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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 1. septembra 2017 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 11 razredih je bilo 15. 

9. 2017 vpisanih 200 dijakov. 
 

Preglednica 1: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2017/2018 

Program 

Št. 

oddelkov 

Število 

dijakov 

15. 9. 2017 

Izpisani do 

31. 8. 2018 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2018 

GIMNAZIJA  8 166 4 1 163 

EK. TEHNIK 3 34 0 1 35 

Skupaj 11 200 4 2 198 

 

Med šolskim letom 2017/2018 so se izpisali 4 dijaki, vsi iz gimnazije. Vzrok za izpis vseh 

dijakov je prezahteven program. Vsi izpisani so se prepisali v lažji program: 1 izpisan dijak iz 

gimnazije se je preusmeril v program ekonomski tehnik na naši šoli, ostali dijaki pa so se 

preusmerili v lažje programe na druge šole.   

 

Šolsko leto 2017/2018  smo tako zaključili s 198 dijaki. 

 
Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2017/2018 

 

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

Delovno mesto 2014/15 

15.9.2014 

2015/16 

15.9.2015 

2016/17 

15.9.2016 

2017/18 

15.9.2017 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

42 41 38 34 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

42 41 38 34 

Administrativni in  

tehnični delavci 
13 12 12 11 

Skupaj delavci 55 53 50 46 

 

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

tudi strokovni izpit, razen delavke, ki je zapolena kot učiteljica začetnica v projektu Prva 

zapolitev. Ob začetku šolskega leta so bili vsi delavci zaposleni za nedoločen delovni čas, 

razen ene delavke, ki ima pogodbo sklenjeno na DČ, in sicer v obsegu 15 % zaposlitve.  
 

Na porodniškem dopustu v preteklem šolskem letu nismo imeli nobene delavke. 

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. 
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Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 498 dni (lani 452,75). Pouk 

smo realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s prerazporeditvijo. 
 

1. 4. 2018 smo v skladu z zakonodajo izvedli postopek napredovanja v plačne razrede za 7 

zaposlenih, realizacija bo izvedena skladno z zakonodajo 1. 12. 2018. 
 

V naziv v tem šolskem letu ni napredoval nihče.  
 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2014/15 

31. 8. 

2015 

2015/16 

31. 8. 

2016 

2016/17 

31. 8. 

2017 

2017/18 

31. 8. 

2018 

Brez naziva 4 4 4 4 

Mentor/mentorica 3 2 1 1 

Svetovalec/svetovalka 31 25 22 19 

Svetnik/svetnica 4 7 10 10 

Skupaj strokovni delavci  42 38 37 34 
 

Slika 1: Kolektiv Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2017/2018 

 
 

Svet šole v novi sestavi je nastopil mandat 18. aprila 2017 in traja po veljavnih predpisih do 

17. aprila 2021.  
 

Svet šole, imenovan za mandatno obdobje 2017-2021, sestavljajo: 

- 2 predstavnika ustanovitelja:  
mag. Kristina Zadel, Žabjek 15, 1294 Višnja Gora, 

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

Irma Lekan, Pot na Vir 12, 1295 Ivančna Gorica; 
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- 5 predstavnikov delavcev šole: Anton Brčan, Dragica Eržen, Irena Mori, Marina 

Podržaj in Mojca Saje Kušar. Dragica Eržen je predsednica sveta; 

- 3 predstavniki staršev:  

Refik Hodžič, Malo Hudo 17, 1295 Ivančna Gorica, 

Uroš Kušar, Ciglerjeva 14, 1294 Višnja Gora – namestnik predsednice,  

Petra Ilar, Spodnja Draga 40, 1295 Ivančna Gorica; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Nika Žlajpah, 4. b, 

Martin Meglič, 3. b. 
 

