izgledu naloge, ki je morala imeti vse zahtevane podatke na prvi 
strani, usklajeno višino črk, navedbo uporabljene litareture, ter zaključek naloge. 
Ugotovili smo, da je viden napredek pri pisanju omenjenih nalog predvsem pri  vizualnem izgledu 
naloge, premalo pozornosti po smo posvetili vsebini nalog, ki so bile napisane oz. večinoma 
dobesedno prepisane iz internetnih strani in na ta način pri posameznikih nismo dosegli željeni cilj.  
Za leto 2016/2017 smo si zadali , da bomo poskušali dijake usmeriti k pisanju vsebine naloge na 
način, ki bo zahteval tudi opis  njegovega pogleda na določeno vsebino in s tem spodbudili lastno 
mišljenje o temi, ki bo morala biti zapisana v zaključku naloge. 
Pisanje opravičil staršev 
Pri pisanju opravičil smo poskušali poudarek dati na enotni obrazec  opravičila, 
toda, tu smo imeli manj  uspeha, saj  sami nismo  izdelali obrazec in se je zato zgodilo , da so dijaki 
opravičila prinašali na različno napisanih listih papirja,  ter starši niso upoštevali  danih navodil. 
(verjetno  dijaki niso prenesli navodil staršem)  
Za leto 2016/2017 predlagamo, da bi na šoli izdelali enoten obrazec opravičila za izostanke in 
opravičevanje od športne vzgoje in bi bil obrazec za starše dosegljiv na spletni strani šole. Tako bi 
poenotili opravičevanje in ne bi bilo toliko izgovorov, da niso imeli izdelanega obrazca, hkrati pa bi 
dali možnost, da bi starši v večjem številu opravičila pošiljali tudi preko  e – asistenta.  
 
Znanje je vrednota    
 
Pri športni vzgoji smo posebno pozornost posvetili  razumevanju pomena gibanja in športa ter vplivov 
na zdravje ljudi.  Poudarek je bil na usvajanju športnih znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih 
športnih dejavnostih, učenje osnovnih gibov in pravil pri posameznik športnih panogah in nadgradnja 
že doseženih znanj, ter pridobivanje osnovnih higienskih navad povezanih s športno vadbo. 
Z analizo športno vzgojnega kartona smo poskušali  posamezniku predstaviti 
njegove rezultate, jih primerjati z razultati prejšnjih let in ga v razgovoru prepričati  za intenzivnejšo 
in načrtno ukvarjanje s športom v prostem času predvsem z namenom vpliva športa na zdravje.   
Pri urah športne vzgoje smo osvojili osnovna  znanja iz različnih športov, tako da smo za vsakemu  
posamezniku približali šport, s katerim lahko zadovolji svoje potrebe po gibanju. 
 



 

Konec ure in zaključek dejavnosti smo posvetili razgovorom o higijeni  ter poskušali vsakega 
posameznika prepričati, da s seboj na vsako uro športne vzgoje nosi brisačo in se po končani 
aktivnosti umije .  
 
Po naši oceni so rezultati naših prizadevanj v šolskem letu 2015/2016 le nekoliko  boljši od prejšnjih 
let. Uspeh je viden sicer le pri posameznikih, saj je velika večina dijakov še vedno zelo nemotivirana 
za kakršno koli  aktivno delo, predvsem pa smo nezadovoljni z rezultati  higijenskih navad po športni 
aktivnosti, saj ni bilo vidnega napredka kljub zelo dobrim pogojem za izvajanje le tega. 
 
V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z delom, predvsem pa od dijakov zahtevali striktno 
nošenje brisač v šolo, ki bodo spadale v športno opremo posameznika.  Upamo, da bomo z 
dolgoročnim delom in spodbujanjem  dosegli boljše rezultate. 
 

                                                                   Poročilo sestavila:  
Velimir Horvatič   

Attila Horváth    
 
 

7.9.  Poročilo aktiva učiteljev  strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v ekonomskih 
programih o opravljenem delu v šolskem letu  2015/2016 

 

 
Člani aktiva: Katarina Ferenc, Nives Kuhar, Brigita Laj, Lučka Bačič, Silvija Vučak Virant, Alfred Feher 
 

- v začetku šolskega leta smo uskladili letne učne priprave na vzgojno-izobraževalno delo in k 

pripravam dodali akcijske načrte, ki smo jih uskladili na ravni aktiva. Pri tem smo upoštevali 

dva cilja na ravni šole (funkcionalna pismenost in znanje kot vrednota). 

- uskladili smo kriterije  za preverjanje in ocenjevanje  po posameznih izobraževalnih programih 

(ET, ET, ST, MEH  PTI, model SPI, gimnazija, kemijski tehnik)     

- sodelovali smo  z drugimi aktivi v medpredmetnih in timskih povezavah (ŠVZ - MAT - INF, PSO 

- MKNJ, PPP - GP-  MKNJ - FKNJ, UIKT - PB,  UIKT - PRO, EKP-PIR); 

- sodelovali smo  znotraj in izven aktiva pri izvajanju izobraževalnega dela; 

- sodelovali smo  pri pripravi in izvedbi  projektnih dni in tednov dejavnosti ter dnevu odprtih 

vrat; 

- sodelovali smo  z mentorji dijakov na praktičnem usposabljanju  z delom. Dijake obiskali na 

PUD-u (3.c, 1. g - ET, 3.e (Trgovec) so obiskale Lučka Bačič, Nives Kuhar, Katarina Ferenc in 

Brigita Laj; 

- v sklopu praktičnega pouka so dijaki 2.e razreda - gastronomi  na učnih mestih, kjer opravljajo 

praktično usposabljanje z delom pripravili in postregli jed po  lastnem izboru. Dijake sta obiskali 

učiteljici Lučka Bačič in Nives Kuhar; 

- dijake programa ET in Trgovec smo spremljali na obisk Mednarodnega obrtnega sejma v Celju; 

- sodelovali  smo pri pripravi informativnega dneva za programe ET, Trgovec in Gastronom -

hotelir, Tehnik mehatronike ter tehniških dnevov za osnovnošolce (področje programiranja); 

- pripravljali smo  dijake na šolska in državna tekmovanja iz strokovnih modulov (materialno 

knjigovodstvo in tehnika prodaje). Dve dijakinji iz programa Ekonomski tehnik sta se udeležili 

državnega tekmovanja iz znanja računovodstva. Pri tehniki prodaje pa sta 2 dijaka iz programa 

Trgovec  prejela srebrno priznanje;  



 

- udeleževali  smo se aktualnih dogodkov v okolju (ogled različnih tematskih razstav na NLB 

Lendava, predavanje o izdelavi poslovnega načrta in komunikaciji v sklopu Pomurske 

madžarske samoupravne narodne skupnosti); 

- povabili smo strokovnjake iz prakse (predavanje Metke Pal o Zaključevanju prodajnih 

pogajanj); 

- sodelovali smo v projektu Podjetniški izzivi za mlade v sodelovanju s Pomurskim tehnološkim 

parkom iz Murske Sobote, kjer so dijaki reševali izzive podjetij iz Pomurja (pripravili so 

Orientacijski zemljevid Term - Lendava in program prireditve za LTO Ljutomer z nazivom Prleški 

etnofest); 

- organizirali smo obiske v podjetjih in drugih institucijah  v lokalnem okolju (Upravna enota 

Lendava, Okrajno sodišče Lendava, Elektromaterial Lendava, Tedi Lendava, Spar Lendava, 

Mercator Lendava, uredništvo Népujsága, Hungarikum, Eko-Park Lendava); 

- v sklopu aktiva je Brigita Laj organizirala izvedbo naravoslovnega dneva - dijaki so po programu 

interesnih dejavnosti obiskali podjetji Lek d. d. v Trimlinih in Eko-Park Lendava; 

- v sklopu aktiva je Katarina Ferenc sodelovala v projektnem timu za Ekovrt na šoli, kjer je 

pripravila seznam potrebnega materiala, ki ga je tudi finančno ovrednotila; pri tem je 

sodelovala tudi nadarjene dijakinja Kaja Kocon, ki je pregledala različne prispele ponudbe; 

- sodelovali smo s posameznimi učitelji iz drugih strokovnih  šol in si izmenjevali izkušnje; 

- udeleževali smo se  seminarjev za poklicno maturo in zaključni izpit ter ostalih strokovnih   

izobraževanj in študijskih skupin; 

- organizirali  smo samo obisk mednarodnega  sejma učnih podjetij v Celju; 

- dodatno smo delali z nadarjenimi dijaki in  dodatno delali z  dijaki s posebnimi potrebami in 

dijaki tujci 

- analizirali smo rezultate predmaturitetnih preizkusov iz poklicne mature za drugo izpitno 

enoto;  

- na podlagi seznanitve koordinatorke Erasmus + s programom in prijavo smo oblikovali cilje in 

poklicne kompetence za dijake programa Ekonomski tehnik, ki bodo naslednje šolsko leto 

sodelovali na mobilnosti v Milanu; 

- v sklopu aktiva je Brigita Laj organizirala strokovno ekskurzijo za programe ET, ST, ET-PTI, MEH-

PTI, ST-PTI in model SPI - obiskali so strokovno šolo v Monoštru, tovarno Opel in hotel 

Gotthárd; 

- spodbujali smo dijake, da pripravijo ekonomske vsebine za šolski časopis in za sodelovanje pri 

bralnem izzivu, ampak niso bili pripravljeni za dodatno  delo; 

- izvedli smo mentorstvo za dijake zaključnih letnikov za pripravo zaključne naloge in izdelka oz. 

storitve za zaključni izpit in poklicno maturo; 

- sodelovali smo  s šolsko knjižnico in aktualizirali strokovno literaturo 

- aktualizirali smo madžarsko strokovno literaturo za posamezne strokovne module.  

 
Vodja aktiva: 
Alfred Feher 

 



 

7.10. Poročilo o delu aktiva učiteljev strokovno-teoretičnih predmetov in praktičnega pouka v 
programih strojništva v šolskem letu 2015-2016 
 

 
Člani aktiva:  
Slavko Režonja, Miran Bukovec, Mario Raduha, Denis Kovač, Franc Šandor,  Blaž Sobočan in Mihela 
Baumgartner 
  
Člani aktiva strojništva smo se sestajali na mesečnih delovnih sestankih (ali pogosteje po potrebi), 
sproti razreševali eventualno problematiko in v glavnem realizirali zastavljeni program dela.  
Iz opravljenega dela bi izpostavili naslednje: 
 

1. Udeleževali smo se študijskih skupin po področjih: 
 
Snovanje in konstruiranje, RPT, Avtomatizacija in robotizacija, Mehatronika, Mehanika, 
Preoblikovanje,Energetika,Tehniško komuniciranje …  

 
 

2. Udeležili smo se strokovnih  izobraževanj: 
 

- priprava pisne pole za drugi predmet Poklicne mature (Strojništvo) 
- ocenjevanje izpita iz drugega predmeta Poklicne mature(Strojništvo) 
- priprava pisne pole za drugi predmet Poklicne mature (Mehatronika) 
- priprava Zaključnih izpitov za Poklicno izobraževanje (Izdelek oz. storitev z zagovorom) 
- izobraževanje s pomočjo strojnega programskega jezika, modeliranja 
- izobraževanje s področja robotike (programiranje C++) 
- izobraževanje s pomočjo strojnega programskega jezika, modeliranje v elektro okolju 
- izobraževanje s pomočjo strojnega programiranja (CamWorks) 
- izobraževanje in sestavljanje za delo s 3D printerjem  
- Novi izzivi ocenjevanja v srednjih poklicnih in strokovnih šolah 
- Učinkovita komunikacija v razredu in kolektivu 
 

3. Predstavitev izobraževalnih programov osnovnošolcem  
 

Na tehniških dnevih smo predstavili vse izobraževalne programe,ki jih izvajamo člani aktiva. 
Predstavitve so potekale v okviru posameznega programa (npr. Mehatronika, Strojni tehnik, Tehnik 
mehatronike), predstavljene so bile teoretične osnove, kakor tudi praktični primeri na realnem 
sistemu.  
Osnovnošolci so v šolskih delavnicah izdelovali enostavnejše polizdelke, kjer so lahko preizkusili svoje 
ročne spretnosti s področja obdelave ali preoblikovanja kovin.  
V okviru promocije tehniških poklicev smo izvajali delavnice na osnovnih šolah. Krožki so potekali iz 
področij računalniškega programiranja, računalniškega modeliranja in robotskega programiranja. 
Sodelovali smo pri predstavitvah izobraževalnih programov po osnovnih šolah. 
 

4. Predstavitev izobraževalnih programov osnovnošolcem na informativnih dnevih 
 

Na informativnem dnevu je bil predstavljen program Strojni tehnik, Tehnik mehatronike ter model 
poklicnega izobraževanja (Inštalater strojnih inštalacij, Avtoserviser, Mehatronik operater, Elektrikar, 
Pečar – polagalec keramičnih oblog), kot tudi  perspektivnost zaposlitve in možnost nadaljnjega 
izobraževanja (izvedli smo tudi demonstracije z učno tehnologijo, ki se uporablja pri izobraževanju 
strokovno-teoretičnih predmetov in pri praktičnem pouku). 
 



 

5. Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi tednov dejavnosti in Dneva odprtih vrat na DSŠ 
 

Dijaki 3. in 4. letnikov programa Strojni tehnik so aktivno pomagali pri izvedbi programa Dneva odprtih 
vrat, predvsem na področju robotike in umetne inteligence, kar so pripravljali v okviru interesnih 
dejavnosti oziroma krožka.  
 
