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Kar niso se končale izredne razmere ob širjenju virusa COVID-19, zaradi česar je večji del 
preteklega šolskega leta potekal pouk na daljavo. Začeli smo 1. septembra po modelu B, a 
že 18. oktobra 2020 prešli na model D, od marca 2021 dalje pa delali po modelu C. Ker smo 
na vse mogoče izvedbe bili pripravljeni, te niso bistveno vplivale na uresničevanje Letnega 
delovnega načrta. Nova izkušnja drugačne izvedbe šolskega dela je zahtevala veliko 
energije vseh vpletenih, zato bi rad na začetku izrekel zahvalo in pohvalo za uspešno 
opravljeno delo vsem profesorjem in dijakom, staršem pa za njihovo podporo in 
razumevanje. Uspešno opravljena matura naše 22. generacije (številčno daleč najmanjše v 
zgodovini šole) s kar štirimi zlatimi maturanti je dokaz, da je z odgovornim pristopom mogoče 
narediti veliko tudi v izjemno težkih razmerah.  
 
Na šoli smo imeli vpisanih 203 dijake, program dela pa je skupaj z njimi uresničevalo 31 
profesorjev. Skupaj s Srednjo zdravstveno šolo smo v šolskih prostorih na Gosposvetski 2 
imeli normalne materialne pogoje za šolsko delo (11 splošnih in specializiranih učilnic ter 
laboratorij za vaje iz kemije).  
 
Dijakom smo omogočili dostop do interneta preko brezžičnega omrežja, nekaterim pa smo 
omogočili pri delu na daljavo izposojo šolskih prenosnih računalnikov. Preko Šolskega sklada 
Gimnazije smo za pouk posameznih predmetov že pred leti priskrbeli priročnike, ki so na 
razpolago vsem dijakom med poukom. Profesorji pa so nudili dijakom tudi mentorstvo pri 
pripravah na različna tekmovanja. Rezultati (kljub odpadlim nekaterim regijskim in državnim 
tekmovanjem iz znanj) dokazujejo, da je bil trud v celoti poplačan, saj so naši dijaki na 
srednješolskih tekmovanjih kljub temu osvojili 52 bronastih, 8 srebrnih in kar 8 zlatih priznanj. 
Posebej želim izpostaviti zlato Cankarjevo priznanje Sabine Čegovnik iz 4.b za 1. mesto v 
državi. Seveda pa so še enkrat več izstopali tudi izjemni rezultati naših športnikov in 
umetnikov tako na državnih kot tudi mednarodnih tekmovanjih. Med športniki je potrebno 
izpostaviti judoista Naceta Herkoviča iz 4.a, ki je dosegel srebrno medaljo na članskem 
državnem prvenstvu v svoji kategoriji tako v Mariboru septembra 2021 kot v Novi Gorici 
spomladi 2021, Manco Lampret iz 3.b, ki je postala državna prvakinja v tenisu v kategoriji 
U18, Zalo Sekavčnik iz 3.b, ki je državna prvakinja v krosu ter državna prvakinja v teku na 



800 metrov med starejšimi mladinkami, skupaj z Zalo Katarino Hovnik in Vito Vovk iz 4.b pa 
je na državnem atletskem prvenstvu dosegla tudi 1. mesto v štafeti 4 x 400 m ter šahista 
Jako Juvana iz 4.b, ki je na državnem prvenstvu dosegel 7. mesto, na močnem 
mednarodnem turnirju v Italiji pa 9. mesto. Med umetniki sta izstopala kitarist Urbaan Reiter 
iz 3.a, ki je 1. mesto dosegel na najpomembnejšem evropskem tekmovanju perspektivnih 
mladih kitaristov v Italiji, ter pianistka Neža Tovšak iz 4.a, ki je z odličnimi nastopi zaključila 
svoje vzporedno izobraževanju na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani.  
 
S končnim učnim uspehom (97 %) smo lahko zelo zadovoljni, prav tako s strukturo uspeha, 
saj krepko prevladujejo odlični in prav dobri dijaki. Uspešni so bili tudi maturanti (splošno 
maturo 2021 je prvič opravljalo 47 dijakov), ki so dosegli 94 % uspeh (po en popravni izpit 
imajo tri maturantke, ki so zaradi različnih težav v zadnjem letu lahko le omejeno obiskovale 
pouk), štirje maturanti pa so bili zlati (med njimi tudi maturantka z doseženimi 33 točkami, kar 
jo uvršča v sam vrh, saj je bilo v državi le 15 posameznikov boljših od nje).  
 