Svet šole se je v tem šolskem letu sestal jeseni na 3. seji, na kateri je potrdil Letno poročilo za 

šolsko leto 2016/17 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18, februarja na 4. seji, na 

kateri je potrdil Letno poročilo za leto 2017, se seznanil s finančnim načrtom za leto 2018 in z 

izvedenimi aktivnostmi za povečanje vpisa ter ocenil delovno uspešnost ravnatelja. Na 5. 

korespondenčni seji pa je potrdil Finančni načrt za leto 2018. 
 

V Svetu staršev je bilo 11 predstavnikov staršev za vse letnike. Svet se je pod vodstvom 

predsednice gospe Petre Ilar redno sestal dvakrat, in sicer jeseni pred sprejemom LDN in 

januarja 2018 ob sprejemu Letnega poročila z ocenjevanjem ravnatelja. Svet staršev v takšni 

sestavi se bo sestal še za obravnavo tega poročila. 
 

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

Predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica: 

1. Jožica STRMOLE – predsednica, 

2. Anton BRČAN, 

3. Darko PANDUR. 

Predstavniki staršev: 

4. Danica MEGLIČ,  Ulica Cankarjeve brigade 31, 1295 Ivančna Gorica, 

5. Brigita MIKLIČ, Cesta 64, 1312 Videm - Dobrepolje, 

6. Melita ŽLAJPAH – namestnica predsednice, Stična 37, 1295 Ivančna Gorica. 

Predstavnica  dijakov: 

7. Ana ERŽEN, 2. a. 
 

UO Šolskega sklada se je sestal 20. 9. 2018, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto in 

določil predlog za prispevke in načrt porabe sredstev za šolsko leto 2017/18. Šolski sklad se je  

preoblikoval, tako da smo nekatere stroške, ki jih je prej pokrival, izločili iz sklada in jih 

dijakom zaračunavamo na začetku leta ob drugih stroških (vse stroške tiskanja, kopiranja, 

skeniranja, delne troške eAsistenta za starše in stroške spremstva na ekskurzije). 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 nudi dijakom. Predvsem v zaključnih 

letnikih se prispevki zmanjšajo. 

Preglednica 4: Pregled sredstev Šolskega sklada do 31. 8. 

v EUR 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Prihodki od staršev 14.072,59 13.791 13.433 6.708 5.845. 
Donacije,bazar, 

papir 
0 1.246 1.534 615 1.898,23 

Prenosi iz pret. leta 26.504,47 17.285 15.131 6.407 5.101 

Odhodki 23.292,15 17.193 23.702 8.629 8.414,85 

Stanje ob koncu š. l. 17.284,91 15.131 6.407 5.101 4.429,58 
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Preglednica 5: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2017/2018 

Stanje 31. 8. 2017 5.101,20 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 3.270,00  

Zbrana sredstva od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2018  2.575,00  

Zbrana sredstva na novoletnem bazarju, star papir 1.898,23  

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 12.844,43  

 

V šolskem letu 2017/18 smo razpolagali s 12.844,43 € ali 112  %  načrtovanih sredstev. Vplačila 

staršev v šolski sklad so bila v povprečju 65,48 % (lani 65,64 %). Sredstva so bila porabljena skladno 

z načrtom. Nekaj jih bomo porabili še do konca koledarskega leta. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU 
 

Lastna dejavnost  oz.  lastni prihodki 
 

Celo leto smo v popoldanskem času oddajali v 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 in dogovorjenim ključem za delitev stroškov 

obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enoti 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, zato za 

novo šolsko leto pripravljamo nove ključe. 
 

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

najemnine omogočajo najnujnejše 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. 
 

Od junija 2018 pa oddajamo tudi eno učilnico za potrebe Zdravstvenega doma Ivančna 

Gorica, v kateri so uredili fizioterapijo.  
 

