
 

 

 

 

 

 

 

1. september 2021 

Prvi šolski dan 

Dijaki prvih letnikov imajo uvodno srečanje na igrišču s 

svetovalno delavko in svojimi razredniki. 

 

Dijaki ostalih letnikov začnejo z razredno uro in nadaljujejo s 

poukom. 

1. september 2021 

Prvi športni dan Dijaki so skupaj z učitelji odšli na 1. športni dan v Tamar. 

september 2021 

Vpis v izobraževanje odraslih 

Za šolsko leto 2021/22 smo vpisovali odrasle v program 

ekonomski tehnik. 

 

Na spletni strani smo objavili kontakte učiteljev, nosilcev 

predmetov in modulov. 

8. september 2021 

Prvi roditeljski sestanek Prvi roditeljski sestanek za vse razrede na šoli ali po Zoom-u. 

20. september – 24. september 2021 

Športni tabor za dijake 

Dijaki 1.D in 2.C (20. september – 22 september), 2.A in 2.B 

(22. september – 24. september) so bili na tridnevnem 

športnem taboru v Križevcih. 

20. september – 25. september 2021 

Erasmus KA101 v Firencah 
Stojan Česnik - Introduction to Coding and Robotics with 

Arduino 

23. september 2021 

Šolsko tekmovanje iz Logike 
Izvedli smo šolsko tekmovanje iz Logike. Sodelovalo je 23 

dijakov. Dva dijaka sta dosegla bronasto priznanje. 

30. september 2021 

Šolsko tekmovanje iz zgodovine 

Šolskega tekmovanja iz zgodovine se je udeležilo 5 dijakov. 

Vsi tekmovalci so prejeli bronasto tekmovanje. 

 

13. novembra 2021 se bodo udeležili državnega tekmovanja 

na ŠC Postojna, 

september, oktober 

Angleščino za menedžment, 

Poslovna raba orodij za delo na daljavo na področju storitev. 

Izvedba dveh brezplačnih tečajev v okviru projekta 

MUNERA3. 

10. oktober – 17. oktober 2021 

Erasmus KA102 v Helsinkih 

Natalija Podjavoršek, Zdenka Sušec - Erasmus KA102 v 

Helsinkih; New learning ways and spaces What Next in 

Finnish classrooms? 

oktober, november 

Zdravniški pregled 
Dijaki 3. letnika so se udeležili sistematskega pregleda po 

predhodnem časovnem razporedu. 

25. oktober – 12. november 2021 

Erasmus KA102 mobilnost (delovna praksa) v Malagi 
11 dijakov SEŠ Ljubljana in 10 dijakov SET Nova Gorica - 

Projekt Raznoliki in enotni brez meja 



10. november 2021 

1. skupne govorilne ure 
Skupne govorilne ure vseh učiteljev na šoli so potekale preko 

spleta po predhodni najavi staršev ali preko telefona. 

oktober, november 

40-urni brezplačni računalniški tečaj Excel 
Izvedba 40-urnega brezplačnega tečaja v okviru projekta 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-22. 

10. november – 12. november 2021 

We Go Green, Erasmus+ (2020 - 2023). 

Udeležba delovnega sestanka v kraju Gelsenkirchen, 

Nemčija v okviru mednarodnega projekta We Go Green, 

Erasmus+ (2020 - 2023), Tea Seliškar Otrin in Bojana 

Dragoš . 

26. november 2021 

Mednarodno tekmovanje iz znanja angleščine 
Best in English Online. Tekmovanja se je udeležilo 31 

dijakov. 

december 

Projekt Pismo za lepši dan 
Izdelovanje voščilnic, pisma z dobrimi željami in pošiljanje 

starejšim. 

1. december 2021 - 10. december 2021 

Dobrodelni Roškarji “Za otroški nasmeh” 
Zbiralna akcija za otroke prve triade, socialno in materialno 

ogrožene družine. 

7. december 2021 

Prevajalska delavnica 

Obiskal nas je Matej Škorjak, predstavnik za jezike Evropske 

komisije s predstavništva v Sloveniji. Predavanja so se 

udeležili dijaki 4.a, 4.c in 3.b razreda, prevajalske delavnice 

pa 14 zainteresiranih dijakov. 

21. december 2021 

EKO dan na Roški 
Izvedba EKO dneva na Roški. Učitelji so pri svojem predmetu 

vključevali EKO vsebino. 

24. december 2021 

Interesne dejavnosti za vse oddelke od 1. do 4. letnika 
Ogled državne proslave ob dnevu enotnosti in samostojnosti 

preko Zoom-a. 

31. januar 2022 

Regijsko tekmovanje iz angleščine 
Tekmovanja, ki ga organizirala društvo IATEFL so se udeležili 

trije dijaki 3. c. 

17. januar 2022 – 21. januar 2022 

Pouk na daljavo 
Zaradi nalezljive bolezni COVID – 19 in odsotnosti učiteljev 

se je šola odločila za delo na daljavo. 

17. januar 2022 – 21. januar 2022 

Projekt Teden pisanja z roko 2022 
Vseslovenska akcija pisanja z roko. Delavnice, pogovori, 

zapisovanje z roko, ipd. 