V sklopu prvega tedna dejavnosti smo za dijake 1. in 2. letnikov programov Strojni tehnik, Mehatronik 
operater, Avtoserviser in Pečar - polagalec keramičnih oblog pripravili projektna dneva na temo 
Geometrijske konstrukcije in Izdelava izdelka ter pisanje delavniškega dnevnika in prošnje. Za dijake 
tretjih in zaključnih letnikov programov Strojni tehnik,Tehnik mehatronike,Mehatronik 
operater,Avtoserviser,Inštalater strojnih inštalacij smo v sklopu prvega tedna dejavnosti pripravili 
projektna dneva, kjer so dijaki pripravili raziskovalne naloge  na temo Alternativni viri energije. 
 
V sklopu drugega tedna dejavnosti smo  v sklopu Dneva odprtih vrat pripravili sledeče delavnice: 
- ABC Terminator, kjer so udeleženci delavnice  spoznali abecedo strojnega jezika na primeru 

programiranja CNC stružnice 

- 3D-Print, kjer so udeleženci na sodobnem računalniškem paketu SolidWorks spoznali postopek 

modeliranja in modelirali enostaven izdelek za 3D tisk. Udeleženci so spoznali princip oblikovanja 

od ideje do izdelka 

- ROBOTIKA – Robosled, kjer so udeleženci delavnice spoznali osnove delovanja in programiranja 

robotov ter izdelali program za robotsko sledenje po načrtovani poti 

- Pena party – Izdelava penečih se kopalnih kroglic, kjer so udeleženci delavnice  izdelovali peneče 

se kopalne kroglice 

V okviru tretjega tedna dejavnosti smo z dijaki obiskali lokalna podjetja in sodelovali pri izdelavi 
ekovrta. 

6. Urejanje delovnega okolja 
 

Celotno šolsko leto je potekalo urejanje šolskih kabinetov, delavnic, učnih pripomočkov in naprav ter 
izbira literature za učbeniški sklad.  
Aktivno smo sodelovali pri kompletiranju in reklamiranju opreme šolskih delavnic. 
Nadgradila se je programska oprema, SolidWorks licence, SolidWorks Elektronics, CamWorks, 
nadgradnja CNC-ja in inštalacija 3D tiskalnika. 
Opravili smo popravilo športnih rekvizitov.  
S pomočjo 3D tiskalnika smo izdelovali izdelke za šolske potrebe.  
 

7. Sodelovanje na srečanjih in tekmovanjih 
 

Aprila se dijaki,ki obiskujejo krožek robotike udeležili regijskega tekmovanja Robocup Junior v Murski 
Soboti in se v obeh disciplinah uvrstili na državno tekmovanje.  
V mesecu maju so se naši dijaki predstavili na Forumu mehatronike v Novem mestu. Na tekmovanju 
so dijaki predstavili svoj izdelek, ki so ga izdelali pri praktičnem pouku. 
V mesecu maju je potekalo odprto državno tekmovanje učencev osnovnih šol in dijakov srednjih šol v 
konstrukciji in vožnji z mobilnimi roboti ROBOsled in RoboCupJunior na Fakulteti za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko v Mariboru. Udeležili so se ga tudi naši dijaki, ki so tekmovali v dveh 
kategorijah: 

- 1. mesto v kategoriji ROBOCUP JUNIOR NASTOP je osvojila ekipa LEGO TEAM (Simon Vuk, Nejc 
Šendlinger, Lara Šimon in Dominika Černi) 



 

- v kategoriji ROBOCUP JUNIOR REŠEVANJE ČRTA pa je ekipa TEAM DSŠL (Aljaž Kardoš in Etjan Kiralj) 
osvojila 4. mesto 

V mesecu maju je  naš dijak sodeloval na državnem tekmovanju PIKO v Kopru. 

Naši dijaki so se po zmagi na državnem prvenstvu  konec junija udeležili svetovnega prvenstva v 
tekmovanju programiranja robotov RoboCup Junior  v nemškem Leipzigu,kjer sta jih spremljala Mario 
Raduha in Blaž Sobočan. 

8. Organizirali smo strokovne ekskurzije 
 

V okviru tretjega tedna dejavnosti smo z dijaki obiskali podjetja Artex, Varis, GPI Oletič, Elektromaterial, 
Virs in Varstroj. 
Aprila smo z dijaki 1. d, 3. d in 4. d obiskali podjetje Lek, d. d. 
Aprila so dijaki 1. d, 1. f, 1. g, 2. g, 3. d in 4. d-razreda ter gostje iz madžarske šole Rudnay Gyula 
Szaképző Iskola és Kollégium Tab, obiskali 18. sejem Energetika in 17. sejem Terotech-Vzdrževanje v 
Celju,ter si ogledali ponudbo in novosti domačih in tujih ključnih predstavnikov energetike in 
industrijskega vzdrževanja. 

25.4. smo opravili tudi strokovni obisk Srednje poklicne šole III. Béla Szakképző Iskola v Monoštru. V 
okviru tega obiska smo obiskali tudi tovarno motorjev Opel, kjer smo dobili vpogled v avtomatizirano 
in robotizirano proizvodnjo motorjev za Oplova vozila. 

9. Delo v šolskih delavnicah 
 
V šolskih delavnicah so dijaki po potrebi izdelovali konstrukcije oz. potrebne pripomočke za nemoteno 
delo pri pouku,prav tako so se v šolskih delavnicah pripravljali na razna tekmovanja. 

 
 

10. Priprave na PM 
 
V mesecu oktobru smo pripravili teme za četrti predmet Poklicne mature za programa Strojni tehnik 
in Tehnik mehatronike,prav tako za Zaključni izpit za  programe poklicnega izobraževanja(Mehatronik 
operater,Avtoserviser,Inštalater strojnih inštalacij) na osnovi katerih so dijaki izdelali seminarske 
naloge. 
Od februarja dalje smo člani aktiva pripravljali gradivo za drugi predmet Poklicne mature za programa 
Strojni tehnik in Tehnik mehatronike-za slednjega smo Poklicno maturo izvajali prvič. Poklicno maturo 
smo izvedli v spomladanskem roku, pri tem pa upoštevali navodila in smernice, ki smo jih lahko slišali 
na izobraževanjih, kakor tudi priporočila na spletni strani CPI-ja. 
Na novo smo pripravili  nabor vprašanj za ustni del izpita v programu Tehnik mehatronike in ažurirali 
vprašanja v programu Strojni tehnik. 
 
 
 

Vodja aktiva STR: Slavko Režonja  
 



 
8. POROČILO  O REALIZACIJI  STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA IN IZPOPOLNJEVANJA STROKOVNIH DELAVCEV DVOJEZIČNE SREDNJE ŠOLE LENDAVA  V Š. 

L. 2015/2016 -  A TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA A 2015/2016-OS TANÉVBEN 
 

 

8.1. Strokovna izobraževanja posameznih strokovnih delvcev 

 
Program strokovnega izobraževanja, ki je sestavni del letnega delovnega načrta je bil med šolskim letom delno aktualiziran in je v glavnem realiziran 

 
Učitelj/ica A Naziv programa strok.izp. (po katalogu) 

B Udeležba na sestankih študijskih skupin 
C Druge oblike izobraževanja 

Datum ali 
rok izvedbe 

Kraj izvedbe Št. 
dni 

Št. 
ur 

Točke za 
 napre- 
dovanje 

Helena Antolin Tibaut 
 

B 
Študijska skupina za matematiko 
 
C  
Učinkovita komunikacija v razredu in kolektivu 
 
Izobraževanje in delo z dijaki priseljenci v SŠ 
 
Izobraževanje zunanjih ocenjevalcev 

 
23. 8. 2016 
 
 
2. 11. 2015, 1. 
2. 2016 
 
8. 3. 2016 
 
10. 6. 2016 
 

 
Slovenska Bistrica 
 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
Murska Sobota 

 
1 

 
 

2 
 
 
 

1 

  
 
 

Lučka Bačič  
 

A 
Učinkovito komuniciranje v razredu 
Posvet za predsednike in tajnike  šolskih komisij za zaključni izpit 
 
B 
Študijska skupina modula Prodaja blaga 
 
Študijska skupina organizatorji PUD-a - strojništvo 
 
C 
Pripravljalni obisk Erasmus+ 
 
Valorizacijska konferenca Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj 

 
4.11.2015 
23.3.2016 
 
 
8.4.2016 
 
6.11.2015 
 
 
23. do 
25.9.2015 
19.10.2015 

 
DSŠL 
Maribor 
 
 
Parma 
 
Ptuj 
 
 
Budimpešta 
 
Brdo pri Kranju 

 
/ 
/ 
 
 
1 
 
/ 
 
 
3 
 
/ 

 
4 
4 
 
 
/ 
 
4 
 
 
/ 
 
4 

 



 

Pripravljalni obisk Erasmus+ 
 
Delavnica za prijavitelje na Erasmus+ KA2 
Delavnica za prijavitelje na Erasmus+ KA1 
Delavnica Usposabljanje za  uvajanje izboljšav in samoevalvacijo 
Delavnica Usposabljanje za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo 
Konferenca Sodelovanje je ključ do uspeha 
Diseminacijska konferenca projekta WBL, Skills4work 

18. do 
21.11.2015 
26.11.2015 
9.12.2015 
28.1.2016 
13.4.2016 
25.5.2016 
10.6.2016 

Dunaj 
 
Maribor 
Maribor 
Brdo pri Kranju 
Brdo pri Kranju 
Laško 
Ljubljana 

3 
 
/ 
/ 
1 
1 
1 
/ 

/ 
 
4 
4 
/ 
/ 
/ 
4 

Mihela Baumgartner A) Novi izzivi ocenjevanja v srednjih poklicnih in strokovnih šolah 5.4.2016 CPI, Ljubljana 1 8 0,5 
 

Daniel Bernad 
 

A – Stalno strokovno izobraževanje - UČENJE, POUČEVANJE IN DOŽIVLJANJE 
FIZIKE 
 
 
C - UStart 

18.12.2015 
4.12.2015 
13.11.2015 
 
24.-25.8.2016 

Ljubljana 
Ljubljana 
Ljubljana 
 
Ljubljana 

1 
1 
1 
 

2 

8 
8 
8 
 

16 

 

Miran Bukovec 
 

A Seminar CPI – Izdelek oz. storitev na ZI 
 
 
C Učinkovito komuniciranje v razredu in kolektivu 

10.3.2016 
 
 
4.11.2015 
4.2.2016 

Ljubljana 
 
 
Lendava 
Lendava 

1 
 
 

1 
1 

8 
 
 

2 
4 

 
 
 

Anna Dancs 
 

A Naziv programa strok.izp. (po katalogu) 
- Delovno srečanje projektne skupine 

FORMATIVNO SPREMLJANJE/PREVERJANJE  
- Terensko delo na Madžarskem 
 
- Delovno srečanje projektne skupine 

FORMATIVNO SPREMLJANJE/PREVERJANJE  
 
B Udeležba na sestankih študijskih skupin 
        -    Formativno spremljanje/preverjanje  
 

 
- 17.12.2015 
 
- 20. in 
21.5.2016 
 
- 28.6. 2016 
 
 
30.9.2016 

 
- OŠ Kidričevo 
 
- Kalocsa, Hajós, Bugac, 
Kecskemét, Kiskőrös 
 
- OŠ Pesnica pri 
Mariboru 
 
-  DSŠ Lendava 

 
1 
 

2 
 
 

1 
 
 

1 

 
7 
 
 
 
 

7 
 
 

6,5 
 

 
 
 

Alfred Feher 
 

A  
Seminar LegoMindstorm 
Seminar za informatiko 
 
B 

 
18./19. 4. 2016 
20.2.2016 
 
 

 
Ljubljana 
Ljubljana 
 
 

 
2 
1 
 
 

 
16 
8 
 
 

 



 

 Študijsko srečanje za informatiko 
 
C  
Seminar SolidWorks 

23.8.2016 
 
 
9. do 17. 5. 
2016 

Ljubljana 
 
 
Ljubljana 

1 
 
 

4 

8 
 
 

24 

Katarina Ferenc 
 

A Poslovanje podjetij: UP kot metoda dela za mentorje UP 
 
A Ocenjevanje izpita iz 2. predmeta POM 
C Učinkovito komuniciranje v razredu in kolektivu 
 
C Vključevanje in delo z dijaki priseljenci v srednji šoli 
C Mednarodna konferenca projektno delo po modelu PUD BJ »Od ideje do 
izdelka« 
 
 
C Amok dogodki 
C Usposabljanje za samoevalvacijo 
C Mednarodna konferenca: Vključevanje priseljencev v VIZ sistem Slovenije 

15. in 16. 10. 
2015 
13 . 4. 2016 
30. 11. 2015 
1. 2. 2016 
8. 3. 2016 
22. in 23. 4. 
2016 
10. in 11. 6. 
2016 
17. 3. 2016 
10. 12. 2016 
5. 5. 2016 

Celje 
 
Ljubljana 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
Portorož 
 
 
 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
Brdo pri Kranju 

2 
 
 
 
 
 

2 
 

    
 

 
 

1 

16 
 

4 
4 
4 

2,5 
16 

 
 
 

2,5 
2 
8 

1 
 

0,5 
 
 
 

4 

Mária Gaál 
 

A Komunikacija 
 
A Delo z dijaki tujci 
 
C Mindful Teaching and Learning, izobraževanje, delavnice, delo na prijavi 
projekta Erazumus + 
C Samoevalvacija 
C Terepmunka 
 