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 ponujala dijakom in delavcem toplo malico skladno z zakonom in Pravilnikom o 

subvencioniranju dijaške prehrane. Šola ponuja dijakom vsak dan dva različna topla menija, 

mesnega in brezmesnega. Dijaki se na malico naročijo enkrat letno, naročilo velja do konca 

šolskega leta oziroma do pisne odjave. 

V šolskem letu 2017/2018 so imeli na voljo malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na 

začetku šolskega leta prijavljenih 192 od 200 dijakov ali 96 % in 186 prijavljenih na 

malico od 199 dijakov (93,47 %) 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 2018) smo imeli 181 prijavljenih na malico od 199 dijakov (90,95 

%, od tega je imelo 64 dijakov subvencijo v višini cene malice, 20 dijakov je imelo 
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subvencijo v višini 70 % cene malice in 15 dijakov v višini 40 % cene malice, 82 dijakov 

ni imelo subvencije. 

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

hrane.  

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 rednih investicijsko 

vzdrževalnih del (IVD) ter za nakup opreme, kakor je bilo včasih. Zadnja leta ministrstvo 

izvaja razpis za IVD in na letošnjem razpisu IVD 2018 so nam konec junija dodelili 

25.646,35 € sredstev (lani 72.926,58 €), in sicer za prenovo dveh električnih razdelilnih 

omaric, za delno zamenjavo strešnih kupol in za delno prenovo fasadnih obrob. Dela bodo 

izvedena najkasneje do konca oktobra 2018 po izvedenih postopkih javnega naročanja. 
 

Nabavo računalnikov in druge IKT-opreme smo nabavljali po načrtu v okviru projekta SI 

2020 z deležem lastnih sredstev.  
 

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, 

nekaj žaluzij, rolet … 

 
Materialni stroški, financiranje zavoda iz javnih sredstev – MoFAS 
 

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 2018 

cca 325.000 €, kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez večjih težav in da bomo tako tudi 

zaključili poslovno leto 2018. 

 

MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. 
 

Do konca šolskega leta 2017/18 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov. 

Letos smo samo eno delavko, laborantko, odpustili in bo na čakanju na ZZRS do upokojitve. 

Za vse učitelje, razen za eno delavko, smo postopek ustavili, ker smo za š.l. 2018/19 našli 

dopolnjevanje do polne zaposlitve na drugih zavodih, dve pa sta  varovani pred odpovedjo po 

ZDR-1 (ustrezen delež njihove plače bo za čas varovanja pokrivalo ministrstvo). Eno delavko 

smo odpustili za 10 % .V novem šolskem letu 2018/19 imamo tako na drugih zavodih 11 

delavcev za normativno obveznost 4,92 delovnih mest.  

Ena delavka je s 31. 8. 2018 prosila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ker je 

dobila stalno zaposlitev na drugem zavodu. 

V kuhinji imamo eno presežno delavko, invalidko III. kategorije, ki ji ne moremo zagotoviti 

prilagojenega delovnega mesta, zato bomo po zaključku bolniške zanjo sprožili postopek 

določanja tehnološkega viška in ji odpovedali pogodbo o zaposlitvi. 
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

Svet šole je na svoji redni seji septembra 2017 med drugim potrdil Letni delovni načrt Srednje 

šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Zavod je vse predvidene aktivnosti izvajal skladno s 

predvidenimi roki in termini in tako LDN v celoti uresničil od začetka do konca pouka  

oziroma do konca šolskega leta 31. 8. 2018. 
 

Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija pouka je 99 %, 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 tudi letos povprečen. Povprečno število ur odsotnosti na dijaka je bilo 107 

ur. Neopravičenih ur je bilo malo, od 0,2 % v 1. a, do 12,4 % v 3. d.  
 

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

Zelo uspešno smo izvedli program Življenje v naravi za 2. a in b ter 2. 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. 
 

11. aprila 2018 smo imeli uspešen in lep maturantski ples na Gospodarskem razstavišču, 

organizator je bila plesna šola Urška/pro. Udeležilo se ga je vseh 57 dijakov zaključnih 

letnikov s svojimi starši in ostalimi povabljenimi. 
 

