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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 1. septembra 2015 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 12 razredih je bilo 15. 9. 

2015 vpisanih 269 dijakov. 
 

Preglednica 1: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2015/2016 

Program 

Št. 

oddelkov 

Število 

dijakov 

15. 9. 2015 

Izpisani do 

31. 8. 2016 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2016 

GIMNAZIJA  8 213 4 1 210 

EK. TEHNIK 4 56 3 3 56 

Skupaj 12 269 7 4 266 

 

Med šolskim letom 2015/2016 je bilo izpisanih 7 dijakov, 4 iz gimnazije in 3 iz programa 

ekonomski tehnik (od teh je bil eden izključen). Vzroki izpisov so različni: 1 izpisan dijak iz 

gimnazije  se je preusmeril v program ekonomski tehnik na naši šoli, 1 dijakinja se je prešolala 

v Ljubljano, ostali dijaki iz obeh programov pa so se preusmerili v lažje programe na druge 

šole.   
 

Šolsko leto 2015/2016  smo tako zaključili s 266 dijaki. 
 

 
Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2015/2016 

 

Preglednica 2: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v zadnjih petih letih na dan 
15. september 

Delovno mesto 2012/13 

14.9.2012 

2013/14 

13.9.2013 

2014/15 

15.9.2014 

2015/16 

15.9.2015 

2016/17 

15.9.2016 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

49 43 42 41 38 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

49 43 42 41 38 

Pripravniki brez učne 

obveze 
0 0 0 0 0 

Administrativni in  

tehnični delavci 
14 13 13 12 12 

Skupaj delavci 63 56 55 53 50 

 

Vsi strokovni delavci so izpolnjevali z zakonom predpisano izobrazbo, strokovni sodelavci tudi 

strokovni izpit. Ob začetku šolskega leta so bili vsi delavci zaposleni za nedoločen delovni čas. 
 

Na porodniškem dopustu v preteklem šolskem letu nismo imeli nobene delavke. 
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Na dolgotrajnem bolniškem dopustu v tem šolskem letu je bila ena delavka, in sicer s skrajšanim 

delovnim časom 4 ure, 4 ure pa je delala. 
 

Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 526 dni (lani 373,15).  Pouk 

smo realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s  prerazporeditvijo. 
 

1. 4. 2016 smo v skladu z zakonodajo izvedli napredovanja v plačne razrede. Napredovalo 

je 5 delavcev. Vsi so napredovali za 2 plačna razreda. Realizacija napredovanj bo izvedena 

decembra 2016 v skladu z zdajšnjo zakonodajo. 
 

V naziv so v tem šolskem letu napredovali 3 delavci, vse v naziv učitelj svetnik, realizacija 

napredovanj pa bo izvedena decembra 2016. 

 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2012/13 

31. 8. 

2013 

2013/14 

31. 8. 

2014 

2014/15 

31. 8. 

2015 

2015/16 

31. 8. 

2016 

Brez naziva 4 4 4 4 

Mentor/mentorica 6 4 3 2 

Svetovalec/svetovalka 34 31 31 25 

Svetnik/svetnica 3 3 4 7 

Skupaj strokovni delavci  47 42 42 38 

 

Slika 1: Kolektiv Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2015/2016 
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Svet šole, imenovan za mandatno obdobje 2013 – 2017,  sestavljajo: 

- 2 predstavnika ustanovitelja:  
Robert Kohek, Zagradec 35, 1303 Zagradec, 

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

Julija Pajk, Studenec 18, 1295 Ivančna Gorica, 

- 5 predstavnikov delavcev šole: Simon Bregar, Dragica Eržen, Irena Mori, Marija 

Podržaj in Dragica Volf Stariha. Irena Mori je predsednica sveta; 

- 3 predstavniki staršev:  

Maja Andolšek, Podpeč 1, 1312 Videm-Dobrepolje, 

Metka Drobnič, Bevkova 3, 1290 Grosuplje, 

Rajko Lobe, Veliki Vrh pri Šmarju 8, 1293 Šmarje-Sap; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Anita Košak, 4. a, Gabrovka pri Zagradcu 8a, 1303 Zagradec, 

Jernej Brlek, 3. a, Mekinje nad Stično 67, 1295 Ivančna Gorica. 

Svet šole je imel v šolskem letu 2015/2016 tri seje – dve redni in eno korespondenčno. Med 

drugim je v tem obdobju obravnaval in potrdil Letno poročilo 2014/2015, LDN za šolsko leto 

2015/2016, Finančni načrt za 2016, Poročilo o delu šolskega sklada za leto 2014/2015, Načrt 

porabe sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2015/2016 ter ocenil delovno uspešnost 

ravnatelja za leto 2015. 
 

V Svetu staršev je bilo 13 predstavnikov staršev za vse letnike (2. b ima v svetu 2 starša). Svet se je 

pod vodstvom predsednika gospoda Damjana Kavaša redno sestal dvakrat, in sicer jeseni pred 

sprejemom LDN in januarja 2016 ob sprejemu Letnega poročila z ocenjevanjem ravnatelja. Svet staršev 

v stari sestavi se bo sestal še za obravnavo tega poročila. 

 

Upravni odbor Šolskega sklada, ki ga imamo na šoli, so sestavljali: 

- predstavniki staršev: 

Mojca ŽEFRAN, Veliki Gaber 84, 8213 Veliki Gaber; 

Jožica Potočnik, Cesta na Polževo 23, 1294 Višnja Gora; 

Melita ŽLAJPAH – namestnica predsednice, Stična 37, 1295 Ivančna Gorica; 

- predstavnica dijakov: Vesna Kavšek, Mrzlo Polje 12, 1295 Ivančna Gorica; 

- predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica: 

Jožica Strmole – predsednica, Anton Brčan in Darko Pandur. 

 

UO Šolskega sklada se je sestal 14. 9. 2015, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto in 

določil predlog za prispevke in Načrt porabe sredstev za šolsko leto 2015/16. Šolski sklad je 

šoli v veliko pomoč, omogoča vzdrževati visok standard pouka za vse dijake in tudi nabavo 

nadstandardne opreme. V zadnjih letih ugotavljamo, da sodelovanje staršev v skladu ni zgledno 

in je nesorazmerno s tem, koliko ugodnosti sklad nudi dijakom.  V zaključnih letnikih se 

prispevki zmanjšajo, čeprav je stroškov s fotokopiranjem dodatnih gradiv in z nadstandardnimi 

uslugami dijakom več kot v nižjih letnikih.   
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Preglednica 4: Pregled sredstev Šolskega sklada do 31. 8. 

v EUR 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Prihodki 

od staršev 
28.481,10 23.958,35 21.587,90 16.996,32 14.072,59 13.791,38 13.433,38 

Donacije 

vračila 
0 0 0 1.871,23 0 1.247,91 1.534,42 

Prenosi iz 

pret. leta 
9.678,75 21.835,85 29.665,89 32.916,81 26.504,47 17.284,91 15.131,49 

Odhodki 16.324,00 16.128,31 18.336,98 25.279,89 23.292,15 17.192,71 23.701,51 
Stanje ob 

koncu š. l. 
21.835,85 29.665,89 32.916,81 26.504,47 17.284,91 15.131,49 6.407,40 

 

Preglednica 5: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2015/2016 

Stanje 31. 8. 2015 15.131,49 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 7.796,00  

Zbrana sredstva od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2016                   5.647,00  

Zbrana sredstva na novoletnem bazarju 1.534,42  

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 30.108,91  

 

V šolskem letu 2015/16 je bilo zbranih 14.977,42 € ali 93,6 %  načrtovanih sredstev. Sredstva so bila 

porabljena v skladu z načrtom.  

 

 
POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU 
 

Lastna dejavnost  oz.  lastni prihodki 
 

Celo leto smo v popoldanskem času oddajali za brezplačno uporabo z dogovorjenim deležem 

stroškov za obratovanje v najem prostore Glasbeni šoli Grosuplje, enota Ivančna Gorica, del 

prostorov na jugu skupaj z zunanjim igriščem pa s pogodbo o brezplačnem najemu in 

dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enota 

Pikapolonica. Za enoto Pikapolonica Vrtca Ivančna Gorica naša kuhinja pripravlja tudi hrano, 

za vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo. 
 

Obratovalni stroški oz. uporabnina komaj pokrivajo stroške kurjave, vode in elektrike. 
 

Veliko smo imeli tudi najemnikov telovadnice. Čeprav je z njimi veliko dela in skrbi, nam 

najemnine omogočajo najnujneše investicije v vzdrževanje telovadnice, delno pa z 

najemninami tudi izboljšujemo standard šole, delno krijemo materialne stroške šole, predvsem 

za kurjavo, vodo in elektriko, delno pa lahko sofinanciramo izvedbo nadstandardnega pouka za 

dijake. 
 

V šolski kuhinji, ki je naša zaključena enota, so zaposlene tri kuharice in dve kuhinjski 

pomočnici za polni delovni čas. Od tega so ena kuharica in pol ter ena pomočnica in pol 

zaposlene za potrebe vrtca. Kuhinja je v šolskem letu 2015/216 pripravljala hrano tudi za dva 

zunanja odjemalca, zasebna vrtca. 

Kuhinja je ponujala dijakom in delavcem toplo malico v skladu z Zakonom in Pravilnikom o 

subvencioniranju dijaške prehrane. Šola ponuja dijakom vsak dan dva različna topla menija, 
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mesnega in brezmesnega. Dijaki se na malico naročijo enkrat letno, naročilo velja do konca 

šolskega leta oziroma do pisne odjave. 

V šolskem letu 2015/2016 so imeli na razpolago malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na 

začetku šolskega leta prijavljenih 253 od 269 dijakov ali 94,05 % in 252 prijavljenih na 

malico od 271 dijakov (92,99 %) v januarju. 

Polna cena malice znaša 2,42 € in je že nekaj let nespremenjena.. 

Z 12. 1. 2013 (Ur. l. RS št. 3/2013) je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), 

ki se je začel uporabljati s 1. 2. 2013. Zakon v 25. in 26. členu določa, da so do polne 

subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v 

katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, 

ne presega 42 % neto povprečne plače v RS. Polna subvencija pripada tudi dijakom, ki so v 

rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito. 

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni 

dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 42 % in do 64 %, in 

sicer jim pripada subvencija malice; 

- v višini 70 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42 do 53 % 

neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka); 

- v višini 40 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 53 do 64 % 

neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka). 

Ob koncu leta (maja) smo imeli 246 prijavljenih na malico od 267 dijakov ( 92,13 %, od 

tega je imelo 69 dijakov subvencijo v višini cene malice, 36 dijakov je imelo subvencijo v 

višini 70 % cene malice in 18 dijakov v višini 40 % cene malice, 123 dijakov pa ni imelo 

subvencije. 

Vsi dijaki, ki so prijavljeni na malico, redno in radi malicajo in imajo primeren odnos do hrane.  

Odjave v primeru odsotnosti pa so še vedno šibka točka dijakov, čeprav jih nenehno opozarjamo 

na to obvezo in finančne posledice za starše.   

Poslovanje kuhinje in redno vzdrževanje sta v celoti pokrita iz prihodkov subvencionirane 

dijaške prehrane oziroma prispevka staršev ter prodaje hrane vrtcu. Starši solidno in redno po 

položnicah poravnavajo stroške prehrane.  

 
Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev 
 

MIZŠ nam ne dodeljuje posebnih sredstev za (so)financiranja rednega investicijskega 

vzdrževanja objektov in opreme ter za nakup opreme, kakor je bilo včasih.  
 

Vse manjše nabave in vzdrževalna dela smo financirali iz sredstev MOFAS ali iz lastnih 

sredstev. Bilo pa jih je malo, saj smo poslovali skrajno varčno. Sanirali smo le najnujnejše, 

žaluzije, rolete, vzdrževali streho, strešna okna … 

 

V juliju smo kandidirali za interventna sredstva na razpis MIZŠ za generalno obnovo vhoda in 

za sanacijo zamakanja v telovadnico in v učilnici 24 in 34 ter bili uspešni. Ministrstvo nam je 

odobrilo 36.260 € namenskih sredstev. Do konča šolskega leta smo sanirali streho in obnovili 

glavni vhod, poteka pa sanacija obeh teras nad telovadnico. 

 
Materialni stroški, financiranje zavoda iz javnih sredstev – MoFAS 
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S Sklepom o izboru zavodov, ki se na novo vključijo v projekt uvajanja novega načina 

financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS), je bila v letu 2005 vključena tudi naša 

šola. Od tedaj poslujemo po novem sistemu. Sredstva pridobivamo glede na število dijakov, 

razporejamo pa jih sami s finančnim načrtom. Zaradi zmanjšanja števila dijakov je postal sistem 

financiranja nevzdržen. S posebno prošnjo smo od MIZŠ pridobili za leto 2016 cca 140.000 €, 

kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez večjih težav in da bomo tako tudi zaključili 

poslovno leto 2016, čeprav polletni rezultat kaže na majhen primanjkljaj, ki pa ga bomo, upamo, 

do konca poslovnega leta 2016 poravnali. 

 

 

MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. Nekaj je bilo poškodb stekel in strehe, kar pa je pokrila 

zavarovalnica. Poškodovane luči javne razsvetljave v okolici šole smo morali zamenjati z 

lastnimi sredstvi. 
 

Do konca šolskega leta 2015/16 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov; le 

dva postopka, za enega delavca v celoti in za eno delavko v 25 % deležu smo pripeljali do konca 

z odpovedjo. Delavcu smo ponudili sklenitev enakovredne pogodbe o zaposlitvi na drugem 

zavodu v Ljubljani. Delavki, ki je bila določena za 25 % tehnološki višek, smo svetovali prijavo 

na Zavodu za zaposlovanje in samostojno iskanje možnosti za delo do polnega delovnega časa. 

Vse ostale viške smo rešili s prerazporeditvijo na dopolnjevanje učne obveznosti na druge 

zavode ali z ustavitvijo postopka zaradi varovanosti delavcev. V novem šolskem letu 2016/17 

imamo tako na drugih zavodih 12 delavcev za normativno obveznost 8,29 delovnih mest. Šest 

delavcev, ki so bili določanju za tehnološke viške, je varovanih oseb (član sveta, starost), zato 

jim bo del plače, od 30 % do 55 %, refundirala finančna služba Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport, vsem skupaj za 2,81 delavca Na ta način smo, razen profesorici angleščine in 

španščine, vsem redno zaposlenim delavcem ohranili zaposlitev. 
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

Svet šole je na svoji redni seji septembra 2015 med drugim potrdil Delovni program oziroma 

Letni delovni načrt Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Zavod je vse predvidene 

aktivnosti izvajal v skladu s predvidenimi roki in termini in tako LDN v celoti uresničil od 

začetka do konca pouka  oziroma do konca šolskega leta 31. 8. 2016. 
 

Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija pouka je 99,61 %, v vseh oddelkih nad 95 

%, v več oddelkih pa tudi čez 100 %. Vse dejavnosti OIV in ID smo tudi realizirali v celoti.  
 

Šolski obisk je bil letos povprečen. Povprečno število ur odsotnosti na dijaka je bilo 121 ur. 

Najmanj ur odsotnosti na dijaka je bilo v 1.b, 77 ur, največ odsotnosti pa je bilo v 1.d, 186 ur 

na dijaka. Visoko število ur je posledica dejstva, da smo imeli 4 dolgotrajno bolne dijake,  ki 

praktično niso obiskovali pouka.  Neopravičenih ur je bilo malo, od 0,2 % v 1.a, sledijo 3.b, 

2.a, 1.b in 2.b , ki ima 0,8 % neopravičenih izostankov. Največ neopravičenih izostankov  je 

bilo v 4. b 6 %, 3. d  7 %, 4. d 8 % in v 1.d kar 10 %. 
 

Dijaki so v celoti opravili delovno prakso in ostale obveznosti, kot jih določajo programi. Zelo 

uspešno smo izvedli program Življenja v naravi za 2. a in b ter 1. d. V vseh skupinah  smo 

delali po svojem lastnem programu, ki so ga načrtovali organizatorji OIV in ID ter učitelji 

spremljevalci. Dijaki in sodelujoči učitelji so program ocenili zelo pozitivno. 
 

2. aprila 2016 smo imeli uspešen in lep maturantski ples na Gospodarskem razstavišču, 

organizator je bila plesna šola Urška/pro. Udeležilo se ga je 63 dijakov. 
 

Avgusta 2016 smo z agencijo Palma za dijake tretjih gimnazijskih razredov uspešno izvedli 

maturantsko ekskurzijo v Grčijo. Potovali so dijaki 3. a in 3. b skupaj s 3 profesorji 

spremljevalci, vsi v eni skupini. Program je bil realiziran odlično. Tudi v prihodnje bomo 

organizirali maturantske ekskurzije, ki se šoli zdijo primerne glede na kvaliteto in ceno. Še 

večjo skrb bomo posvečali primerni pripravi dijakov. 
 

Dijake smo vključevali v vsa šolska in državna tekmovanja na najrazličnejših predmetnih 

področjih in dosegli nekaj izjemnih dosežkov, ki so omenjeni v nadaljevanju med posebnimi 

dosežki.  
 

Veliko pozornosti smo na šoli posvečali tudi kulturnim dogodkom, oblikovali smo več že kar 

tradicionalnih šolskih prireditev.  
 

Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, junijski in jesenski rok splošne mature ter 

zimski, junijski in jesenski rok poklicne mature. 
 

Izvedli smo tri redne roditeljske sestanke za vse oddelke. S starši smo se srečevali na rednih 

govorilnih urah. Govorilne ure za dijake še vedno niso zaživele v polni meri, kot bi želeli, 

čeprav so imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Organizirano pa smo izvajali priprave dijakov 

za popravne izpite in s tem tudi izboljšali uspeh. 
 

Učiteljski zbor se je sestajal redno. Imeli smo 12 konferenc celotnega učiteljskega zbora, 

zadnja je bila že uvodna za novo šolsko leto. Posamezni sestanki so potekali tudi v manjših 

skupinah, npr. oddelčni učiteljski zbori in strokovne skupine. 

V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali s posebno obliko krajših sestankov. Imenovali smo 

jih informativni sestanki, potekali pa so napovedano med glavnimi odmori. Izvedli smo 6 

takih sestankov. 
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Vsi strokovni delavci so vključeni v delo šestih strokovnih aktivov. Vodje strokovnih aktivov 

so bili v tem šolskem letu: 
- SLOVENISTIČNI AKTIV   BREDA KRAMAR 

- AKTIV ZA TUJE JEZIKE   MARIJA MAJZELJ OVEN 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   dr. BORIS OSOLNIK 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   MARJAN GORIŠEK 

- ŠPORTNA VZGOJA    MARINA STRNAD 

- AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE JOŽICA STRMOLE 
 

Poročila o delu aktivov, ki so svoje delo opravili v popolnosti in skladno z LDN, so zbrana v 

Letnem poročilu šole in kažejo na izjemno zavzeto in uspešno delo. 
 

Vsi strokovni delavci so se med letom stalno – skladno z njihovimi željami in načrtom 

strokovnega izpopolnjevanja – strokovno izpopolnjevali in dodatno izobraževali ter redno 

obiskovali vse študijske skupine in seminarje, ki so bili organizirani na Zavodu za šolstvo in na 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Učni uspeh 
 

23. maja so zaključili šolsko leto četrtošolci, dva razreda gimnazijcev in en razred ekonomskih 

tehnikov s 86,1 % uspehom (lani 88,5 %, predlani 74,7 %, predpredlani 88,5 %)  Vsi uspešni 

dijaki so pristopili k opravljanju mature. Gimnazijci so opravljali splošno maturo, ekonomski 

tehniki pa poklicno maturo. 
 

Ko so 24. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 84,5 %, (lani 87,5 

%, predlani 82,2 %, predpredlani 86,8 %, prej 83,2 %). Gimnazijci so bili 91,4 %, ekonomski 

tehniki pa žal le 59,6 %. 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov v juliju smo dosegli veliko višji uspeh, gimnazijci 96,1 % 

in ekonomski tehniki 73,2 %, skupaj za celo šolo 91 % uspeh.  
 

Po drugem in izrednem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili s 95,6 % uspehom, 

kar je naše dolgoletno povprečje (lani 97,4 %, predlani 94,2 %, predpredlani 94,9 %.) 

Gimnazijci so bili 99,3 %, ekonomski tehniki pa 82,1 %. 
 

Imamo kar 8 oddelkov (od 12 oddelkov) s 100 % uspehom. 100 % uspeh imajo vsi gimnazijski 

oddelki, razen 2.b, med ekonomisti pa ima 100 % uspeh 2.d. Na celi šoli imamo le tri dijake, ki 

bodo morali ponavljati letnik. Zato pa je na šoli kar 48 odličnjakov, kar je zavidljivih 18 % 

vseh vpisanih.  

Preglednica 6: Uspeh v šolskem letu 2015/2016 primerjalno s predhodnimi leti 

Obdobje Procent uspeha v % 
 GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 91,4 59,6 84,6 

Po 1. roku PI 96,1 73,2 91,0 

Š. L. 2015/2016 99,3 82,1 95,9 

Š. L. 2014/2015 99,4 93,8 97,4 
Š. L. 2013/2014 96,4 89,2 94,2 
Š. L. 2012/2013 95,1 94,6 94,9 
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POKLICNO MATURO 2016 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar, namestnik Anton Brčan, tajnica Dragica Eržen in člana Majda Simonič in Igor 

Gruden. 
 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 28. maja do 22. junija 2016. Prvič jo je v 

celoti opravljalo 16 rednih dijakov. Izpiti so potekali v skladu s pravili, vsi kandidati so 

pristopili na vse izpite.  
 

PM je uspešno opravilo 14 dijakov, kar je  87,5 %  (lani 96,2 predlani 100 % in še leto nazaj 

tudi 100 %).  
 

Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 16,5 (lani 16,04, predlani 

15,37, pred tremi leti 16,8, pred štirimi leti 16,7 in pred petimi leti 15,6). 
 

Izjemnega uspeha na poklicni maturi 2016 ni dosegel nihče (lani ena, predlani dve, pred 

tremi leti tudi dva, pred štirimi leti tudi dve in pred petimi leti ena). 
 

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 4. 7. 2016 

ob 10. uri.  

Preglednica 7: Uspeh po predmetih na PM 2016 

PREDMET Št. dijakov % pozitivnih Povprečna ocena 
2014 / 2015/ 16 

Povprečno št. točk 
       2014 / 2015/ 16 

Slovenščina 16 93,75 3,60/3,85/3,5 76,00/77,58/74,69 

Angleščina 7 100 4,00/4,20/4,00 84,57/86,50/85,29 

Matematika 9 100 3,31/2,81/4,00 67,62/61,06/76,56 

Gospodarstvo 16 93,75 3,45/3,12/2,88 74,05/69,65/65,38 

Izdelek oz. storitev in 

zagovor 
16 100 4,00/4,31/4,06 82,4/86,27/81,94 

 

 

Preglednica 8: Uspeh po predmetih na PM v zadnjih petih letih 

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2016 
2015 

2014 

2013 

2012 

Povpr. 

ocena 

Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 

16 
26 

20 

35 

46 

93,75 
100 

100 

100 

100 

3,50 
3,85 

3,60 

3,94 

3,80 

74,69 
77,58 

76,00 

80,03 

78,07 

Angleščina 

7 
10 

7 

14 

18 

100 
100 

100 

100 

100 

4,00 
4,20 

4,00 

4,07 

3.39 

85,29 
86,70 

84,57 

85,86 

76,56 

Nemščina 

0 

0 

0 

0 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 



Poročila aktivov 

Letno poročilo 2015/16 13 

. Po tem 

roku, ko 

je k 

maturi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM,  

 
Poklicna matura v jesenskem roku je potekala od 24. avgusta do 2. septembra 2016. PM so 

opravljali 4 kandidati (2 redna dijaka in 2 občanki) – vsi so opravljali popravni izpit. Uspeh na 

poklicni maturi v jesenskem roku je 100-odstoten, saj so bili vsi kandidati uspešni.  

 

Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 16 dijakov. Uspešnih 

je bilo vseh 16 dijakov ali 100 % (lani 100 %, predlani 84,6 %,). 

 

 

0 / / / 

Matematika 

9 

16 

13 

21 

28 

100 

100 

100 

100 

100 

4,00 

2,81 

3,31 

3,81 

3.82 

76,56 

61,06 

67,62 

74,90 

76,68 

Gospodarstvo 

16 
26 

20 

35 

46 

93,75 

96,2 

100 

100 

97,83 

2,88 

3,12 

3,45 

3,34 

3,39 

65,38 
69,65 

74,05 

72,94 

74,30 

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

16 
26 

20 

35 

45 

100 
100 

100 

100 

100 

4,06 
4,31 

4,00 

4,26 

4,56 

81,94 
86,27 

82,40 

84,28 

89,11 
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SPLOŠNO MATURO 2016 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar in notranji člani: Vesna Celarc, Franci Grlica ter Mojca Saje-Kušar. Zunanjih članov  

ŠMK SM v tem letu ni imela. 

Od vseh 52 dijakov programa gimnazija (od teh so bili 4 kandidati s posebnimi 

potrebami), ki so opravljali splošno maturo, je bilo v spomladanskem roku uspešnih 51 

kandidatov ali 98,08 %.  