C Pedagógusnap 

2.11.2015 in 
25.1.2016 
8.3.2016 
 
20. 10.–27. 10. 
2015 
10.12.2015 
20. in 21. 5. 
2016 
29.8.2016 

DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
Arnhem, Hilversum 
 
Dsš Lendava 
Regije Madžarske 
 
DSŠ Lendava 

1 
 

    
     

6 
     
 

2 
 
 

4+4 
   

2 
 
 

 
  3 

  16 
   

3 

 
 
 

Zorka Gergar 
 

C Mednarodna debata mladih – usposabljanje mentorjev 
 
C Učinkovito komuniciranje 
C Učinkovito komuniciranje 
C Delo z dijaki tujci 
C Amok dogodki 

14. – 19- 09. 
2015 
4. 11. 2015 
2. 2. 2016 
8. 3. 2016 
17. 3. 2016 

Dresden 
 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 

6 
 

1 
1 
1 
1 

50 
 

3 
4 
3 
4 

 
 
 

Renata Halász 
 

C IATEFL konferenca Slovenija 
C IATEFL konferenca Madžarska 

Marec 2016 
Oktober 2015 

Topolšica 
Budimpešta 

3 
1 

  



 

Lijana Hanc Krapec 
 

C   

Usposabljanje šolskih timov in skrbnikov v projektu Linpilcare 

Zdrav način življenja 

Linpilcare in Samoevalvacija 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice)  

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Linpilcare in Samoevalvacija 

Vključevanje in delo z dijaki priseljenci v srednji šoli  

AMOK – predavanje, policija 

Linpilcare: Moderiranje procesov v učečih se skupnostih 

Linpilcare (delavnice) 

Letna refleksija v mednarodnem projektu Linpilcare 

 

25. 9. 2016 

09. 10. 2015 

29. 10. 2015 

02. 11. 2015 

30. 11. 2015 

01. 02. 2016 

03. 03. 2016 

07. 03. 2016 

17. 03. 2016 

23. 03. 2016 

26. 05. 2016 

01. 07. 2016 

 

Celje 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

Ljubljana 

DSŠ Lendava 

Slovenska Bistrica 

   

Silvija Hajdinjak 
Prendl 
 

- udeležba na tretji delavnici usposabljanja za samoevalvacijo 
 

- udeležba na delavnici Mednarodno sodelovanje kot priložnost za 
profesionalni razvoj ravnateljev 

 
- udeležba na posvetu Reforma slovenske mature: cilji, sedanje stanje 

in nujne spremembe 
 

- udeležba na delavnici Izterjava terjatev v izvršilnem postopku in 
finančno upravlj.  neplač. Terjatev 

 
- udeležba na delavnici Pridobivanje evropskih sredstev iz strukturnih 

skladov 
 

- udeležba na mednarodni konferenci UP 2015 
 

- udeležba na konferenci KEKS 

24.09.2015 
 
07.10.2015 
 
 
16.10.2015 
 
 
02.11.2015 
 
 
02.11.2015 
 
 
16.11.2015 
 
16.11.2015 

Brdo pri Kranju 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Ljubljana 
 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Ljubljana 
 
 

Kranj 
 

Brdo pri Kranju 

   



 

 
- udeležba na XXII. strokovnem srečanju ravnateljev srednjega 

šolstva-Prenos ustvarjanja in znanja  
 

- udeležba na delavnici za potencialne prijavitelje projektov Erasmus+ 
KA2 - strateška partnerstva 

 
- udeležba na strokovnem posvetu "Interventni ukrepi 2016-2017 in 

sistemske rešitve statusa ravnatelja 
 

- udeležba na tematski delavnici Kaj narediti, če imate primanjkljaj ali 
presežek v bilanci 2015 

 
- udeležba na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev SŠ in DD 

 
- udeležba na posvetu ravnateljev SŠ v zvezi z delavn. Telovadba med 

delovn. časom Projekt znanje-delo 
 

- udeležba na tematskih delavnicah Vodenje in sodelovanje z 
okoljem-nadalj. program šole za ravnatelje 

 
- udeležba na delavnici Izmenjava dobrih praks pri spodbuj. 

ustvarjaln.,inovativn.in podjetn. v šol. sist. 
 

- udeležba na 14. delovnem srečanju Zveze SŠ in DD Slovenije 
 

- udeležba na temat. delavn. Priprava letnega poročila za  2015 in 
izpolnj. izjave o notr. nadzoru jav. Fin 

 
- udeležba na posvetu: Seznan.strok .javn.z nam. in cilji ukr. s podr. 

inov. učn. Okolij 
 

- udeležba na polletni refleksiji IP 
 

- prvo srečanje v okviru programa Vodenje za učenje 
 

- udeležba na posvetu s predsedniki in tajniki ŠMK za PM 2016 

 
20.11.2015 
 
 
25.11.2015 
 
 
01.12.2015 
 
 
08.12.2015 
 
 
15.12.2015 
 
17.12.2015 
 
 
18.01.2016 
 
 
18.01.2016 
 
 
25.01.2016 
 
29.01.2016 
 
 
09.02.2016 
 
 
08.03.2016 
 
11.03.2016 
 
17.03.2016 

 
Portorož 

 
 

Maribor 
 
 

Ljubljana 
 

 
Brdo pri Kranju 
 

 
Murska Sobota 

 
Ljubljana 

 
 

Portorož 
 
 

Ljubljana 
 
 

Bled 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Ljubljana 
 

 
Ljubljana 

 
Brdo pri Kranju 

 
Maribor 



 

 
- udeležba na seminarju Osnove zagotavlj. kakovosti v pokl.in strok. 

šolah in posvetu "Mladi za mlade" 
 

- udeležba na V. znanstv. posvetu Vodenje v vzgoji in izobražev.: 
Udejanj. inovat. učn. okolij kot izziv  

 
- udeležba na tematski delavnici »Starejši sodelavci, bogatstvo ali 

breme?« 
 

- udeležba na posvetu "Vodenje v vzgoji in izobraževanju 2016" 
 

- udeležba na drugem srečanju v programu Vodenje za učenje: 
Spremlj. in vrednot. dela strok. delavcev 

 
- udeležba na XX. srečanju Društva Ravnatelj 

 
- udeležba na  posvetu: Vključenost otrok priseljencev, beguncev, 

migrantov v vzgojjno-izobr. sistem RS 
 

- udeležba na tretjem srečanju v programu Vodenje za učenje: 
Spremlj. in vrednot dela strokov. Delavcev 

 
- udeležba na okrogli mizi: »Orodja za analizo izkazanega znanja v SŠ - 

uporaba v praksi in izzivi" 
 

- udeležba na 4. konferenci o razvoju kadrov - Za prihodnost vseh-
sodelujmo 

 
- udeležba na seminarju Podpora dela ravnatelja z informacijami o 

aktualnostih na področju plač  
 

- udeležba na četrtem srečanju v programu Vodenje za učenje: 
Spremljanje in vrednotenje dela strokovnih delavcev 

 
- udeležba na 15. delovnem srečanju Zveze SŠ in DD Slovenije 

 

 
23.03.2016 
 
 
04.04.2016 
 
 
07.04.2016 
 
 
12.04.2016 
 
12.04.2016 
 
 
18.04.2016 
 
03.05.2016 
 
 
16.05.2016 
 
 
24.05.2016 
 
 
24.05.2016 
 
 
09.06.2016 
 
 
13.06.2016 
 
 
24.06.2016 
 

 
Ljubljana 

 
 

Portorož 
 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Ruše 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Radenci 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Ljubljana 
 
 

Laško 
 
 

Ljubljana 
 
 

Brdo pri Kranju 
 
 

Bled 
 



 

- udeležba na uvodni delavnici za ravnatelje v okviru projekta UStart: 
Izzivi podjetnosti za mlade 

 
- udeležba na strokovnem posvetu "Slovenska osamosvojitev in 

domoljubje - pristopi k pouku" 
 

- udeležba na drugi konferenci ravnateljev VIZ v Sloveniji 
 

- udeležba na petem srečanju v okviru programa Vodenje za učenje 
Šole za ravnatelje 

19.08.2016 
 
 
19.08.2016 
 
 
19.08.2016 
 
29.08.2016 

Ljubljana 
 
 

Puconci 
 
 

Brdo pri Kranju 
 

Brdo pri Kranju 

Aleksandra Horvat A Komunikacija v razredu in kolektivu 
 
A Delo z dijaki tujci 
 
C Samoevalvacija 
C Pedagógusnap 

4.11.2015 in 
4.2.2016 
8.3.2016 
 
10.12.2015 
29.8.2016 

DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 

1 
 

1 
 

1 
1 

3+3 
 

2 
 

3 
3 

 
 
 

Mag. Bernadetta 
Horváth 
 

C  
- Zborovanje SDUNJ 
 
- Komuniciranje v šoli in kolektivu 
-Delo s tujci 

 
13. in 
14.11.2015 
02.11.2016 in 
04.02.2016 

 
Rimske Toplice 
 
DSŠ  
DSŠ 

 
2 

 
16 

 
3 
3 

 
1 
 
 

Velimir Horvatič 
 

Kongres športnih pedagogov Slovenije v Mariboru  18. in 19. 11. 
2015 

Maribor  12  

Sandi Horvatič B  
Udeležba na sestankih študijskih skupin ( študijska skupina za kemijo in 
kemijsko tehniko) 
 

 
marec-avgust 
 
 

 
Ljubljana 

 
/ 

 
8h 

 
/ 
 

Simona Hozjan a) Nemščina na poklicni maturi 
 

b) Udeležba na študijski skupini 
 

c) DSD 1 in DSD 2 
 

d) Konferenca SDUNJ 

Marec-april 
2017 
V skladu z vabili 
 
V skladu z vabili 
 
18 in 
19.11.2016 

Murska Sobota 
 
 
 
 
 
 
Rimske Toplice 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 

8 
 
 
 
 
 
 

16 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0 
 



 

Štefan Kardoš C   

Zdrav način življenja 

Linpilcare in Samoevalvacija 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice)  

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Linpilcare in Samoevalvacija 

Vključevanje in delo z dijaki priseljenci v srednji šoli  

AMOK – predavanje, policija 

Linpilcare (delavnice) 

Srečanje študijske skuine v Mariboru (formativno preverjanje) 

 

09. 10. 2015 

29. 10. 2015 

02. 11. 2015 

30. 11. 2015 

01. 02. 2016 

03. 03. 2016 

07. 03. 2016 

17. 03. 2016 

26. 05. 2016 

23. 8. 2016 

 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

SŠ Maribor  

   

Silvija Kolarič C Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc 
 
C Preventivna vadba med delom 
 
C Mindful Teaching and Learning (Projekt Erasmus+) 
 
C Učinkovito komuniciranje v kolektivu in razredu 
 
C Letni posvet o izobraževanju odraslih  
 
C Program strokovnega usposabljanja – nadaljevanji seminar PAM 
 
C Evropa v šoli 2015/2016 
 
C Posvet za splošno maturo  
 
C Amok – predstavitev za SŠ  
 
C Posvet skupnosti izobraževanja odraslih 

8. 10. 2015 
 
12. 10. 2015 
 
20. 10. – 27. 
10. 2015 
 
4. 11. 2015 
 
25. 11. 2015 
 
26. 11. 2015 
 
3. 12. 2015 
 
9. 3. 2016 
 
17. 3. 2016 
 
22. 3. 2016 

Ljubljana 
 
Lendava 
 
Arnhem, Nizozemska 
 
Lendava  
 
Ljubljana 
 
Maribor 
 
Ljubljana 
 
Maribor 
 
Lendava 
 
Moravske Toplice 

1 
 
 
 

7 
 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 

1 
 

 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 
 
 



 

Ildikó Kovač B  
Študijska skupina 
 
C 
Mindful Teaching and Learning, izobraževanje, delavnice, delo na prijavi 
projekta Erazumus + 
 
Komunikacija v kolektivu 
Šolski ekovrt 
 

24. 8. 2016 
 
 
 
20. 10.–27. 10. 
2015 
 
2.11.2015 in 
4.2.2016 
23.11.2015 

Ljubljana 
 
 
 
Arnhem, Hilversum 
 
 
Lendava 
Ljubljana 

 
 
 
 

6 

7 
 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 

Nives Kuhar  
B Študijska skupina za strokovni modul Organizacija in poslovanje v  
   strojništvu 
B Študijska skupina – Izdelek oz. storitev za zaključni izpit 
C Učinkovito komuniciranje v kolektivu in razredu 
C Učinkovito komuniciranje v kolektivu in razredu 
C Delo z dijaki tujci 
C Amok dogodki    

 
23.5. 2016 
 
 10. 3. 2016 
30. 11. 2015 
   4.  2. 2016  
   8. 3. 2016 
17. 3. 2016 

 
Maribor 
 
Ljubljana 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 

 
1 
 

  1  
   1 

1 
1 

    1 

 
8 
 

8 
4 
4 

2,5 
  1.5 

 
1 
 

Brigita Laj A Poslovanje podjetij: UP kot metoda dela za mentorje UP 
A Ocenjevanje izpita iz 2. predmeta PM 
C Učinkovito komuniciranje v razredu in kolektivu 
C Amok dogodki 
C Posvet za predsednike in tajnike ŠMK PM 
C Samoevalvacija, Linpilcare 

15. in 16. 10. 
2015 
13 . 4. 2016 
30. 11. 2015, 4. 
2. 2016 
17. 3. 2016 
18. 3. 2016 
10. 12. 2015 