Avgusta 2018 smo z agencijo Palma za dijake tretjih letnikov uspešno izvedli maturantsko 

ekskurzijo v Španijo. Potovali so dijaki obeh programov skupaj s  profesorico in 

ravnateljem, vsi v eni skupini. Program je bil dobro realiziran. 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, spomladanski in jesenski rok splošne 

mature ter zimski, spomladanski 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 9 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 5 

takih sestankov. 
 

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

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

- AKTIV ZA TUJE JEZIKE   MARIJA MAJZELJ OVEN 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   dr. BORIS OSOLNIK 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   DRAGICA VOLF STARIHA 

- ŠPORTNA VZGOJA    SIMON BREGAR 

- 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.  
 

Na šoli je bilo za vse strokovne delavce 12. in 13. februarja organizirano izobraževanje z 

naslovom Uporaba mediacijskih tehnik z mladostniki.  
 

Učni uspeh 
 

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

ekonomskih tehnikov, z 89,5-odstotnim uspehom (lani 94,2 % predlani 86,1 %)  Vsi uspešni 

dijaki so pristopili k opravljanju mature. Gimnazijci (42) so opravljali splošno maturo, 

ekonomski tehniki (9) pa poklicno maturo. 
 

Ko so 22. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 88,9-odstoten 

(lani 91,5 %, predlani 84,5 %,). Gimnazijci so bili 91,4-odstotni, ekonomski tehniki pa žal 

le 77,1-odstotni. 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov v juliju smo dosegli višji uspeh šole – 91,9 %, 

gimnazijci 93,9 %, ekonomski tehniki pa 82,9 %.  
 

Po drugem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili s 96-odstotnim  uspehom, kar 

je naš standardni uspeh v zadnjih letih (lani 98 %, predlani 95,6 %, predpredlani 97,4 %,) 

Gimnazijci so bili 97-odstotni, ekonomski tehniki pa 91,4-odstotni. Za dve dijakinji smo 

imeli izredni rok popravnih izpitov, a uspeh se ni izboljšal. 
 

Imamo kar 6 oddelkov s 100-odstotnim uspehom, pet gimnazijskih in en oddelek ET. Osem 

dijakov iz različnih razlogov ni uspešno zaključilo letnika. Na celi šoli imamo le enega dijaka, 

ki bo ponavljal letnik, dva neuspešna ekonomista četrtošolca pa lahko uspešno končata letnik 

s popravnimi izpiti, dva dijaka šole sta se prepisala na drug program v drugi šoli. Med 198 

dijaki je kar 52 odličnjakov, kar je 26 % (lani 24,5 %).  

Preglednica 6: Uspeh v šolskem letu 2017/2018 primerjalno s prejšnjimi leti 

Obdobje Uspeh v % 

 
GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 91,4 77,1 88,9 

Po 1. roku PI 93,9 82,9 91,9 

Š. L. 2017/2018 96,9 91,4 96,0 

Š. L. 2016/2017 99,5 95,8 98,7 

Š. L. 2015/2016 99,3 82,1 95,9 

Š. L. 2014/2015 99,4 93,8 97,4 
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POKLICNO MATURO 2018 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar, namestnik Igor Gruden, tajnica Dragica Eržen in člana Anton Brčan in Irena Mori. 
 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 29. maja do 20. junija 2018. Prvič jo je v 

celoti opravljalo 9 rednih dijakov. En občan je opravljal popravni izpit in bil uspešen. Izpiti 

so potekali skladno s pravili, vsi kandidati so pristopili k vsem izpitom.  

PM je uspešno opravilo 8 dijakov, kar je 88,9 % (lani 90,9 % in  predlani 87,5 %).  

Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 16,8 (lani 15,1, 

predlani16,5, pred tremi leti 16,0).  

