
POMEMBNE INFORMACIJE ZA DIJAKE IN STARŠE 

 

DELO NA DALJAVO 
 
 
 
 
 
 

Pouk: 
- Moodle spletne učilnice (https://moodle.zgnl.si) 

• Spletna učilnica razreda za videokonference pri splošnih predmetih in 
razrednih urah 

• Spletne učilnice posameznih predmetov z gradivi 
- Celoten pouk poteka po veljavnem šolskem urniku  (https://shorturl.at/fuwO0) 
- Beleženje prisotnosti v eAsistentu 
 
Video pomoč: 
- Prijava v poštni predal (e-mail): https://youtu.be/UKPgpLVBjTE 
- Uporaba elektronske pošte: https://youtu.be/X0k3hsW5Ki 
- Uporaba OneDrive: https://youtu.be/MdRrQuBmzmo 
- Uporaba spletnih učilnic: https://youtu.be/5HSdkHMqcH8 
 
Opravičevanje izostankov: 
- Razrednik 
 
Tolmačenje: 
- Poteka po veljavnem šolskem urniku (http://srednja.zgnl.si/tolmacenje/) 
 
DSP: 
- Poteka po veljavnem šolskem urniku (http://srednja.zgnl.si/dsp/) 
 
Sodelavka za dijake z avtistično motnjo: 
- Po potrebi se priključi k pouku ali nudi individualno (učno) pomoč 
- Potreben predhodni dogovor (katarina.lovsin@zgnl.si) 
 
Šolska svetovalna služba: 
- Od ponedeljka do četrtka med 16.00 in 19.00 so dosegljivi v spletni učilnici 
Individualna pomoč  
- Po vnaprejšnjem dogovoru sodeluje pri razrednih urah in pouku 
- Individualno svetuje dijakom, staršem in strokovnim delavcem znotraj 
dopoldanskega in popoldanskega delovnega časa oziroma po dogovoru 
 
Domski vzgojitelji: 
-  Od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 12.00 ter med 16.00 in 19.00 so aktivni v 
spletni učilnici Vzgojno delo 
- Po potrebi pomagajo pri nadomeščanju manjkajočih učiteljev 

OBVESTILA 
 
 
 
 
 

 

-  V primeru neodzivnosti dijakov se najprej obvesti razrednika, nato svetovalno 
službo in na koncu vodstvo srednje šole in doma  
- V primeru neodzivnosti strokovnih delavcev se obvesti ravnateljico srednje šole 
in doma Bernardo Kokalj (bernarda.kokalj@zgnl.si) 
- Vodstvo bo skrbelo za tedensko obveščanje o izvajanju pouka na daljavo na 
srednji šoli  

https://moodle.zgnl.si/
https://youtu.be/5HSdkHMqcH8


 

KONTAKTI 
 

Šolska svetovalna služba: 
- sssvetovalna@zgnl.si 
- andreja.lamut.gazvoda@zgnl.si 
- barbara.lenart.bregar@zgnl.si 
- marjetka.mrak@zgnl.si 
 
Sodelavka za dijake z avtistično motnjo: 
- katarina.lovsin@zgnl.si 
 
Intersene dejavnosti: 
- interesne.dejavnosti@zgnl.si 
 
Pomoč pri IKT: 
- tadej.kolar@zgnl.si ALI 051 693 505 (med 8.00 in 15.00) 
- romana.kolar@zgnl.si ALI 070 897 665 (med 8.00 in 15.00) 
 
Vodstvo srednje šole in doma: 
- ravnateljica: bernarda.kokalj@zgnl.si ALI 031 321 487 (med 8.00 
in 15.00) 
- pomočnica ravnateljice – srednja šola: romana.kolar@zgnl.si ALI 
070 897 665 (med 8.00 in 15.00) 
- pomočnica ravnateljice - dom: valerija.janhar.cernivec@zgnl.si 
ALI 031 768 561 (med 8.00 in 15.00) 
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