Na šoli je potekalo kar nekaj projektov. Največ pozornosti smo namenili uvajanju in izvajanju 
interdisciplinarnih tematskih sklopov, ki smo jih izvajali kot prvi v Sloveniji, zdaj pa jih s 
podporo ZRSŠ in MIZŠ kot posodobitev uresničuje že več kot polovica splošnih gimnazij. V 
projektu Podjetnost v gimnazijah, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo skupaj s konzorcijem 70 
splošnih in strokovnih gimnazij, s pomočjo sredstev ESS na nacionalni ravni izvajamo 
posodobitev gimnazijskega programa; naša Gimnazija je uvrščena med razvojne šole. Kot 
partnerska šola smo vključeni še v projekt SKUM – Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s 
kulturno-umetnostno vzgojo ter v projekt Večjezičnost. Na podlagi teh in številnih projektov v 
preteklosti nam je Zavod Republike Slovenije za šolstvo na slovesnosti v Cekinovem gradu v 
Ljubljani 31. maja 2021 podelil priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in 
uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalno prakso. Priznanje je kompliment vsem sedanjim ter 
nekdanjim profesorjem, dijakom in njihovim staršem. V utemeljitvi je med drugim zapisano: 
»Priznanje je prejela, ker je postala vrhunsko inovativno, izobraževalno, kulturno, 
prostovoljsko, športno, raziskovalno središče kraja in regije, okno v svet in hkrati zaščitni 
znak okolja,  v katerem se je lepo šolati, živeti in delati.« 
 
Še vedno smo posebno pozornost namenjali prostovoljstvu. Kot prostovoljci so dijaki z 
mentorico Mojco Čerče ustvarili 4 ure avdio-vizualnega programa, s katerim so želeli 
razbremeniti naporne dni popolne izolacije ljudi v domovih za ostarele; spletno povezavo so 
poslali v pet domov – v Črneče pri Dravogradu, Prevalje, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in 
Velenje. Nastala je ganljiva zbirka srčnih in dobronamernih glasbeno-plesno-literarnih 
prispevkov. Podobna pa je bila tudi akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov za nakup zdravila 
za deklico Aniko iz Gornjega Milanovca v Srbiji, ki se je rodila v eni od naših gostujočih 
družin tradicionalnih mednarodnih izmenjav, in za katero smo zbrali 1.671,83 EUR.  
 
Precej energije smo skupaj z učitelji vložili v neklasično izvedbo nekaterih šolskih vsebin. Za 
dijake 3. letnika smo izvedli športni konec tedna z raftingom na Soči, za dijake 4. letnika pa 
športni konec tedna v Bohinju. Po 10. juniju pa smo za dijake organizirali zelo pestre 
aktivnosti s številnimi delavnicami in aktivnostmi v naravi na projektnih dneh in tednih.  
 
Izšla je tudi nova knjiga v gimnazijski knjižni zbirki E. A. Quid nunc (Kaj zdaj), kjer so zbrani 
raznoliki premisleki 22. generacije naših maturantov o času in razmerah, v katerih smo se 
znašli vsi skupaj. Novo podobo pa je dobil tudi Eye–Catcher, spletni časopis v angleščini, ki 
so ga v tem šolskem letu urejali dijaki 2.a skupaj z mentorico Alenko Kac Herkovič. 
  
Ob koncu šolskega leta smo izdali Letopis Gimnazije Slovenj Gradec 25, ki je z ohranjenim 
obsegom dokaz, da se na šoli kljub izrednim razmeram, ki smo jih preživeli pri pouku na 
daljavo, delo v preteklem šolskem letu ni kaj dosti ustavilo, le dobivalo je nove oblike. Tudi 
zato so odlični rezultati in dosežki dijakov najlepše darilo Gimnaziji za 25 let njenega 
delovanja.  



 
Na koncu bi želel izpostaviti še zelo dobro sodelovanje staršev z našo šolo. To se ni kazalo 
le v rednih stikih z nami, pač pa tudi s pomočjo in zaupanjem pri izpeljavi cele vrste 
projektov, ter s podporo različnim obšolskim dejavnostim. Posebne zasluge pripisujem Svetu 
staršev, ki je z aktivnim  sodelovanjem pri vodenju šole in Šolskega sklada pripomogel k 
dvigu kvalitete dela na šoli in veliko prispeval k (vse bolj potrebnemu) nadstandardu šole.   
 
Zavedam se, da vsega tega ne bi dosegli brez izjemne energije, ki so jo v šolsko in obšolsko 
delo vlagali profesorji in dijaki, ter podpore staršev in ljudi iz okolja. Zato bi se ob koncu rad 
še enkrat zahvalil vsem, ki so s svojim delom in sodelovanjem v nenavadnem šolskem letu 
2020/2021 pomagali uresničevati v Letnem delovnem načrtu zastavljene aktivnosti in cilje.  
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