Rezultat s pohvalo (22 točk) je dosegla Manca Andolšek (lani eden, predlani nihče, pred 

tremi leti  ena). 

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 6. 7. 

2018 ob 10. uri.  

Preglednica 7: Uspeh po predmetih na PM 2018  

PREDMET Št. dijakov % 

pozitivnih 

Povprečna ocena 
 

Povprečno št. točk 

 

Slovenščina 9 100 3,78 78,67 

Angleščina 6 100 3,83 80,00 

Matematika 3 100 2,67 56,33 

Gospodarstvo 9 88,89 3,22 67,22 

Izdelek oz. storitev 

in zagovor 
9 100 4,11 81,22 

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

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2018 
2017 

2016 

2015 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 

9 

11 

16 

26 

100 

100 

93,75 

100 

3,78 

3,45 

3,50 

3,85 

78,67 

74,0 

74,69 

77,58 

Angleščina 

6 

6 

7 

10 

100 

100 

100 

100 

3,83 

4,67 

4,00 

4,20 

80,00 

91,8 

85,29 

86,70 

Matematika 

3 

5 

9 

16 

100 

80 

100 
100 

2,67 

2,60 

4,00 

2,81 

56,33 

58,20 

76,56 

61,06 

Gospodarstvo 

9 

11 

16 

26 

 

88,89 

100 

93,75 

96,2 

 

3,22 

2,91 

2,88 

3,12 

 

67,22 

65,0 

65,38 

69,65 

 

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

9 

11 

16 

26 

20 

100 

100 

100 

100 

100 

4,11 

3,55 

4,06 

4,31 

4,00 

81,22 

76,18 

81,94 

86,27 

82,40 
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Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM, 

 

 
 

Poklicna matura v jesenskem roku je na šoli potekala od 31. avgusta do 4. septembra 2018. 

PM je opravljala 1 kandidatka, ki je imela en popravni izpit in bila uspešna. Uspeh na poklicni 

maturi v jesenskem roku je tako 100-odstoten.  
 

Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 9 dijakov. Uspešnih je 

bilo vseh 9 dijakov ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). 
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SPLOŠNO MATURO 2018 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar,  notranji člani: dr. Boris Osolnik, Franci Grlica in Breda Kramar. Zunanjih članov 

ŠMK SM v tem letu ni bilo. 

Od 42 dijakov programa gimnazija, ki so opravljali splošno maturo, je bilo v 

spomladanskem roku uspešnih vseh 42 kandidatov ali 100 %.  

 

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM 

 

 

Preglednica 9: Uspeh na splošni maturi v spomladanskem roku 2018  

program uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

splošna gimnazija       

4.a 20 100,0 0 0,0 20 100 

4.b 22 100,0 0 0,0 22 100 

skupaj 42 100,0 0 0,0 42 100 

dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

skupaj dijaki spl. gimnazije 42 100,0 0 0,0 42 100 

dijaki s PoM (naša šola)  

4.d  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

skupaj naša šola 42 100,0 0 0,0 42 100 

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

dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov 

SM  

- - - - - - 

 

Preglednica 102: Uspeh splošne mature v spomladanskem roku 2018 – OBČANI 

 uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

Občani – cela SM  - - 1 100,00 1 100 

Občani (21 let in več), 1. del 

celotne SM  

- - - - - - 
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občani - popravni izpit (mlajši od 

21 let)  

- - - - - - 

občani - popravni izpit (21 let in 

več)  

- - - - - - 

občani skupaj na SM - - 1 100,00 1 100 

občani s PoM – 5. predmet  - - - - - - 

 
Maturo je v tem roku opravljala 1 občanka, uspešnih ni bilo. Pri občanih je v primeru izboljševanja 

ocene upoštevana boljša ocena. V tem roku je ocene izboljševalo 5 občanov, od tega 3 uspešno. 
 