19. januar 2022 

Drugi roditeljski sestanek 
Drugi roditeljski sestanek za vse razrede na šoli ali po Zoom-

u. 

januar, februar 

Druženje z roškimi učitelji 
Vsako sredo je potekala video predstavitev učiteljev in šole 

za bodoče dijake. Predstavitve so bile preko Zoom-a. 

1. februar 2022 

Zimski rok poklicne mature 2021 
Zimski rok poklicne mature: slovenščina, angleščina, 

nemščina, matematika in gospodarstvo. 

3. februar 2022 

Kulturna proslava ob Prešernovem dnevu 

Ogled virtualne predstave Vihar v glavi (1. in 2. letniki) in 

Zrelostni izpit (3. in 4. letniki) in delavnice na temo 

kulturnega dne. 



11. februar 2022 - 12. februar 2022 

Informativni dnevi Virtualni informativni dnevi za bodoče dijake. 

9. februar 2022 

2. skupne govorilne ure 
Skupne govorilne ure vseh učiteljev na šoli so potekale preko 

spleta po predhodni najavi staršev ali preko telefona. 

17. marec 2022 

Tekmovanje iz matematike Matematično tekmovanje Kenguru. Sodelovalo je 23 dijakov. 

17. marec 2022 

Tekmovanje iz nemške bralne značke 
Tekmovanje iz nemške bralne značke EPI-Lesepreis. Ena 

dijakinja je prejela zlato priznanje, druga pa srebrno. 

9. marec 2022 

Splošna stavka v vzgoji in izobraževanju Stavka učiteljev. Dijaki ta dan niso imeli pouka. 

6. marec 2022 - 12. marec 2022 

We go Green Španija 
5 dijakov in 2 učiteljici so se udeležili srečanja šestih 

partnerskih šol v projektu We Go Green v Španiji. 

marec 2022 

Korak –Orodje za delo na daljavo 
Brezplačno izobraževanje odraslih o orodjih za delo na 

daljavo. 

marec 2022 

Korak – tečaj Excela Brezplačno izobraževanje odraslih o Excelu v obsegu 40 ur. 

4. april – 7. april 2022 

Erasmus+ – Projekt WEGOGREEN – 2. izmenjava: Hrvaška 

Drugo srečanje partnerskih šol v okoljevarstvenem projektu 

We Go Green na Hrvaškem. Sodelujočih 5 dijakov iz naše 

šole. 

12. april 2022 

Strokovna ekskurzija za 1., 2 in 3 letnike 
Strokovna ekskurzija za 1., 2. in 3. letnike (Dolenjska ali 

Primorska). 
 

13. april 2022 

3. roditeljski sestanek Tretji roditeljski sestanek za vse razrede. 

21. april 2022 

Praznik kreativnosti in knjig – Roške rime 
Praznovanje svetovnega dneva kreativnosti in inovativnosti 

ter svetovnega dneva knjige. 

25. april 2022 

Končno stanje prijav za vpis v 1. letnik Prejeli 164 prijav za vpis v 1. letnik. 

april 2022 

EPI Reading Badge (angleška bralna značka) 
Angleška bralna značka za 1., 2. in 3. letnik. Imeli smo 1 

zlato priznanje in 6 srebrnih priznanj. 

11. maj 2022 

Športni dan 
Športni dan za dijake 1., 2. in 3. letnika (odbojka, hip hop, 

pohod, golf, kolesarjenje). 

23. maj 2022 

Zadnji šolski dan za 4. letnike Zadnji šolski dan za 4. letnike. 

28. maj 2022 

Spomladanski rok poklicne mature 2022 Začetek spomladanskega roka poklicne mature. 



29. maj – 4. junij 2022 

Erasmus+ - Projekt WEGOGREEN 
3. izmenjava partnerskih šol na Češkem. Sodelovalo je 5 

dijakov in 2 učitelja 

6. junij – 10. junij 2022 

Športni tabor za dijake 1. A , 1. B, 1. C in 1. E razreda 

Športni tabor smo imeli v CŠOD v Kranjski Gori, vsebine so 

bile naslednje: pohod v Krnico, nordijska hoja, orientacijski 

tek, kolesarjenje v Planico. 

13. junij – 20. junij 2022 

Praktično usposabljanje z delom 
Dijaki drugih in tretjih letnikov so opravili delovno prakso pri 

različnih delodajalcih. 

13. junij – 22. junij 2022 

Ustni izpiti na poklicni maturi Začetek obdobja ustnih izpitov na poklicni maturi. 

junij 2022 

Naj podjetniška ideja Predstavitev naj podjetniške ideje. 

24. junij 2022 

Proslava ob Dnevu državnost in podelitev spričeval 
Proslava ob 30 letnici Slovenije in zaključku šolskega leta - 

prisotni vsi dijaki od 1. do 3. letnika z učitelji. 

6. julij 2022 

Rezultati spomladanskega roka poklicne mature Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi. 

16. avgust 2022 

Jesenski izpitni roki Začetek jesenskih izpitnih rokov. 

 