 

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM 

 

 

Preglednica 9: Uspeh na maturi v spomladanskem roku 2016 

program uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

splošna gimnazija       

4.a 28 96,55 1 3,45 29 100 

4.b 23 100,00 0 0,00 23 100 

skupaj 51 98,08 1 1,92 52 100 

dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

skupaj dijaki spl. gimnazije 51 98,08 1 1,92 52 100 

dijaki s PoM (naša šola)  

4.d  

3 50,00 3  50,00  

6 

 

100 

skupaj naša šola 54 93,10 4 6,90 58 100 

dijaki s PM (z drugih  šol)  - - - - - - 

dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov 

SM  

- - - - - - 

 

6 dijakov naše šole s poklicno maturo je opravljalo »dodatni izpit na SM«, uspešni so bili 

3 ali 50 %. 
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Preglednica 10: Uspeh SM v spomladanskem roku 2016 – OBČANI 

 uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

Občani – cela SM  - - - - - - 

Občani (21 let in več), 1. del 

celotne SM  

- - - - - - 

občani - popravni izpit (mlajši od 

21 let)  

4 80,00 1 

 

20,00 5 100 

občani - popravni izpit (21 let in 

več) ( Krevs) 

1 100,00 0 0,00 1 100 

občani skupaj na SM 5 83,33 1 16,67 6 100 

občani s PM – 5. predmet  1 50,00 1  50,00 2 100 

občani - izboljševanje ocene (-) - - - - - - 

Maturo je v tem roku opravljalo 8 občanov, uspešnih pri tem je bilo 5 ali 83,33 %, od 2 

občanov, ki sta opravljala izpit splošne mature ob opravljeni poklicni maturi, pa je bil 

uspešen eden. Nihče od občanov že dosežene ocene na maturi ni izboljševal.   

 

Povprečje doseženih točk naših maturantov - gimnazijcev je letos 21,82 (lani 20,74). 

Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 
 

4. a 4. b 

22,29 21,26 
 

Maturitetna spričevala s pohvalo so bila letos 4 (v Sloveniji 260). Dosedanjim 48 zlatim 

maturantom naše šole so se pridružili Klara Groznik, 4.b, Jošt Dolinšek, 4.a, Janja Koželj, 

4.a, in Jan Zaletel, 4.a. 

Vseh 34 točk je v Sloveniji na splošni maturi letos doseglo 17 (lani 16) in ena izmed njih je tudi 

naša Klara Groznik. 
 

Preglednica 11: Uspeh kandidatov v spomladanskem roku po predmetih (brez MT in občanov) v 
primerjavi s slovenskimi povprečji 

šifra  opravlja

lo 

% 

pozitivnih 

povpr. 

ocena 

povpr. št. 

točk 

povpr. 

ocena v 

SLO* 

103 slovenščina 52 98,08 3,85 71,94 3,23 

241 angleščina – osnovni nivo 30 100,00 3,50 76,13 3,62 

242 angleščina – višji nivo 22 100,00 4,00 80,27 4,18 

251 nemščina – osnovni nivo 1 100,00 3,00 72,00 3,76 

251 nemščina – višji nivo 1 100,00 5,00 96,00 4,67 

261 francoščina – osnovni nivo 1 100,00 4,00 80,00 3,79 

281 španščina – osnovni nivo 4 100,00 4,00 78,75 3,95 

401 matematika – osnovni nivo 35 100,00 3,43 68,51 3,20 

402 matematika -  višji nivo 17 100,00 4,29 81,18 4,11 

411 fizika 16 100,00 4,50 84,69 3,73 

421 biologija 16 100,00 3,63 74,81 3,76 

431 kemija 11 100,00 3,64 77,27 3,63 

451 informatika 4 100,00 4,50 81,00 3,34 

501 geografija 16 100,00 3,50 70,81 3,31 

511 zgodovina 6 83,33 3,67 76,00 3,56 

521 sociologija 7 100,00 3,14 64,29 3,15 

541 psihologija 21 100,00 3,76 74,76 3,62 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit, brez občanov. 
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Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku je izpolnilo 9  kandidatov, od tega 7 dijakov 

(eden od njih je oceno le izboljševal) in 2 občana.  
 

Uspeh splošne mature rednih dijakov – gimnazijcev –  je bil na jesenskem roku 50 % , 

uspešen je bil 3 od 6 kandidatov. Ena dijakinja s spomladanskega roka je zviševala uspeh in 

bila pri tem ni bila uspešna. V tem roku dijaki s poklicno maturo dodatnih izpitov ob poklicni 

maturi niso opravljali. 
 

Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in 

dijakov s podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj 94,7 % (lani 91,4 %). Uspešno 

jo je opravilo 54 od 57 prijavljenih kandidatov.  

Uspešni so bili tudi naši dijaki s poklicno maturo, ki so delali dodatni izpit na SM, saj so bili 

uspešni 3 od 6 dijakov, kar je 50,00 % (lani 75,0 %). 
 

Uspeh občanov pri opravljanju splošne mature v tem letu pa je po obeh rokih 100,00 % (lani 

75,0 %) – uspešnih je bilo vseh 8. 

Preglednica 12: Uspeh rednih dijakov na SM in PM po obeh rokih 

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

POKLICNA 

MATURA 

98,2 94,1 96,2 100 84,6 100 100 

SPLOŠNA 

MATURA 

97,7 96,0 99,0 100 96,1 91,4 94,7 

* redno vpisani dijaki in dijaki s podaljšanim statusom v programu splošne gimnazije (brez maturitetnega tečaja, ki je bil nazadnje na splošni 
maturi leta 2010). 

 

Pohvale, nagrade, priznanja 
 

Za prizadevno delo in  uspehe na tekmovanjih smo dijakom med letom podeljevali priznanja in 

pohvale. 
 

Najbolj prizadevne dijake, ki so s svojim delom posebej prispevali k ugledu naše šole, pa smo 

skladno s Pravilnikom o Jurčičevih priznanjih in nagradah nagradili z najvišjimi šolskimi 

priznanji in nagradami. 
 

Na svoji seji 14. junija 2016 je komisija za Jurčičeve nagrade in priznanja pregledala prispele 

predloge za tekoče leto in najboljše dijake nagradila z najvišjimi priznanji in nagradami naše 

šole. Podeljene so bile ob podelitvi spičeval nižjim letnikom 24. 6. 2916, ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 4. 7. 2016 in spričeval splošne mature 11. 7. 2016. Nagrade so denarne in 

knjižne, sredstva pa so bila zagotovljena iz šolskega sklada. 
 

 

Seznam nagrajencev za šolsko leto 2015/2016  
 

Jurčičevo priznanje prejmejo:  

Tjaša Miklavčič, 3. b 

Sara Koščak, 3. b 

Nejc Bavdek, 1. b, in Neža Novak, 1. a, v paru 

Jan Bregar, 1. b 

Jan Hrovat, 1. a 

Jernej Brlek, 3. a 

Bronasto Jurčičevo nagrado prejmejo: 

Matic Sinjur, 4. d 
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Miha Janežič, 2. b, in Karin Oven, 2. b, v paru  

Anamarija Papež, 2. b 

Srebrno Jurčičevo nagrado prejmeta: 

Katja Selan, 4. d 

Maja Bošnjaković, 3. a 

Zlato Jurčičevo nagrado prejme: 

Klara Groznik, 4.   b – tudi diamantna maturantka splošne mature 

Jošt Dolinšek, 4. a - zlati maturant 

Janja Koželj, 4. a – zlata maturantka 

Jan Zaletel, 4. a – zlati maturant 
 

Priznanja in nagrade so potrditev izjemnih dosežkov dijakov na številnih šolskih in izvenšolskih 

področjih, tako v lokalnem kot v državnem merilu. Talenti in zavzeto delo mladih, podpora 

staršev in strokovnost mentorjev so formula za uspeh. Lepi uspehi so vzpodbuda vsem in 

potrditev dobrega dela na šoli. 

 

Žal smo morali izreči tudi nekaj vzgojnih ukrepov, tudi višje stopnje, vendar v glavnem le 

zaradi neopravičene odsotnosti od pouka. Izključen je bil dijak, ki je imel preveč neopravičenih 

izostankov in se je neprimerno vedel do strokovnih delavcev šole. 

Preglednica 13: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor odd. 

učit. zbora 

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

v š. l. 2011/12 21 9 5 0 

v š. l. 2012/13 19 11 5 0 

v š. l. 2013/14 15 6 2 2 

v š. l. 2014/15 13 4 3 0 

v š. l. 2015/16 10 5 2 1 

 
 

Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 6 

dijakov je imelo pedagoško pogodbo (lani 16), v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  

10 dijakov je imelo odločbo o usmeritvi (lani 9) in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  

Izvajali so jo učitelji individualno ali v skupini, in sicer izven pouka. V šolskem letu 2015/2016 

je bilo realiziranih 141 ur dodatne strokovne pomoči. 
 

Dva dijaka sta bila vključena v tečaj slovenščine za tujce. Realiziranih je bilo 29 ur. 
 

 

Preglednica 14: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Odločba o 

usmeritvi 
9 10 8 9 10 

Pedagoška 

pogodba 
23 17 14 16 6 
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Preglednica 15: Statusi dijakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, so izjemno kulturno dejavni ali so perspektivni 

športniki, smo skladno z internim pravilnikom podelili 30 statusov, kar pomeni  11,2 % vseh 

vpisanih dijakov (lani 10,7 %). S tem smo dijakom omogočili uspešno šolanje kljub 

obveznostim, ki jim jih povzročajo njihove obšolske aktivnosti. Večinoma  so dijaki status 

obdržali do konca pouka in so uspešno zaključili letnik, negativno ocenjenim dijakom pa je 

status miroval, dokler ocen niso popravili. 

 

Pripravniki in pedagoška praksa, delo s študenti, obvezna delovna praksa 
 

 

Tudi v minulem šolskem letu so študentje in dijaki na naši šoli opravljali pedagoško in obvezno 

delovno prakso. V šolskem letu 2015/16 so bili naslednji: 
 

1. Mojca Sever,  od 1. 2. do 8. 3. 2016, mentorica Marjeta Šlajpah Godec, 
2. Špela Markovič, od 1. 3. do 17. 3. 2016, mentorica Marija Maja Zajc Kalar, 

3. Miha Drobnič, od 18. 4.  do 13. 5. 2016, mentor Franci Grlica.  
 

V šolski kuhinji so obvezno delovno prakso opravljali: 
1. Matej Adamič, od 3. 9. 2015 do 8. 1. 2016 (722 ur), mentorica Vida Štrus, 

2. Simon Adamlje, od 21. 3.  do 26. 4. 2016 (190 ur), mentorica Vida Štrus, 

3. Rexhep Biba, od 3. 5. do 16. 5. 2016 (76 ur), mentorica Vida Štrus.  
 

 

 

Prireditve 
 

Izvedli smo dan odprtih vrat, drugi novoletni bazar, sledila je prireditev za kulturni praznik, 

za dan šole, nato smo slovesno zaključili Jurčičev memorial in izvedli letni koncert šolskih 

pevskih zborov. 
 

V maju smo se poslovili od letošnjih maturantov, ti so predali ključ tretješolcem. Na zaključni 

slovesnosti smo podelili Jurčičeve nagrade in priznanja ter odlična spričevala dijakom 

nižjih letnikov ter izvedli proslavo v počastitev dneva državnosti, v juliju še spričevala 

poklicne in splošne mature. 
 

Vse naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne. 

 
DATUM ali 

MESEC 

NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

15. december 

2015 

Novoletni bazar (dan 

samostojnosti in enotnosti,   

božič,  novo leto) 

Dragica Eržen, Vesna 

Celarc,  Milan 

Jevnikar 

 

15. februar 2016 Proslava ob kulturnem prazniku Vesna Celarc Milan Jevnikar, 

Nikolina kovač 

Juvan 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

Status športnika A 4 1 1 0 0 

Status športnika B 25 25 25 21 21 

Status kulturnika 22 17 21 12 9 

Vzporedno šolanje - - - - - 

SKUPAJ 51 43 47 33 30 
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10. marec  2016 Prireditev ob dnevu šole 

 

 

Vesna Celarc Milan Jevnikar, 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

2. april 2016 

 

Maturantski ples 

 

Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 

20. maj 2016 Koncert pevskega zbora Milan Jevnikar  

23. maj 2016 

 

Slovo maturantov 

 

Vesna Celarc razrednika 4. 

letnikov 

19. junij 2016 Sodelovanju na Taboru pevskih 

zborov 

Milan Jevnikar  

 

24. junij 2016 

Prireditev ob zaključku pouka in 

dnevu državnosti 

Vesna Celarc  

4. julij 2016 

 

Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Igor Gruden  

11. julij 2016 Prireditev ob podelitvi spričeval 

splošne mature 

Vesna Celarc  

 

Podrobnejša poročila so v poglavju prireditve.  
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

Skoraj na vseh predmetnih področjih smo organizirali šolska tekmovanja v znanju, sodelovali 

smo na vseh regijskih in nato še državnih tekmovanjih, kjer smo dosegli lepe uspehe. Ponosni 

smo na vse dosežke naših dijakov. Vsi so navedeni v poročilih vodij aktivov v nadaljevanju, tu 

bom omenil le najvišje. 
 

 
 
 

 Naš plesni par Miha Janežič in Karin Oven sta spet osvojila prvo mesto med standardnimi 

ter 3. mesto med latinskoameriškimi plesi v državi. 

 Tibor Julijan Juhart, Matic Sinjur in Katja Selan, 4. d, so dosegli ekipno 1 mesto iz 

znanja ekonomije na državnem tekmovanju iz ekonomije. 

 Matic Sinjur, 4. d, je dosegel 1. mesto in zlato priznanje iz znanja ekonomije na državnem 

tekmovanju iz ekonomije. 

 Maja Bošnjaković, 3. a, je dosegla za 30. mesto zlato priznanje na državnem tekmovanju 

iz logike. 

 Anamarija Papež, 2. b, in Klara Groznik, 4. b, sta dobili zlato priznanje na državnem 

tekmovanju iz razvedrilne matematike. 

 2 zlati priznanji: Anamarija Papež in Klara Groznik na državnem tekmovanju iz 

sladkorne bolezni,  

 Šola je v projektu Več znanja za več turizma s projektom ekonomistov V deželi gob 

dobila zlato priznanje. 

 Šola si je v projektu medgeneracijskega sodelovanja spet pridobila naslov SIMBIOZA 

šola. 

 Slovenska filantropija je naši šoli za dosežke na področju prostovoljstva podelila naziv 

JUNAKI NAŠEGA ČASA 2016. 

 Kar 45 naših dijakov je na krvodajalski akciji darovalo kri (15 dijakov 21. 10. 2015 in 

20 dijakov 25. 4. 2016). 
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S K L E P  
 

Delo, ki ga opravlja naša šola, je zelo obsežno in kaže, da se zavedamo poslanstva, ki ga imata 

naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v katerem delujeta že dobrih 66 let, zato je zelo 

obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu da smo imeli na šoli le 12 oddelkov. 
 

Šolsko leto je spet potekalo v izjemnih prizadevanjih, da bi z delom, predstavitvami in 

dejavnostmi ter tudi prireditvami za javnost obrnili trend vpisa v našo šolo v pozitivno smer. 

Ponovno smo izvedli dan odprtih vrat za vse devetošolce iz našega okoliša, tokrat v okviru 

prireditve Novoletni bazar. Pripravili smo srečanja in predstavitve po OŠ, objavljali članke in 

poročila v lokalnih glasilih, pripravili prireditev za dan šole in letni koncert. Čeprav nismo 

najbolj zadovoljni z vpisom, je glede na slovenske razmere velik uspeh, da smo za naslednje 

šolsko leto vpisali dva oddelka gimnazije in eno skupino 13 ekonomskih tehnikov. 
 

Ob vsem tem je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v skladu z načrti in celo več, na mnogih 

področjih smo načrtovani obseg dela celo presegli. Imeli smo izjemno lep uspeh ob koncu 

šolskega leta in na junijskem roku obeh matur, splošne in poklicne. Še posebej smo navdušeni 

nad uspehom naših dijakinj in dijakov, ki se udeležujejo tekmovanj in posegajo tudi po najvišjih 

mestih. 
 

V delovnem in ustvarjalnem vzdušju, ki je vladalo med dijaki in profesorji ter ostalimi 

sodelavci, smo spet izvedli številne projekte, medpredmetne povezave in ekskurzije ter se 

bogatili na mnogih krožkih in obšolskih dejavnostih. Letos smo prvič izvedli strokovno 

ekskurzijo za nadarjene dijake. 
 

Veliko pozornosti smo posvetili kulturnemu ustvarjanju, izvedli številne šolske prireditve. 

Dejavno smo se udeleževali prireditev in dogodkov v občini. Sodelujemo na občinskih revijah, 

Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in drugih prireditveh, ob koncu pouka 

četrtošolcev izvedemo maturantsko četvorko na ulici pred občinsko stavbo. 
 

Z veseljem in ponosom izrekam kolegom in dijakom zahvalo za vsa prizadevanja, za trud, dobro 

voljo, sveže ideje in navdušenje, ki dajejo pečat naši ustanovi. To je vizija za pravo smer razvoja 

šole. Srednja šola Josipa Jurčiča je tudi v minulem šolskem letu dokazala, da je pomemben in 

spoštovanja vreden člen slovenskega šolstva, zakladnica znanja in nosilka kulture v našem 

kraju, na širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije. Kriza, ki nas je prizadela z 

zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, nam ni vzela poguma za prizadevno in uspešno delo 

tudi v prihodnje. 
 

Glede na vse to in upoštevaje vse priloge, ki sledijo, ocenjujem, da smo tudi šolsko leto 

2015/2016 zaključili zelo uspešno. 
 

Ponosno in z novimi načrti stopamo v novo šolsko leto. 
 

Ivančna Gorica, 10. 9. 2016       Ravnatelj:  

Milan Jevnikar, prof.  

Letno poročilo za šolsko leto 2015/2016 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta šole  

28. septembra 2016. 

Ravnatelj:  

Milan Jevnikar, prof. 

  

 

Predsednica Sveta šole:  

Irena Mori, prof. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Marjan Gorišek 

Člani aktiva: Franci Grlica, Dragica Volf Stariha, Vida Hočevar,  Jože Žlahtič, Anja Šmajdek, 

Nikolina Kovač Juvan in Jože Nosan 

 

Sodelovanje pri projektih 
Evolucija človeka –  21. september 2015, 1. letnik gimnazije 

An Ideal Husband – 13. januar 2016, 3. letnik gimnazije 

Goga – 1.marec 2016, 3. letnik gimnazije 

Josip Jurčič in njegov čas – 30. marec 2016, 2. letnik gimnazije. 

Kulturnozgodovinske znamenitosti – 21. junij 2016, 1. letnik ekonomske smeri 

Rastem s knjigo – 30. maj 2016, 1. letnik. 

Metodologija raziskovalnega dela - 14. junij 2016, 3. letnik gimnazije 

Vpliv razumevanja likovnega jezika na vizualizacijo pojmov – raziskava PF Ljubljana je  potekala celo 

šolsko leto, 1. letnik gimnazije 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine ter sodelovanje na natečajih in razstavah 
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine, ki je bilo  20. marca 2016, se je udeležilo 40 dijakov, 22 jih 

je doseglo bronasto priznanje. 

Društvo za Združene narode, »Pravica do razvoja«, Jan Vidrih, 1.b, nagrajeno delo 

Ekstempore mladih JSKD: Kiparsko srečanje z Dragico Čadež, 17. maj 2016, 1. letnik gimnazije 

 

Strokovne ekskurzije 
Strokovna ekskurzija v Ljubljano –  OBISK MGLC – ogled mednarodnega grafičnega bienala, 13. 

november 2015 za dijake 1. letnika. 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano –  OBISK CD – Jazz v živo, 11. april 2016 za dijake 1. letnika. 

Strokovna ekskurzija  na Notranjsko, 22. in 24. marec  2016 za dijake 3. letnika gimnazije in tiste dijake 

4. letnika gimnazije, ki se pripravljajo na maturo iz geografije in zgodovine. 

Strokovna ekskurzija  v Trst, 19. oktober  2015 za dijake 1. letnika gimnazije. 

Strokovna ekskurzija  v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt,  4. maj 2016 za dijake 1. letnika 

gimnazije. 

Strokovna ekskurzija v Prekmurje,  18. maj 2016 za dijake 1. letnika gimnazije. 

 

Mentorstva 
V šolskem letu 2015/2016 smo bili člani družboslovnega aktiva mentorji študentom psihologije, 

geografije in likovne umetnosti. 

 

Ocena realizacije pouka 
Člani družboslovnega aktiva smo imeli več kot 95-odstotno realizacijo pouka. 

 
 

POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA 

 
Vodja aktiva: Jožica Strmole 

Člani aktiva: Anton Brčan, Dragica Eržen, Igor Gruden in Mira Mikec (do upokojitve ob polletju) 

 

Izvedbeni kurikuli 

Letni učni načrti oz. fini kurikuli so bili za program ekonomski tehnik izvedeni po načrtu. Vse potrebno 

v zvezi z izvedbenim predmetnikom, načrtom ocenjevanja znanja, izbirnimi moduli in urnikom smo 

uspešno reševali v okviru aktiva. Potrebno je bilo kar veliko prilagajanja zaradi upokojitve sodelavke 

ob polletju in daljše bolniške odsotnosti sodelavca. 
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Ekskurzije, projektni dnevi in medpredmetne povezave 

Kurikularne povezave in timski pouk v programu ET v šolskem letu 2015/16 

Vrsta MP in KP povezav - TEMA RAZRED NOSILEC/SODELUJOČI 
Projektni dan – Oglaševanje, odnosi z 

javnostmi, blagovne znamke 

1.d, 2.d Igor Gruden, Tone Brčan 

Projektni teden v šoli v naravi –  Turistični 

tabor in šport za zdravje 

1.d Jožica Strmole, Breda Kramar 

Projekt: Turistična tržnica 4.d Jožica Strmole, Majda Simonič, Mojca Saje Kušar 

Mednarodni projekt: Erasmus plus 3. d Gruden, Saje Kušar 

Vloga posameznika v življenju kraja 

(Krka, Adria mobil, znamenitosti Novega 

mesta 

1.d, 2.d Igor Gruden, Jožica Strmole 

Mednarodni sejem učnih podjetij 3.d Igor Gruden 

Učne situacije   

Ponudba – primer dopisa 1.d, 2.d Igor Gruden, Breda Kramar 

Prva in druga industrijska revolucija 1.d Jožica Strmole, Vida Hočevar 

Prijava in življenjpis 3.d Igor Gruden, Majda Simonič 

Prošnja in življenjepis ANG in NEM 3.d Igor Gruden, Maja Zajc Kalar, Marija Majzelj 

Oven 

Psihološki vidik prodaje 3.d Igor Gruden, Marjan Gorišek 

Rekreacija v podjetju 3.d Igor Gruden, Franci Pajk, Simon Bregar 

Medpredmetne povezave pri modulu 

turizem:  

- poslovna komunikacija in sodobno 

podjetništvo 

- menedžment v sodobnem turizmu 

4.d Marina Strnad, Jožica Strmole, Majda Simonič 

Računovodska podpora učnemu podjetju 3.d Tone Brčan, Igor Gruden 

 

Tekmovanja 
Naši dijaki so se sodelovali na državnih tekmovanjih in dosegli zavidljive uspehe. 

DRŽAVNA TEKMOVANJA 

naslov tekmovanja datum mentor udeleženci dosežki 

13. festival Več 

znanja za več 

turizma –  zeleni 

turizem 

27. 1. 

2016 
Jožica Strmole 

Katja Selan, Maruša 

Blatnik, Klara 

Mostar, Carolina 

Rezelj, Nika Gjerek, 

Neža Clemente, Tibor 

Juhart 

Zlato 

priznanje 

Ekonomija* 
24. 3. 

2016 
Jožica Strmole 

Matic Sinjur 
1. mesto in zlato 

priznanje 

Tibor Juhart Zlato priznanje 

Katja Selan Srebrno priznanje 

Sejem učnih 

podjetij 

9. 3. 

2016 
Igor Gruden Dijaki 3.d 

 

*Ekipno 1. mesto v državi 

Promocija šole 
Člani aktiva smo bili pri promociji šole nadvse dejavni, saj smo sodelovali na promocijah na osnovnih 

šolah. Sodelovali smo tudi na dnevu odprtih vrat in na novoletnem bazarju na informativnem dnevu. 

Članica aktiva  Dragica Eržen pa je bila tudi med glavnimi organizatorji prireditev. 

O pomembnejših dosežkih in dogodkih smo objavljali članke v občinskem glasilu Klasje.  
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Poklicna in splošna matura 
Učitelji modulov aktivno sodelujemo pri izvedbi 2. in 4. izpitne enote pri poklicni maturi programa 

ekonomski tehnik. 

Pri modulu poslovni projekti sta učitelja Dragica Eržen in Igor Gruden ponudila teme za izdelavo 

projektne naloge za 4. predmet pri poklicni maturi (izdelek oz. storitev in zagovor).  

Za 2. izpitno enoto, ki se imenuje gospodarstvo, je izpitne pole pripravila Jožica Strmole, ki je bila tudi 

ocenjevalka in izpraševalka na maturi. 

 

Praktično usposabljanje z delom 

Organizator PUD: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

V programu ekonomski tehnik so imeli dijaki 2. letnika 76 ur praktičnega usposabljanja z delom v 

komerciali in v 3. letniku 76 ur praktičnega usposabljanja z delom na področju izbirnih modulov, to so 

zavarovalništvo ali računovodstvo, če pa ni bilo možno dobiti takih delovnih mest, pa so v komerciali 

ali drugih oddelkih delali tudi dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik.  
 

Dvotedensko delovno prakso – PUD –  so dijaki 2. d opravili od 1. 2. – 12. 2. 2016, dijaki 3. d pa v 

začetku junija (9. 6. – 22. 6. 2016). Delovno mesto za izvajanje PUD si je praviloma poiskal vsak sam; 

tistim, ki so bili pri iskanju neuspešni, pa je PUD organizirala šola. Z vsemi podjetji, v katerih so dijaki 

izvajali PUD, so bile sklenjene Pogodbe o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.  
 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu v programu Erasmus Plus (6 dijakov). 
 