Povprečje doseženih točk naših maturantov - gimnazijcev na spomladanskem roku je letos 19,66 (lani 

21,40). Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 

 

4. a 4. b 

19,47 19,82 

 

Maturitetni spričevali s pohvalo sta bili letos 2. 

 

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

šifra  opravljalo % pozitivnih povpr. ocena povpr. 

št. točk 

povpr. 

ocena v 

SLO* 

povpr. 

točk. 

ocena 

SLO
** 

103 slovenščina 45 100,00 3,20 64,96 3,25  

241 angleščina – osnovni nivo 22 100,00 3,05 67,50 3,44  

242 angleščina – višji nivo 22 100,00 4,18 80,95 4,19  

251 nemščina – osnovni nivo - - - - - - 

251 nemščina – višji nivo - - - - - - 

261 francoščina – osnovni nivo - - - - - - 

262 francoščina – višji nivo - - - - - - 

281 španščina – osnovni nivo 3 100,00 4,00 77,67 4,19 - 

282 španščina – višji nivo 1 100,00 4,00 78,00 4,40 - 

401 matematika – osnovni nivo 33 93,94 3,03 64,61 3,12 - 

402 matematika -  višji nivo 12 100,00 4,00 73,75 4,14 - 

411 fizika 15 100,00 3,87 76,93 3,66 - 

421 biologija 12 100,00 3,50 72,83 3,72 - 

431 kemija 7 100,00 3,43 72,71 3,89 - 

451 informatika 5 100,00 3,20 65,60 3,35 - 

501 geografija 11 100,00 3,55 72,36 3,51 - 

511 zgodovina 7 100,00 3,71 73,57 3,28 - 

521 sociologija 6 100,00 4,00 76,33 3,43 - 

541 psihologija 23 95,65 3,74 75,43 3,53 - 

701 ekonomija - - - - - - 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit. 

* na šoli neupoštevani maturitetni tečaj in občani (vir: program za maturo  Statistika  Osnovna statistika po 

predmetih), v Sloveniji pa upoštevani gimnazijci, ki so prvič opravljali maturo. (Vir: eRIC  v Ostalih gradivih 

Statistični podatki) 

** Teh podatkov letos v gradivu za novinarsko konferenco ni bilo. 

 

Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku so od rednih dijakov izpolnili 3  kandidati in so 

opravljali maturo v celoti. Oceno je izboljševal 1 dijak, 1 občanka pa je opravljala popravna 

izpita. 
 

Uspeh splošne mature rednih dijakov – gimnazijcev –  je bil na jesenskem roku 33,33-

odstoten.  
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Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in 

dijakov s podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj 95,56-odstoten (lani 100, 

predlani 94,7). Splošno maturo je uspešno opravil le en dijak, ostala dva in občanka so bili 

neuspešni. Dijak, ki je izboljševal oceno, je bil pri tem uspešen.  
 

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

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

POKLICNA 

MATURA 
96,2 100 84,6 100 100 100 100 

SPLOŠNA 

MATURA 
99,0 100 96,1 91,4 94,7 100 95,6 

 

 

Pohvale, nagrade, priznanja 
 

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

in pohvale. 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je Komisija za Jurčičeva priznanja in nagrade Srednje šole 

Josipa Jurčiča z veseljem podelila najvišje nagrade našim dijakom. Nagrade podeljujemo ob 

koncu pouka, ob podelitvi spričeval poklicne mature in ob podelitvi spričeval splošne mature. 
 