Celje 
Ljubljana 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
Maribor 
DSŠ Lendava 

2 
 
 
 

16 
8 
4 

1,5 
8 
2 
 
 

1 
0,5 

 
 
 

Hermina László A Komunikacija v razredu in kolektivu 

A Delo z dijaki tujci 

 

 Študijska skupina 

 

C Samoevalvacija 

C Pedagógusnap 

4.11.2015  
8.3.2016 
 
30. 8. 2016 
 
10.12.2015 
29.8.2016 

Dsš Lendava 

Dsš Lendava 

 

 

 

Dsš Lendava 

DSŠ Lendava 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

3 

2 

 

8  

 

3 

3 

 

 

 

Fortuna Lazar Učinkovito komuniciranje v razredu in kolektivu 
Linpilcare 

4.11.2015  
4.2.2016 

DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 

1 
1 

6 
6 

 
 



 

Lovrenčec Alenka  C Usposabljanje šolskih timov in skrbnikov v projektu Linpilcare 
C Izobraževanje skrbnikov integritete 
C Učinkovito komuniciranje 
B Strokovno srečanje ŠSD SŠ s sodelavci VPIS UL, UMB, UNG 
C Učinkovito komuniciranje 
C Delo z dijaki tujci 
C Amok dogodki 
C Linpilcare: Moderiranje procesov v učečih se skupnostih 
B Posvet ŠSD: Prispevki strok za svetovalno delo v praksi 
C Linpilcare: Moderacijske veščine 
C Mednarodna konferenca:Vključevanje priseljencev v VIZ sistem SLO 
C Strokovni posvet: ŠSD med šolo, starši in zunanjimi institucijami 
C Letna refleksija v mednarodnem projektu Linpilcare 
B Formativno spremljanje za vključevanje vseh dijakov  
 

25. 9. 2015 
5. 10. 2015 
4. 11. 2015 
3. 2. 2016 
4. 2. 2016 
8. 3. 2016 
17. 3. 2016 
23. 3. 2016 
8. 4. 2016 
20. 4. 2016 
5. 5. 2016 
16. 5. 2013 
1. 7. 2016 
22. 8. 2016 

Celje 
Ljubljana 
DSŠ Lendava 
Maribor 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
Ljubljana 
Celje 
Ljubljana 
Brdo 
FF Maribor 
Slovenska Bistrica 
Ljubljana 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

4 
3 
4 
3 
4 

2,5 
2,5 
8,5 
8 
7 
8 
9 
8 
8 
 

 
 
 

Mirjana Nađ VIP PILATES CONVENTION 2016 1.10.-2.10.2016 BODIFIT DOMŽALE 2 15  0,5 

Natalija Pavošević 
Žoldoš 

B 
Sestanek študijske skupine za kemijo 
Sestanek študijske skupine za kemijo 
 
C 
Učinkovita komunikacija v kolektivu 
 
 
Integracija tujih dijakov 
 
AMOK dogodki 
 
Samoevalvacija 
 
 
 
Samoevalvacija v kolektivu 

 
21. 10. 2015 
3. 2. 2016 
 
 
2. 11. 2015 
4. 2. 2016 
 
8. 3. 2016 
 
17. 3. 2016 
 
24. 9. 2015 
28. 1. 2016 
23. 4. 2016 
 
10. 12. 2015 
3. 3. 2016 
8. 6. 2016 

 
Ljubljana 
Ljubljana 
 
 
Lendava 
Lendava 
 
Lendava 
 
Lendava 
 
Brdo 
Brdo 
Brdo 
 
Lendava 
Lendava 
Lendava 

 
1 
1 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
8 
8 
 
 

4 
4 
 

4 
 

4 
 

8 
8 
8 
 

4 
4 
4 

 
 
 



 

Marija Polanec B Studijska skupina za učitelje v programih kemijski tehnik in farmacevtski 
tehnik. 
 
C Učinkovito komuniciranje v kolektivu in razredu.  
 
 
C Linpilcare 
 
C Samoevalvacija 
 
C Amok dogodki 

21.10.2015 
 
 
04.11.2015 in 
04.02.2016 
 
24.05.2016 
 
10.12.2016 
 
17.03.2016 

Ljubljana  
 
 
DSŠ Lendava  
 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 

8 
 
 

3+3 
 
 

3 
 

3 
 

1,5 

0,5 
 
 

Nataša Prendl C 
Inovacijski projekt – letna refleksija 
 
Učinkovita komunikacija v kolektivu 
 
 
IATEFL konferenca 
 
IP – polletna refleksija 
 
AMOK dogodki 
 
Samoevalvacija 
 
Samoevalvacija v kolektivu 
 
 
 
LINPILCARE delavnice v kolektivu 

 
18. 9. 2015 
 
2. 11. 2015 
4. 2. 2016 
 
4.–6. 3. 2016 
 
10. 3. 2016 
 
17. 3. 2016 
 
25. 9. 2015 
 
10. 12. 2015 
3. 3. 2016 
8. 6. 2016 
 
24. 5. 2016 

 
Ljubljana 
 
Lendava 
Lendava 
 
Topolšica 
 
Ljubljana 
 
Lendava 
 
Brdo 
 
Lendava 
Lendava 
Lendava 
 
Lendava 

 
1 
 

1 
1 
 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 

 
8 
 

4 
4 
 

24 
 

8 
 

4 
 

8 
 

4 
4 
4 
 

2 

 
 
 

Mario Raduha C Seminar Solidworks – napredni tečaj 
 
C Seminar Solidworks – Simulacije 
 
B Študijska skupina 

6.11.2015 
 
2.6.-3.6.2016 
 
20.11.-
21.11.2016 

Ljubljana 
 
Ljubljana 
 
Murska Sobota 

1 
 

2 
 

2 

8 
 

16 
 

16 

 



 

Slavko Režonja  A PROGRAMIRANJE 3+2-OSNEGA FREZALNEGA    
   STROJA 
B Studijska skupina TKO 
C SOLIDWORKS Flow Simulation. 
CUčinkovito komuniciranje 
C Učinkovito komuniciranje 
C Delo z dijaki tujci 
C Amok dogodki 
C Samoevalvacija 
C Samoevalvacija 

1.in 2.4.2016 
 
23. in 
24.10.2015 
2. in 3.6.2016 
4. 11. 2015 
4. 2. 2016 
8. 3. 2016 
17. 3. 2016 
24.9.2015 
23.4.2016 

SPTŠ M. Sobota 
 
Koper 
IB Cady Ljubljana 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
Brdo 
Brdo 

2 
 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 
 

16 
16 
4 

    4 
2,5 
2,5 
8 
8 

 
 
 

Sandra Sabo Učitelj raziskovalec svoje prakse 
Komunikacija v razredu in kolektivu  
Samoevalvacija , LINPILCARE 
Strokovno srečanje ob pričetku šolskega leta –strokovna konferenca za 
pedagoške delavce dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja 

25. 9. 2015 
4. 11. 2015, 4. 
2. 2016 
Skozi celotno 
šolsko leto 
29. 8. 2016 

Celje 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 

1 
2 

  
 
 

Sibila Sabo A Komunikacija v razredu in kolektivu 
 
A Delo z dijaki tujci 
 
C Samoevalvacija 
C Terepmunka 
 
C Pedagógusnap 

4.11.2015 in 
4.2.2016 
8.3.2016 
 
10.12.2015 
20. in 21. 5. 
2016 
29.8.2016 

Dsš Lendava 
 
Dsš Lendava 
 
Dsš Lendava 
Regije Madžarske 
 
DSŠ Lendava 

1 
 

1 
 

1 
2 
 

1 

3+3 
 

2 
 

3 
16 

 
3 

 
 
 

Blaž Sobočan B udeležba na študijski skupini za Energetiko v Šenčurju.  
A Ocenjevanje izpita iz drugega predmeta poklicne mature  

23.3.2016 
13.4.2016 

Šenčur 
CPI Ljubljana 

1 
1 

7 
6 

 
 

Simona Šamu B 
Študijska skupina za matematiko 
 
C  
Učinkovita komunikacija v razredu in kolektivu 
 
Samoevalvacija v kolektivu 
 

 
23. 8. 2016 
 
 
2. 11. 2015, 1. 
2. 2016 
10. 12. 2105 
 

 
Slovenska Bistrica 
 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 

 
1 

 
 

2 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
 

 



 

Linpilcare 
 
Izobraževanje in delo z dijaki priseljenci v SŠ 

24.05.2016 
 
8. 3. 2016 
 

DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 

3 
 

2 

Borut Šantak A Komunikacija v razredu in kolektivu 
A Delo z dijaki tujci 
 
C Samoevalvacija 

4.2.2016 
8.3.2016 
 
10.12.2015 

DSŠ Lendava 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 

1 
1 
 

1 

3 
2 
 

3 
 

 
 
 

Vesna Šašić Göntér A Komunikacija 
 
A Delo z dijaki tujci 
 
C Samoevalvacija 

4.11.2015 in 
4.2.2016 
8.3.2016 
 
10.12.2015 

Dsš Lendava 
 
Dsš Lendava 
 
Dsš Lendava 

1 
 

1 
 

1 

3+3 
 

2 
 

3 

 
 
 

Tibor Tomšič C Komunikacija v razredu in kolektivu 
 
 
C Samoevalvacija v kolektivu 
 
C Delo z dijaki tujci 
 
C Amok dogodki 
 
C Linpilcare: Moderiranje procesov v učečih se skupnostih 
 
C Linpilcare: Moderacijske veščine 
 
C Letna refleksija v mednarodnem projektu Linpilcare 
 
B Študijska skupina za zgodovino 

4. 11. 2015 in 
4.2.2016 
 
10.12.2015, 3. 
3. 2016, 
8. 6. 2016 
 
3. 2. 2016 
 
4. 2. 2016 
 
8. 3. 2016 
 
23. 3. 2016 
 
1. 7. 2016 
 
22. 8. 2016 

DSŠ Lendava 
 
 
Dsš Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
DSŠ Lendava 
 
Ljubljana 
 
Ljubljana 
 
Slovenska Bistrica 
 
Ljubljana 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

4 
 
 

4 
 

4 
 

2,5 
 

8,5 
 

8 
 

8 
 

8 
 
 

 

Elizabeta Tóth A) Terensko delo na Madžarskem 
A) Poletni seminar na Madžarskem 

 
 

20.-21.5.2016 
28.6.2016-
2.7.2016 

Kalocsa, Hajós, Bugac, 
Kecskemét, Kiskőrös 
(Madžarska) 
Szeged (Madžarska) 

 5 
2 
1 
1 

16 
3+3 

 



 

A) A Komunikacija v razredu in kolektivu 
 

B) Udeležba na sestankih študijskih skupin 
C) Tanévnyító szakmai nap 

4.11.2015 in 
4.2.2016 
 
29.8.2016 

DSŠ Lendava 
 
 
DSŠ Lendava 

Sandra Vida C IATEFL Slovenia konferenca 
C IATEFL konferenca 
B Sestanek študijske skupine 

1. 1. do 6. 3. 
2016 
12.4. – 
15.4.2016 
22.8. 2016 

Topolšica 
Birmingham 
Ljubljana 

3 
4 
1 

 1,5 
2 

0,5 
 
 

Silvija Vučak Virant A AVTONOMNI MOBILNIVROBOTI IN LEGO MINDSTORMS 
C IGRIFIKACIJA 
C ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA 
C  KOMUNIKACIJA 
C DELO Z DIJAKI TUJCI 
C AMOK 

18,19.4.2016 
28.9.2015 
9.10.2915 
1.2.2016 
8.3.2016 
17.3.2016 

Ljubljana 
DSŠL 
DSŠL 
DSŠL 
DSŠL 
DSŠL 

2 16 0,5 
 

Mag. Gabriela Zver C   

Zdrav način življenja 

Mindful Teaching and Learning, izobraževanje, delavnice, delo na prijavi 
projekta Erazumus + 
Linpilcare in Samoevalvacija 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice)  

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Učinkovita komunikacija, vrednote (delavnice) 

Mindful Teaching and Learning, izobraževanje, delavnice, delo na prijavi 
projekta Erazumus + 
Linpilcare in Samoevalvacija 

Vključevanje in delo z dijaki priseljenci v srednji šoli 

AMOK – predavanje, policija 

Linpilcare (delavnice) 

YouthStart, izobraževanje 

 

09. 10. 2015 

20. 10.–27. 10. 
2015 
29. 10. 2015 

02. 11. 2015 

30. 11. 2015 

01. 02. 2016 

27. 02. 2016 
 
03. 03. 2016 

07. 03. 2016 

17. 03. 2016 

26. 05. 2016 

24.–25. 8. 2016 

 

DSŠ Lendava 

Arnhem, Hilversum 
 
DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

OŠ Trnovo Ljubljana 
 
DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

DSŠ Lendava 

   



 

 

8.2. Izobraževanja kolektiva 
 

Naziv Datum izvedbe 

Zdrav način življenja, preventivna vadba med delom 

Linpilcare in Samoevalvacija 

Učinkovita komunikacija I 

Samoevalvacija v kolektivu 

Učinkovita komunikacija II 

Linpilcare in Samoevalvacija v kolektivu 

Vključevanje in delo z dijaki priseljenci v srednji šoli 

AMOK – predavanje, policija 

Linpilcare (delavnice) 

Samoevalvacija v kolektivu 

09. 10. 2015 

29. 10. 2015 

04. in 30.  11. 2015 

10. 12. 2015 

01. in 04. 02. 2016 

03. 03. 2016 

07. 03. 2016 

17. 03. 2016 

26. 05. 2016 

8. 6. 2016 

 
 
 
9. POROČILO O DELU  STROKOVNIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE – BESZÁMOLÓ A 

TANTESTÜLET ÉS AZ ISKOLA SZAKMAI TESTÜLETEINEK MUNKÁJÁRÓL 
  
Strokovni delavci šole so v skladu s svojimi načrti dela uresničevali vizijo in cilje šole, ki smo jih skupaj 
oblikovali. 
Učitelji so vzgojnoizobraževalno delo izvajali na podlagi učnih načrtov oz. kurikulov, katalogov znanj, 
letnih in dnevnih priprav.  
Ob pregledu letnih priprav smo ugotovili, da obstajajo različni koncepti odvisno tudi od 
strokovnih/predmetnih področij, kar je do neke mere tudi opravičeno, mora pa priprava na delo 
vsebovate določene elemente, ki so nepogrešljivi, zato smo določili obvezne sestavine letne priprave 
in tudi njeno obliko po aktivih. Letne priprave se ne bodo več oddale v pisni obliki, temveč se bodo 
naložile v eDnevnik v aplikaciji eAsistent, kjer bodo dejansko dobile uporabno vrednost. 