Pred odhodom na PUD so dobili dijaki naslednje obrazce in navodila: napotnico za delo, poročilo o 

opravljenem PUD, navodila za pisanje poročil, navodila za mentorja, obveznosti dijakov, listo 

prisotnosti, ocenjevalni list in izvedbeni načrt. Dijaki so morali pisati poročila po posebnih navodilih, 

jih pokazati mentorju in potrjena prinesti v šolo. Potrdilo z oceno in ustrezno izdelano poročilo so morali 

dijaki prinesti organizatorju prakse takoj po končanem PUD. Praktično usposabljanje z delom je bilo 

opravljeno, ko so bile opravljene vse ure in oddano ustrezno poročilo. 
 

Z vsemi potrebnimi navodili o PUD so bili dijaki pravočasno seznanjeni. Pred odhodom na PUD so 

dijaki dobili še natančna navodila organizatorja praktičnega usposabljanja z delom za pripravo poročila. 

PUD so opravili vsi dijaki. 

 

Projekt Erasmus Plus 
Projekt vodi Igor Gruden. 

V okviru tega projekta naši dijaki tretjega letnika opravljajo dvotedensko prakso v tujini. V tem šolskem 

letu so bili junija 2016 dijaki na praksi v Italiji v Vicenzi. Spremljevalca sta bila Igor Gruden in Anton 

Brčan. Končno poročilo projekta iz 2014 (junij 2015) je  CMEPIUS ocenil z maksimalnim možnim 

številom točk, ravno tako pa smo  se prijavili na razpis v l. 2016 (za junij 2017). 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH AKTIVA ZA TUJE JEZIKE 

 
Vodja aktiva: Marija Majzelj Oven 

Članice aktiva: Irena Mori, Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar, Jasmina Balaban, Marjeta 

Pogačar 
 

 

Vzgojno-izobraževalno delo 
Pri  vzgojno-izobraževalnem delu  smo uskladile letne priprave, upoštevale  kriterije za ocenjevanje, 

minimalne standarde pri ocenjevanju in zaključevanju ocen, usklajevale delo, se timsko in 

medpredmetno povezovale, sodelovale in  si pomagale z izmenjavo mnenj in izkušenj, dijake smo 

pripravljale na  tekmovanja, maturo, izvedle predmaturitetne  preizkuse ter spremljale realizacijo pouka, 

ki je bila v šolskem letu 2015/2016 kljub  bolniškim odsotnostim odlična z manjšimi odstopanji  v 
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nekaterih razredih. Analizirale smo svoje delo in  ugotovile, da se je vsaka izmed nas trudila na svoj 

način doseči zastavljene cilje pri pouku in  motivirati dijake za dodatne aktivnosti. Menimo, da smo 

svoje delo opravile strokovno in zelo uspešno v okviru danih možnostih. 

Izpostavimo naslednje aktivnosti.  

 

Šolska tekmovanja 
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE je potekalo decembra 2015. Teste so pripravile in 

popravile profesorice angleščine. 

Rezultati so bili naslednji: 

1. letnik 

 

1. JAKOB DITTMAYER COLARIČ 1.a  

2. TJAŠA PIRNAR 1.b  

3. TEVŽ GABRIJEL 1.b  

4. NEŽA NOVAK 1.a  

5. ANJA LAMPRET 1.b  

6. JAN BREGAR 1.b  

7. URH TRINKO 1.b  

8. JAN VIDRIH 1.b  

9. JURE KAVŠEK 1.b  

10. ULA DERENDA 1.a  

11. ZALA RIBIČ 1.b  

12. JAN KAVAŠ 1.a  

13. NEJC SLADIČ 1.b  

14. TOM STEVANOVIČ 1.a  

15. AJDA ROBIDA 1.a  

16. ZARA RIJAVEC 1.a  

17. INES MERKUN 1.a  

18. DANIJELA SLANA 1.b  

19.  TJAŠA ZDEŠAR 1.b  

20. ANDRAŽ MIKLIČ 1.d  

21. VERONIKA PAVČIČ 1.b  

 

2.letnik – GIMNAZIJA 

 

1. Katja KOS, 2.b 

2. Simon BABNIK, 2.b / Leon MIRTIČ, 2.a 

4. Neža KRALJ, 2.a / Arxhenda KADRIU, 2.a 

6. Lucija ZALETEL, 2.a / Miha JANEŽIČ, 2.b 

8. Blaž KUSTER, 2.b / Valentin PAVŠEK, 2.b 

10. Nika ŽLAJPAH, 2.b 

11. Tara MAROLT, 2.a 

12. Gašper GROZNIK, 2.b 

13. Žiga MARJANOVIČ, 2.a 

 

2. letnik - EKONOMSKI TEHNIK 

1. Nik VINŠEK, 2.d 

2. Manca ANDOLŠEK, 2.d 

3. Iza KOŽAR KOŠČAK, 2.d 

4. Laura KASTELIC, 2.d 

 

3. letnik - GIMNAZIJA 

1. Maja Bošnjaković, 3. a 

2. Nik Pirnat, 3. b 

3. Uroš Grandovec, 3. b 
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4. Urša Glavič, 3. a 

5. Sara Sever, 3. b 

6. Lana Lavrih, 3. b 

 

3. letnik - EKONOMSKI TEHNIK  

1. Darijo Lazić, 3. d 

2. David Šircelj, 3. d 

3. Erik Jovanović in Luka Kastelic, 3. d 

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE 

Tekmovanje iz francoščine je namenjeno dijakom četrtih letnikov in poteka že konec septembra. 

Tekmovanja se je udeležila Mojca Jančar, ki se je učila francoščino kot tretji tuji jezik, in se ni uvrstila 

na državno tekmovanje.  

 

Regijska in državna tekmovanja 
 

ANGLEŠČINA 

REGIJSKO Novo mesto – 1. 2. 2016. Spremljevalka in mentorica Irena Mori, prof.  

Maja Bošnjaković, 3. a 

Nik Pirnat, 3. b – uvrščen na državno tekmovanje 

Uroš Grandovec, 3. b 

Urša Glavič, 3. a 

Sara Sever, 3. b 

Lana Lavrih, 3. b 

 

DRŽAVNO Ljubljana - 14. 3. 2016 Gimnazija Bežigrad. Spremljevalka Mojca Saje Kušar, prof.  

Nik Pirnat, 3. b – bronasto priznanje na državnem tekmovanju, mentorica Maja Zajc Kalar, prof. 

 

NEMŠČINA 

Državnega tekmovanja iz nemščine so se 7. januarja 2016 udeležili naslednji dijaki: 

- Arxhenda Kadriu in Lucija Zaletel, 2. a – mentorica Marija Majzelj Oven, prof. 

- Blaž Kuster, Anamarija Papež in Kristina Sever, 2. b – mentorica Marija Majzelj Oven, prof. 

- Vid Kavaš, Vesna Kavšek, Sara Koščak in Tjaša Miklavčič, 3. b – mentorica Marija Majzelj 

Oven, prof.   

- Maja Bošnjaković, Ajda Kenda in Lea Turšič, 3. a – mentorica Maja Zajc Kalar, prof.  

 

Bronasta priznanja na šolskem nivoju so osvojili: Vid Kavaš, Anamarija Papež in Maja Bošnjaković. 

 

. 

Bralna značka 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  

Kot vsako leto so tudi v letošnjem šolskem letu dijaki tekmovali v bralni znački. Tekmovanje je potekalo 

7. marca 2016. 

Pod mentorstvom profesorice Sonje Gale je v oddelku 1.b  sodelovalo pri angleški bralni znački EPI 

Reading Badge 15 dijakov, od tega je dobilo 11 dijakov srebrno priznanje, 4 dijaki pa priznanje za 

sodelovanje. 

Mentorica v 1.a in v 3.a je bila pri bralni znački profesorica  Irena Mori. Tri dijakinje so osvojile srebrno 

priznanje (Neža Novak, 1. a, Ines Merkun, 1. a, in Maja Bošnjaković, 3. a), trije dijaki pa priznanje za 

sodelovanje (Sara Adamlje, 3. a, Ajda Kenda, 3. a, Nejc Javornik, 3. a). 
 

Tekmovanje v angleški bralni znački EPI READING BADGE je zahtevalo, da dijaki preberejo tri 

knjige: Nicholas Nickleby, Unbowed in The Talented Mr. Ripley. Tekmovalo je 26 dijakov iz 2.a. Vsi 

so prejeli srebrna priznanja ali priznanje o sodelovanju. 
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NEMŠKA BRALNA ZNAČKA  "PFIFFIKUS" 

Tekmovanje je potekalo marca  v računalniški učilnici preko spleta na dveh zahtevnostnih ravneh – 

osnovni (A1/A2) in višji ( A2/B1) v sodelovanju s centrom Oxford. Udeležilo se ga je 11 dijakov  iz 

1.a, 1.b, 2.a in 2.b na osnovnem  in 21 dijakov iz 3.b in 4.a  na višjem nivoju.  Das Geheimnis der Statue 

(Skrivnost kipa) in Papierhelden (Papirnati junaki) sta bili določeni za osnovni nivo. 

Ein Fall für Tessa (Primer za Tesso) in Ziel Karminia (Cilj Karminia) so brali dijaki 3.b  in 4.a. Test so 

reševali  tako, da so se prijavili s kodo in dobili  enkraten dostop do nalog. Dijaki, ki so opravili test  

zelo uspešno (več kot 85 %), so bili nagrajeni s priznanji, vsi ostali dijaki, ki so se ravno tako trudili in 

dosegli uspeh pri reševanju testa  med 50 in 84  %, pa so dobili potrdila o sodelovanju. Več kot polovica 

dijakov  je bila nagrajena s priznanji, kar dokazuje, da dijaki  radi berejo  tudi  v nemščini. 

Z dijaki je imela mentorica profesorica Marija Majzelj Oven bralne ure pri pouk in ravno tako priprave 

in  je tudi nadzorovala tekmovanje skupaj z  Marino Strnad in Dragico Volf Stariha. 

Znanje nemščine so dijaki  z branjem  knjig  izpopolnili, razširili in izboljšali svoje znanje. Eden izmed 

dijakov je zapisal, da se pri branju počuti, kot da bi  lebdel na  leteči preprogi, ki ga ponese v svet 

fantazije, daleč proč od ponorelega sveta in da komaj čaka naslednji  Pfiffikus (Navihanec). 

 

ŠPANSKA BRALNA ZNAČKA 

V  1.b so pod mentorstvom profesorice Sonje Gale tekmovali  za bralno značko EPI LECTURA 4 dijaki 

in dobili srebrna priznanja. 

Tekmovanje v španski bralni znački EPI LECTURA je zahtevalo poznavanje dveh knjig. Na prvi stopnji 

so sodelovali dijaki 2.a in 3.a in b, ki so dokazali razumevanje dveh del El Esudiante de Salamanca in 

Un Conjunto Especial. Skupaj je sodelovalo 46 dijakov. Sedem dijakinj je dobilo zlata priznanja: Saša 

Zavodnik, Nina Longar, Lea Turšič, Eva Grandovec, Sara Koščak, Tjaša Miklavčič in Tina Zavodnik. 

Ostali so dobili srebrna priznanja ali priznanja za sodelovanje. Njihova mentorica je bila  profesorica  

Mojca Saje  Kušar. 

 

 

Natečaji 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU  

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2015/16 – USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI 

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 

NATEČAJ  POZABLJENE ZAKLADNICE BESED V OKVIRU DNEVA JEZIKOV  

Podrobnejša poročila o natečajih so v poglavju Dejavnosti šole, natečaji. 

 

Jezikovne priprave, izobraževanja 
ANGLEŠČINA za pripravo na prakso Erasmus + (Vicenca, 3.d) 

Z dijaki 3.d, ki so se odpravili na prakso v Vicenco v Italiji, je  profesorica Mojca Saje Kušar  opravila 

10 ur priprav na strokovno prakso iz angleščine. Obdelali so naslednje sklope: 

 Europass 

 First Impression 

 Vicenca, Italy (spoznavanje mesta in znamenitosti, koristni napotki za turiste) 

 Departments in a company 

 Non-verbal communication 

 Useful business phrases 

 English speaking at work 

 Italy (osnovne informacije, kulturne razlike) 

 People and workplaces 

 Problems at work 

Priprave so bile uspešne in dobro obiskane ter koristne za strokovno prakso. 

 

FRANCOŠČINA 

V šolskem letu 2015/16 se je profesorica Marjeta Pogačar udeležila izobraževanja na študijski skupini 

za francoski jezik v srednji šoli (21. 8. 2015), tema je bila formativno spremljanje. 20. in 21. maja 2016 

se je  udeležila slovensko-francoskega letnega seminarja, prav tako v Kopru. Tema seminarja je bila 
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interakcija v razredu, njen pomen med učenci na vseh področjih jezika: slovnica, fonetika, besedišče, 

poslušanje … 
 

30. 9. 2015 je skupini 2.b in 3.b obiskal pisatelj Bernard Friot, ki je z dijaki izvedel ustvarjalno delavnico. 

Dijaki so bili nad drugačnim delom pri uri tujega jezika navdušeni, še bolj pa so bili zadovoljni, ker so 

ugotovili, da lahko komunicirajo s Francozom.  

Obisk je omogočil Francoski Inštitut v Ljubljani.  

Nekatere aktivnosti so bile kasneje uporabljene pri pouku.  
 

Že jeseni  je profesorica  Marjeta Pogačar s Kristino Kolenc iz  3.b začela z individualnim delom, ki je 

potekalo ob sredah v drugem glavnem odmoru. Kristina je z rednim dodatnim delom in mnogimi 

spodbudami naredila dovolj velik napredek, da se je izognila popravnemu izpitu. Na delo sta bila 

vabljena tudi Eneja Krištof in Matic Pušljar, vendar te možnosti nista izkoristila. 

 

NEMŠČINA 

V 4. b sta dve dijakinji opravljali maturo iz nemščine – ena na osnovnem in ena na višjem nivoju. 

Profesorica Maja Zajc-Kalar je opravila deset ur programa priprave na maturo. 

 

PRISPEVEK NA MEDNARODNI KONFERENCI EDUVISION 2015 

V šolskem letu 2015/16 sem se kot predavateljica udeležila mednarodne konference Eduvision 2015 s 

prispevkom Spodbujanje kreativnosti pri pouku tujih jezikov.  

Kreativnost lahko izražamo na različne načine: s pisanjem, slikanjem, filmom, plesom in različnim 

umetniškim ustvarjanjem. Pogosto jo povezujemo z divergentnim mišljenjem in raziskave kažejo, da 

sposobnost kreativnosti dramatično pada z odraščanjem. Šolski sistem je  pogosto tarča kritike, saj naj 

bi se otroci preveč bali napak in zaradi tega nekje na poti v šolskem sistemu izgubili originalne ideje.  

Če dijakom ponudimo priložnost, da izrazijo svojo kreativnost, postanejo bolj 'živi', srečni in polni 

energije, torej ravno taki, kot jih učitelji trenutno ne vidimo. Mladim dopovedujemo, kako pomembno 

je, da znajo uveljaviti svojo enkratnost in neponovljivost, da krepijo (med drugim) emocionalno 

inteligenco, vendar jim šola pogostokrat ne nudi priložnosti za to. V svetu, za katerega vemo, da bo 

velik del dijakov delal v poklicu, ki danes ne obstaja, je bistvenega pomena, da jih naučimo izražati 

ustvarjalnost, ki je pogosto povezana s timskim delom in razmišljanjem 'out of the box', ki naj bi 

predstavljal ključ do reševanja problemov. To pa je tisto, kar bodo njihovi bodoči delodajalci najbolj 

cenili. 

Mojca Saje Kušar, prof. 

 

Timske in kurikularne povezave 
THE 1920s & F. SCOTT FITZGERALD 

S kurikularno povezavo, ki je bila izvedena 9. 11. 2015 v oddelkih 4. a in 4. a, sta  profesorici Irena 

Mori in  Marija Majzelj Oven razvijali tudi kulturno kompetenco. Po uvodnem delu, v katerem so dijaki 

izvedeli nekaj o dvajsetih letih 20. stoletja in F. Scottu Fitzgeraldu, se je dogajanje preselilo v plesno 

učilnico, kjer so se dijaki  naučili osnov charlestona. 

CELICA/THE CELL 

Prof.  Boris Osolnik in prof. Irena Mori sta  1. 12. 2015 v oddelku 1. a izvedla učno uro o celici. Cilj 

povezave je bil, da bi znali dijaki izraziti poglavitne pojme v zvezi s celico in celično teorijo tudi v 

angleščini. 

 
Ogled predstave An ideal husband 
David Hampshire in njegova gledališka skupina BESTheatre sta 9. marca 2015 za dijake tretjih in četrtih 

letnikov gimnazije v Kulturnem domu v Stični odigrala maturitetno delo O. Wilda An Ideal Husband 

(Vzorni soprog). Dijaki so bili s predstavo zelo zadovoljni. 
 

Irena Mori, prof. 

Projekti 
DAN ODPRTIH VRAT 

Jezikoslovni aktiv  skupaj  z izbranimi  dijaki je predstavil decembra  na dnevu odprtih vrat  jezike učna 

gradiva,  učne pripomočke, igre pri vseh  jezikih, ki se poučujejo na  šoli. Jezikoslovna tržnica je bila 
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zelo obiskana.  Bodoči   dijaki in njihovi spremljevalci so aktivno sodelovali, se zabavali  in strinjali, da 

je danes  učenje in obvladanje  tujih  jezikov izrednega pomena.   

 

PROJEKTNI DAN– ''An Ideal Husband'' 

Projektni dan je bil izveden za dijake 3. b v sredo, 13. januarja 2016. Delo je potekalo 5 šolskih ur, v 

katerih so dijaki spoznavali zgodovinske, socialne in ekonomske okoliščine časa nastanka dela, avtorja 

in samo delo. Dijaki so prejeli izčrpno delovno gradivo; celoten projekt so pripravile in izvedle Vida 

Hočevar, Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar. 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Boris Osolnik  

Člani aktiva:  Jelka Grabljevec, Marko Tomažič, Nada Radoš, Matko Peteh in  Maruša Potokar 

 

Realizacija pouka 
Pouk je bil realiziran po načrtu. Izvedene so bile vsakoletne aktivnosti, kot so:  

 usklajevanje kriterijev za ocenjevanje, 

 priprava učnih načrtov,  

 udeleževanje seminarjev,  

 udeleževanje tekmovanj,  

 izvedba ekskurzij.   

 
Tekmovanja  
Boris Osolnik je  vse  zainteresirane  dijake    pripravljal  na  šolsko  in  državno tekmovanje iz biologije 

ter tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni. Šolskega tekmovanja iz biologije se je udeležilo  27 

dijakov. Dijaki so dosegli 9 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje iz biologije so se uvrstili štirje 

dijaki. Jan Horvat je na državnem tekmovanju dosegel srebrno priznanje.  

Na državno tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni sta  se uvrstili dve dijakinji. Obe sta dosegli 

zlato priznanje. Na šolskem tekmovanju iz poznavanja sladkorne bolezni smo dosegli tudi 6 bronastih 

priznanj. Poleg biološkega krožka je še vedno dejaven tudi šahovski krožek.  

 

Tudi letos smo organizirali šolsko tekmovanje iz fizike za prve letnike. Udeležilo se ga je 8 dijakov. 

Dosegli smo tri bronasta Stefanova priznanja (Jan Bregar, Julij Kramar in Jan Hrovat). Regijskega 

tekmovanja iz fizike se je udeležilo 13 dijakov. Dosegli smo 3 bronasta Stefanova priznanja (Jernej 

Brlek, Tina Perko, Žan Podvršnik). Trije dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje. Vsi trije so dosegli 

srebrna Stefanova priznanja (Jernej Brlek, Jernej Gašperšič in Žan Podvršnik). 

 

Projektni dan  
V obeh oddelkih drugega letnika gimnazije smo izvedli projektna dneva Razmnoževanje in zgradba 

rastlin – terensko delo , in sicer 30. 9. 2015 in 7. 10. 2015. 

Projektni dan Nevretenčarji v potoku Stičnica in abiotski dejavniki potočnega ekosistema smo izvedli 

21. 4. 2016 in 26. 5. 2016  v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.  

 

Medpredmetne povezave 
Pri pouku biologije smo realizirali več ur timskega poučevanja: Cell in english in Evolucija človeka. 

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Maruša Potokar je sodelovala pri pripravi, izvedbi in evalvaciji ekskurzije za nadarjene dijake v Zagreb. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 
 

Člana podaktiva: Anton Brčan, Milan Jevnikar, Matko Peteh in  Bernarda Radoš  

 

Tekmovanje v logiki 
V šolskem letu 2015/2016 je potekalo 30. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje  je bilo v 

septembru. Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 48 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 18 

bronastih priznanj. Na državno tekmovanje  se je uvrstilo pet dijakov. Maja Bošnjaković je osvojila 

zlato, Jan Bregar in Klara Groznik  pa srebrni priznanji.  

 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 
Oktobra smo izvedli šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki.  Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 

30 tekmovalcev. Doseli so 11 bronastih priznanj. Pet dijakov se je uvrstilo na državno tekmovanje. 

Anamarija Papež in  Klara Groznik sta osvojili zlati priznanji, Tjaša Miklavčič, Maja Bošnjaković in 

Jure Kavšek pa srebrna priznanja.  

 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 
V šolskem letu 2015/2016 je potekalo 60. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 47 tekmovalcev, osvojenih je bilo 19 bronastih 

priznanj.  Na državno tekmovanje so  se uvrstili Jan Bregar, Anamarija Papež in Klara Groznik. Vsi trije 

so osvojili srebrna priznanja.  

 

Tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 
V šolskem letu 2015/2016 je potekalo 16. tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v 

znanju matematike v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.  

Šolskega  tekmovanja v marcu se je udeležilo 24 dijakov, ki so doseli 6 bronastih priznanj.   
 
 

POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 
 

Vodja: Breda Kramar, prof. 

Članice aktiva so profesorice: Vesna Celarc, Majda Simonič in Breda Kramar. 

Majda Simonič je dopolnjevala delovno obveznost na drugi šoli (10 ur), Lidija Butina pa izpolnjevala  

v celoti. 

 

Cilji aktiva:  
-  izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih, 

-  usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, 

-  medsebojno usklajevanje pri delu, pomoč, svetovanje, mentorstvo, 

-  timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje, vodenje projektov in sodelovanje pri projektih 

drugih strokovnih aktivov, 

-  izpopolnjevanje in izobraževanje, 

-  organizacija in izvajanje dejavnosti, 

-  obravnavanje pripomb staršev in dijakov. 

 

DEJAVNOST ČAS IZVAJALEC 

Priprava delovnega načrta aktiva (osnutek v juniju) pred 

začetkom šolskega leta 

članice aktiva 
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Pregled učne obveznosti, razdelitev 

mentorstva organiziranih dejavnosti 

in krožkov 

pred začetkom šol. leta pedagoški vodja, članice aktiva 

Izdelava in dopolnitev letnih učnih 

načrtov 

do 24. 8. 2015 članice aktiva  

Program interesnih dejavnosti in 

krožkov 

do 24. 8. 2015 članice aktiva 

Pregled Kriterijev ocenjevanja  do zač. šol. leta članice aktiva 

Spremljanje realizacije učnih 

načrtov 

konec vsakega ocenj. 

obdobja 

članice aktiva 

Dogovor o načinu dela z manj in 

bolj uspešnimi dijaki, individualna 

strokovna pomoč 

vse leto vsi učitelji 

Sodelovanje pri medpredmetnih 

povezavah, projektih in ekskurzijah 

po načrtu 

vse leto Celarc, Simonič, Kramar z drugimi 

učitelji (Grlica,  Kovač Juvan) 

Organizacija ogledov gledališke 

predstave – Hamlet  

v povezavi z vsebinami 

iz učnega načrta 

 V. Celarc 

Delo z dijaki s posebnimi potrebami celo leto M. Simonič 

Učenje slovenščine kot tuji jezik celo leto Kramar 

Projektna dneva 

- Jurčič in njegov čas (2. letnik) 

- Projekt Goga (3. letnik) 

 marec 2016 

  

Kramar, Simonič 

Literarna delavnica od oktobra 2015 do 

junija 2016 

M. Simonič  

Gledališka skupina od oktobra 2015 do maja 

2016 

V. Celarc 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

od oktobra 2015 do 

marca 2016 

B. Kramar, organizacija in 3., 4, 

letnik; M Simonič, 1. in 2. letnik 

 Urejanje spletne učilnice vse leto V. Celarc 

Organizacija proslav in prireditev vse leto  V. Celarc 

Izmenjava učnih gradiv vse leto članice  aktiva  

Spremljanje nove in ponatisnjene 

strokovne literature in leposlovja ter 

sodelovanje s knjižničarjem pri 

nakupu 

vse leto članice aktiva 

Priprava dijakov na maturo in 

poklicno maturo  

vse leto članice aktiva, ki poučujejo v teh 

oddelkih 

Urejanje učilnic, panojev pred njimi, 

dopolnjevanje z učbeniki in učnimi 

gradivi 

vse leto vse članice aktiva 

Gledališki abonmaji vpis v septemb., vse leto B. Kramar 

Načrtovanje ekskurzij in 

sodelovanje pri njih 

po dogovoru vse članice aktiva 

Izvedba predmaturitetnih testov in 

analiza rezultatov 

februar, marec 2016 članice aktiva 

Vodenje sestankov in dokumentacije 

aktiva 

po potrebi vodja aktiva 

Spremljanje realizacije in analiza 

dela aktiva (poročilo o delu) 

konec leta vse članice 

Izvedba maturitetnih izpitov in 

izpitov poklicne mature   

februar, junij 2016 vse članice 
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Pisanje člankov v lokali časopis 

Klasje 

vse leto V. Celarc 

 

 

Ocena realizacije pouka 

Kramar Celarc Simonič 

1. b – 140/140 1. a - 140/140 2. a – 157/157 

1.d – 140/140 2. d – 140/140 3. a – 147/140 

2. b – 156/157 4. a – 175/175 4. d – 118/119 

3. b – 142/140 4. b – 175/175  

3. d – 103/102   

   

Torej je realizacija pouka slovenščine odlična, več kot 100-odstotna. 

 
Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 
2015/2016 
Organizatorica: Breda Kramar, prof. 
 

Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je v šolskem letu 2015/2016 na temo DOMOVINA 

MED PLATNICAMI. Organizacijsko delo za vsa tekmovanja je vodila Breda Kramar, ki je bila tudi 

mentorica za 3. stopnjo, za 2. stopnjo pa Majda Simonič. 

Tekmovalci iz 1. in 2. letnika gimnazije  in strokovne šole (2. A- in B-stopnja) so prebirali roman Gorana 

Vojnovića Jugoslavija, moja dežela, 3. in 4. letniki gimnazije (3. stopnja) pa so posegli po  romanih 

Marjana Rožanca Ljubezen za šolsko tekmovanje in Evalda Flisarja Čarovnikov vajenec za regijsko. 

Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje. 
 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 9. 12. 2015 na šoli. Tekmovalo je 34 dijakov. 

Tekmovanje sta izvedli Breda Kramar in Vesna Celarc. Naloge sta popravili obe mentorici: Majda 

Simonič za 2. stopnjo. Breda Kramar za 3. stopnjo,  

Bronasto priznanje je doseglo 7 dijakov, in sicer: Ana Blaževič Arko in Manca Kramar iz 1. a, Zala 

Ribič iz 1. b, Manca Andolšek iz 2. d, Lucija Zaletel iz 2. a, Rok Omejec iz 2. b, Neža Kralj iz 2. a, 

Tjaša Miklavčič, Aljaž Mihelič, Vid Kavaš iz 3. b   

Regijsko tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo 21. 1. 2016 v OŠ Dobrepolje. Na 

tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov iz naše šole. Dijake je spremljala mentorica Breda Kramar, 

ocenjevali sta Majda Simonič in Breda Kramar. Srebrno priznanje so dosegli Zala Ribič iz 1. b, 

Manca Andolšek iz 2. d, Tjaša Miklavčič in Aljaž Mihelič iz 3. b. Na državno tekmovanje so se 

uvrstili Manca Andolšek, Tjaša Miklavčič in Aljaž Mihelič. 

 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 12. 3. 2016, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Državnega 

tekmovanja so se udeležili Manca Andolšek, Tjaša Miklavčič in Aljaž Mihelič. 

 

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki 
Mentorica: Majda Simonič, prof. 

 

Na tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je letos pripravljalo 23 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije 

in tri dijakinje srednjega strokovnega programa (2. A- in B- stopnja). Skupni naslov tekmovanja je bil 

DOMOVINA MED PLATNICAMI, dijaki pa so brali roman Jugoslavija, moja dežela pisatelja 

Gorana Vojnoviča. Poleg romana so dijaki brali še razpisano dodatno strokovno gradivo. Na srečanjih 

za šolsko tekmovanje smo se pripravljali 4 šolske ure; pogovarjali smo se o romanu, izmenjavali mnenja 

ter pregledovali strokovno literaturo. Bronasta priznanja je osvojilo sedem tekmovalcev, štiri dijakinje 

pa so se uvrstile na regijsko tekmovanje. 
 

Za regijsko tekmovanje, na katerega so se uvrstile Lucija Zaletelj, Zala Ribič in Ana Blaževič Arko, 

dijakinje gimnazijskega programa, ter Manca Andolšek, dijakinja ekonomskega programa, smo se 
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poglabljale v roman in strokovno gradivo. Tudi za področno tekmovanje smo morale prebrati precej 

dodatne literature, v štirih šolskih urah pa smo branje nadgradile z razumevanjem. Manca Andolšek je 

v svoji skupini dosegla srebrno Cankarjevo priznanje ter uvrstitev na državno tekmovanje.  
 

Za državno tekmovanje sva z dijakinjo v dveh šolskih urah še enkrat pregledali vse gradivo in se 

pogovarjali o vprašanjih, ki sva si jih zastavljali ob prebranem, dijakinja pa je pisala tudi poskusne eseje.  
 

Dijake (2. in 3. skupina) sem tudi spremljala na državno tekmovanje v Ljubljani.  
 

Moje strokovno delo poleg priprave na tekmovanje je bilo še: bila sem nadzornica in ocenjevalka na 

šolskem tekmovanju, članica regijske pritožbene komisije ter članica in ocenjevalka regijske 

tekmovalne komisije. 
 

Za priprave na šolsko, področno in državno tekmovanje ter izvedbo šolskega tekmovanja smo namenili 

12 šolskih ur, za domače delo ter za ocenjevanje nalog tako na šolskem in regijskem tekmovanju pa 

neprimerno več časa. Dijaki 2. A- in 2. B-stopnje so dosegli 7 bronastih in 1 srebrno Cankarjevo 

priznanje. 

 

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki 
Mentorica: Breda Kramar, prof.  

 

Kot običajno smo se tudi letos zbirali na pripravah pred šolskim tekmovanjem (4 ure), več pa za regijsko 

tekmovanje (6 ur), saj so dijaki brali za posamezno stopnjo različna, že zgoraj omenjena romana, za 

državno pa ponovno oba skupaj in veliko strokovne literatura (še 6 ur).  

Na šolskem je tekmovalo 11 dijakinj in dijakov, bronasto priznanje je so osvojili 3 že zgoraj omenjeni, 

na regijsko so šli lahko prvi 4 in sta srebrno priznanje osvojila Miklavčič in Mihelič, ki sta se lahko 

udeležila tudi državnega tekmovanja. 
 

Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem sem, kot že rečeno, tudi 

ocenjevala.  

 

Tečaj slovenščine za tujce 
Vodja tečaja: Breda Kramar, prof. 

 

Z dijakinjo iz 1. d  (Zehrino Ljubijankić) in dijakom iz 2. d (Milošem Ilićem) sem nadaljevala tečaj  

slovenščine. Delali smo po učbeniku Slovenska beseda v živo 2. Dodatno sem ju vzpodbujala k 

poslušanju radia in TV, k branju časopisja in revij. Dijakinja se je po 1. ocenjevalnem obdobju prepisala 

na drugo šolo v Ljubljano, z dijakom pa sem ure slovenščine prilagajala glede na njegove potrebe 

(pomoč pri domačem branju, priprava na vodeno interpretacijo, primanjkljaj znanja pri preverjanjih in 

ocenjevanjih). Uspešno je zaključil 2. letnik. Opravila sva 26  ur. 

 

DSP SLO in dijaki s pedagoško pogodbo  
Majda Simonič, prof. 

 

V letošnjem letu sem opravila 29 ur DSP. Sestri Maria Lucia in Maria Cecilia Štefe iz oddelka 4. d sta 

na DSP prihajali redno, vsako sredo ob 7. 10, večinoma pa sem ju pripravljala na maturo. Prihajali sta 

pripravljeni in motivirani za delo. 

 

Za dijakinjo Glorijo Agnič iz 2. a sem skozi vse leto pripravljala teste za preverjanje in ocenjevanje 

znanja izven rokov rednih testov.  

 

Projekti 
Slovenistični aktiv vodi dva tradicionalna projekta: za 2. letnik Jurčič in njegov čas, za 3. letnik pa 

Goga, čudno mesto. 
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Jurčič in njegov čas smo izvedli za vse 2.  in 3. letnike, in sicer je bil  športni dan z udeležbo na 

vseslovenski Jurčičevi poti v soboto, 5. 3. 2016, 29. 3. pa 4-urni projekt za 2. a in b v okviru SLO in 

ZGO. Po poročanju pri teh urah so doma rešili naloge v testu, pri SLO so v nadaljevanju posamezniki 

še oblikovali referate in izvedli samostojne govorne nastope, ti so pridobili tudi oceno. 

 

Projekt Goga, čudno mesto pa izvedemo v 3. letniku gimnazije v 4-urni medpredmetni povezavi SLO-

PSI 1. 3. 2016. Prof. Gorišek je predstavil Sigmunda Freuda in njegovo psihoanalitično raziskovanje 

človekove podzavesti, vpliv na Slavka Gruma kot zdravnika in pisatelja, prof. Simonič je razlagala 

motive in literarne osebe iz drame Dogodek v mestu Gogi, prof. Kramar pa o branju, ozračju in občutju 

Goge, o grotesknosti, ideji in vplivu na bralca. Iz tega domačega branja in projekta so dijaki v 

kombinaciji z drugimi domačimi branji pisali esejsko šolsko nalogo. 

 

Objava člankov 
Članke o prireditvah, literarnem večeru in drugih pomembnih dogodkih je v občinski časopis Klasje 

večino (7) publicirala Vesna Celarc. 

 

Sodelovanje pri ekskurzijah in drugih medpredmetnih povezavah 
V okviru GEO-ZGO-SLO sva prof. Simonič in Kramar kot običajno tudi letos sodelovali enotretjinsko, 

to je z razpisanimi temami, pripravo dijaka na pisanje referata, izvedbo govornega nastopa v razredu in 

s tem pridobitve ocene, na ekskurziji na Notranjsko in Kras za 3. a in b. Breda Kramar se je ekskurzije 

tudi udeležila. 

 

Ekskurzija za nadarjene v Zagreb 

Nadarjene dijake je med drugimi 1. 6. 2016 spremljala tudi prof. Breda Kramar in bila kasneje prisotna 

tudi pri predstavitvi izdelanih poročil. 

 

V medpredmetni povezavi SLO-GLA smo profesorice Celarc, Kramar in Kovač Juvan za 1. a in b 

izvedle Ljudsko pesem. 

 

V projektu Turizem je prof. Kramar sodelovala z objektivno predstavitvijo kraja Zreče, ko so bili dijaki 

1. d tam v šoli v naravi. Izdelali so sestavek in ga oddali v pregled.  

 

Zunanje ocenjevanje na maturi 

Profesorici Vesna Celarc in Breda Kramar sta bili kot vsako leto tudi letos zunanji ocenjevalki na splošni 

maturi. Udeležili sta se tudi potrebnega izobraževanja. 
 

Drugih dodatnih izobraževanj se članice aktiva nismo udeležile, le predstavitve novih učbenikov. 

 

Urejanje spletne učilnice 
Vesna Celarc, prof. 
 

Vse leto sem urejala spletno učilnico za 1. a in oba maturitetna oddelka. Objavljala sem izbirna 

besedila, odlomke, navodila ipd. za domače naloge, interpretacijo, eseje ... Dijaki so reševali različne 

jezikovne kvize, ankete in oddajali eseje preko e-učilnice. 

 
Gledališka predstava 

V letošnjem šolskem letu so si dijaki obeh programov 1., 2. in 3. letnika v petek, 26. 2. 2016, 

ogledali gledališko predstavo Williama Shakespeara Hamlet skupine Drzne in lepi KD Stična.  

 
Literarni večer 

V torek,  26. 1. 2016, smo na šolo povabili pisatelja Ferija Lainščka, naš gost je bil predvsem 

zato, ker so letošnji maturanti za tematski sklop pri slovenščini brali njegov roman Ločil bom 

peno od valov. Večer sta vodili maturantki Nika Vidic in Elza Rebol, z glasbenima točkama so 

sodelovali Veronika Gale in Tamara Butala ter Rok Ahačevčič. Z obema voditeljicama nas je 

Lainšček prijazno popeljal skozi svoje življenje in ustvarjanje, odgovoril na vsa vprašanja in 
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dijakom tudi tako pomagal k doživljanju in umevanju maturitetnega romana, ki je bil seveda v 

središču našega zanimanja. Dijaki so  se med šolanjem tako prvič srečali z znanim in 

uveljavljenim slovenskim pisateljem. Večer je bil namenjen tudi zunanjim obiskovalcem. 
 

POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 
Vodja: Marina Strnad 

Člana: Franci Pajk in Simon Bregar  

Za ŠVK je bil zadolžen Simon Bregar. 

 

Osnovni program in program izbirnih športov 
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v oddelkih 2. a, 2. b, 3. a, 3. b ter 4. a 

in 4. b  uporabili sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje, in sicer smo dijakom v 

2. ocenjevalnem obdobju ponudili na izbiro tri športe. Izbrati so si morali enega, v katerem so ob četrtkih 

izpopolnjevali, nadgrajevali oz. pridobivali novo znanje.  

V drugem letniku gimnazije smo letos izvajali rokomet – priključili smo tudi dijake 1. letnika ET, vadbo 

v fitnesu z izdelavo individualnih načrtov vadbe, osnove pilatesa in korekcijskih gimnastičnih vaj in 

intervalno metodo vadbe. Tretji letniki so izbrali igre z loparji (osnove badmintona, mini tenis z mehko 

žogico, namizni tenis), kar dve tretjini dijakov je izbralo odbojko, zato smo delo organizirali na dveh 

nivojih znanja, dijake smo razdelili na osnovi testiranja. Dijaki drugega letnika programa ekonomski 

tehnik so izbrali vadbo v fitnesu. Dijaki četrtih letnikov so se odločili za nadgradnjo znanja v košarki, 

odbojki, ena skupina pa je izbrala osnove samoobrambe, masažo in sproščanje. 
 

Evalvacija kaže, da te oblike in metode dela nalagajo učiteljem veliko več dela. Novonastale skupine so 

za eno uro na teden oblikovane po interesih glede na predlagane športe  ne glede na spol, razred in 

učitelja, ki jih sicer poučuje. Dijaki zelo pohvalijo ta način dela in druženja kot kakovostno, zanimivo, 

pestro, inovativno, sproščujoče itd., zato bomo tak pristop uporabili tudi v naslednjem šolskem letu.  
 

Redni pouk smo izvedli po programu in dosegli visok odstotek realizacije.  V predpisanem roku smo 

izvedli in oddali rezultate testiranj za športnovzgojni karton in tudi že prejeli evalvacijo rezultatov oz.  

povratne informacije. 

 
Preoblikovanje skupin pri športni vzgoji 

V drugi polovici šolskega leta je ravnatelj preoblikoval skupine pri športni vzgoji. Prvi letnik 

programa ekonomski tehnik je priključil k drugemu letniku gimnazije, drugi letnik programa 

ekonomski tehnik pa k tretjemu letniku gimnazije. To je pomenilo nov pristop k delu, veliko 

dodatnega dela učiteljev za delo v izrazito nehomogenih skupinah, individualizacijo. Žal so bili  

zaradi razlik v razvoju, kognitivnih in konativnih dimenzijah in motivaciji, doseženem 

motoričnem predznanju in velikih razlikah v sposobnostih nasploh oškodovani tako gimnazijci, 

ki so se naučili manj, prav tako so zaradi neustrezne združljivosti skupin manj napredovali 

dijaki programa ekonomski tehnik in trije dijaki celo niso pridobili ocene. Take združitve 

nadalje zavračamo in predlagamo plačilo kakšne skupine iz dohodka telovadnice ali šolskega 

sklada.  

 
Rekreativni odmor 
Tudi v tem šolskem letu smo v obeh glavnih odmorih odprli vrata telovadnice za rekreacijo od oktobra  

do maja od ponedeljka do četrtka (vsak dan je bil v telovadnici dežuren eden od profesorjev športne 

vzgoje).  

 
Projekti 
Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 



Poročila aktivov 

Letno poročilo 2015/16 36 

- projektu Josip Jurčič in njegov čas za 2. letnik gimnazije, v katerem smo sodelovali vsi učitelji ŠVZ 

in ga izvedli 5. 3. 2016. Dijaki so prejeli tudi delovne liste - izvleček iz programa športnega dne, 

didaktični plakat Hoja v gore in opis Jurčičeve poti. 

 

- projektu Plesne zveze Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport Šolski plesni festival za srednje 

šole, v projektu  je sodelovala plesna skupina latinskoameriških in standardnih plesov pod 

mentorstvom Marije Majzelj Oven. 

- medpredmetno sodelovanje – POS  in ŠVZ – rekreacija v podjetju, 12. 4. 2016, odbojka, Igor 

Gruden, Franci Pajk. 

- medpredmetna in timska povezava glasbena vzgoja – športna vzgoja – 23. 3. 2016, GIBANJE IN 

RITEM, Nikolina Juvan Kovač, Marina Strnad in Franci Pajk. 
 
Tekmovanja 
Vsa tekmovanja in doseženi rezultati v tem šolskem letu so zapisani v naslednji preglednici. 

PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto,   29. 9. 

2015, mentorja:  Franci Pajk, Simon Bregar.  DIJAKI: 8. mesto, DIJAKINJE:  5.  mesto. 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Brežice,  26. 11. 2015, 5. – 8. mesto, 

mentorica Marina Strnad. 

PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, 16. 12. 2015, Novo mesto, 5. – 8. mesto,  

mentor Franci Pajk. 

PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE,  13. 1. 2016, Novo mesto, 1. 

mesto, mentor Simon Bregar. 

ČETRTFINALE ŠOLSKIH ŠPORTNIH TEKMOVANJ V NOGOMETU, DIJAKI, Novo mesto, 3. 

– 4. mesto, mentor Simon Bregar. 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, državno prvenstvo za srednje šole, 12. 5. 2016, Celje. STANDARDNI 

PLESI: 1. mesto Karin Oven in Miha Janežič, 2. mesto Neža Oven in Nejc Bavdek, 3. mesto Sara 

Koščak in Miha Šircelj. LATINSKOAMERIŠKI PLESI:  3. mesto Karin Oven in Miha Janežič, 5. 

mesto Sara Koščak in Miha Šircelj. Mentorica Marija Majzelj Oven.  

PODROČNO POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, 16. 5. 2016, 

dijakinje, Novo mesto, uvrstitev: 1. mesto Tjaša Perpar,  tek na 400 m, 5. mesto Julij kramar, tek na 

100 m. Spremljevalec Franci Pajk. 

DRŽAVNO POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, 18. 5. 2016, 

dijakinje, Domžale, uvrstitev: Tjaša Perpar z osebnim rekordom 12. mesto v državi v disciplini tek 

na 400 m, spremljevalka Marina Strnad. 

 
Športni dnevi 
V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje športne dneve: 

Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 

11. 9. 2015 1. letnik  Čateške toplice – plavanje ter vodne in obvodne 

aktivnosti (Simon Bregar) 

17. 9. 2015 4. a, b, d 

 

Bohinj – adrenalinski park, veslanje, jahanje, plezanje 

(Franci Pajk)  

24. 2. 2016 1. letniki Smučanje in drsanje v Kranjski Gori in vzpon na 

velikanko v Planici (Franci Pajk, Marina Strnad) 

5. 3. 2016 2., 3. letnik Jurčičev pohod (Marina Strnad) 

5. 3. 2016 3. letniki gimnazije Smučanje na Krvavcu (Simon Bregar) 

31. 5. 2016 vsi letniki, razen zaključnih Športne igre in pohod (Marina Strnad, Simon Bregar, 

Franci Pajk, Igor Gruden) 

 
Športne vsebine v programih 

Avg./sept. 2015 Zaključni letnik Maturantska ekskurzija  

Okt. nov. 2015 Zaključni letnik Vaje za mat. ples, mat. ples (plesna šola Urška) 
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September 2015 Prvi in zaključni 

letniki 

Spoznavno popoldne in adrenalinski park 

Februar 2016 Drugi letniki Šola v naravi 

 
Poročilo o izvedbi krožkov, rekreacije in ostalih aktivnosti ŠŠD 
V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 

 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 30  ur, 

 košarka dijaki – Franci Pajk, 30  ur, 

 rokomet dijaki – Franci Pajk, 10 ur, 

 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad, 2 uri, 

 odbojka vsi – Marina Strnad, 42 ur. 

 

Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja smo namenili tako dijakom kot tudi njihovim staršem: športna rekreacija 

ob petkih zvečer – 60 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  

 
Kurikularne povezave in timski pouk v programu ET 

Datum Naslov KP  Učitelj/pr. enota Razred 

drugo ocenjevalno 

obdobje 

Izbirni šport  Simon Bregar, Marina Strnad, 

Franci Pajk, ŠVZ (12 ur) 

1.d, 2.d 

12. 4. 2016 Rekreacija v podjetju I. Gruden, F. Pajk,  POS 3. d 

4. 5. 2016 Poslovna komunikacija Marina Strnad in Majda 

Simonič, SLO in SOP 4 

4.d 

6. 5. 2016 Menedžment v sodobnem 

podjetništvu 

Marina Strnad in Jožica 

Strmole,  SOP 4 in POS 

4.d 

11. 5. 2016 Sem turistični vodič v 

Ljubljani, timska povezava 

organizatorici Jožica Strmole 

in Marina Strnad, SOP 4 

4. d 

 
Dodatne dejavnosti 
11. 9. 2015  SPOZNAVNO POPOLDNE  za dijake prvih letnikov v Čateških toplicah, učitelji 

športne vzgoje Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad in razredniki prvih letnikov Irena Mori, Matko 

Peteh in Jožica Strmole. 

26.  9. 2015  KOLESARSKI IZLET,  v sodelovanju z OŠ Stična, za dijake in učitelje, vodja 

Simon Bregar. Trasa: šola – Ivančna Gorica – Sušica – Krka – Vrhe – Hudo – Ivančna Gorica – šola. 

14. 11. 2015 PLANINSKI IZLET na Slavnik za kolektiv,  vodja Simon Bregar. 

16. 12. 2015 DOBRODELNI BAZAR IN DAN ODPRTIH VRAT, organizirali smo odmevno 

nogometno tekmo z uradnim protokolom in navijaškimi skupinami med dijaki četrtih letnikov programa 

gimnazija in dijaki programa ekonomski tehnik, Franci Pajk in Marina Strnad.  

8. - 12. 2. 2016  ŠOLA V NARAVI, smučati sta učila Simon Bregar in Franci Pajk, prav tako sta 

izvajala večerno rekreacijo. 

12., 13. 2. 2016 TRŽNICA NA INFORMATIVNEM DNEVU, predstavitev športnih uspehov dijakov 

naše šole in gradiva s sliko, rekviziti, aktualnimi informacijami in klepetom »v živo«, Marina Strnad in 

Simon Bregar. 

25. 5. 2016 POSLOVILNA NOGOMETNA TEKMA ČETRTIH LETNIKOV, ki so izzvali in 

se pomerili z dijaki vseh preostalih letnikov, organizator Simon Bregar.  
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, PROJEKTI, NATEČAJI, 
OIV IN ID TER DRUGE DEJAVNOSTI 

Prireditve in proslave 

Preglednica 26: Prireditve in proslave v š. l. 2015/16 

DATUM ali 

MESEC 

NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

15. december 

2015 

Novoletni bazar (dan 

samostojnosti in enotnosti,   

božič,  novo leto) 

Dragica Eržen, Vesna 

Celarc,  Milan 

Jevnikar 

 

15. februar 2016 Proslava ob kulturnem prazniku Vesna Celarc Milan Jevnikar, 

Nikolina kovač 

Juvan 

10. marec  2016 Prireditev ob dnevu šole 

 

 

Vesna Celarc Milan Jevnikar, 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

2. april 2016 

 

Maturantski ples 

 

Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 

maj 2016 Koncert pevskega zbora Milan Jevnikar  

23. maj 2016 

 

Slovo maturantov 

 

Vesna Celarc razrednika 4. 

letnikov 

19. junij 2016 Sodelovanju na Taboru pevskih 

zborov 

Milan Jevnikar  

 

24. junij 2016 

Prireditev ob zaključku pouka in 

dnevu državnosti 

Vesna Celarc  

4. julij 2016 

 

Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Igor Gruden  

11. julij 2016 Prireditev ob podelitvi spričeval 

splošne mature 

Vesna Celarc  

 

 Koordinatorica za kulturne dejavnosti: 

                    Vesna Celarc, prof. 

 

DAN ODPRTIH VRAT in NOVOLETNI BAZAR 
Koordinatorica: Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 

V torek, 15. decembra 2015, smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča pripravili dan odprtih vrat in 2. novoletni 

bazar.  

Za dan odprtih vrat smo pripravili zanimive predstavitve dejavnosti z različnih predmetnih področij: 

biologija, kemija, fizika, tuji jeziki, matematika, računalništvo, ekonomski predmeti ter prikaz dela v 

plesni delavnici, fitnesu, likovni delavnici in telovadnici. Ob koncu so obiskovalci lahko sodelovali tudi 

v nagradnih igrah in prejeli skromne nagrade. Na osrednjem prireditvenem prostoru so se zvrstili 

čudoviti nastopi naših dijakov, ki so popestrili torkovo popoldne.  

Na bazarju so sodelovali vsi razredi z unikatnimi izdelki, sladkimi dobrotami, okraski in voščilnicami, 

ki so jih izdelali v dneh pred bazarjem. Praznično pripravljene stojnice so kar vabile in so bile prava 

paša za oči. Pripravili smo tudi stojnico s čajem in menjalnico, ki je pričarala pravo družabno točko. 

Zapravljanju se enostavno ni dalo upreti. Zbrali smo 1.534,42 eurov in jih namenili šolskemu skladu. 

Del sredstev smo namenili v humanitarne namene, o porabi preostalih sredstev pa bo odločila dijaška 

skupnost.  

Zadovoljni z zbranimi sredstvi, navdušeni nad popoldanskim druženjem in polni pozitivne energije smo 

zapustili lepo okrašeno in praznično šolo.  