 
Učiteljski zbor šole je v celoti uresničil svoj letni program. Deloval je na pedagoških konferencah, na 
sestankih in posvetih.  Učiteljski zbor šole je v šolskem letu 2015/2016 obravnaval naslednja temeljna 
vprašanja: 

- novosti na področju zakonodaje, 
 - učni uspeh in vzgojno problematiko dijakov oz. posameznih oddelkov, 
 - probleme preverjanja in ocenjevanja znanja, 

- izvajanje različnih programov in projektov,  
 - realizacijo programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti, 

- delo z dijaki s posebnimi potrebami in delo z nadarjenimi, 
- posamezna aktualna vprašanja sodobnega pouka, 
- komunikacijo v kolektivu in razredu, 

 - druga pedagoška in didaktična vprašanja vzgoje in izobraževanja, 
 - načrtovanje, izvajanje in spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta šole, 
 - področje zdravega načina življenja, 
 - samo/evalvacijo, 

- primere dobre prakse. 
 



 

 

Drugi strokovni organi šole so delovali v skladu z zakonodajo in reševali probleme v zvezi z  izvajanem 
vzgojno- izobraževalnega dela. Sestajali so se redno v skladu z dogovorom, občasno, po potrebi in 
obravnavali posamezna vzgojna vprašanja in strokovne vsebine. 
 
Razredniki so delovali pri razreševanju vzgojne in pedagoške problematike v razredu. Organizirali so tri 
roditeljske sestanke in izvedli veliko število individualnih razgovorov s starši in dijaki na govorilnih urah.  
 
Pedagoški vodja – ravnatelj 
Ravnateljica si je v skladu z v zakonih in pravilnikih opredeljenimi nalogami in pristojnostmi prizadevala 
zagotoviti ustrezne materialne in kadrovske pogoje za delovanje šole. Sodelovala je s skupnostjo 
dijakov, svetom staršev, svetom šole ter s strokovnimi organi in drugimi institucijami  v zvezi z 
organizacijo in vsebinsko izvedbo vzgojno-izobraževalnih programov. Veliko dela je bilo vloženega v 
uvajanje novosti na šoli, v izboljšanje povezovanja šole z okoljem, zlasti z lokalnim gospdarstvom ter 
dvigu kakovosti izvajanja pouka.  
 
Ravnatelj šole je opravljal še naslednje naloge: 
 
1. Delo z dijaki: 
- ravnateljica je spremljala in usmerjala delo dijaške skupnosti in sodelovala na posameznih sestankih; 
- prizadevala si je doseči primerno raven zagotavljanja in uresničevanja pravic dijakov opredeljenih v 
zakonih, pravilnikih; 
- spodbujala je dijake k upoštevanju šolskega reda, vzdrževanju reda in urejenosti šole in šolske okolice; 
- razreševala posamezne problematične vzgojne in učne situacije; 
- spremljala pouk. 

    
2. Sodelovanje s starši 
Svet staršev se je v šolskem letu sestal trikrat. Ravnateljica  je sodeloval pri pripravi posameznih 
sestankov in bila prisotna na sestankih sveta staršev. 
Sodelovanje ravnateljice s starši je potekalo tudi na roditeljskih sestankih, skupnih govorilnih urah in 
na individualnih razgovorih. Vsebina sodelovanja s starši je bila obveščanje staršev o učinkovitosti 
pedagoškega dela, o novostih v zvezi s programi ter reševanje vzgojne in učne problematike. 
  
3. Vodenje učiteljskega zbora: 
Pri svojem delu je ravnateljica posvečala posebno skrb sodelovanju in timskemu delu ter promociji 
zdravja in vadbi med delom. Za uresničevanje teh ciljev je organizirala pedagoške konference s 
strokovno vsebino, delavnice,  letne razgovore, strokovne razgovore in posvete s posamezniki in 
skupinami učiteljev/aktivi, dajala pobude za delovanje strokovnih aktivov, v odmorih je organizirala 
kratke informativne sestanke učiteljskega zbora. V okviru teh oblik sodelovanja si je prizadevala 
zagotoviti sprotno obveščanje pedagoških delavcev o organizaciji dela in aktivnostih, ki so vezane na 
vzgojno-izobraževalno delo na šoli, zagotovila izmenjavo informacij med vodstvom in strokovnimi ter 
drugimi delavci šole. 
Skrbela je za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje strokovnih delavcev. Strokovno 
izpopolnjevanje in izobraževanje delavcev je potekalo po načrtu v skladu s Katalogom programov 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter drugih 
oblik izobraževanja s strokovnega področja posameznika ali didaktičnega področja oz. s področja 
spremljanja trendov v šolstvu in uvajanja novosti. 
Hospitacijska dejavnost ravnatelja je potekala v skladu s sprejetim načrtom, ki pa ni bil v celoti 
realiziran. Hospitacije so bile opravljene pri določenih učiteljih, zlasti pri izvajanju sodobnih učnih 
pristopov k poučevanju ter nekaterih  primerih kurikularnih (medpredmetnih) povezav, timskem 
poučevanju in uvajanju inovacijskega projekta. Posebna pozornost je bila namenjena preverjanju in 
ocenjevanju znanja; s tem v zvezi je ravnateljivca pregledala primere pisnih nalog in se o njih pogovirila 



 

 

z učitelji ter preverjala pravočasnost napovedi pisnega ocenjevanja znanja. Spodbujala je 
medkolegialne hospitacije tudi v sklopu programa Šole za ravnatelje Vodenje za učenje. 
 
4. Sodelovanje z drugimi šolami in okoljem 
Šola je uspešno sodeloval z drugimi šolami in strokovnimi ustanovami pri reševanju kadrovske 
problematike, povezovanju dvojezičnih šol na dvojezičnem območju in srednjih šol v pomurski regiji, 
na strovnem področju tudi v okviru različnih projektov, tekmovanj, skupnih delavnic, ekskurzij ipd. 
Šola je uspešno sodelovala s srednjo šolo za  telekomunikacije iz Budimpešte, gimnazijo in  strokovno 
šolo iz Monoštra, poklicno in strokovno šolo iz Dab-a, osnovnimi in srednjimi šolami ter ljudskimi 
univerzami iz lokalnega okolja ter širšega slovenskega prostora. 
 
5. Opravljanje poslovodne funkcije: 
Z ustreznim dogovarjanjem, načrtovanjem in organizacijo dela je ravnateljica prispevala k zagotavljanju 
kadrovskih in materialnih pogojev za delo in izvajanje pouka v skladu s predpisi. 
Skrbela je za gospodarno uporabo premoženja, ki ga upravlja šola. Finančno poslovanje šole je vodila 
uspešno v skladu s predpisi. 
 
 
 
10. ŠOLSKO SVETOVALNO DELO  V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 – A TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT ÉVES 

BESZÁMOLÓJA 
 
Naloga svetovalne službe v šoli je pomagati in sodelovati z osnovnim namenom, da bi bili vsi posamezni 
udeleženci v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čimbolj uspešni pri uresničevanju 
vzgojno-izobraževalnih ciljev. Svetovalno delo je interdisciplinarno zasnovano strokovno delo zaradi 
psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj, ki jih preko svetovalnega odnosa in na strokovno 
avtonomni način rešujemo ob sodelovanju z vsemi udeleženci v izobraževanju (dijaki, učitelji, vodstvo 
šole, zunanje institucije). 
Šolsko svetovalno delo opravlja šolska svetovalna delavka – pedagoginja v polnem delovnem razmerju, 
v delovnem času od 7.00 do 15.00. Delo šolske svetovalne službe je potekalo v skladu z delovnim 
načrtom ŠSS, katerega podlaga so Programske smernice svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in 
poklicnih šolah ter strokovnih šolah in dijaških domovih.  
Delo ŠSS je bilo realizirano na naslednjih področjih dela: 
 
I. Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela šole in šolskega svetovalnega dela 
Sodelovala sem pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in načrtov posameznih dejavnosti šole, 
pri pripravi in izvedbi predinformativnih dni (predstavitev DSŠL učencem OŠ), informativnih dni, 
tehničnih dni za osnovnošolce, na roditeljskih sestankih na OŠ ter dnevu odprtih vrat, dnevih dejavnosti 
in projektnih dnevih na DSŠL. 
Izdelala sem letni delovni načrt šolske svetovalne službe, ki je del letnega delovnega načrta šole, s 
področji dela, nalogami, nosilci, sodelavci, udeleženci in roki. 
Celo šolsko leto sem vodila dnevnik in s tem sproti spremljala opravljene naloge. 
Letno poročilo o delu ŠSS pomeni evalvacijo izvedenih nalog. 
Sodelovala sem tudi pri evalvaciji dela šole, na področju vpisne problematike, osipa, prešolanja, 
preusmeritev, učnega uspeha in karierne orientacije. 
Z vodstvom šole sem sodelovala individualno in na delovnih sestankih ter opravljala določena dela s 
pooblastilom vodstva šole.  
 
II. Razvojno-analitične naloge 
Izvedla sem analizo potreb po svetovalni pomoči, analizo učne uspešnosti in napredovanja dijakov po 
vsakem ocenjevalnem obdobju, analizo vpisa novincev, analizo vzgojno-izobraževalnega dela z dijaki s 



 

 

posebnim potrebami. Kot članica sem sodelovala v šolskem razvojnem timu v projektu Posodobitev 
gimnazijskih programov. 
 
III. Svetovalno delo z dijaki 
Izvedla sem vpisni in sprejemni postopek novincev-dijakov v 1. letnik, opravila sem uvodne pogovore 
s kandidati, sprejela in kontrolirala njihove dokumente, ki so potrebni za vpis ter pri vpisu upoštevala 
posebne želje kandidatov. Staršem in kandidatom sem s svetovanjem pomagala pri prenosu prijav,  
možnostih prešolanja na našo šolo ter pri izpisih iz šole. 
Naredila sem evidenco staršev, evidenco prijavljenih in vpisanih dijakov za vse letnike in oddelke, z 
vsemi potrebnimi podatki ter čez celo leto spremljala učno uspešnost ponavljalcev. V prvih in drugih 
letnikih sem izvedla  delavnice s področja učenja, predvsem s skupinskimi oblikami dela. 
Dela s področja karierne orientacije sem realizirala v 3. in 4. oz. zaključnih letnikih s skupinskimi in 
individualnimi oblikami dela. Informirala sem jih o možnostih nadaljevanja šolanja ali vključitve v delo, 
izbirnih maturitetnih predmetov in študija. Za dijake 4. a, b, c in d razreda sem 20. 1. 2016 organizirala 
obisk prireditve »Najdi študij. si«, na Ekonomski šoli Murska Sobota, kjer so se predstavile slovenske 
fakultete, višje šole ter Visokošolska prijavno-informacijska služba. Dijakom je vodja VPIS-ne službe 
Univerze  Maribor tudi na šoli 10. 2. 2016 predstavil postopek pridobitve certifikata za prijavo ter vpisni 
postopek na fakultete. Dijakom je bila zagotovljena dostopnost do informacij, povezanih s poklicno 
orientacijo tudi na šoli, pri čemer sem se povezovala z Zavodom RS za zaposlovanje ter CIPS-om, 
Visokošolsko prijavo-informacijsko službo ter s posameznimi visokošolskimi zavodi. Vsakemu dijaku je 
bil ponujen vsaj en individualni razgovor, zagotovljene so bile informacije o poklicih, o višjih in visokih 
šolah ter štipendijah. 
Sodelovala sem pri pripravi pedagoških pogodb, izvedbi individualiziranega programa za dijake s 
posebnimi potrebami ter nadarjenimi dijaki. 
Dijakom sem svetovala pri razreševanju osebnih, razvojnih, situacijskih, učnih in vedenjskih  težavah in 
pri tem sodelovala z učitelji, razredniki, starši, Centrom za socialno delo, Nacionalnim inštitutom za 
javno zdravje, sodiščem in policijo. 
Dijaki so imeli zagotovljeno stalno možnost neposrednega obračanja na svetovalno službo, za 
nenajavljene razgovore od ponedeljka do četrtka med 14.00 in 15.00 uro, v sredo pa od 14.25 do 15.10 
po predhodni najavi. 
Koordinirala sem prostovoljno delo dijakov v sodelovanju s Centrom za socialno delo, Domom starejših 
Lendava ter akcijo »Pričarajmo nasmeh«, v okviru katere smo spodbudili dijake k zbiranju igrač, šolskih 
potrebščin, knjig in oblačil.  
S šolskim dispanzerjem Zdravstvenega doma Lendava sem sodelovala pri organizaciji sistematskih 
pregledov dijakov 1. in 3. letnika. 
 
IV. Svetovalno delo z učitelji 
Sodelovala sem na sestankih oddelčnih učiteljskih zborov, ki so bili sklicani na pobudo razrednika. Prav 
tako sem sodelovala na sestankih celotnega učiteljskega zbora ter soodločala v skladu z zakonodajo in 
pravilniki.  
S posameznimi učitelji in razredniki sem na njihovo pobudo sodelovala oz. jim svetovala glede izvajanja 
pouka, vodenja oddelčne skupnosti in dela s posameznimi dijaki. 
Z razredniki in učitelji sem sodelovala pri pripravi, načrtovanju ter evalvaciji individualiziranih 
programov dijakov s posebnimi potrebami. 
 
V. Svetovalno delo s starši 
Svetovalno delo s starši je potekalo predvsem individualno, predvsem kot razreševanje osebnostnih in 
učnih težav, problematike karierne orientacije, sodelovanja pri pripravi individualiziranih programov 
za dijake s posebnimi potrebami. Govorilne ure za starše sem imela vsak torek od 14.00 do 15.00 ure 
in od 15.00 do 16.00 popoldanske govorilne ure, na katere so se starši predhodno najavili. V času 
roditeljskih sestankov in skupnih govorilnih ur sem imela tudi individualne pogovore s starši. 
 



 

 

VI. Strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv, drugo 
Strokovni seminarji in izobraževanja, ki sem se jih v šolskem letu udeležila, so zapisani v Poročilu o 
realizaciji strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev  Dvojezične srednje šole 
Lendava v šolskem letu 2015/16. 
 
Individualno sem se strokovno izpopolnjevala s študijem in spremljanjem strokovne literature. Prav 
tako sem spremljala novosti na področju vpisa v srednje šole, na višješolske ter visokošolske zavode. 
 
VII. Druge naloge 
- Delo v šolskem razvojnem timu (ŠRT) 
- Koordinacija šolske prehrane 
- Sodelovanje v mednarodnem projektu LINPILCARE (vodja ŠPT) 
- Vodenje Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ) 
- Delo v upravnem odboru Šolskega sklada (predsednica UO) 
- Delo v komisiji Učbeniškega sklada 
- Individualna strokovna pomoč dijaku s posebnimi potrebami 
- Svetovalna storitev dijakom s posebnimi potrebami 
- Koordinacija prostovoljnega dela dijakov ter mentorjev s Centra za socialno delo in Doma starejših 

Lendava 
- Skrbništvo integritete 
- Mentorstvo študentki pedagogike Niki Koncut na obvezni praksi (14.3. – 25.3.2016) 
- Koordinacija raziskave PISA – o blagostanju dijakov. 

 
         

Šolska svetovalna služba 
                     Alenka Lovrenčec, prof. ped. in soc. 
 

 
 
11. POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE DSŠ LENDAVA V Š. L. 2015/2016 – AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR 

ÉVES BESZÁMOLÓJA 
 
V šolskem letu 2015/2016 je delo v šolski knjižnici DSŠ Lendava delno potekalo v skladu z delovnim 
načrtom. 
 
Zaradi daljše odsotnosti vodje šolske knjižnice, Klare Kepe, so bile spremembe tako pri izvajanju 
osnovnih nalog knjižnice, kakor tudi pri izvajanju drugih nalog, opredeljenih v letnem delovnem 
načrtu šole za šolsko leto 2015/2016. 
 
Interno strokovno delo je bilo do začetka odsotnosti vodje knjižnice (15. novembra 2015) deloma 
opravljeno. Potekala je aktualizacija knjižničnega gradiva, nabava novega gradiva in delno sprotna 
obdelava gradiva v sistemu COBISS.  
Do odsotnosti vodje knjižnice je delo z uporabniki potekalo v skladu z načrti. Po 15. novembru 2015 
se je spremenil čas izposoje in delovni čas knjižnice, izvajanje najnujnejših nalog v knjižnici sta 
prevzela Borut Šantak in Tibor Tomšič. Izposoja je dalje potekala nemoteno, ni pa bilo možnosti za 
obdelavo novonabavljenih gradiv, saj zahteva sistem COBISS posebna pooblastila in certifikate za 
izvajanje katalogizacije in inventarizacije gradiv.  
S 1. januarjem 2016 se je spremenil sistem plačevanja stroškov opominjanja in zamudnin, saj zaradi 
uvedbe davčnih blagajn in omejitev poslovanja z gotovino plačevanje v šolski knjižnici ni več možno. 
Vodstvo šole se je odločilo, da se stroški zamudnin in opominjanja plačujejo preko položnic. 
Evidentiranje in poravnava terjatev ter brisanje terjatev v sistemu COBISS kljub večkratnim 
opozorilom in prošnjam v COBISSU (tj. IZUM Maribor) še vedno ni urejen.  



 

 

 
Po prevzemu upravljanja šolske knjižnice so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti v delu 
knjižnice. Ni bil urejen sistem obveščanja o poteku časa izposoje in opominjanja, ni bil opredeljen čas 
izposoje, zneski opominov, zamudnin in drugih storitev, opredeljenih v Pravilih šolske knjižnice 
Dvojezične srednje šole Lendava.  
Potrebna je bila vzpostavitev sistema obveščanja in opominjanja v skladu s Pravilnikom, začeli pa smo 
tudi z urejanjem knjižnega gradiva na policah. 
Meseca decembra je bila opravljena tudi inventura in pregled izposojenega gradiva pri učiteljih. 
Stanje v šolski knjižnici je bilo zajeto v inventurno poročilo DSŠ Lendava.  
Tekom šolskega leta je bilo s pomočjo Knjižnice Lendava - Könyvtár Lendva opravljena katalogizacija 
in inventarizacija knjižnega gradiva, nabavljenega tekom šolskega leta 2015/2016.  
 
Tekom šolskega leta je bilo pripravljenih več tematskih razstav v vitrinah v avli šole (božič, dan 
madžarske kulture – 22. januar, dan slovenske kulture – 8. februar, velika noč, dan madžarskega 
pesništva – 11. april, razstava o dosežkih dijakov, razstava o šolskih glasilih DSŠ Lendava, priložnostne 
razstave ob smrti Imreja Kertésza, ob dnevu spomina na žrtve holokavsta ipd.).  
 
V okviru bibliopedagoškega dela so bile opravljene vse načrtovane ure v okviru KIZ (knjižnično-
informacijska znanja). Opravljen je bil ogled Univerzitetne knjižnice Maribor in obisk Pokrajinskega 
arhiva v Mariboru, kar je izvedla vodja knjižnice Klara Kepe v sodelovanju z učitelji zgodovine. Na 
strokovnem ogledu so sodelovali dijaki 1. a-razreda. Meseca aprila je bil v okviru KIZ za dijake 2. a-
razreda in dijake 1. c-razreda organiziran ogled Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti. 
 
V sodelovanju s Knjižnico Lendava - Könyvtár Lendva je bil izveden projekt Rastem s knjigo. 
 
Delo šolske knjižnice DSŠ Lendava je v šolskem letu 2015/2016 zaradi dolgotrajne odsotnosti vodje 
šolske knjižnice potekalo v omejeni obliki in po možnostih, ki so jih dovoljevala in narekovala 
dovoljenja in omejitve v sistemu COBISS.  
Zaradi odsotnosti vodje knjižnice bo delo podobno potekalo tudi v šolskem letu 2016/2017. 
 

Zapisala: 
Borut Šantak 
Tibor Tomšič 

 
 
 
12. POROČILO ORGANIZATORKE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM (PUD) o delu v šolskem 

letu 2015/2016 – A GYAKORLATI KÉPZÉS SZERVEZŐJÉNEK ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 
1. ORGANIZACIJA PUD-a po oddelkih 
 

Razred Program Ure Tedni 
 

Termin izvedbe Število 
dijakov 

1.e 
 

8 GASTR 
5 TRG 

 

152 4 16.5. 2016 do 10.6. 2016 13 

1.f 
 

 9 MEH 
2 KER 

 

152 4 16.5. 2016 do 10.6. 2016 11 

2.e 6 GASTR 
4 MEH 

684 18 2 dni/teden(ČET in PET) od 3.9. 2015 do 
17.6. 2016 

14 



 

 

4 AVT 
 

4 tedne od 18.1. 2016 do 12.2. 2016 
strnjeno 

3.e 3 TRG 
6 GASTR 

3 AVT 
3 MEH 
1 INŠT 

 

684 18 2.9. 2015 do 15.1. 2016 strnjeno 16 

3.c ET 
 

76 2 od 14.3. 2016  do  25.3. 2016 
 

4 

3.d ST 
 

76 2 od 14.3. 2016  do  25.3. 2016 
 

10 

1.g 2 ET 
6 TMEH 

3 ST 
 

76 2 od 3.5. 2016 do 13.5. 2016 11 

 
 
USPEŠNOST PUD-a 

 
PUD  je uspešno opravilo 71  dijakov. Osem dijakov PUD-a ni opravilo, vsi ti dijaki so negativno ocenjeni 

tudi pri drugih predmetih, en od teh pa se je med šolskim letom izpisal. 

Dijake je mentoriralo  47 mentorjev oz. zaposlenih, od tega jih je 17  delo z dijaki opravljalo prvič. 

Zahtevana je 100 % realizacija predpisanih ur po predmetniku, v določenih primerih kot so daljša 

bolezen ali podobno,  se dijaku prilagodi program in v dogovoru z delodajalcem zmanjša število ur. 

 
UGOTOVITVE 
 
SPI programi -  dijaki so z opravljanjem prakse zadovoljni,  veliko se naučijo, imajo dovolj dela, za delo 

dobijo navodila, se trudijo in so pohvaljeni s strani mentorjev.  Največ težav imajo s pisanjem 

dnevnikov.  Večina  dijakov  je nagrado dobila. 

SSI in PTI programi - zadovoljni so s prakso, večina jih je imela dovolj dela, veliko novega se naučijo, 

pri pisanju dnevnikov ni večjih problemov, dijaki navajajo,  da je premalo ur PUD-a. 

Mnenje delodajalcev o dijakovem doseganju ciljev  

 

Mentorji ocenijo dijaka  poleg splošne ocene opravil/ni opravil  še z mnenjem delodajalca o dijakovem 

doseganju ciljev  in sicer  po sedmih   kriterijih z oceno MU, U in ZU,  nekateri pa napišejo še opisno 

oceno.  

Iz analize Mnenje delodajalca o doseganju ciljev  so dijaki SSI in PTI programov uspešnejši od dijakov iz 

programov SPI. Vrednoteni so v sedmih področjih, uspešnejši so predvsem  pri delovni disciplini, 

kakovosti dela, učenju in sprejemanju znanj, upoštevanju določil varstva pri delu in izdelavi poročila. 

Pri interesu za delo  in urejenosti ni velike razlike.  

 

Delodajalci/mentorji  



 

 

Kar se tiče realizacije ur, za večino večjih problemov ni, vse ure, ki jih dijaki ne opravijo v določenem  

terminu   nadomestijo med počitnicami oz. v dogovoru z mentorjem. 

Večina mentorjev je z dijaki zadovoljnih, posebej tisti, ki imajo že nekaj  izkušenj pri delu z dijaki. 

Največji problem je nedoslednost dijakov, saj določeni dijaki ne prinašajo dnevnike v skladu v dogovoru 

z mentorjem ter obljubami, zato je mnogokrat  potrebno  veliko truda in angažiranja le-teh, da to 

storijo. 

Delodajalci poudarjajo v anketi pa tudi sicer, da pogrešajo samostojnost dijakov, samoiniciativnost, 

vedoželjnost, želje po znanju, odgovornost, interes za delo, trud, natančnost, pravila lepega vedenja, 

odnos do dela, urejenost, ter več strokovnega in praktičnega znanja.  Vedno več dijakov  je  potrebno   

vseskozi kontrolirati, opozarjati in  spodbujati. Imamo tudi nekaj dijakov z odločbami, ki se bolj ali manj 

uspešno vključijo v delovni proces.  

Od 47 zaposlenih, ki so mentorirali dijake,  jih večina nima  opravljenega pedagoško andragoškega 

izobraževanja,  predvsem letošnjih 17 »novincev«  pravzaprav  nima nobenih izkušenj. 

 

PREDLOGI ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

Priprave na PUD 

Vsi dijaki se prvi teden oz. drugi teden na razredni uri  seznanijo s cilji in nameni PUDa, s poslovnim 

komuniciranjem in pristopom do delodajalca, dobijo seznam podjetij z možnimi učnimi mesti in primer 

prošnje za PUD.  Prvi teden oktobra bomo organizirali  teden dejavnosti, v okviru katerega  se bodo 

seznanili s  poslovnim komuniciranjem, pisanjem poročila ter predstavitvijo PUDa,  na podlagi 

izbranega podjetja pa bodo napisali in odposlali prošnjo za PUD. Dijaki bodo med šolskim letom na 

razredni uri spoznali učno pogodbo s katero se urejajo obveznosti in pravice  dijakov, šole in 

delodajalca.  