 
 



Prireditve, krožki, ekskurzije, projekti, natečaji, OIV in ID ter druge 
dejavnosti  

 

Letno poročilo 2015/16 39 

PRIREDITEV OB DNEVU ODPRTIH VRAT 
Mentorica: Vesna Celarc, prof.  
 

Prireditev ob dnevu odprtih vrat je bila 15. decembra 2015 ob 17. uri v avli šole. Vodili sta jo Lucija 

Zaletelj in Arxhenda Kadriu, sodelovali pa so dijaki 1. a in 1. b s plesno točko pod vodstvom  Nikoline 

Kovač Juvan,  pevka Maša Zajec, plesalke Nika in Maja Gjerek, Neža Clemente in kot gostja  Maša 

Gašparič, gledališka skupina z igrico Literatura da je zabavna? (Ana Blaževič Arko, Manca Kramar, 

Lea Mehle, Zara Rijavec, Luka Urh, Jan Kavaš, Jan Hrovat),  plesna skupina pod vodstvom Marije 

Majzelj Oven,  glasbeniki Nika Vidic, Tamara Butala in  Rok Ahačevčič,   harmonikarji Nejc Bavdek, 

Martin Meglič in Tjaša Miklavčič ter pevski zbor pod vodstvom Milana Jevnikarja.    

 

PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

Proslava ob kulturnem prazniku je bila 5. februarja 2016 v avli šole. Vodili sta jo Pia Jakše in Sara 

Sever. O pomenu praznika je spregovorila maturantka Nika Vidic, sodelovali pa so plesalci šolske 

skupine, plesalke hip hopa, pevski zbor, harmonikarji, Veronika Gale z recitacijo pesmi preminulega 

pesnika Aleša Debeljaka in gledališka skupina z igro Lepa Vida v akciji. 

 

PRIREDITEV OB DNEVU ŠOLE 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V četrtek, 10. marca 2016, je bila prireditev ob dnevu šole. Vodili ta jo Elza Rebol in Nika Vidic, 

osrednji del pa je bil posvečen odprtju stene zlatih maturantov. Ob tej priložnosti smo povabili tudi vse 

zlate maturante splošne in poklicne mature naše šole. Sodelovali so pevski zbor, plesalci, Manca 

Kramar in zlati maturanti šole: Neža Trpin, Urška Zupančič, Ajda Erjavec, Irma Zidar, Bernarda Bevc, 

Katarina, Vesna in Marion van Midden. Od 79 povabljenih se je odprtja stene udeležila približno 

polovica. Zlato steno so ob koncu programa slovesno odprli podžupan občine, ravnatelj šole in 

predstavnica zlatih maturantov Irma Zidar. 
 

Na prireditvi so posebna priznanja za delovanje na kulturnem področju prejeli dijaki, ki so se vsa štiri 

leta šolanja ukvarjali s kulturo. Priznanja so prejeli: Rok Ahačevčič, Tamara Butala, Nika Vidic, 

Veronika Gale, Elza Rebol, Mojca Jančar in Samo Okorn. 

 

DESETI JURČIČEV MEMORIAL 
Mentorici in organizatorici Jurčičevega memoriala: Mojca Saje Kušar, prof., in Maja Zajc Kalar, prof. 
 

Natečaj v pisanju angleškega eseja 

Tudi v šolskem letu 2015/16 sva mentorici in organizatorki Jurčičevega memoriala v decembru razpisali 

Jurčičev memorial v angleškem jeziku. K sodelovanju na natečaju – pisanju eseja v angleškem jeziku –  

so bili povabljeni dijaki  3. in 4. letnikov vseh slovenskih srednjih šol. 

Izhodiščno besedilo letošnjega razpisa je bil odlomek iz Jurčičevega  dela Sosedov sin: 

A zdaj se oče razsrdi in reče: ''Moraš!'' Ljudi ne bomo za nos vodili. Ne vprašam te, če hočeš ali nečeš. 

Jaz bom videl, če boš slušala ali ne. Pokažem ti, kaj je pokorščina!'' 

Mati Smrekarica se je zbala te moževe jeze, hitro prijela hčer kakor v svojo zaslombo pod pazduho in 

dejala: ''Saj bo, saj pojde.'' 
 

Tudi danes, žal, poznamo kršitve človekovih pravic. Evropski parlament in Evropska komisija želita z 

mnogimi projekti informirati državljane EU o samem pomenu nasilja na podlagi spola, o kršitvi 

človekovih pravic, stalnem boju proti kakršnemu koli nasilju in uresničitvi enakosti spolov na področju 

dela. 
 

Dijaki so v pisnem sestavku razmišljali o položaju ženske/otroka/najstnika/moškega ... nekoč in danes, o 

odnosu med osebami iz zgornjega citata. 

 

Prejeli smo 36 kvalitetnih esejev iz naslednjih šol:  
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1. mesto: Lana Lavrih, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Mentorica Maja Zajc Kalar, prof. 

2. mesto: Gabrijela Pleterski, ŠC Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola 

Mentorica: Barbara Cesar, prof.  

3. mesto: Sara Sever, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica 

Mentorica Maja Zajc Kalar, prof.  

 

PRIZNANJA ZA SODELOVNJE na 10. Jurčičevem memorialu 

 

- Gimnazija Franceta Prešerna Kranj 

- Katja Šober, Lan Razinger,  Mina Rozman Hadžić,  Patricija Kurelac,  Eva Lebar,  Ajda Kovač,  

Mateja Kalan  

mentorici: profesorici Robertina Rozman in Urška Cvenkel 

- Srednja šola zavod CIRIUS iz Kamnika: Luka Cerar 

mentorica profesorica Tanja Kejžar 

- Šolski center Novo mesto Srednja zdravstvena in kemijska šola: Špela Pust, Julija Košir, 

mentorica profesorica Barbara Cesar 

- Gimnazija Nova Gorica: Nika Vidič, Maja Požar, Keli Vodopivec,  Neža Vidmar  

mentorica profesorica Svetlana Kutin Funda 

- 3. b razred SŠ Josipa Jurčiča in mentorica profesorica Maja Zajc Kalar (21 prispevkov) 

 

PODROBNEJE o nagrajenih esejih: 

3. mesto 10. Jurčičevega memoriala – Sara Sever, dijakinja 3. b Srednje šole Josipa Jurčiča 

Ivančna Gorica, mentorica Maja Zajc Kalar, prof.  

V pretresljivi in tako vsakdanji zgodbi slika mlada avtorica prizore navidezne družine v navideznem 

življenju, ki ga obvladujeta alkohol in nasilje. Nasproti zlaganosti odnosov med očetom in materjo 

stojijo velike, široko odprte oči otroka, deklice, tako čiste in nenarejene, kot je bila nekoč, pravi 

pisateljica, možnost ljubezni. Namesto nje ostaja dan enak dnevu, večeri, ki se končajo, preden se 

začnejo, v strahu in v želji po preživetju. In v perfektno izrisanem liku matere, ki na božični večer strmi 

v preteklost življenja, ki ga ni bilo. Izbrušen jezik, tekoča misel in izvirnost prikaza zgodbe skozi oči 

deklice in matere, utemeljujeta Sarino nagrado. 

2. mesto 10. Jurčičevega memoriala – Gabrijela Pleterski, dijakinja 4. letnika Šolskega centra 

Novo mesto, Srednje kemijske in zdravstvene šole, mentorica Barbara Cesar, prof. 

Futuristična zgodba, leto 2084 – sto let za Orwellom. Izmišljen kraj, oddaljen dogajalni čas, resnična 

zgodba mnogih današnjih favel – tistih pravih in tistih, ki so skrite za lepimi fasadami in ograjenimi 

vrtovi naših sosesk. Popolno razvrednotenje ženske,  ki je prepuščena na milost in nemilost družbi 

gospodarjev, v mestu, ki ga avtorica poimenuje ''Brez''. Biti brez in nič imeti, v perfektni angleščini 

skozi zgodbo povprečne družine. Ko si brez vsega, nimaš česa izgubiti. Lahko pa se boriš za vse.  

1. mesto 10. Jurčičevega memoriala – Lana Lavrih, dijakinja 3. b Srednje šole Josipa Jurčiča 

Ivančna Gorica, mentorica Maja Zajc Kalar, prof.  

 

V dolgi pripovedi, hemingwejsko poročevalski zgodbi, avtorica z navidezno lahkoto začrta like popolne 

družine v popolni hiši popolnega mesta. Kjer preživetje omogočajo tablete in alkohol, vztrajanje v 

nasilju pa sklepa krog z novim in novim vrstniškim nasiljem zunaj zidov doma, v šoli. Zakaj bi trpela 

jaz, pa tega ne ve nihče, razmišlja junakinja Kelsey, ki svoje ujetosti v nasilje ne zna razrešiti drugače. 

Sploh pa ne sama, saj je vendar otrok, odvisna od staršev in matere, ki je v življenju obtičala med nekaj 

in nič, med moževimi lažmi in njegovo ljubico. Šele materina odločitev za končanje tega stanja je 

začetek očiščenja ali vsaj poti do nekega drugačnega, mogoče celo lepega življenja. Izjemno besedišče, 

poseganje v preteklost in živi, tako življenjsko portretirani karakterji so Lani prinesli zmagovalno mesto 

letošnjega natečaja. 
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KONCERT PEVSKEGA ZBORA – SREČA SO PRIJATELJI 
Zborovodja: Milan Jevnikar, prof. 

 
V petek, 20. 5. 2016, smo pevci Mladinskega pevskega zbora Srednje šole  Josipa Jurčiča priredili peti, 

tradicionalni letni koncert. Dogodek smo premišljeno postavili na začetek Tedna ljubiteljske kulture in 

tedna praznovanja našega občinskega praznika. 
 

Na dobro obiskanem koncertu v avli srednje šole smo starše in številne druge povabljene razveselili z 

zelo pestrim glasbenim programom. Poslušalcem smo pripravili glasbeno potovanje skozi različne 

slovenske pokrajine, saj je program temeljil predvsem na ljudskih pesmih. Za popestritev pa so se vmes 

zvrstile še instrumentalne in plesne točke. 
 

V prijeten večer nas je popeljala skupina Vocapella, ki jo sestavlja 5 dijakov naše šole pod vodstvom 

prvošolca Martina Megliča. Skupina nas je kljub kratkemu obdobju delovanja prijetno presenetila. 

Osrednji del programa pa je bil nastop šolskega mešanega pevskega zbora. Izbor ljudskih pesmi, kot so 

Lepo mi poje črni kos, Pri sosedi in druge, se morda na prvi pogled ne zdi aktualen, vendar so besedila 

s sporočili tudi v današnjem času še kako aktualna. Vse narodne pesmi je zbor zapel štiriglasno brez 

spremljave. 
 

Letni koncert so z izbornim nastopom popestrili instrumentalisti Ana Blaževič Arko z violino ter 

harmonikarji Tjaša Miklavčič, Nejc Bavdek in Martin Meglič. 
 

Na koncertu se je premierno predstavil tudi fantovski zbor z narodnima Sinoči sem na vasi bil in Karlinca 

je štemana, kar je bila pravzaprav logična izbira.  
 

Med obiskovalci koncerta sem prepoznala precej bivših dijakov srednje šole, ki so bili nekdaj tudi pevci 

šolskega zbora. Vsi so bili zelo prijetno presenečeni nad dovršenostjo našega petja. Navdušil pa jih je 

tudi ples treh plesnih parov naše šole, ki so zablesteli z venčkom standardnih plesov. Nastopila sta tudi 

Karin Oven in Miha Janežič, ki sta pred kratkih osvojila prvo mesto na državnem plesnem festivalu.  
 

Vseh 34 glasov, združenih v mešani zbor, je v zadnjem delu koncerta poleg ljudskih zapelo nekaj šaljivih 

pesmi, ki jih je marsikdo v dvorani  slišal prvič. Sledile pa so še tri skoraj ponarodele popevke s klavirsko 

spremljavo dijakinje Danijele Slana, in sicer Brez besed, Kako sva si različna in  Poletna noč.  
 

V dvorani je bilo veliko dobre volje in naklonjenosti našim prizadevanjem, naklonjeni so nam starši in 

vsi drugi, ki so nas počastili s svojo prisotnostjo. To je odlična vzpodbuda za naše nadaljnje delo in 

druženje, saj nas vse povezuje pesem.  
 

Sreča so prijatelji, je bil naslov prve pesmi. Za nas pevce to drži še posebej, saj prijateljstvo povezujemo 

še s pesmijo. V mislih smo že pri naslednjem letnem koncertu, na katerem bomo spet pripravili kaj 

zanimivega.  Tudi zaradi lepega odziva publike obljubimo, da se bomo nanj še bolj zavzeto pripravljali, 

za kar bo z veliko dobre volje  poskrbel zborovodja, ravnatelj Milan Jevnikar.  

 

SLOVO MATURANTOV 
Koordinatorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V ponedeljek, 23. maja 2016, so imeli zadnji dan pouka oz. podelitev spričeval dijaki 4. letnika, 62. 

generacija naših maturantov. Slovo od maturantov je bilo slovesno. Vsi so najprej zapeli himno 

Gaudeamus igitur, nato pa se je vsak od treh oddelkov predstavil še s posebno točko, ki so jo pripravili 

posebej za to priložnost. Dijaki 4. a in 4. b so peli, 3. d pa je pripravil zabavne igre za tretješolce, lastnik 

»ključa« pa je postal 3. B. Ravnatelj in razredniki smo podelili spričevala in pohvale vsem četrtošolcem, 

ki so dosegli odličen uspeh in priznanja z različnih tekmovanj na državni ravni. Po slovesnosti v šoli so 

četrtošolci zaplesali maturantsko četvorko pred občinsko stavbo v Ivančni Gorici.    

 

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU POUKA IN DNEVU DRŽAVNOSTI 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
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Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v petek, 24. junija 2016, ob 8.30 

v avli šole. Prireditev sta vodili Lucija Zaletelj in Arxhenda Kadriu, o pomenu državnega praznika je 

govorila K. Slak, dijakinja 2. b, nekaj o svojem letošnjem šolanju pa Neža Kralj. V kulturnem programu 

so sodelovali pevski zbor šole s himno in dvema pesmima, plesalci naše šole in harmonikar Martin 

Meglič. Odlični dijaki in tisti, ki so prejeli zlata priznanja v državnem merilu, ter Jurčičevi nagrajenci 

pa so prejeli nagrade in priznanja. 

 

PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE MATURE 
Tajnica ŠMK PM: Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 

Dijakinjam in dijakom programa ekonomski tehnik smo v ponedeljek, 4. 7. 2016, podelili spričevala 

poklicne mature. Prireditev je pripravil razrednik zaključnega letnika Igor Gruden. Vodila pa sta jo 

dijaka Dario Lazić in Erik Jovanović. Na njej je z glasbeno točko sodeloval tudi dijak Martin Meglič.  
 

Ravnatelj Milan Jevnikar je po slavnostnem nagovoru maturantov podelil Jurčičeva priznanja in 

nagrade. Maturantka Katja Selan pa nas je v ganljivem govoru popeljala preko štirih let šolanja in se v 

imenu maturantov zahvalila vsem profesorjem.  
 

Po končani prireditvi so se dijaki pred dokončnim slovesom od naše šole s svojimi profesorji še zadnjič 

zadržali na prijetnem klepetu in pogostitvi. 

 

PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 
Koordinatorica: Vesna Celarc, prof.  
 

Podelitev spričeval splošne mature je bila v ponedeljek, 11. julija 2016, ob 10. uri v avli šole. Na njej so 

v kulturnem delu še zadnjič sodelovali maturanti Nika Vidic, Tamara Butala, Rok Ahačevčič in Maša 

Zajec, ki so že od vsega začetka šolanja sodelovali skorajda na vseh proslavah in prireditvah. Po 

ravnateljevem nagovoru smo slovesno podelili spričevala splošne mature ter Jurčičeve nagrade in 

priznanja. Podelitev spričeval je bila zaradi štirih zlatih in tudi drugih zelo uspešnih maturantov še 

posebej slovesna.  

 

Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentorja: Simon Bregar, prof., in Jelka Grabljevec 
 

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli prvič izvajali dejavnosti ekovrtnarskega krožka. Dejavnosti 

so potekale v okviru slovenskega projekta Slovenski šolski ekovrtovi.  Naša šola je tudi formalna članica 

tega projekta.  

Dejavnosti se je redno udeleževalo 5 dijakov naše šole (Lara Godnjavec, 4. letnik gimnazije, Neža Livk, 

3. letnik gimnazije, ter Vid Topolovec Klemenčič, Žiga Rapuš in Miha Janežič, vsi 2. letnik gimnazije), 

ki sva jih usmerjala mentorja Jelka Grabljevec in Simon Bregar. Mentorja se sproti izobražujeva na 

letnem delovnem seminarju Permakulturni vrt pri mentorici Jožici Fabjan, učiteljici in pionirki 

permakulture v Sloveniji.  

Dejavnosti našega krožka so vključevale teoretični pouk in predvsem praktično delo na vrtu.  

Najprej smo naredili okvirni načrt celoletnega dela. Nato smo določili lokacijo vrta.  

Naprej so si vsebine realiziranega dela sledile takole:  

- zasaditev divje češnje ter sadnih in okrasnih grmovnic,  

- nekaj teorije o trajnostnem razvoju (kaj to je, kaj pomeni za ohranitev našega planeta, 

kompostiranje, kolobarjenje,  nekaj o permakulturi, visokih gredah … , 

- vključitev v program Šolski ekovrtovi, kamor je vključenih že veliko slovenskih vzgojno-

izobraževalnih institucij, program podpira tudi EU, 

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 
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- izdelava visoke grede, praktično delo. Celotno delo postavitve in umestitve gred, razen obdelave 

lesa, smo opravili z dijaki v šoli v okviru krožka, 

- priprava zemlje pred sajenjem ter sajenje oz. setev rastlin v grede – praktično delo (razdelitev 

prve visoke grede na 4 poljine – gredice, kjer bomo izvajali kolobarjenje, in ureditev druge, kjer 

smo posadili sadne trajnice ter zelišča. Pri delu smo upoštevali tudi načelo dobrih sosedov,  

- spoznavanje naravnih zaščitnih sredstev za rastline in uporaba komposta ter zastirke za gnojenje 

oz.  zaščito rastlin, 

- cepljenje različnih sort na podlagee – praktično delo, 

- ureditev dveh cvetličnih gredic, 

- ogled zanimivega zelenjavno-okrasnega vrta v domačem kraju,  

- urejanje in oskrba rastlin, ki so zasajene na posameznih gredicah, 

- ogled okoljevarstvenega dokumentarnega filma Home oz. Zemlja naš dom,  

- ureditev dodatne nizke grede, kamor smo posadili paradižnik in sončnice.  

Dijaki so bili pri urah krožka zelo dejavni, zato se jima mentorja lepo zahvaljujeva. Dogovorili smo se, 

da bomo med počitnicami vsak v določenem obdobju spremljali naše rastline in jih po potrebi oskrbovali 

z vodo, zastirali in odstranjevali morebitne »preveč razbohotene plevele«.  

Imamo veliko načrtov za prihodnje leto:  

- postavitev gomilaste visoke grede, 

- postavitev strežnika za vodo, 

- očiščenje in oživitev že obstoječega ribnika, 

- ureditev nekdanjega čebelnjaka v vrtno lopo, ki bi mogoče nekoč zopet lahko postala čebelnjak, 

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel. 

 

Poročilo o delu plesne skupine latinskoameriških, standardnih in sving plesov 
Mentorica plesne dejavnosti: Marija Majzelj Oven, prof.  
 

Z delom smo pričeli  septembra 2015 in končali v mesecu juniju 2016. Realizirali smo 84 učnih ur. 

Vadili smo  enkrat do dvakrat tedensko, po potrebi tudi več. 

Sprva je bilo 10 plesnih parov in velika gneča v plesni učilnici, proti koncu šolskega leta pa se je število  

zmanjšalo na 4 aktivne plesne pare, ki so  uživali in  vztrajali do konca ter popestrili  šolske prireditve, 

tekmovali  in bili gostje na  prireditvah  tudi izven  šole in občine Ivančna Gorica. 

 
Aktivni člani plesne skupine so bili: Nejc Bavdek (1. b ) in Neža Novak (1. a), Miha Šircelj (2. a) in 

Sara Koščak (3. b), Vid Topolovec Klemenčič (2. a) in Tinkara Zajec (1. a), Miha Janežič (2. b) in Karin 

Oven (2. b). 

Naučili smo se različne plese: salso, tehnosving, džajv, angleški in dunajski valček, sambo, plese  v 

krogu z menjavo plesalk,  tango, čača,  fokstrot, največ časa pa smo posvetili koreografijam  šestih 

plesov za  državno tekmovanje na Šolskem plesnem festivalu.   Delo z  dijaki je bilo  ne samo prijetno, 

ampak tudi  zahtevno  in fizično naporno.  

Njihov prvi nastop je bil 15. 12. 2015, ko je  šola organizirala dan odprtih vrat in novoletni bazar. 

Popestrili so prireditev  ob slovenskem kulturnem prazniku in 10. marca ob dnevu šole. Venček  štirih 

standardnih plesov so zaplesali 20. maja na koncertu  moškega in mešanega šolskega pevskega zbora. 

Junija na podelitvi spričeval  pa sta Miha in Sara v ritmu rumbe pospremila  prve tri letnike na počitnice.  

V Šentvidu pri Stični so bili 31. 1. 2016  gostje  na letnem koncertu  ženskega pevskega zbora KD 

Vidovo. Ravno tako so  zaplesali in navdušili publiko 12. 3. 2016 v Šentlovrencu  na Gregorjevem 

koncertu. Na prireditev so prišli tudi njihovi starši, ki spremljajo in podpirajo plesno dejavnost na šoli.    

Že deset let zapored  zavzemajo plesalci  Srednje šole  Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice  prva mesta  na 

plesnih tekmovanjih. Tako je bilo tudi 12. maja 2016 na Šolskem plesnem festivalu, ki ga  vsako leto 

organizira Plesna zveza Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zavodom za šport 

RS Planica.  Podrobnejše poročilo je  zapisano med projekti šole.  Objavljen je bil članek v občinskem 

glasilu Klasje in na spletni strani  šole. 



Prireditve, krožki, ekskurzije, projekti, natečaji, OIV in ID ter druge 
dejavnosti  

 

Letno poročilo 2015/16 44 

Šola  se je v tem šolskem letu prijavila na razpis ZRSŠ  INOVATIVNO UČNO OKOLJE ZA DELO Z 

NADARJENIMI.   S  psihologinjo Marjeto Godec sva izpolnili  obsežen vprašalnik in v  njem predstavili  

način dela  predvsem  nekdanjih plesnih  skupin, dosedanje plesne projekte (nastope, tekmovanja, plesne 

predstave). Zavod  Republike Slovenije za šolstvo je med prijavljenimi šolami izbral tudi  Srednjo šolo 

Josipa Jurčiča Ivančna Gorica kot vzoren primer dela z nadarjenimi  dijaki. Več o tem prispevku si lahko 

preberete na spletnih straneh Zavoda za šolstvo. 
 

Ples lahko popestri  in polepša življenje vsakega izmed nas, vendar zahteva kar precej prostega časa, 

vztrajnosti, natančnosti, doslednosti  in kontinuiranega dela.  To zagotovo vedo tako nekdanji  kot tudi 

sedanji  člani šolske plesne skupine. Tisti, ki so se odločili, da  naredijo na tem področju zase kaj več, 

jim zagotovo ni žal. Na temo, ZAKAJ PLEŠEM, pa bi  lahko vsak izmed njih povedal   svojo  zgodbo. 
 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

V šolskem letu 2015/2016 smo izdali dve številki Iskric, ena je bila namenjena diseminaciji projekta 

Erasmus Plus, druga pa je bila redna številka. 

V prvi so dijaki, ki so sodelovali v projektu v Italiji in Nemčiji, napisali vsak svoj članek in ga opremili 

s fotografijami. Tako smo dobili pregledno poročilo o dogajanju in vtisih udeležencev delovne prakse 

in projekta Erasmus Plus v tujini. 

Pri rednih izdajah je aktivno kot člani uredništva sodelovalo skupno 6 dijakov. Seveda je bilo število 

drugih sodelujočih in pišočih še večje, svoje so prispevali tudi učitelji in lektorice za slovenščino in tuje 

jezike. Lotevali smo se tako aktualnih tem, intervjujev, poročanj kot literarnih prispevkov, pristavili pa 

tudi kakšno zanimivost. Prva številka je bila izdana oktobra 2015, druga pa maja 2016. 

Članice našega uredništva so se udeležile tudi novinarske delavnice Klasja. Sedem dijakov pa je 

februarja sodelovalo tudi pri prilogi Dnevnika Obrazi prihodnosti. 

Prijavili smo se tudi na občinski razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje glasila, da bi bilo v letu 

2016 financiranje lažje.  

 

Biološki krožek  
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri biološkem krožku smo se pripravljali za šolska in državna tekmovanja. 

Z dijaki zaključnega letnika smo obiskali biotehnološko središče in živalski vrt v Ljubljani. Biološki 

krožek je vodil dr. Boris Osolnik. 

 

Šahovski krožek 
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri šahovskem krožku smo dijakom predstavili osnovne otvoritve ter osnove strategije in taktike šaha. 

Dvakrat tedensko smo igrali šah. 

 
Fizikalni krožek 
Mentorica: Maruša Potokar, prof. 
 

V okviru krožka smo se pripravljali za regijsko in državno tekmovanje iz fizike. Priprav se je 

udeleževalo tudi nekaj dijakov 4. letnika, ki  niso nameravali tekmovati.  Krožek je vodila Maruša 

Potokar.  