Predstavitev PUDa 

Vsi dijaki  bodo v okviru  medpredmetne povezave (odvisno od posameznega programa) s strokovnimi 

moduli  Komuniciranje, Poslovanje in organizacija,    Podjetništvo in trženje,  za oceno predstavili PUD. 

Učitelji strokovnih modulov bodo z organizatorko PUDa  načrtovali   predstavitev in pridobitev ocene 

v svoji letni pripravi. 

 

SODELOVANJE Z DELODAJALCI 

Srečanje z delodajalci 

V ponedeljek, 29. 8. 2016,  smo pred začetkom novega šolskega leta v interesu dobrega sodelovanja 

med šolo in lokalno skupnostjo ter gospodarstvom organizirali srečanje s predstavniki vodstva podjetij 

ter mentorji dijakov naše šole. Na srečanje smo povabili tudi direktorja Centra za poklicno 

izobraževanje, Elida Bandlja, in svetovalko za področje praktičnega usposabljanja z delom, Anico 

Justinek. Prisostvovala je tudi gospa ravnateljica DSŠ Lendava, Silvija, Hajdinjak Prendl, in učitelji, ki 

poučujejo strokovne module. Organizatorka praktičnega usposabljanja z delom na DSŠ Lendava, Lučka 



 

 

Bačič, je navzočim predstavila realizacijo prakse in uspešnost dijakov, problematiko in primere dobre 

prakse, ter priprave za novo šolsko leto, gosta pa sta vabljenim predstavila novosti in spremembe v 

zakonodaji na področju strokovnega izobraževanja. Mentorica Jutka Feher v programu Gastronomske  

in hotelske storitve pa  je predstavila primer dobre prakse mentoriranja.  

  
Sodelovanje delodajalcev na zaključnih izpitih 

Sodelovanje glede udeležbe delodajalcev  kot zunanjih članov izpitnih komisij na zaključnem izpitu je 

zelo dobro. Za vsak izobraževalni program imamo izbrane in potrjene predstavnike  delodajalcev v 

okviru OZS, GZS in TZS, ki kot zunanji člani iz vrst delodajalcev sodelujejo v ocenjevalni komisiji za 

izpitno enoto Izdelek oz. storitev in zagovor. Tudi letos smo imeli v vseh petih programih prisotne 

zunanje člane. Tako delodajalci kot šola ugotavljajo, da je  prisotnost delodajalcev zelo pomembna, saj 

tako dobijo vpogled v pridobljeno znanje dijakov. 

Pedagoško andragoško izobraževanje mentorjev (PAUM) 

Vsako leto sodelujemo z novimi podjetji in mentorji, ki se niso udeležili pedagoško andragoškega 

izobraževanja. To je poleg seznanjanja z načrtovanjem pud-a, s psihološkimi osnovami učenja in 

poučevanja, vlogo mentorja,  potrebno tudi za verifikacijo učnega mesta. Konec septembra bo le-to 

potekalo na naši šoli, ki ga bo za delodajalce brezplačno v okviru evropskega projekta izvedel Šolski 

center Ptuj.  

 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

PROJEKT ERASMUS+ MOBILNOST DIJAKOV 

Z namenom  opravljanja praktičnega usposabljanja v tujini bomo sodelovali na  dvo-letnem projektu 

ERASMUS+, Mobilnost posameznikov.  V Milanu se bo meseca oktobra in novembra udeležilo 3 

tedenske mobilnosti 6 dijakov programa Strojni tehnik  in 2 dijakinji programa Ekonomski tehnik, 

naslednje šolsko leto pa bo potovalo  5 učiteljev  in 12 dijakov v Budimpešto.  

 

DRUGE NALOGE 

 Koordinatorica Erasmus+ 

 Delo tajnice šolske komisije za zaključni izpit  

 Organiziranje, koordiniranje in sodelovanje na tehniških in informativnih dnevih  

 Članica šolskega tima za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo 

 Sodelovanje v komisiji za kakovost  

 Sodelovanje v aktivih učiteljev strokovno teoretičnih predmetov s področja ekonomije in 
strojništva  

 Sodelovanje na delovnih srečanjih študijske skupine za organizatorje PUD-a, s področja 
strojništva in v programu Trgovec  

 Mentorica dijakom v programu Trgovec za tekmovanje v tehniki prodaje 

 Članica predmetne izpitne komisije za zaključni izpit  

 Sodelovanje na roditeljskih sestankih in na govorilnih urah 

 Sodelovanje na sestankih učiteljskega zbora in oddelčnega učiteljskega zbora 



 

 

 Medpredmetno povezovanje z učitelji posameznih predmetov 

 Sodelovanje na seminarjih strokovnega spopolnjevanja 

 Sodelovanje na športnih dnevih 

 
                                                                                                    Lučka Bačič, univ.dipl.ekon., inž. 

                                                                                                           Organizatorka PUD-a 

 

                                                                                         

 
13. POROČILO  O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 – BESZÁMOLÓ A MINŐSÉGFEJLESZTÉSRŐL 

 

 
Komisija za kakovost je v šolskem letu 2015/2016 delovala v sestavi: Silvija Hajdinjak Prendl, Miran 
Bukovec, Lučka Bačič, Katarina Ferenc, Aleš Puklavec, Sebastijan Černi, Simon Vuk 
 
Področja delovanja: 

- analiza kakovosti izobraževanja na podlagi učno-vzgojnih rezultatov in realizacije 
vzgojnoizobraževalnega dela, 

- uvajanje novih programov in oblikovanje odprtega kurikula, 
- krepitev sodelovanja med šolo in okoljem, zlasti med šolo in delodajalci. 

 
Pri pripravi poročila so člani komisije sodelovali s timom za samoevalvacijo in pripravili skupno 
poročilo. 
 

Zapisala: Silvija Hajdinjak Prendl 

 

 

14. SAMOEVELAVACIJSKO POROČILO (POROČILO O KAKOVOSTI) ZA ŠOLSKO LETO 2015/16 – 
BESZÁMOLÓ AZ ÖNÉRTÉKELÉSRŐL 

 
1. PREDSTAVITEV ŠOLE 
Dvojezična srednja šola Lendava je inštitucija, ki je trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno 
tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra 
vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v 
dvojezičnem modelu ne učijo le obeh jezikov, temveč spoznavajo obe kulturi, ob tem pa se učijo tudi 
strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje.  
Od leta 2007 do 2014 je šola bila vključena v projekta Posodobitev gimnazije in Posodobitev 
gimnazijskih programov, saj je bil eden njunih glavnih ciljev slediti novostim na vzgojno-izobraževalnem 
področju ter uvajati izboljšave za zagotavljanje kakovosti pri pouku. Nosilec uvajanja sprememb je 
šolski razvojni tim (ŠRT), ki v sodelovanju z ZRSŠ in ŠR skrbi za uvajanje sodobnih oblik in metod pouka, 
načrtovanje in izvedbo pilotnih projektov, organizacijo dela, informiranje in pomoč kolektivu ter 
analizo in evalvacijo dela.  
Dvojezična srednja šola je zaradi svojega posebnega statusa v veliki prednosti pred drugimi šolami v 
državi, saj majhni oddelki omogočajo lažje uvajanje posodobitev, izvajanje projektov in sodobnih 
metod poučevanja. Omogočena je večja aktivnost dijakov pri pouku, pristen odnos in individualizirano 
učenje. Šola ima dobre prostorske zmogljivosti in je zelo dobro tehnično opremljena, kar je pri izvajanju 
sodobnega načina poučevanja ključnega pomena. Učitelji imajo poleg izobraževanja v svoji stroki tudi 
možnost usposabljanja na področju sodobnih pristopov k učenju in poučevanju.   
 



 

 

2. POTEK SAMOEVALVACIJE 
2.1. Predstavitev obravnavanega prednostnega področja 
 
Namen uvajanja izboljšav in samoevalvacije v šolah je izboljšanje učenja in poučevanja ter dosežkov 
učencev. Ker ravnatelj samoevalvacije ne more izvajati sam, je na šoli bil ustanovljen tim za 
samoevalvacijo, ki ima različne vloge: pripravlja delavnice na šoli, sproti usmerja proces 
samoevalvacije, spodbuja kolektiv k razmišljanju, sodeluje z ravnateljem, kolektivom, zunanjim 
okoljem…Pri vsem tem je timu veliko podporo nudila Šola za ravnatelje, ki je tim izobraževala na svojih 
seminarjih in delavnicah ter jim pripravila protokol, ki predvideva 3- letni cikel izboljšav, ki podrobneje 
opisuje in predlaga, katere korake naj šola izvede v enem šolskem letu, kdaj in kako. 
 
2.2. Načrtovanje, izvedba in spremljava doseganja zastavljenih ciljev 
Prva faza uvajanja izboljšav in samoevalvacije je bila NAČRTOVANJE. Načrtovanje izboljšav naj bi 
izhajalo iz poslanstva, vizije in dolgoročnih usmeritev oz. načrtov šole. Ravnatelj in tim za 
samoevalvacijo sta izboljšave načrtovala skupaj  z vsemi strokovnimi delavci. Na podlagi analize stanja 
smo ugotovili, da imajo dijaki zelo nizko funkcionalno pismenost (težko sprejemajo, razumejo, tvorijo 
in uporabljajo besedila). K temu prispevata predvsem razmah digitalne tehnologije in spremenjen 
način usvajanja jezikovnih kompetenc. Ugotavljamo tudi, da imajo dijaki zelo slabo zavedanje o tem, 
da je znanje vrednota. Opažamo, da se spreminja odnos do znanja, da je v družbi vedno večja kriza 
vrednot ter slabše možnosti za uporabo znanja, saj danes normativno znanje ni več tako cenjeno kot v 
preteklosti. Tako smo skupaj  zapisali akcijski načrt na ravni šole, ki vsebuje dva prednostna cilja:  

1. izboljšati funkcionalno pismenost in 
2. razvijati zavedanje o pomenu znanja kot vrednote. 

Akcijski načrt so zapisali tudi vsi aktivi in posamezni učitelji in ga priložili svojim letnim pripravam. Za 
uresničevanje zastavljenih prednostnih ciljev smo opredelili dejavnosti in merila za njihovo spremljanje 
in vrednotenje ter jih povezali z drugimi dejavnostmi na šoli (tedni dejavnosti, OIV in ID, projektni dnevi, 
različni projekti, delo z nadarjenimi …) 
Druga faza je bilo IZVAJANJE IN SPREMLJANJE načrtovanih dejavnosti. Konkretne dejavnosti, ki so bile 
izvedene na ravni šole, so bile naslednje: vključevanje bralnega kotička v pouk, medpredmetno 
izvajanje ekskurzij, dosledno preverjanje domačih nalog, spremljanje urejenosti zapiskov učne snovi, 
izvajanje projektnih dni in medpredmetnih povezav, delavnice za usvajanje neformalnega znanja, delo 
z nadarjenimi, izkustveno učenje, aktualizacija učnih vsebin, interesne dejavnosti in krožki, sodelovanje 
aktivov s knjižnico… 
Izvajanje dejavnosti in doseganje zastavljenih prednostnih ciljev smo spremljali na različne načine: s 
sodelovanjem med učitelji (z neformalnimi srečanji posameznih učiteljev, izmenjavo mnenj, izkušenj, 
predlogov ipd.), z oblikovanjem in upravljanjem dokumentacije (s sprotnim beleženjem in vodenjem 
evidence), s strokovnimi razpravami in diskusijami po aktivih in s celotnim učiteljskim zborom itd. 
VREDNOTENJE IN POROČANJE sta tvorila tretjo fazo uvajanja izboljšav in samoevalvacije. Vključevala 
sta končno in celovito analizo in interpretacijo zbranih podatkov, ovrednotenje doseganja zastavljenih 
prednostnih ciljev skladno z zastavljenimi merili, oblikovanje ključnih ugotovitev o procesu uvajanja 
izboljšav in dosežkih učencev, pripravo izhodišč za nadaljnje načrtovanje in ukrepov za izvajanje in 
poročanje o uvedenih izboljšavah. Preden je bilo zapisano poročilo o samoevalvaciji na ravni šole je 
bilo potrebno narediti refleksijo o izboljšavah na vseh ravneh  izvajanja načrta izboljšav od spodaj 
navzgor. To pomeni, da so tako posamezni učitelji kot tudi aktivi morali pripraviti poročila o 
samoevalvaciji oz. zapise, ki so bili v pomoč samoevalvacijskemu timu pri oblikovanju končnega 
poročila šole. 
 