 

 

Literarna delavnica 
Mentorica: Majda Simonič, prof. 
 

V literarni delavnici je letos sodelovalo šest dijakinj (štiri iz 2. a, po ena iz 1. a in 3. a). S pesmimi in 

kratkimi zgodbami smo sodelovali na prireditvah in natečajih. 
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V septembru je s kratko zgodbo na občinski prireditvi, namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, 

sodelovala Maja Bošnjaković, zgodbo pa je prebrala Lucija Zaletel. S kratkimi zgodbami je Maja 

sodelovala tudi na regijskem srečanju in natečaju Urška, kjer je dosegla 5. mesto. Prav tako so še eno 

njeno zgodbo slišali obiskovalci občinske proslave ob kulturnem prazniku v Ambrusu. 

S pesmimi smo sodelovali na dveh natečajih. Za Mlado Vilenico so pesmi napisale tri dijakinje, za 

Župančičevo frulico pa dve. Izbor pesmi in kratkih zgodb smo objavili tudi v šolskem glasilu Iskrice. 

Dijakinje so se z mentorico srečevale priložnostno med odmori, ko se je bilo treba pogovoriti o 

razpisanih temah za natečaje oz. nastope. Pesmi in prozo so mentorici pošiljale elektronsko, ta je dela 

pregledala, svetovala popravke, izbirala in izbrala najboljše ter po predhodni prijavi tudi poslala dela na 

natečaj. 

 

Gledališka skupina 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

Gledališka skupina je v letošnjem šolskem letu pripravila dve krajši priložnostni uprizoritvi, in sicer ob 

dnevu odprtih vrat igrico Literatura da je zabavna? in ob kulturnem prazniku Lepa Vida v akciji. Člani 

so bili Ana Blaževič Arko, Manca Kramar, Lea Mehle, Zara Rijavec, Luka Urh, Jan Kavaš in Jan Hrovat, 

vadili pa smo novembra, decembra in januarja ob petkih zjutraj. 

 
Šolski radio 
Šolski radio v šolskem letu 2015/16 ni deloval. 

 

Šolski pevski zbor 
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar, prof. 
 

Zborovsko petje nadaljuje in poglablja glasbeno vzgojo v srednji šoli. Ustvarja pevsko osnovo slovenski 

zborovski kulturi, ki je v našem neposrednem okolju še posebej bogata (npr. Tabor slovenskih pevskih 

zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru smo mlade fante in dekleta kulturno obogatili, 

jih vzgajali za skupnost in pristno prijateljstvo. V minulem šolskem letu je deloval mladinski mešani 

(štiriglasni) zbor. Pevski zbor s svojim delovanjem in javnimi nastopi predstavlja pomemben temelj 

kulturnega dogajanja na šoli, ki je del naše kulturne tradicije.   

Sodelovali smo na razpisu Občine Ivančna Gorica in pridobili za dejavnost del sredstev, ki smo jih 

porabili za pogostitev pevcev ob nastopu na reviji in Taboru ter za pokritje nekaj osnovnih stroškov 

(nakup map, fotokopiranje not ...). 

Že takoj septembra smo oblikovali mešani pevski zbor, ki ga je na začetku obiskovalo med 30 in 45 

dijakinj in dijakov, vključili smo veliko novincev.  Prvošolci imajo ob začetku šolskega leta obvezno 

avdicijo. Število pevcev se je do konca leta ustalilo pri 34, 21 deklet in 13 fantov. 

Zbor je v šoli nastopil trikrat: na proslavi za kulturni praznik v februarju, na prireditvi ob dnevu šole in 

ob podelitvi spričeval ter seveda na koncertu, o katerem poročamo posebej. 

Zbor je izven šole sodeloval na prireditvi v OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 23. 10. 2015, kjer smo 

prepevali skupaj z učenci OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični. Sodelovali smo na medobčinski reviji 

odraslih pevskih zborov 26. 2. 2016 v Šentvidu pri Stični in 19. 6. 2016 na 47. taboru slovenskih pevskih 

zborov v Šentvidu pri Stični. Na reviji so nas strokovno ocenjevali. Zbor je dobil odlično oceno 

strokovnega spremljevalca Gregorja Klančiča. Zbor je bil tudi na Taboru v Šentvidu zelo opažen in 

nagrajen z odobravanjem, saj je bil skoraj edini zbor s samimi mladimi pevci. 

Pevske vaje so bile redno vsak teden ob torkih in četrtkih preduro, enkrat za fante, drugič za dekleta, ter 

ob četrtkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni obseg dela preko 75 srečanj v skupnem 

trajanju približno 90 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se vodijo kot njihove ure OIV oziroma ID. 

Vsi pevci pa so ob koncu leta prejeli tudi posebno priznanje. 

  

Fakultativni pouk ruščine 
Mentorica: Irena Mori, prof.  
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RUŠČINA 1 

Pouk ruščine je redno obiskovalo devet dijakov prvega letnika gimnazije pod vodstvom  profesorice 

Irene Mori. Srečevali so se ob četrtkih preduro. Od oktobra do maja so imeli 25 ur. Dijaki so se v tem 

času naučili rusko cirilico ter usvojili osnove pozdravljanja, spraševanja po počutju, mestu bivanja, dela. 

Dijaki znajo izraziti svojo narodnost, našteti nekaj držav, različne jezike in šteti do deset.  
 

RUŠČINA 4 

Pouk ruščine so že 4. leto obiskovale tri dijakinje četrtega letnika gimnazije. Pouk je potekal ob torkih 

preduro, realiziranih je bilo 23 ur. Snov je bila že bolj zahtevna: rezervacija hotelske sobe, telefoniranje, 

letališče, prevozna sredstva, stanovanje, pohištvo, dogovarjanje za srečanje … Naučile so se peti tudi 

slavno rusko pesem Katjuša. 

 

Fakultativni pouk francoščine 
Mentorica: Marjeta Pogačar, prof.  
 

Od 5. 10. 2015 je ob ponedeljkih preduro potekal krožek francoščine, obiskovali so ga 4 dijaki iz prvih 

letnikov in ga. Marija Majzelj-Oven. Naučili smo se predstaviti, povedati, kaj imamo radi (hrana, šport  

…), številke do 100, poimenovali pekovske izdelke in odigrali dialog v pekarni. Zapeli smo tudi nekaj 

krajših pesmi. 

Z delom smo zaključili 14. 3. 2016, ker so dijaki ta termin raje izkoristili za učenje pred testi in 

spraševanji. Realizirali smo 15 šolskih ur.  
 

Krožki, rekreacija in ostale aktivnosti ŠŠD 
V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 

 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 30  ur, 

 košarka dijaki – Franci Pajk, 30  ur, 

 rokomet dijaki – Franci Pajk, 10 ur, 

 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad, 2 uri, 

 odbojka vsi – Marina Strnad, 42 ur. 

Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja smo namenili tako dijakom kot tudi njihovim staršem: športna rekreacija 

ob petkih zvečer, 60 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  

 

Poročilo o dejavnosti Več znanja za več turizma 
Mentorica: Jožica Strmole, univ. dipl. ekon. 

Sodelujoči dijaki: Katja Selan, Maruša Blatnik, Klara Mostar, Nika Gjerek, Neža Clemente, Carolina 

Rezelj, Tibor Juhart, Matic Sinjur, Matic Adamič, Tjaša Žnidaršič, Toni Zupančič. 

Naslov turistične naloge: Festival v Deželi gob 

Tekmovanje: 13. festival Več znanja za več turizma v izvedbi Turistične zveze Slovenije,  ki je 

potekal v sredo, 27. 1. 2016, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sodelovalo je kar 42 ekip z 

vseh koncev Slovenije ter   Hrvaške, Srbije in  BIH . 

Dijaki so bili zelo uspešni, saj so prejeli zlato priznanje.  
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Ekskurzije 
 
Ekskurzija v Pariz 
Vodaj ekskurzije: Marjeta Pogačar, prof. 
 

Pod okriljem agencije Unitours smo 22. 10. 2015 dijake prvih, drugih in tretjih letnikov odpeljali na 

strokovno ekskurzijo v Pariz. Domov smo se vrnili v torek, 27. 10. 2015. 

Ekskurzije se je udeležilo 57 dijakov in 4 spremljevalci: Breda Kramar, Franci Grlica, Simon Bregar in 

Marjeta Pogačar. 

Med štiridnevnim bivanjem v Parizu smo si ogledali najslavnejše turistične znamenitosti: palačo 

Versailles in vrtove okrog palače, grič Montmartre z baziliko Sacre-Coeur, Slavolok zmage, Elizejske 

poljane, obiskali smo največji muzej Louvre, katedralo Notre-Dame, raziskali Mestni otok, muzeja 

Orsay in Rodin, Napoleonovo grobnico, obiskali smo Katakombe, se s turistično ladjico popeljali po 

reki Seini in se povzpeli na Eifflov stolp, občudovali mostove in zgradbe ob reki ter spoznavali utrip 

večernega dogajanja na bregovih reke. 

Obisk smo zaključili  v poslovno-trgovski četrti La Défense. 

Dijaki so bili odlično razpoloženi, vodljivi, upoštevali so navodila vodičke in spremljevalk, zato je 

ekskurzija potekala v prijetnem vzdušju. Užitke so nam kratile le precej dolge čakalne vrste predvsem 

za oglede muzejev in palače Versailles. 

Da bi si dijaki bolje zapomnili, katere kraje in znamenitosti so videli in obiskali, so že med ekskurzijo 

reševali učni list, po povratku pa napisali kratko poročilo o ekskurziji. 

Predlagam, da bi v bodoče ekskurzije načrtovali kot projekt oziroma medpredmetno povezavo, vezano 

na določen letnik. Tako bi lažje izvedli priprave na ekskurzijo in izdelke dijakov ocenili. 

Ekskurzija je v celoti izpolnila pričakovanja. 

 

Strokovna medpredmetna ekskurzija na Notranjsko  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Strokovna ekskurzija je v 3. letniku gimnazije sestavni del pouka, v 4. letniku gimnazije pa obvezni 

sestavni del interne ocene pri maturitetnih predmetih geografija in zgodovina. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Barja ter dela Notranjske, 

 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora, 

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije,  

 samostojna priprava na ekskurzijo na osnovi pisnih in elektronskih virov ter njeno vodenje in 

posredovanja informacij sošolcem, 

Izvedba dejavnosti je razdeljena na 3 dele: 

A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega: 

- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina), 

- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih 

medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev, 

- priprava dijakov na ekskurzijo pri pouku geografije, zgodovine in slovenščine pred izvedbo 

(podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, obnašanjem …), 

- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava 

spremljevalcev na spremstvo dijakov …). 

B. Izvedba ekskurzije na trasi: zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod 

ob 7.00, postanek v Grosuplju na avtobusni postaji (7.20) in v Ljubljani na Kongresnem trgu (7.40). 

Vožnja na Barje do Črne vasi (ogled Plečnikove cerkve) - vasi Jezero (ogled kraškega jezera) - Podpeč 

- struga Ljubljanice v rimskem času J od Notranjih Goric - Podpeč - preko Kamnika pod Krimom do 

Preserij - Rakitna (postanek pri jezeru) - Cerknica - D. Jezero (ogled makete s prikazom delovanja 
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kraškega jezera) - Cerknica (kosilo) - Zelše - Rakov Škocjan (ogled) - Planinska jama (ogled izvira 

Unice - tipičnega kraškega izvira) - Kalce - Logatec - Močilnik (izvir Ljubljanice) - Bevke (ogled 

šotnega barja) - povratek po stari cesti čez Ljubljano in Grosuplje v Ivančno Gorico. Prihod v Ivančno 

Gorico okrog 18.30. 

Ekskurzijo na osnovi poročil v kar največji meri vodijo dijaki sami; organizator še pred izvedbo pripravi 

načrt njihovega “nastopanja” v avtobusu. 

C. Poročila, analize, ovrednotenje dejavnosti 

Za izvedbo je bil izdelan še natančnejši načrt. 

Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. letnika gimnazije in tisti dijaki 4. letnika gimnazije, ki se pripravljajo 

na maturo iz geografije in zgodovine.  

Organizator in strokovno vodenje ekskurzije: prof. Franc Grlica. 

Strokovni izvajalci: prof. Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in 

slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.  

Spremljevalci: Grlica Franc, Radoš Bernarda, Kramar Breda, Hočevar Vida, Simonič Majda. 

Datum izvedbe: 22. marec in 24. marec 2016.  

Vpis v dnevnik: v vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4. 

letniku so bile ure vpisane k pouku geografije oz. zgodovine v skladu z učnim načrtom. 

 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Strokovna ekskurzija v Pomurje je bila v 1. letniku gimnazije sestavni del pouka geografije in obveznih 

izbirnih vsebin. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije, 

 ovrednotiti pomen reke Mure,  

 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja, 

 spoznati Prekmurje kot multietnični prostor, 

 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora, 

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 spoznavati zgodovino in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije, zlasti židovsko 

in madžarsko vprašanje, 

 spoznati naravno rastlinstvo v mrtvicah ob Muri ter gojenje tropskih rastlin na osnovi termalne 

vode, 

  ozavestiti pomen lončarstva v Prekmurju, spoznati njegovo vlogo danes, oblikovati lončarski 

izdelek, 

 spoznati »Plečnikovo« Bogojino. 

Trasa ekskurzije:  

Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7.00. Sledila je vožnja na 

relaciji: Grosuplje – Ljubljana –  AC-izvoz Murska Sobota – Ižakovci (ogled mokrišč (mrtvice), mlin 

na Muri, vožnja z brodom preko Mure in nazaj) – Dobrovnik (Orhideje Oceanis, pomen termalne vode, 

spoznavanje tropskih kulturnih rastlin; Dobrovnik – dvojezičnost) – Filovci (črna keramika, pomen, 

naravne osnove, prekmurska tradicionalna arhitektura) – Bogojina (ogled Plečnikove cerkve ) – 

Moravske Toplice – Martjanci – gostišče Marič  v Sebeborcih (kosilo) – Martjanci – Murska Sobota 

(multikulturnost Murske Sobote,evangeličanska cerkev, judovstvo .., ogled centra) – Ivančna Gorica. 

Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.10.  

Na ekskurziji so dijaki izpolnjevali delovne liste,  nekaj od njih je bilo ocenjenih. Ekskurziji naj bi sledile 

še predstavitve dijakov z različnih predmetnih področij in izdelava lončenega lončka, a tega letos nismo 

izpeljali. 

Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije. 

Organizacija in strokovno vodenje ekskurzije: g. Franc Grlica. 

Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica in razrednika Irena Mori ter Matko Peteh. 

Datum izvedbe: 18. maj 2016  
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Strokovna ekskurzija v Trst  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje nekoč največjega slovenskega mesta 

Organizator: Franc Grlica 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Vida Hočevar, Dragica Volf-Stariha in razrednika Irena Mori ter Matko Peteh 

Datum izvedbe:  

1. letnik: 19. oktober 2015 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

Franci Grlica, prof. 

 

Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan 
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Udeleženci: dijaki 2. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje slovenske obale in procesov v priobalnem pasu 

Organizator: Franc Grlica 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Franc Grlica, Boris Osolnik, Jože Nosan 

Datum izvedbe:  

2. letnik: 5. april 2016 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

Franci Grlica, prof. 

 

Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida 
Koordinatorica: Marija Majzelj Oven, prof. 
 

Izmenjava med  Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Osnovno šolo Stična z  njenimi 

podružnicami  in Realno šolo Hirschaid  je potekala jeseni 2015 in spomladi 2016, od ponedeljka 

popoldne do petka zjutraj.. 

Letos  mineva že 16 let partnerskega sodelovanja  med Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  in 

Realno šolo iz Hirschaida.  Prisotna sem Bila na tem svečanem dogodku v Hirschaidu, ko je bilo 

sklenjeno, da se bomo  vsako leto srečevali  in aktivno sodelovali na izobraževalnem področju,   enkrat  

v Sloveniji in  drugič v Nemčiji. V teh  letih se je izmenjave udeležilo veliko število dijakov in tudi 

profesorjev spremljevalcev. Zadnja leta   se je izmenjava  "pomladila" z  učenci  Osnovne šole Stična  

in podružničnih šol  s  profesorjem Igorjem Rajnerjem, s katerim  predano vodiva projekt že vrsto let.  

Tudi na  nemški strani  je izmenjava doživljala  vrsto kadrovskih  sprememb, srce in duša  projekta pa 

ostaja  njihova  v Slovenijo zaljubljena učiteljica, ki ima  ob sebi tudi novo mlajšo  pomoč. 

Na letošnji pomladni  izmenjavi od 4. do 8. aprila je sodelovalo 7 dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča, 

12 učencev  Osnovne  šole Stična ter 20 učencev iz Hirschaida. Spremljala sta jih učitelja  ga. Regine 

Störchle Pook in  g. Ralph Kohler. 

Dejavnosti so potekale  na OŠ Stična in na SŠJJ Ivančna Gorica.  

Podati se v nekaj neznanega,  predstavlja običajno velik izziv. Nekateri dijaki  so že poznali svoje 

partnerje od  jeseni,   večina  gostov je bila novih. Spoznavali smo se preko  zabavnih spoznavnih iger 

in  povsod, kamor nas je vodila pot, ves čas izmenjave.  

Obiskala nas  je predsednica Nemške gospodarske zbornice ga. Rantzen, ki je  že navduševala  šestošolce 

z nemščino. Pridružila se ji je študentka  mednarodnih odnosov  Manca Pirc, to je bil kot primer  dobre 

prakse.   Pogovarjali smo se  o pomembnosti  in prednostih učenja  tujih jezikov, saj nam  odpirajo vrata 

v svet. 

Z obiskom smo se zahvalili županu  Občine  Ivančna Gorica g. Dušanu Strnadu, ki nam je s filmom  v 

nemškem jeziku prikazal, kako prijetno in domače se lahko človek počuti.  

Navdušil nas je  šolski muzej na Muljavi, kjer smo skupaj učiteljicami tamkajšnje  podružnične šole 

Antonijo Sever,  Matejo Jere Grmek in  Majo Sever ter otrok gledališke skupine doživeli pouk, kot je 
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bil  pred 100 leti. Aktivno smo sodelovali s prekrižanimi rokami na hrbtu, brez mobitelov in v popolni 

tišini. Odgovarjali smo le, ko smo bili vprašani. S tresočim glasom in kančkom strahu pred  strogima 

učiteljicama, ki pa sta  znali  tudi peti in se celo nasmehniti … In  kdor poje, slabo ne misli. Iz  muzejske 

učilnice je donela slovenska pesem.  

Našim prijateljem smo istega dne  ponosno pokazali prelepo  slovensko prestolnico Ljubljano.  Z 

Ljubljanskega gradu pa smo lahko uživali razgled na mestom in Kamniškimi  Alpami, ki so se nam 

zdele tako blizu, da  bi se jih skoraj lahko dotaknili.  

Naslednji dan nas je pot vodila na Kras.  V angleščini smo imeli vodeni  ogled kobilarne  Lipica. 

Navdušenosti nad  elegantnimi in mogočnimi konji  niso mogli skriti niti  nesrečniki z alergijo. Vreme 

nam je bilo naklonjeno, zato smo se  z velikimi pričakovanji odpravili naprej proti morju. Presenetila 

nas je  neobičajna megla, ki pa nam ni pokvarila odličnega razpoloženja. Veliko  informacij so slovenski 

dijaki in učenci  podali že na avtobusu, nekaj na  Tartinijevem trgu. Izkazali so se kot odlični vodiči. Po 

ogledu  Pirana  je bil že čas za kosilo, po kosilu  pa smo se sprehodili do Portoroža, si ob obali privoščili 

počitek in odličen sladoled. Morje je goste povsem  prevzelo. Zavihali so hlače in čofotali v mrzlem 

morju. Tudi mivka vsepovsod in mokre hlače jih niso motile.  Res lep zaključek dneva in že načrti za 

naprej … 

V četrtek dopoldne smo s fotografijami izdelovali  plakate za vse udeležene  šole, pisali komentarje ter 

zapisali vtise  in  spomine  na skupaj preživete dneve. Popoldne pa je bilo  namenjeno prostemu času in 

skupnim aktivnostim s partnerjem v izmenjavi  in njegovo  družino.   

Če bi zbirali  vtise ob slovesu  gostov, bi zagotovo  zapisali še veliko lepega. 

V petek zjutraj smo se poslovili od naših prijateljev in si obljubili, da se vidimo v jeseni v Hirschaidu, 

medtem pa bomo negovali naša na novo sklenjena prijateljstva, si pošiljali maile, telefonska sporočila 

in se morda med počitnicami celo obiskali. 

Avtobus je odpeljal prijatelje  daleč stran onkraj meja,  učitelji in učenci pa smo se vrnili v šolske  klopi, 

navdušeni  nad  novo izkušnjo, novimi poznanstvi in prijatelji. Vse to in še več bo ostalo zapisano nekje 

v nas in v tem poročilu.  Izmed  vseh lepih misli mi je bila najbolj všeč izjava dijaka, ki je rekel sošolcem: 

" Če bi mogel zavrteti kolo časa nazaj, bi se še enkrat z velikim veseljem odločil za sodelovanje na 

izmenjavi. Splačalo se je.  Pametna odločitev! Super izkušnja!"  

Za uspešno izvedbo izmenjave se zahvaljujem vsem  sponzorjem  projekta: Srednji šoli Josipa Jurčiča  

Ivančna Gorica, Osnovni šoli Stična,  Turistični agenciji Palma ter Občini Ivančna Gorica. 

Iskrena hvala vsem sodelujočim učencem in staršem dijakov, ki so bili pripravljeni sprejeti  nemške  

učence na svoje domove. Počutili so se več kot odlično, za kar se tudi oni  iz srca zahvaljujejo in bodo 

tudi zato ohranili Slovenijo v nepozabnem  spominu.  

 
Strokovna maturantska ekskurzija v Grčijo 

Vodja ekskurzije:Breda Kramar, prof. 
 

Vponedeljek, 29. avgusta 2016, so se dijaki 4. a in b z agencijo Palma, vodičem Dejanom Lovšinom, 

animatorko Živo Rejc in profesorji Bredo Kramar, Majdo Simonič in Borisom Osolnikom odpravili na 

šestdnevno maturantsko ekskurzijo v Grčijo. 

Z avtobusom smo prispeli na Brnik in po 2-urnem letu pristali na Zakintosu, se namestili za prvi dve 

noči v hotelu Majestic in že dopustniško uživali v morju in nočnih zabavah; prvi večer je bil v oranžnih 

Palminih majicah (Palma party), za drugi pa smo si »poslikali« bele majice (packa party). Že drugi dan 

smo z ladjico poiskali želvo kareto, kasneje pa se dvakrat zasidrali, poskakali v morje in zaplavali med 

pečine na sanjske plaže.Tudi okusna grška hrana nas je navdušila. Tretji dan smo s trajektom prešli na 

celinsko stran, si ogledali Mikene, Korintski prekop in že pozno zvečer prispeli v Atene. Nekateri so se 

z vodičem podali še na nočni sprehod po Plaki, vsi pa naslednji dan, ko smo se povzpeli na Akropolo. 

Večerna zabava (elegant party) je bila že v Delfih, nato pa smo se po kratkem spanju podali na dolgo 

vožnjo z razgledom na doline oljk proti ladji v pristanišče Patras. 23-urna plovba proti Anconi ni bila 

odveč; namestitev je bila prijetna, izzivov pa dovolj, da bi vožnjo ponovili. A v Anconi nas je že čakal 

slovenski avtobus, ki nas je po dolgi vožnji že v nedeljsko jutro vrnil v domače okolje. 

Navdušeni in zdravi so se gimnazijski maturanti vrnili v šolske klopi, veliko fotografij, lepi vtisi in nove 

izkušnje s poti pa jih bodo še dolgo spominjali na maturantsko ekskurzijo v Grčijo. 
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Projekti 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF) – DRŽAVNO TEKMOVANJE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven, prof. 
 

Plesalci Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica so na stopničkah že 10 let zapored. 

V četrtek, 12.5. 2016, je potekal  v športni dvorani Gimnazije Celje Center Šolski  plesni festival (ŠPF). 

To je  državno prvenstvo, ki ga  za srednje šole Republike Slovenije organizirata  Zavod za šport RS 

Planica in Plesna zveza Slovenije.  

Srednja šola Josipa Jurčiča sodeluje in osvaja prva mesta  na Šolskem  plesnem festivalu že od vsega 

začetka tekmovanj. V tem času se je zvrstilo  na šoli že veliko plesnih pravljic, utrnile so se solze sreče, 

včasih tudi jeze in razočaranj.   

Letos  sta bila v latinskoameriških plesih tretja Miha Janežič in Karin Oven,  na petem mestu sta se jima 

pridružila  Miha Šircelj in Sara Koščak. Tekmovalni  plesi so bili: samba, čača in rock'n'roll. Izredno so 

se trudili, močno izstopali s svojim plesnim znanjem  in  poželi  veliko aplavza.     

Povsem drugačna zgodba se je dogajala pri standardnih plesih, kjer so bili nepremagljivi. Zavrteli so se 

v ritmih angleškega valčka, fokstrota in  tanga ter osvojili prva  tri mesta, dobili medalje in zlata 

priznanja. 

Državni naslov prvakov v standardnih plesih sta si  letos priplesala sošolca drugega letnika gimnazije 

Miha Janežič in Karin Oven. Z drugim mestom sta prijetno presenetila izredno nadarjena prvošolca Nejc 

Bavdek in Neža Novak, tretjeuvrščena na tekmovanju pa sta bila Miha Šircelj iz drugega letnika  in Sara 

Koščak,  dijakinja tretjega letnika gimnazije. Vsem še enkrat iskrene čestitke! 

Veliko več kot dosežki na tekmovanjih mi kot  mentorici  plesne dejavnosti pomenijo  srečni in 

zadovoljni  obrazi  dijakinj in dijakov, ki si kljub  šolskim in izvenšolskim obveznostim vzamejo   

dvakrat tedensko  čas za  plesne treninge. Ples je lep, je pa tudi izredno  zahteven. Je most med športom 

in umetnostjo.  Zahteva  veliko  preplesanih  kilometrov,  odrekanj,  vztrajnosti  in veselja do plesa. 

Slišati  in imeti  ritem ni dovolj.  Čutiti ga moraš tudi v srcu. 

Verjetno  bodo  najbolj vztrajni  plesalci Srednje šole Josipa Jurčiča tudi v naslednjih letih šolanja 

ponosno zastopali  svojo šolo na  plesnih tekmovanjih in se  nato čez leta z nostalgijo spominjali  

prijetnih doživetij v plesni učilnici,  tekmovanj, plesnih utrinkov in celo predstav. Morda bo komu tudi 

žal,  da si ni upal postati  del te plesne zgodbe. 

 
PROJEKT EUROSCOLA  2015 
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Odločitve na evropski ravni dnevno vplivajo na naše življenje. Z namenom vzbuditi zanimanje 

slovenskih dijakinj in dijakov za teme Evropske Unije, delovanje Evropskega parlamenta in delo 

evropskih poslancev Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji organizira projekt 

EVROŠOLA.  

Dijaki se na regijskem tekmovanju v znanju o Evropski uniji in Evropskem parlamentu pomerijo s 

svojimi vrstniki. Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov: testa, izdelka na temo vrednot Evropskega 

parlamenta (večkulturnost, mir in solidarnost, enakost, človekove pravice in svoboda misli, razvoj). Naši 

dijaki so posneli film na temo nasilje nad ženskami.  

Na regijskem tekmovanju v Ljubljani so bili zelo uspešni in si priborili potovanje v Strasbourg. Tam je 

uradni sedež Evropskega parlamenta. Poslanci se vsak mesec zberejo in štiri dni razpravljajo na vrsti 

sestankov, bolje znanih kot plenarna zasedanja. 

To zasedanje je vrhunec zakonodajnega procesa Evropske unije, saj se predlogi zakonodajnih 

dokumentov zavračajo, spreminjajo ali sprejemajo. 

Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča so imeli priložnost preživeti dan v Strasbourgu v vlogi poslanca 

Evropskega parlamenta. Skupaj s 499 dijaki iz 22 držav članic Evropske unije so spoznali, kako poteka 

sprejemanje odločitev v EU. Delo je bilo vse prej kot enostavno. Že nekaj mesecev prej smo se 

pripravljali na razpravo o temah, kot so: kako spodbujati trajnostni razvoj,  ali lahko omejimo človekove 

pravice, če je ogrožena varnost, kakšna naj bo evropska razvojna politika, kakšna naj bo prihodnost 

Evrope, kakšno vlogo naj ima Evropa pri migracijah in integraciji in zaposlovanje mladih, evropski 

izziv. 
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Posebnost takega obiska za dijake je ta, da sodelujoči ne predstavljajo več svoje šole, ampak postanejo 

del večjezikovnih delovnih skupin (eno takih delovnih skupin je zelo uspešno zastopal Aljaž Mihelič), 

ki štejejo po približno 100 članov. Delovne skupine, ki se sestajajo ločeno, imenujejo svoje predsedujoče 

in pripravijo resolucijo, ki jo bodo pozneje predstavile in zagovarjale na plenarnem zasedanju. Tam se 

tudi odloča o sprejetju končnih resolucij programa Euroscola z elektronskim sistemom glasovanja za 

plenarno zasedanje.   

Tu pa se zgodba za udeležence programa ne konča. Igre z evropskimi temami, vprašalniki, ankete in 

sestanki so namenjeni sodelovanju med dijaki in učitelji iz različnih jezikovnih okolij in narodnosti. 

Kar nam je od našega obiska gotovo ostalo v spominu, je, da je danes znanje tujega jezika orodje, ki 

lahko odpre marsikatera vrata v svet. Brez tega znanja se posameznik v tako pestri skupini ne more 

izraziti. Profesorice tujih jezikov Srednje šole Josipa Jurčiča smo na znanje naših dijakov lahko 

upravičeno ponosne! 

 

ERASMUS PLUS 

Koordinator: Igor  Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

V šolskem letu 2015/16 smo jeseni dokončali projekt programa Erasmus Plus iz leta 2014, v okviru 

katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2015 v ltaliji in v Nemčiji. V fazi 

diseminacije so jeseni 2015 dijaki pripravili ustrezne predstavitve in izdali tudi posebno številko Iskric. 

Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo internetno stran in za občinsko glasilo Klasje. 

Končno poročilo projekta je nacionalna agencija CMEPIUS ocenila z maksimalnim številom točk – 100. 
 

Za razpis Erasmus Plus 2016 smo februarja prijavili tudi nov projekt za junij l. 2017. Projekt smo 

pripravili z zunanjim partnerjem v Italiji v Bologni. Nacionalna agencija CMEPIUS je projekt tudi 

sprejela in ga bo tako tudi sofinancirala ter ga ravno tako ocenila z maksimalnim številom točk – 100. 
 

V juniju 2016 smo izvedli projekt iz l. 2015, s skupino 6 dijakov realizirali projekt in hkrati delovno 

prakso v tujini v Italiji v Vicenzi. Vsi cilji projekta so bili doseženi, udeleženci in naši partnerji pa zelo 

zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni. 
 

Kontinuiteta izvajanja programa Erasmus Plus in prej Leonarda da Vinci dvanajsto leto zapored 

zagotavlja praktično izobraževanje in pridobivanje dragocenih izkušenj dijakov v mednarodnem 

ekonomskem in kulturnem okolju, kar jim zagotavlja dobre kompetence na njihovi poklicni poti in 

osebni   razvoj, šoli pa izkušnje in ugled pri mednarodnem sodelovanju. 

 
NACIONALNI PROJEKT Rastem s knjigo 
Koordinator projekta: Jože Nosan,  univ. dipl. teol. 
 

V šolskem letu 2015/2016 že šestič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s 

knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom 

za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom 

šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi 

knjižnicami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi srednjimi šolami. 

Tridesetega maja smo z dijaki prvih letnikov obiskali oddelek Mestne knjižnice Grosuplje v Ivančni 

Gorici, kjer smo se seznanili s pomenom in delovanjem splošne knjižnice in pomenom branja leposlovja. 

Vsak dijak pa je prejel knjigo Andreja Rozmana Roze in Damijana Stepančiča Živalska kmetija. 

 

 

 

 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA  
Vodja projekta: Jelka Grabljevec 
 

V okviru projekta Zdrava šola smo v šol. letu 2015/16 skrbeli za zdrav življenjski slog tako, da smo 

vzpodbujali dijake h gibanju v naravi in zdravim  prehranjevalnim navadam (delavnice in predavanja). 
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Celo leto smo pri dijakih vzpodbujali socialne in državljanske kompetence in poudarjali pomen 

duševnega zdravja za celosten razvoj mladega človeka. Dijake smo usposabljali za učinkovito in 

konstruktivno delovanje v socialnem in poklicnem življenju. Poskrbeli smo za ločeno zbiranje 

odpadkov. Izvajali smo tudi projekt Simbioza in tako poskrbeli za povezovanje mlajše in starejše 

generacije ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov. 

V okviru programa ekovrtnarskega krožka smo se seznanili z ekološko pridelavo hrane in vzgojili nekaj 

sadik zelenjave in dišavnic, ki smo jih porabili v šolski kuhinji. 

 

SIMBIOZA 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec, univ. dipl. psih. 
 

Simbioza je vseslovenski medgenarcijski projekt e-učenja, pri katerem so poglavitno vlogo prevzeli 

mladi prostovoljci. Letošnja izvedba je potekala ob torkih  med 1. in 29. marcem 2016 od 9. do 11. ure. 

Prijavilo se je 14 tečajnikov. Na šoli je bil mentor projekta Darko Pandur, koordinatorica pa Marjeta 

Šlajpah Godec, ki sta se 16. maja 2016 udeležila tudi zaključnega dogodka v Portorožu. Že tretje leto 

zapovrstjo smo prejeli naziv Simbioza šola.  Načrtovali smo še projekt Simbioza giba, ki pa ga nismo 

uspeli izvesti. Mladi prostovoljci so zaupano nalogo izpeljali odlično. Sodelovali so: Jernej Brlek, Uroš 

Grandovec, Vid Kavaš, Vesna Kavšek, Eneja Krištof, Marija Omejec, Tjaša Perpar, Nik Pirnat, Žan 

Podvršnik in Aljaž Robida. Vsi tečajniki in prostovoljci so prejeli potrdilo o sodelovanju. 

 

 

Natečaji 
 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU 
Mentorici: Maja Zajc Kalar, prof., in Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Haiku je trivrstična pesniška oblika japonskega izvora. Danes velja za najbolj razširjeno pesniško obliko 

na svetu. Kot kaže, je njena kratka forma, po drugi strani pa filozofska, intuitivna, globoka vsebina, 

idealna duhovna hrana za sodobnega človeka, ki marsikdaj nima časa opaziti sebe, svojih resničnih 

potreb, drugih. 

V šolskem letu 2015/16 sta Gimnazija Vič in Cankarjev dom razpisala 16. srednješolski natečaj za 

najboljši haiku v slovenskem, angleškem, španskem, italijanskem, francoskem in nemškem jeziku. V 

torek, 5. aprila 2016, smo se zaključne prireditve udeležili tudi dijaki nagrajenih haikujev, ki so prejeli 

naslednje nagrade: 

 

 Nagrada za najboljši haiku v angleškem jeziku 
Nastja Greznik, 2.a (mentorica Mojca Saje Kušar) My photos – great memories and tears on my 

cheeks. 

Preko fotogafij avtorica podoživlja trenutke neke sreče. Čeprav ne pove, kaj ali/in koga je nekoč 

slikala, jo spomini ganejo do te mere, da se ji po licih usujejo solze. Preteklost in sedanjost se združita v 

eno – v sledi minljivosti. 

Karin Oven, 2.b (mentorica Maja Zajc Kalar) Orange grove someon'e footprints on a narrow path 

Nasad pomarančevcev je nekoga privabil na strmo pot. Morda želi utrgati cvet, ki lepo diši, morda zrele 

in sočne sadeže. So stopinje vidne med odpadnim listjem ali jih je avtorica zaznala samo slišno? Je pot 

prestrma, da bi neznanec dosegel veje? Bralec si mora iz tega malo skrivnostnega haikuja sam  naslikati 

zgodbo oz. nadaljevanje. 

Pia Požek, 2.a (mentorica Mojca Saje Kušar) If I were the sky I would paint the world green. 

Zelo lepa želja mladostnice, ki si želi biti nebesna mojstrica in imeti moč božanstva, čopič, s katerim bi 

svet pobarvala zeleno. Zelena barva simbolizira naravo in mladost. Aktualen haiku v času, ko na našem 

planetu zaradi klimatskih razmer in predvsem človeštva v razvoju civilizacije izginja prvobitna in 

nedotaknjena narava. Žal med željo in uresničitvijo stoji velik … 'če'. 

 

 Nagrada za najboljši haiku v španskem jeziku 
Tine Likovič, 2.a (mentorica Mojca Saje Kušar) El azor vuela.El vuelo es silencioso. Ataca … 

muerte. 

http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/2016/razpis_16.pdf
http://www.gimvic.org/dejavnosti/haiku/2016/razpis_16.pdf
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Kragulj leti. / Tihi let. / Napade … smrt. 

Brez hrupa, brez dviganja prahu opravi svojo nalogo. Smrt žrtve omogoča kraguljevo življenje. 

Marsikaj mora vsak dan umreti v meni, da zaživi nekaj novega. Na videz boleča slika, a vse je odvisno 

od zornega kota. 

Katja Markovič, 2.a (mentorica Mojca Saje Kušar) Cielo depresivo. Días muy aburridos. - 

¡Maldita lluvia!  

Depresivno nebo. / Dolgočasni dnevi - / Prekleti dež! 

Je nebo res depresivno ali pa le sivo? So dnevi daljši? Česa je kriv dež, da zasluži prekletstvo? Kdo ve, 

kaj vse se dogaja v meni, da sivina ni privlačna, da dnevi nimajo smisla, da dež nima čara. Je moje 

počutje odraz narave ali pa je narava obarvana z mojimi občutki? 

 

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2015/16 – USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI 
Mentorica:  Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Natečaj Evropa v šoli je v šolskem letu 2015/2016 potekal pod naslovom Ustvarimo še boljši jutri. 

Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, 

sicer že vrsto let povezuje osrednjo temo natečaja s temo evropskega leta, ki ga na predlog Evropske 

komisije razglasita Evropski parlament in Svet Evropske unije. Za leto 2016 tema evropskega leta ni 

določena. Zato so se odločili, da jo povežejo s sprejetimi cilji trajnostnega razvoja, kar je na neki način 

nadaljevanje teme Sodelujem, svet oblikujem, ki so jo ob evropskem letu za razvoj razpisali v lanskem 

šolskem letu.  

25. septembra 2015 je 193 držav članic Organizacije združenih narodov sprejelo 17 ciljev trajnostnega 

razvoja, s ciljem doseči jih do leta 2030. Cilji pokrivajo vsa področja našega življenja; od skrbi za okolje, 

uporabe obnovljivih virov energije, odgovornega potrošništva do dobrega zdravja, kakovostne 

izobrazbe itd. Pri doseganju teh ciljev je bistvenega pomena, da moramo sodelovati in k njihovi 

uresničitvi prispevati vsi, saj živimo v globalni soodvisnosti, kjer naša dejanja vplivajo na življenje ljudi 

v drugih delih sveta in obratno. Tema natečaja Evropa v šoli 2015/2016 Ustvarimo še boljši jutri se je 

tako povezala z nekaterimi izmed sprejetih ciljev. Udeleženci so lahko svoja dela povezali z enim ali  

več cilji.  

Naša šola je v letošnjem letu sodelovala na literarnem in fotografskem natečaju. Maja Bošnjaković je 

prejela 2. nagrado za literarni natečaj, šest dijakinj pa je bilo uvrščenih na državni nivo fotografskega 

natečaja (Sara Koščak, Sara Sever, Pia Požek, Lucija Balant, Katarina Zorec in Patricija Kastelic). 

 

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Prosti čas ima v današnjem vsakdanu kot splošni družbeni pojav različne funkcije, med katerimi se zdi, 

da predvsem izstopajo naslednje tri: počitek, ki omogoča obnavljanje fizičnih in psihičnih moči; 

razvedrilo in zabava, ki osvežujeta in ustvarjata razpoloženje; ter razvoj osebnosti, ki je eden od 

pogojev spontane rasti in potrditve človekovih ustvarjalnih moči, njegove zavesti. 

Na prvi pogled se zdi, da mladi večino svojega prostega časa dandanes namenjajo razvedrilu in zabavi. 

Pa vendar – med nami so tudi taki, ki so svoj prosti čas pripravljeni žrtvovati za pomoč sočloveku. 

Tamara Butala, Eva Grubelič, Urša Kohek, Ines Medved, Tjaša Mehle in Klara Uršič so svoj prosti čas 

sedem mesecev posvečale učenju slovenščine dveh priseljenih dečkov in njunemu vključevanju v naše 

okolje. 

Ko nas je Slovenska filantropija pozvala, naj dekleta prijavimo na natečaj Junaki našega časa, smo se 

z veseljem odzvali. Natečaj navdušuje mlade, naj krepijo solidarnost, iščejo možnosti za projekte, ki 

pomenijo novo kakovost življenja, promovirajo prostovoljstvo, spodbujajo samoiniciativnost ter 

razvijajo senzibilnost za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju. 

Oseba, ki postane prostovoljec, ne pričakuje ničesar v zameno. Ni plačila, so le izkušnje, za katere 

verjamemo, da bodo pripomogle k temu, da tudi sami postanemo boljši ljudje. Pa vendar, ko si brez 

pričakovanj, te 'nekdo od zgoraj' opazuje in velikokrat tudi nagradi. 

Komisija natečaja Junaki našega časa je skrbno preučila prispele prijave ter se odločila nagraditi tudi 

naša dekleta. Nagrado so prejele na prireditvi Slovesni dan prostovoljstva, ki je bil 19. maja 2016 v 

Slovenskih Konjicah. 
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Čestitamo in ponosni smo na vas, naše junakinje! 

 

NATEČAJ  POZABLJENE ZAKLADNICE BESED V OKVIRU DNEVA JEZIKOV  
Mentorici: Maja Zajc Kalar, prof., in Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski 

dan jezikov. Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta Evrope, 

spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi 

spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za 

doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne 

dediščine naše celine. 
 

Letos smo se na pobudo mednarodnega društva učiteljev angleščine kot tujega jezika udeležili natečaja 

z naslovom (Pozabljene) zakladnice besed. Dijakom in dijakinjam smo dali na voljo knjige 

(pozabljenih) klasikov. Iz njihovih del so nato sestavili zgodbo/pesem, tako da so uporabili že napisane 

stavke. Na koncu so dijaki in dijakinje navedli, katera dela so uporabili. 
 

Nastali izdelki so obešeni na oglasni deski pred učilnico 47 in objavljeni na spletni strani www.iatefl.si 

med novičkami in pod zavihkom »Evropski dan jezikov«. 

 
 



Šolska svetovalna služba in šolska knjižnica  

Letno poročilo 2015/16 56 

Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizator ID: Franci Pajk 
 

Realiziran je  bil obvezni del interesnih dejavnosti v izvedbi šole in tudi vsebine, povezane s programom. 

Celoten obseg vseh ur za vsa štiri leta znaša 352 ur, največ jih je predvidenih za prve letnike, kar 128 

ur. Največ ur v obveznem delu je namenjenih športnim dnevom in kulturnim dejavnostim, pri vsebinah, 

ki so povezane s programom, pa strokovnim ekskurzijam. 

Organizirane so bile naslednje strokovne ekskurzije.  

Prvi in drugi letnik je imel  medpredmetno ekskurzijo v Krko, d.o.o.,  in na sadjarsko kmetijo.  

Tretji letnik se je udeležil Sejma učnih podjetij. 
 

Aktiv učiteljev športne vzgoje je organiziral načrtovane športne dneve. Dodatno so bili organizirani 

športni dnevi za zamudnike, tako da so imeli vsi dijaki možnost izpolniti svoje obveznosti (OIV) . 
 

Četrti letniki so realizirali večino interesnih dejavnosti na maturantski ekskurziji v Grčiji in v okviru 

priprav in izvedbe maturantskega plesa.  
 

Posebej izpostavljam velike akcije, ki so bile izvedene v okviru interesnih dejavnosti. Te so: 
 

a) Izvedli smo spoznavni dan za vse prve letnike v Čateških toplicah v okviru športnega dneva. 

Dijaki se s pomočjo družabnih iger spoznavajo med seboj, tako da jim je prehod na srednjo šolo 

čim lažji.  

b) Dijaki 1. d so bili v šoli v naravi od 13. 6.  do 17. 6. 2016 v Zrečah, kjer so bile izvedene   

načrtovane športne aktivnosti (kanuizem, gorništvo, plezanje, pohodništvo, orientacijski tek, 

lokostrelstvo), turizem.  

c) Dijaki 1., 2. in tretjega letnika so obiskali gledališko predstavo z naslovom Hamlet v Stični.  

d) V prvem in drugem letniku smo organizirali delavnici  na temo varne rabe interneta, ki ju je 

izvedel Darko Pandur. 

e) Organizirana je bila strokovna ekskurzija za prvi in drugi letnik v podjetje Krka, d.o.o., na 

sadjarsko kmetijo. 

f) Za dijake prvih letnikov je bil organiziran ogled Stične z okolico v okviru seznanitve s 

kulturnimi in zgodovinskimi seznanitvami v šolskem okolju (V. Hočevar). 

g) Šola je organizirala  za  3. d državljansko vzgojo v izvedbi profesorja Jožeta Žlahtiča, ki 

dopolnjuje znanje iz ustave, ki ga pridobijo pri pouku sodobnega gospodarstva. 

h) Za dijake zaključnih letnikov je bila organizirana predstavitev fakultet na šoli (M. Šlajpah). 

i) Za prve letnike je bil organiziran ogled knjižnice (J. Nosan), metode učenja (M. Šlajpah). 

j) Zdravstvena vzgoja je bila organizirana za dijake prvega, drugega in tretjega letnika. 

 

Šola v naravi za 1. letnik ET 
Spremljevalka: Jožica Strmole, univ. dipl. ekon. 
 

RAZRED:                  1. D (ekonomski tehnik) 

KRAJ:                        COŠD, DOM GORENJE pri Zrečah 

ČAS:                         od 13. 6. do 17. 6. 2016 

Dijaki v času šole v naravi realizirajo interesne dejavnosti. Poudarek je bil na športnih aktivnostih.  

Izvedli smo: 

- pohod na Lovrenška jezera, 

- plavanje v Termah Zreče, 

- lokostrelstvo, 
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- kolesarjenje. 

Dijaki so izvajali tudi jutranjo gimnastiko in izkoristili proste ure za igre z žogo. V bližini doma so tudi 

nameščene naprave fitnes na prostem, ki so jih s pridom izkoriščali. 

Poleg športa smo izvedli tudi medpredmetni projekt Turistični tabor.  Vodila ga je Jožica Strmole. 

Obiskali smo Turistično-informacijski center v Zrečah, kjer so se dijaki seznanili s ponudbo v območju 

občine Zreče in z vizijo razvoja turizma do leta 2021. Na osnovi informacij, ki so jih dobili, smo 

oblikovali dve skupini. Ena je proučila dejavnike turistične ponudbe na območju zreške občine, druga 

skupina pa dejavnike povpraševanja. Skupini sta svoja dognanja prikazali na plakatu.  

Dijaki so po navodilih profesorice slovenščine Brede Kramar napisali tudi objektivni opis kraja. 

Med bivanjem v Domu Gorenje so se dijaki učili zdrave prehrane. Poiskali so zdravilna zelišča, divje 

rastline, ki so užitne, obiskali zeliščni vrt, ki ga ureja učiteljica biologije v domu. Prepoznavali so 

začimbna zelišča in nato pripravili zeliščne namaze s skuto, ki so jih tudi z užitkom pojedli.  

Zadnji dan bivanja v šoli v naravi je bil posvečen temi odraščanja. Peš smo se odpravili do tipične 

pohorske hiše in se vmes seznanjali s tem, kako se znajti v naravi.  Na vrsti je bilo učenje samostojnosti, 

organizacije, preživetja v naravi. Dijaki so imeli pri tem kar nekaj težav in so ugotavljali, da je odraslost 

kar zahtevna reč. 

 

 
Obvezne izbirne vsebine 

Program gimnazija 
Organizator OIV: Franci Grlica, prof. 

 

Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v 

drugačnem  obsegu ur, kot je bilo predvideno.  

V nadaljevanju navajam dejavnosti, razdeljene v sklope A (vsebine, obvezne za vse), B (vsebine, 

obvezne za tip gimnazije) in C (prosta izbira), ki smo jih realizirali v letošnjem šolskem letu. 
VSEBINE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letni

k 

A DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST 

Državljanska 

kultura 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in proslave 

na šoli  

Kult. prireditve in  

proslave na šoli 

 Delavnica: sovražni 

govor 

Delavnica: sovražni 

govor 

Delavnica: sovražni govor  

  Evropske vsebine 

(obisk DZ in ogled 

razstave Nikola Tesla v 

CD) 

  

Knjižnična 

inform. znanja 

Knjižnična vzgoja, 

vključno z obiskom 

NUK ter Semeniške 

knjižnice 

- Izdelava referatov… za 

ekskurzije… 

 

- 

Kult. umetniške 

vsebine 
- - - Maturantski ples 

 

 Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar 

Športni dnevi Športno-spoznavni dan 

v Termah Čatež 

 

Jurčičev pohod 

 

Jurčičev pohod 

 

Adrenalinski park 

Bohinj 

 

 Zimski športni dan  

 

- - - 

 Športne igre - pohod 

 

Športne igre - pohod 

 

Športne igre - pohod 

 
- 

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdr. pregled Šola v naravi v CŠOD 

Planica – preživetje v 

naravi 

Zdr. pregled 

 

Predavanje o 

krvodajalstvu 
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 Varnost pri uporabi 

spleta 
- - - 

 ogled filma SMETI 

 

ogled filma SMETI ogled filma SMETI ogled filma 

SMETI 

 Ustna higiena 

 

- - - 

 »Varna izbira za 

odgovorno spolnost« 

»Zdrava prehrana« »Zdrav življenjski slog« - 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

- Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

- - 

 - Topla afriška srca 

 

- - 

 

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

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

likovnega 

področja 

- galerije  

- likovna oprema 

prireditev v šoli  

 

- - - 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

glasbenega 

področja 

- koncert  

 
- - - 

C     

Obvezna ponudba 

šole 

Učenje za učenje 

 

Obvladovanje 

tipkovnice 

 

Maturantska ekskurzija  

(priprava) 

Učenje za učenje 

 

 ekskurzija: Prekmurje Šola v naravi  

 

Maturantska ekskurzija 

(izvedba) 

Maturantska eksk. 