3. REZULTATI SAMOEVALVACIJE IN USMERITVE 
3.1. Ovrednotenje doseganja zastavljenih ciljev 
 
V okviru 1. cilja (Izboljšati funkcionalno pismenost)  smo sproti pri učnih urah pregledovali urejenost 
zapiskov v zvezkih, delovnih zvezkih, hrambo učnih in delovnih listov, bolj podrobno pa pri ustnem 



 

 

preverjanju znanja za oceno. O posebnostih/odstopanjih smo sproti poročali razrednikom in staršem 
na govorilnih urah. Opažamo, da imajo v gimnazijskem programu dijaki v glavnem urejene zapiske in 
ostalo dodatno gradivo shranjeno, kot je bilo dogovorjeno. Enako nekateri dijaki v strokovnih 
programih.  Lepo urejene zapiske in ostalo učno gradivo imajo dijaki, katerih starši redno spremljajo 
njihovo delo za šolo. Velike anomalije je opaziti v poklicnih programih, kjer kljub stalnim opozorilom 
nekateri dijaki ne prepisujejo s table, ne lepijo učnih listov in ne urejajo zapiskov.  
Načrtovano smo v tem šolskem letu izvedli večje število govornih nastopov pri več različnih predmetih. 
Nekateri izmed njih so bili  skrbno pripravljeni in izvedeni.  Pri tem moramo seveda upoštevati stopnjo 
obvladanja ciljnega jezika in sposobnosti posameznika (in realne možnosti nadgradnje le-teh) 
prilagoditi težavnostno stopnjo in pričakovanja. 
Izdelki dijakov (plakati ob posebnih dogodkih, nekaterih tematskih sklopih in v okviru IP) so sproti 
razstavljani v učilnicah in po hodnikih šole, pisni izdelki, objavljeni v dijaškem glasilu, publikaciji ISSUU, 
na konferenci IATEFL, rezultati z različnih tekmovanj (v znanju jezika, bralna tekmovanja), izpitov DSDII  
in natečajev (haiku, literarni natečaj) ter število nagrad in priznanj pa na spletni strani šole. 
Dijake smo učili tudi dosledno navajati vire in literaturo pri projektnih, seminarskih in zaključnih 
nalogah. 

 
 
 
V okviru 2. cilja (Razvijati zavedanje o pomenu znanja kot vrednote) smo ob upoštevanju  znanja dijakov 
ter njegovih osebnostnih lastnosti in interesov posebno pozornost namenili razvijanju bralne 
kompetence/koriščenju knjižnega gradiva iz šolske knjižnice in lastnega knjižnega fonda ter s tem 
nadgrajevanju in poglabljanju jezikovnega znanja nasploh. Težave glede branja smo zaznali v poklicnih 
programih, kjer imajo dijaki že vnaprej odpor do branja in le-to smatrajo za breme ali celo kazen. 
Težave slej ko prej ostajajo pri dijakih z učnimi težavami, ki znajo komaj brati in pisati ter se kljub 
individualni učni pomoči učitelja le težko integrirajo v učno skupino.  
Poleg že ustaljenih oblik dela z nadarjenimi dijaki  smo  nadarjene dijake vključili v projekt šolski ekovrt 
ter izvedbo tehniških in informativnih dnevov, tako so na nek način skrbeli za promocijo šole v ožjem 
in širšem okolju. 
V pouk smo nenehno vpeljevali vsebine, ki smo jih povezovali z aktualnimi dogodki in temami 
(begunska kriza, aktualna dogajanja v svetu, umetnosti, globalno segrevanje, ekologija…)   
Opažamo, da precej dijakov še vedno ne dojema znanja kot trajnostne vrednote, ampak le kot sredstvo 
za pridobitev ocene in končanje letnika.  

  
4. USMERITVE 
4.1. Usmeritve za naslednje šolsko leto 
Ključne ugotovitve samoevalvacije v šolskem letu 2015/16 so, da bomo z zastavljenimi cilji nadaljevali 
tudi naslednje šolsko leto, saj celostnih rezultatov v enem letu  ne moremo pričakovati. Za naslednje 
šolsko leto je pomembno, da pri aktivnostih, ki smo si jih zastavili, vztrajamo, da postanejo  del 
šolskega vsakdana in samoumevne vsakemu dijaku. 
Nadgradili bomo navodila za pisanje pisnih izdelkov, posodobili bralni kotiček in vzpodbujali dijake k 
uporabi le tega. Želimo tesneje sodelovanje aktivov s knjižnico, ki v lanskem šolskem letu žal ni 
zaživelo, saj je delovanje knjižnice zaradi objektivnih dejavnikov bilo moteno. Akcijski načrt na ravni 
šole ostaja enak, aktivi in posamezni učitelji pa jih bodo prilagodili svojim potrebam in dejavnostim. 

 

 
Zapisali:  

Nataša Prendl, vodja ŠRT 
Natalija Pavoševič Žoldoš 

 
 



 

 

 
15. POROČILO O PROGRAMU  PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU ─ BESZÁMOLÓ AZ 

EGÉSZSÉG PROMOVÁLÁSA A MUNKAHELYEN c. PROGRAMRÓL 
 
DSŠ Lendava je sodelovala v projektu Preventivna vadba med delom (znanje-delo-vadba-zdravje, skrb 
za zdravo delazmožnost in življenje) in v okviru tega smo v sodelovanju z Ekonomsko šolo Murska 
Sobota sodelovali na delavnicah, izvedli ogled stolpa v Lendavi ter pripravo zdravega obroka.  
V okviru promocije  zdravega načina življenja smo se udeležili  pohoda po Miškovi poti  in  pohoda proti 
zasvojenosti, ki so ga organizirali zunanji izvajalci. Udeležili smo se  športnih iger, ki jih je organizirala 
Športna zveza Lendava.  V mesecu aprilu smo izvedli dan zdravega načina življenja: rekreacija, pripravili 
smo zdrav obrok in sadno-zelenjavne napitke ter imeli zdravo  malico. Skozi celo šolsko leto so se 
zaposleni udejstvovali  tedenskih športnih aktivnosti: aerobika-ženske, moški-nogomet, pikado in  
obiskovali rekreacijski  center  Vitafit.  
Za športne aktivnosti  smo zagotovili  sofinanciranje določenega števila kart za kopanje v  Termah 
Lendava po ugodnejši ceni za zaposlene DSŠ Lendava. Šolsko leto smo zaključili ob Bukovniškem jezeru, 
kjer smo organizirali piknik s poudarkom na zdravi prehrani; obiskali energijske točke in adrenalinski 
park. 
 

Zapisala: Nives Kuhar 
 

 
 
16. POROČILO O DELOVANJU UČBENIŠKEGA SKLADA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 ─ BESZÁMOLÓ A 

TANKÖNYVALAPRÓL   

 
Šola je dijake obvestila o izboru učbenikov ob koncu prejšnjega šolskega leta z obvestili staršem in 
naročilnico za izposojo. Dijaki so ob oddaji naročilnic prejeli komplete učbenikov  prvi teden šolskega 
leta 2015/16. Pogoj za izposojo kompleta je bilo plačilo prvega obroka izposojevalnine. Dijaki so med 
letom prejeli tri položnice v skladu s pravilnikom in predlogom sveta staršev. 56 dijakov je oddalo vloge 
za zmanjšano izposojevalnino, od tega je komisija (Nataša Prendl, Alenka Lovrenčec in Valerija Perša) 
glede na kriterije 39 dijakom vlogo delno ali v celoti odobrila.  
Dijaki so komplete učbenikov vračali do konca šolskega leta. Zamudniki so lahko komplete vrnili še v 
začetku septembra 2015, za vse izgubljene učbenike pa bodo poravnali odškodnino v skladu s 5. členom 
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov.  
Marca 2015 so strokovni aktivi opravili izbor učbenikov za naslednje šolsko leto, ki jih je potrdila 
ravnateljica. Do junija so oddali tudi seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki so bili 
posredovani DZS Lendava, Office Superstore in Kopiji Novi. Do konca pouka so dijaki od le-teh prejeli 
naročilnice delovnih zvezkov in učnih gradiv.  
Junija so naročniške sezname za šolsko leto 2016/17 prejeli dijaki pred začetkom pouka, prav tako 
knjigarne in papirnice. Izbrana je bila ugodnejša knjigarna in papirnica DZS Lendava.  
Evidentirale so se potrebe po izposoji učbenikov za naslednje šolsko leto. Evidenco je potrdila 
ravnateljica, avgusta so bili ti učbeniki kupljeni.  
Komisija (Silvija Kolarič, Valerija Perša in Nataša Prendl) je konec leta pregledala seznam izgubljenih in 
poškodovanih učbenikov in odločila, da dijaki za izgubljene učbenike poravnajo ½ nakupne cene, če so 
to novi učbeniki, in 1/3 nakupne cene, če gre za učbenike, starejše od 3 let. Dijaki bodo stroške 
poravnali prek položnic, ki jih bo izstavila šola.  
 

Zapisala: 
Nataša Prendl 

 
 



 

 

17. POROČILO O DEJAVNOSTIH DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 ─ A DIÁKKÖZÖSSÉG ÉVES 
BESZÁMOLÓJA 

 

Dijaška skupnost Dvojezične srednje šole Lendava si je v minulem letnem načrtu za šolsko leto 
2015/16 zadala nekaj ciljev, ki jih je tudi uresničila. To so bili: 
 

- redne seje Dijaške organizacije Slovenije v  Ljubljani in poročanje o dogajanjih na le-
teh na sejah Dijaške skupnosti DSŠL 

- debata na šoli o največkrat omenjeni temi na sejah DOS-a – štipendije za mlade 

- redno izvajanje sej Dijaške skupnosti Dvojezične srednje šole Lendava na šoli 
(aktualna dijaška problematika, obveščanje o prihajajočih dogodkih, razprave in 
mnenja dijakov) 

- izvedba volitev  v Svet zavoda 

- pomoč Občini Lendava pri organizaciji in vodenju proslav na občinski ravni 

- sprejem 1. letnikov v Dijaško skupnost 

- pomoč dijakom pri organizaciji šolskih proslav (pri sprejemu dijakov prvih letnikov, za 
božič, slovenski kulturni praznik in madžarski narodni praznik) 

- pomoč pri izvedbi tehniških in informativnih dni za osnovnošolce 

- promocija DSŠ Lendava na osnovnih šolah v regiji 

- pomoč in sodelovanje pri novinarskem in filmskem krožku ter šolskem glasilu Lapsus 

- predstavitev šole in njenih programov osnovnošolcem na Dnevu odprtih vrat 

- slovo od zaključnih letnikov 

- zbiranje papirja 

-  predstavitev šole in Dijaške skupnosti gostujočim šolam  

  Zapisala: Jesika Kustec 
Predsednica Dijaške skupnosti DSŠ Lendava v šolskem letu 2015/16      

 
                                                                              

 
18. POROČILO O ORGANIZIRANOSTI IN DELU SINDIKATA V ŠOL. LETU 2015/2016 ─ A 

SZAKSZERVEZET ÉVES BESZÁMOLÓJA 

 
Delavci zavoda se lahko organizirajo in delujejo v sindikatih.  
36 delavcev DSŠ Lendava je članov SVIZ-a. Ostali delavci niso včlanjeni v sindikate. Sindikalna 
zaupnica je Nives Kuhar. 
 
Sindikati lahko v skladu s svojo vlogo in nalogami delujejo v zavodu, dajejo pobude, stališča in 
zahteve pristojnim organom zavoda. Ravnatelj zavoda in strokovne službe zagotavljajo sindikatom 
podatke o vseh vprašanjih, o katerih odločajo ravnatelj, svet zavoda in drugi organi in se nanašajo na 
socialno ekonomski in delovni položaj zaposlenih ter na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev 
iz delovnih razmerij. 



 

 

Sindikati so dolžni pri organiziranju in vodenju stavke upoštevati stavkovna pravila in se ravnati po 
njih v skladu z zakonom. 
 
Pregled dejavnosti:  
V mesecu juniju smo organizirali strokovno ekskurzijo na Hrvaško – Slapovi Krke – Međugorje - 
Mostar ;  sodelovali  pri izvedbi športnih iger občine Lendava in se udeleževali kulturnih prireditev. 
Mesečno smo na sestankih  obravnavali aktualna vprašanja in sodelovali z območnim in glavnim 
odborom SVIZ-a. 
 

Sindikalna zaupnica: Nives Kuhar 

 

 

 
19.  POROČILO O ZDRAVSTVENEM VARSTVU DIJAKOV IN HIGIENI V ŠOL. LETU 2015/2016 ─ 

BESZÁMOLÓ A DIÁKOK EGÉSZSÉGVÉDELMÉRŐL 

 
Vsi dijaki 1. in 3. letnika so opravili sistematične zdravstvene preglede v Šolskem dispanzerju 
Zdravstvenega doma Lendava. Dijaki prvega letnika so imeli tudi laboratorijski pregled krvi in urina, 
dijaki tretjega letnika pa so bili cepljeni proti tetanusu.  
Čistoči in higieni smo posvečali posebno pozornost pri razrednih urah, v sklopu zdravstvene ter okoljske 
vzgoje.  
 

Zapisala: Alenka Lovrenčec 
 

 
20. SODELOVANJE S STARŠI IN DIJAKI V ŠOL. LETU 2015/2016 ─ EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL ÉS 

A DIÁKOKKAL 
                                                                                                                                                                                                   
Organizirane oblike sodelovanja s starši so roditeljski sestanki in govorilne ure. Skupni roditeljski  
sestanki in govorilne ure so bili izpeljani v skladu z izvedbenim koledarjem šole, ki je del LDN-ja.  
Učitelji so za starše in dijake imeli tudi dopoldanske govorilne ure enkrat tedensko. Aktualni razpored 
tedenskih govorilnih ur je bil objavljen na spletni strani šole.   
 

Zapisala: Silvija Kolarič 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo sestavila: Tibor Tomšič in Silvija Hajdinjak Prendl v sodelovanju s strokovnimi in drugimi 
delavci šole. 
 
 
Svet Dvojezične srednje šole Lendava je obravnaval in sprejel Poročilo o realizaciji letnega delovnega 
načrta za šolsko leto 2015/2016 na svoji seji 29.9.2016. 
 
 
 
 



 

 

      Predsednica sveta šole/                                   Ravnateljica/Igazgatónő: 
          Az iskolatanács  elnöke:                                  Silvija Hajdinjak Prendl, prof. 

            Natalija Pavoševič Žoldoš     
                                                                                    
    ____________________________     _____________________ 