(izvedba) 

 ekskurzija: Trst Naravoslovni dan: 

Strunjan 

ekskurzija: Notranjska - 

Povsem prosta 

izbira dijaka 

Prosta izbira 

v  šoli ali izven nje je 

vključevala tudi teme  

iz dramsko-gledaliških, 

glasbenih,  

likovnih in gibalnih  

področij: 

dramski krožek,  

 

pevski zbor, 

rokomet… na šoli 

in izven nje 

 
Šola v naravi za druge letnike gimnazijskega programa 
Spremljevalki: Maja Zajc Kalar, prof., in Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Šola v naravi je potekala od 8. do 12. 2. 2016 v Planici. Udeležili so se jo dijaki 2. a- in 2. b-oddelka ter 

razredničarki Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar, ki sta spremljali dijake vse dni ter izmenjaje se 

Simon Bregar in Franci Pajk. 

Dijaki so opravili program šole v naravi v skladu s pripravljenim programom in vsebinami CŠOD 

Planica in 6 ur angleščine ter 7 razrednih ur. Razredničarki sva pripravili in izvedli delavnice na temo 

''The History of English Language'', podprto z gradivom in delovnimi listi ter spremljali dijake na vseh 

ostalih športnih dejavnostih. 

 
Gledališki abonma v Drami  
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar. prof. 
 

Dejavnost je potekala celo šolsko leto za dijake in profesorje, ki so želeli obiskovati gledališče in se v 

septembru prijavili organizatorici Bredi Kramar na abonma. Sodelovalo je 22 dijakov in profesorjev. 

Dijak je abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavljal pri prostoizbirnih urah OIV. Izbirali so 

samo abonma v Drami, in sicer je dijaški abonma imel pet predstav, ki so bile razporejene od ponedeljka 

do četrtka ob 19.30: Ana Karenina (Tolstoj) - dramatizacija maturitetnega romana Ana Karenina, Faust 
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(Goethe), Kralj Ubu (Jarry), Valentiniada (Valentin, Mirčevska) in uprizoritev po izbiri. Dijaki imajo 

30-odstotni popust, cena abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža  (od 52 do 23 evrov).  

Na vse gledališke predstave so dijaki predhodno vsaj deloma pripravljeni (glede vsebine in žanra). Po 

gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi organizatorica abonmajev Breda 

Kramar. Za prevoz na predstave poskrbijo dijaki sami oz. njihovi starši.  

 
Literarni večer 
Organizatorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V torek,  26. 1. 2016, smo na šolo povabili pisatelja Ferija Lainščka, naš gost je bil predvsem zato, ker 

so letošnji maturanti za tematski sklop pri slovenščini brali njegov roman Ločil bom peno od valov. 

Večer sta vodili maturantki Nika Vidic in Elza Rebol, z glasbenima točkama so sodelovali Veronika 

Gale in Tamara Butala ter Rok Ahačevčič. Z obema voditeljicama nas je Lainšček prijazno popeljal 

skozi svoje življenje in ustvarjanje, odgovoril na vsa vprašanja in dijakom tudi tako pomagal k 

doživljanju in umevanju maturitetnega romana, ki je bil seveda v središču našega zanimanja. Dijaki so  

se med šolanjem tako prvič srečali z znanim in uveljavljenim slovenskim pisateljem. Večer je bil 

namenjen tudi zunanjim obiskovalcem. 

 
Organizacija ogledov gledaliških predstav 
Organizatorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V letošnjem šolskem letu so si dijaki obeh programov 1., 2. in 3. letnika v petek, 26. 2. 2016, ogledali 

gledališko predstavo Williama Shakespeara Hamlet skupine Drzne in lepi KD Stična.  

 

Spoznavno-športni dan za prve letnike 
Kooridnator: Simon Bregar, prof. 
  

Petek, 11. 9. 2015, je bil za dijake prvih letnikov naše šole zelo pester. Namenili smo se v Čatež. Jutro 

ni bilo najbolj obetavno. Na avtobusni postaji v Ivančni Gorici smo se zbirali oblečeni v dolge hlače in 

majice z dolgimi rokavi, ne najbolj prepričani, da bomo dosledno izpeljali obsežen načrt športno-

spoznavnega dne.  Med klepetom je vožnja do Čateža minila hitro. Izstopali smo iz avtobusa in vse po 

vrsti je skoraj bolel vrat od opazovanja oblakov. Še dobro, da je vodja športnega dne takoj začel s 

spoznavnimi aktivnostmi. Najprej smo predramili dijake z zabavnimi logičnimi ugankami, nato pa smo 

se družili in medrazredno tekmovali v odbojki na mivki, skakanju v vrečah, vlečenju vrvi. Vsak razred 

je pripravil tudi posebno predstavitveno točko. 

Naš glavni cilj pa je bilo preverjanje znanja plavanja in tekmovanje v plavalni štafeti in tudi to smo 

izpeljali po načrtu. Vse tekmovalne igrice je točkovala ekipa profesorjev – razredniki in učitelji športne 

vzgoje, ki sporočamo, da je bila v zelo napetem spoznavno-športnem mnogoboju najuspešnejša ekipa iz 

1.a. 

Glavno dejavnost mladine, prosto plavanje, druženje na toboganih in drugih napravah pa je prijazno 

spremljalo sonce in pripomoglo k odličnemu zaključku našega druženja. 

 
Prostovoljno socialno delo 
Mentorica prostovoljnega socialnega dela:  Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 
 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno 

socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje. Na začetku šolskega leta smo dijakom predstavili 

dejavnost. Za delo s stanovalci doma sta se odločili dijakinji tretjega letnika Vesna Kavšek in Katarina 

Zorec, ki sta enkrat tedensko obiskovale stanovalce doma.  

 

Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh, prof. 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali trikrat. 

Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti in izpeljali volitve za dijaške člane 

organov šole.  
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Septembra smo organizirali zbiralno akcijo za pomoč beguncem iz Sirije. Žal smo zbrali samo slabih 

160 evrov. 

Decembra je dijaška skupnost odločila, da se del denarja, ki je bil zaslužen na šolskem bazarju, v znesku 

300 evrov nameni v dobrodelne namene. Denar je prejela družina Hrastar za zdravljenje njihove hčere. 

Preostali znesek je bil namenjen urejanju še enega notranjega atrija.  

Izpeljan je bil izbor kandidatov šole za projekt Najdijak 2015. Izbrali smo kandidatko za najdijakinjo in 

kandidata za najdijaka. To sta bila Klara Groznik in Jernej Brlek.  

Spomladi smo pristopili k vseslovenski  humanitarni in ekološki akciji Halo, si za to?, v kateri smo 

zbrali 72 odsluženih telefonskih aparatov, 66 telefonskih baterij in 39 polnilcev. 

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 
 

Na šoli imamo koncept dela z nadarjenimi dijaki. Šolska svetovalna delavka je že ob vpisu od dijakov 

pobrala izpolnjene obrazce Poročilo učenca o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih in 

dosežkih v osnovni šoli. Izpolnjene obrazce je vrnilo 22 gimnazijcev, kar predstavlja 47,8 % populacije 

1. letnikov. Dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti. Niso pa se odločali za individualizirane 

programe. Med dijaki nismo evidentirali novih nadarjenih. 1. junija 2016 smo za evidentirane nadarjene 

dijake izvedli ekskurzijo v Zagreb. Udeležilo se jo je 43 dijakov. Ekskurzija je bila med dijaki zelo dobro 

sprejeta. 

 

Zbiranje zamaškov za  Lindo 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec,univ. dipl. psih. 
 

Še vedno sodelujemo v akciji  zbiranja zamaškov za Lindo. V večnamenskem prostoru imamo zaboj za 

zamaške, ki se konstantno polni. V letošnjem letu smo zbrane zamaške izročili staršem dvakrat.  

Glede na dober odziv smo se odločili, da bo zbiranje zamaškov naša stalna akcija.  

 

Stena zlatih maturantov 
Koordinatorice: Vesna Celarc, prof., Maruša Potokar, prof., in Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 

 
Na šoli smo dolgo razmišljali, kako bi predstavili zlate maturante splošne in poklicne mature. Na pobudo 

profesoric Vesne Celarc in Maruše Potokar  je ravnatelj imenoval delovno skupino, v kateri je bila še 

Marjeta Šlajpah Godec. Pripravile so idejni načrt. Stena zlatih maturantov je bila odprta na slovesni 

prireditvi ob dnevu šole 10. 3. 2016. Na prireditev so bili povabljeni vsi zlati maturanti. Udeležila se jo 

je polovica, ki je bila nad predstavitvijo navdušena.  

 

Izlet delavcev SŠJJ 
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 

 

Na sončen petek, 13. maja 2016, smo se ob koncu šolskega leta učitelji in drugi delavci naše šole 

odpravili na vsakoletni izlet, tokrat smo si izbrali krajšo koroško avanturo. Najprej smo obiskali Beljak, 

kjer smo kljub občasnemu dežju ohranili dobro voljo, si ogledali mesto in popili prvo kavo. Nato smo 

se odpravili na ogled Vrbe, na čudovite vedute z razglednega stolpa ob istoimenskem jezeru, in stare 

gotske cerkvice, kjer naj bi nastali tudi Brižinski spomeniki Nazadnje smo se zapeljali še do Šmohorja 

v Ziljski dolini, najbolj zahodni meji slovenstva in se ustavili še v ziljski Bistrici, kjer smo imeli tudi 

tipično kosilo v slovenski gostilni. V zgodnjih večernih urah je bil čas za povratek domov.  
 

Dobro vodenje nam je zagotovilo lepo dogodivščino, saj smo izvedeli marsikatero novo zanimivost o 

krajih, ki so nam sicer blizu. Ves čas je bilo vzdušje zelo prijetno, ogledi in pot ne prenaporni, tako da 

smo letos z izletom spet lahko zadovoljni.  
 

Tako druženje nas bogati ne le zaradi ogledov in kulinarične ponudbe, ampak tudi zaradi dobre družbe 

in razpoloženja, za kar znamo poskrbeti seveda sami. Tudi zato je delo in bivanje v našem kolektivu 

večinoma prijetno in velikokrat tudi prijateljsko.  



Šolska svetovalna služba in šolska knjižnica  

Letno poročilo 2015/16 61 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

V šolskem letu 2015/2016 je delo šolske svetovalne službe potekalo po programu, ki je sestavni del 

Letnega delovnega načrta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.  Program je bil  v celoti realiziran.  

 

Svetovalno delo je opravljala Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. Njen delovni čas je bil od 7.15 do 

14.45 z obvezno udeležbo pri vseh aktivnostih, ki potekajo v popoldanskem času.  Za delo ima 

zagotovljene najnujnejše materialne in prostorske standarde.  

 

Pomembnejše naloge šolske svetovalne delavke v šolskem letu 2015/2016: 

 

- Informativni dan: Vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi informativnega 

dneva, ki je bil 12. in 13. februarja 2016. Udeležilo se ga je 84 učencev in 91 staršev; 

 

- Vpisni postopek: Sprejemanje prijav za vpis v 1. letnik srednje šole, pisno obveščanje kandidatov 

o izpolnjevanju vpisnih pogojev in o datumu vpisa, vpis in obveščanje kandidatov o sprejemu in 

začetku šolanja. Dokumente za vpis smo pobirali 16. in 17. junija 2016.  V gimnazijo je po 

zaključku vpisnega postopka  vpisanih 46 dijakov in 16 v program ekonomski tehnik.  

Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan s Centrom za vpis v srednjo šolo na Ministrstvu 

za šolstvo in šport. V času vpisa smo poleg predpisane vpisne dokumentacije pobirali še: poročila o 

področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih, prijave na šolsko prehrano, soglasja za 

objavo osebnih podatkov in vloge za dijaške izkaznice. Cena dijaške izkaznice je bila 5 €. Vsi 

vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 4 potrdila o vpisu ter obvestilo za prvi šolski dan; 

 

- Karierna orientacija: Najintenzivnejša je v zaključnih letnikih. V okviru karierne orientacije je 

šolska svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o možnostih 

nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Karierna orientacija se po vzgojno-

izobraževalnih programih zaradi različnih možnosti nadaljevanja izobraževanja razlikuje. 

Skupinsko poklicno informiranje in svetovanje je potekalo v okviru razrednih ur in v okviru 

obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti. Zaradi novega načina prijavljanja smo na 

šoli organizirali oddajo vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.   

Dijaki so dobili gesla za dostop do spletnega izpolnjevanja interesnega testa Kam in kako  in 

številnim dijakom je to zadostovalo. Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V 

okviru poklicnega svetovanja so dijaki opravljali še druge interesne teste. Individualnega svetovanja 

se je udeležilo 37 dijakov. 

15. januarja 2016 smo organizirali predstavitev visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov. 

Predstavilo se je 7 visokošolskih zavodov (Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta,  Filozofska 

fakulteta,  Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška 

fakulteta Koper, Fakulteta za strojništvo). 24. marca 2106 je predstavnik slovenske vojske Andrej 

Čeh predstavil poklic vojaka. Predstavitve se je udeležilo 20 dijakov. 22. septembra 2015 smo za 6 

dijakov organizirali predstavitev tečaja arhitekturnega risanja.  

 

- Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme, poteka 

individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v prvem 

ocenjevalnem obdobju več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom z 

osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.  

 

Do 1. 7. 2016 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2015/2016  7 dijakov  (5 iz gimnazije in 2 iz 

programa ekonomski tehnik). Od izpisanih se je en dijak preusmeril v program ekonomski tehnik 

na naši šoli, ostali pa so se prešolali na druge šole.  

 

1 dijak iz 4. letnika programa ekonomski tehnik je bil izključen iz šole. 
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Med šolskim letom so se zaradi preusmeritve vpisali 4 dijaki (3 v 1. letnik programa ekonomski 

tehnik in 1 v gimnazijo). 

 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 6 

dijakov je imelo pedagoško pogodbo, v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  

 

10 dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  Izvajali so jo 

učitelji individualno izven pouka. V šolskem letu 2015/2016 je bilo realiziranih  141 ur dodatne 

strokovne pomoči. V 2. letniku gimnazije smo imeli dijakinjo, ki je imela stalno spremljevalko za 

nudenje fizične pomoči.  

 

- Delo z nadarjenimi: Projektna skupina za delo z nadarjenimi je izdelala okviren načrt. Vodimo 

evidenco evidentiranih nadarjenih. 1. junija 2016 smo izvedli ekskurzijo v Zagreb. Udeležilo se jo 

je 43 dijakov drugih in tretjih letnikov. 
 

- Delo z oddelčnimi skupnostmi: Učimo se učiti je naziv programa za dijake 1. letnikov. Izvaja se v 

okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. V višjih letnikih pa je delo z oddelčnimi 

skupnostmi vezano na izbiro izbirnih ur in karierno orientacijo. 

Šolska svetovalna delavka je sodelovala pri reševanju učne in vzgojne problematike v posameznih 

oddelkih. 

 

- Delo s starši: Individualni pogovori s starši o učnih, vzgojnih, socialnih in osebnostnih problemih 

dijakov (pisna vabila smo poslali 7 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom pripravila 

gradivo o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na visokošolske zavode. 

 

Šolska svetovalna delavka je bila prisotna pri ustnih zagovorih pred izrekom vzgojnih ukorov, za 

katere postopek vodi ravnatelj. Skrbela je za organizacijo sestankov, pošiljala vabila na zagovor in 

pisala zapisnik.  

 

- Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi 

pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in delo 

na šoli. 

 

- Proučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli: 

Številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in 

šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za 

statistiko, Pedagoškim inštitutom;  

 

- Dodatno pedagoško delo: 

o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika), 

o oblikovanje oddelkov,  

o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih, 

izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo 

subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje 

matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice, razpored dežurstva 

dijakov in profesorjev, 

o predstavitev programov ter življenja in dela na naši šoli na osnovnih šolah Mirna, Trebnje, 

Brinje Grosuplje, Louis Adamič Grosuplje, Šmartno pri Litiji, Šentvid pri Stični in 

Škofljica, 

o organizacija predstavitve visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov, 

o prostovoljno socialno delo v okviru obveznih izbirnih vsebin – dijaki so opravljali 

prostovoljno socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje, 

o mentorstvo maturantskega plesa, ki je bil 2. aprila 2016 na Gospodarskem razstavišču in se 

ga je udeležilo 63 dijakov, 
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o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade, 

o koordinacija projekta Simbioza, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. V šolskem letu 2015/16 smo sodelovali 

pri naslednjih: Vizije prihodnosti mladih v Sloveniji in Srbiji, Vprašanja za razpravo o 

rezultatih raziskave TIMSS za maturante 2015, Nacionalna evalvacijska študija DSP, 

Razvoj diagnostike perfekcionizma, PISA – zbiranje podatkov o blagostanju dijakinj in 

dijakov, Nacionalna raziskava Spolnost srednješolcev v Sloveniji: vedenje, zdravje, 

stališča, Ocena tveganja sredstev, ki se uporabljajo za popisovanje telesa dijakov prvih 

letnikov na prvi dan v srednji šoli, Vprašalnik o prilagoditvenem vedenju. 

 

Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe 

vpisa. Udeležila se je naslednjih posvetov in izobraževanj: Mladostnik in motnje hranjenja, Program 

reintegracije MZK Rakitna.   

 

Delo šolske svetovalne delavke zahteva stalno strokovno povezovanje in sodelovanje s strokovnimi 

sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na 

področjih pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki 

se nanašajo na šolo. Tesno se povezujemo s strokovnimi sodelavci centrov za socialno delo,  

Svetovalnega centra v Ljubljani, Ministrstva za šolstvo in šport, zavodov za zaposlovanje, Zavoda za 

šolstvo, prijavno-informacijske službe in sorodnih srednjih ter osnovnih šol. 

 

V poročilu so zajeta najpomembnejša področja dela šolske svetovalne delavke. Za uspešno delo je zelo 

pomembno tesno sodelovanje šolske svetovalne delavke z vodstvom šole in profesorji. 

 

Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
 

Pedagoško delo z dijaki je bilo izvedeno po Letnem delovnem načrtu Srednje šole Josipa Jurčiča. Vsi 

dijaki so bili seznanjeni s ponudbo knjižnice, včlanjeni pa so bili dijaki, ki so si izposojali gradiva. 
 

V knjižnici je potekal program KIZ kot del obveznih izbirnih vsebin po programu in obsegu, kot je 

predpisan za posamezni izobraževalni program. 

 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (31.12.2015) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT  
FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 881 
VERSTVO 216 
DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI 6716 
SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI 726 
MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE 1477 
MEDICINA, TEHNIKA 753 
UMETNOST, ŠPORT 950 
JEZIKOSLOVJE 329 
LITERARNE VEDE 552 
LEPOSLOVJE 7815 
ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 1927 
SEMINARSKE NALOGE 348 
SKUPAJ TISKANA GRDIVA 22690 
VIDEOKASETE 337 
AUDIOKASETE 1454 
ZGOŠČENKE 211 
SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO 2002 
SKUPAJ VPISANIH ENOT 24692 
PERIODIKA 30 

 

Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2015/16 

PROGRAM LETNIK ŠTEVILO 

DIJAKOV 
vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 
dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 1 47/45 405  
208/2199 2 53/53 530 

3 57/56 616 
4 57/54 648 

EKONOMSKI 

TEHNIK 
1 9/9 45  

 
49/237 

2 9/9 45 

3 15/13 52 
4 22/19 95 

  269/257 2436  

SKUPAJ    257/2436 
 

 
Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol. 
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2015/16 

 
Razredničarka: IRENA MORI, prof. 

  

Baš Anja Merkuč Julija 

Blaževič Arko Ana Merkun Ines 

Brlek Urška Mihelič Nitja Tobija 

Derenda Zonta Ula Nidorfer Jure 

Dittmayer Colarič Jakob Novak Neža 

Hrovat Jan Primc Janez 

Kadriu Adrian Rijavec Zara 

Kastelic Jure Robida Ajda 

Kavaš Jan Stevanović Tom 

Kramar Manca Šajn Samo 

Lebar Sara Urh Luka 

Mehle Lea Zajec Tinkara 
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 Razrednik: MATKO PETEH, prof. 

 

Ahačevčič Vid Julijan Meglič Martin 

Bavdek Nejc Pavčič Veronika 

Bregar Jan Petrič Manica 

Gabrijel Tevž Pirnar Tjaša 

Herman Tinkara Ratajec Mariša 

Intihar Nika Ribič Zala 

Jeras Maruša Sladič Nejc 

Kavšek Jure Slana Danijela 

Koščak Luka Trinko Urh 

Kramar Julij Vidrih Jan 

Lampret Anja Zdešar Tjaša 
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Razredničarka: JOŽICA STRMOLE, univ. dipl. ekon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grandovec Janez 

Jerlah Maruša 

Kamnikar Simona 

Koščak Miha 

Ljubijankić Zehrina 

Miklič Andraž 

Možina Alen 

Perko Gašper 

Štepec Žan 
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Razredničarka: MOJCA SAJE KUŠAR, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnič Glorija Mirtič Leon 

Ahčin Klara Mulalić Hana 

Balant Lucija Oven Eva 

Benčina Domen Požek Pia 

Greznik Nastja Rogelj Vita 

Jere Erik Smrkolj Julija 

Kadriu Arxhenda Šircelj Miha 

Kastelic Patricija Topolovec Klemenčič Vid 

Kralj Neža Vehar Sara 

Lampret Klara Verbič Sara 

Likovič Tine Zaletel Lucija 

Marjanovič Žiga Zavašnik Lan 

Markovič Katja Zavodnik Saša 

Marolt Tara Žnidaršič Eva 
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Razredničarka: MAJA ZAJC KALAR, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babnik Simon Mrvar Tjaša 

Bregar Kaja Nose Martina 

Brezar Karin Omejec Rok 

Drobnič Eva Oven Karin 

Germ Klavdija Papež Anamarija 

Golobič Andreja Pavšek Valentin 

Groznik Gašper Perko Tina 

Janežič Miha Rapuš Žiga 

Korelec Aleksandra Sever Kristina 

Kos Katja Slak Kristina 

Koželj Bor Vesel Ela 

Kuster Blaž Virant Anamarija 

Lavrih Lenart Žlajpah Nika 
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Razrednik: MARKO TOMAŽIČ, prof.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Andolšek Manca 

Bašnec Pia Kim 

Grabovac Maja 

Ilić Miloš 

Kastelic Laura 

Kožar Koščak Iza 

Ljubijankić Sifet 

Štefe Juan Pablo 

Vinšek Nik 
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Razredničarka: MAJDA SIMONIČ, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adamlje Sara Lavrih Ernestina 

Bošnjaković Maja Lekše Vid 

Brlek Jernej Lesjak Primož 

Brzin Maja Longar Nina 

Bučar Jan Muhič Žiga Jan 

Glavič Urša Omejec Marija 

Godec Matic Pekeč David 

Hočevar Luka Predalič Ajda 

Hočevar Matic Rogelj Neža 

Javornik Nejc Stare Jakob 

Kanc Pia Struna Nika 

Kenda Ajda Tomič Luka 

Koščak Tilen Turšič Lea 

Kukenberger Karin Varga Urša 
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 Razredničarka: BREDA KRAMAR, prof. 

 

Gracar David Miklavčič Tjaša 

Grandovec Eva Pekolj Kristina 

Grandovec Uroš Perpar Tjaša 

Jakše Pia Petan Ema 

Jozič Katarina Pintar Rebeka 

Kavaš Vid Pirnat Nik 

Kavšek Vesna Podvršnik Žan 

Kolar Ana Puš Žan 

Kolenc Kristina Pušljar Matic 

Koščak Sara Robida Aljaž 

Krištof Eneja Sever Sara 

Lavrih Lana Skubic Jošt 

Livk Neža Zavodnik Tina 

Marinček Helena Zorec Katarina 

Mihelič Aljaž 
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Razredničarka: DRAGICA ERŽEN, dipl. upr. org. 

 

Aščić Endrina 

Bašnec Rok 

Jovanović Erik 

Kastelic Luka 

Krampelj Urban 

Lazić Darijo 

Ljubijankić Fatma 

Miklič Jan 

Pevc Lan 

Retar Matic 

Šircelj David 

Tekavčič Maša 

Tomc Nika 

Zajc Koleša Luka 

Zaletelj Eva 
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Razredničarka: BERNARDA RADOŠ, prof. 

 

Bevc Marko Koželj Janja 

Bregar Zala Krampelj Betka 

Dolinšek Jošt Kresal Janja 

Gašperšič Jernej Mikelj Martin 

Gjerek Maja Mulalić Lejla 

Grmovšek Ajda Nograšek Klara 

Hrovat Jakob Novak Živa 

Hrovat Žiga Okorn Samo 

Jančar Mojca Rebol Elza 

Jarm Erika Sinjur Alenka 

Kavšek Katja Zajec Maša 

Košak Anita Zaletel Jan 

Košir Matic Zaletel Leja 

Kotar Katarina Zaplotnik Andraž 
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Razredničarka: VESNA CELARC, prof. 

 

Ahačevčič Rok Medved Ines 

Babič Luka Mehle Tjaša 

Bregar Tjaša Muhadžić Vid 

Butala Tamara Novak Jaka 

Gale Veronika Pekolj Maja 

Gavranić Marko Popovič Urška 

Godnjavec Lara Potočnik Blaž 

Groznik Klara Uršič Klara 

Grubelić Eva Valič Eva 

Jurglič Ana Vencelj Nina 

Kohek Urša Vidic Nika 

Košler Ana Zupančič Eva 

Lobe Lea Zvonar Ana 
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Razrednik: IGOR GRUDEN, univ. dipl. ekon.  

 

Adamič Matic Kek Tit 

Blatnik Maruša Markuš Timotej 

Blatnik Teja Mostar Klara 

Blatnik Tjaša Omahen Primož 

Clemente Neža Rezelj Carolina Andrea 

Divjak Klara Selan Katja 

Finec Lara Sinjur Matic 

Gjerek Nika Štefe Maria Cecilia 

Godec Polona Štefe Maria Lucia 

Juhart Tibor Julijan Žnidaršič Tjaša 
 

 