Komisija je maja sprejemala predloge razrednikov in mentorjev ter na seji 12. junija 2018 

odločila o prejemnikih za tekoče šolsko leto. Gre za nagrade, ki ovrednotijo dosežke dijaka v 

šolskem, regijskem in državnem merilu na različnih področjih, pa tudi njegovo zavzetost, delo 

in odnos do sošolcev in delavcev šole ter aktivnost na šolskem in izvenšolskih področjih. V 

skladu s pravilnikom o Jurčičevih priznanjih in nagradah so nagrajenci za šolsko leto 

2017/2018 naslednji: 
 

Jurčičeva priznanja: 

1.Nataša Lukić, 1. a 

2. Anja Pajek, 1. a 

3. Breda Kastelic, 1. b 

4. Hana Omahen, 1. b 

5. Nika Škoda, 2. b 

6. Jan Hrovat, 3. a 

7. Jure Kastelic, 3. a 

8. Jan Vidrih, 3. b 

Bronasta Jurčičeva nagrada: 

1. Neža Novak, 3. b 

Srebrna Jurčičeva nagrada 

1. Gašper Struna, 2. a 

2. Nejc Bavdek, 3. b 

3. Manca Andolšek, 4. d – zlata maturantka na poklicni maturi 

Zlata Jurčičeva nagrada 

1. Anamarija Papež, 4. b 

2. Tina Perko, 4. b 

Obe prejemnici zlate Jurčičeve nagrade sta bili zlati maturantki na splošni maturi.  
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Žal smo morali izreči tudi nekaj vzgojnih ukrepov, vendar v glavnem le zaradi neopravičene 

odsotnosti od pouka. 

Preglednica 13: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor odd. 

učit. zbora 

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

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 

v š. l. 2016/17 7 2 0 0 

v š. l. 2017/18 7 1 0 0 

 
 

Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 4 

dijaki so imeli pedagoško pogodbo (lani 8), v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  

5 dijakov je imelo odločbo o usmeritvi (lani 5) in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.   
 

 

Preglednica 15: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Odločba o 

usmeritvi 
8 9 10 5 5 

Pedagoška 

pogodba 
14 16 6 8 4 

 

Preglednica 16: Statusi dijakov 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu s Pravilnikom o prilagoditvi šolskih obveznosti smo dijakom, ki se vzporedno 

izobražujejo, dijakom tekmovalcem in dijakom perspektivnim oziroma vrhunskim športnikom 

podelili 23 statusov, kar pomeni  11,5 % vseh vpisanih dijakov (lani 9,3 %). 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. 
 

Tečaja slovenščine za tujce v šolskem letu 2017/18 nismo izvajali.  

 

 

 

 

 2017/18 

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje 6 

Status dijaka perspektivnega športnika 15 

Status vrhunskega športnika 1 

Status dijaka tekmovalca 1 

SKUPAJ 23 
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Pripravniki in pedagoška praksa, delo s študenti, obvezna delovna praksa 
 

Pedagoško prakso na naši šoli so v minulem šolskem letu opravljali naslednji študentje:  

1. Suzana Mikelj, od 17. 10. 2017 do 27. 10. 2017, mentor Marjan Gorišek,  

2. Kristina Novak, od 6. 11. 2017 do 26. 1. 2018, mentor Simon Bregar, 

3. Tomaž Zakrajšek, od 22. 1. 2018 do 16. 2. 2018, mentor Simon Bregar, 

4. Sabina Grčman, od 19. 3. 2018 do 6. 4. 2018, mentor Franci Grlica, 

5. Metka Komočar, od 7. 5. 2018 do 9. 5. 2018, obvezna delovna praksa v kuhinji, mentorica 

Vida Štrus . 

 

Prireditve 
 

Izvedli smo prednovoletno prireditev, sledila je prireditev za kulturni praznik, za dan šole, 

nato smo slovesno 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. 
 

Nekatere naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne. 

 
DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

5. december 2017 Pričnimo praznični december Vesna Celarc  

7. februar 2018 Proslava ob kulturnem prazniku Vesna Celarc  

9. marec  2018   Srečanje z novinarji in 

znanstveniki z naše šole 

Milan Jevnikar    

11. april 2018 Maturantski ples Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 4. 

letnikov 

16. maj 2018 Koncert pevskega zbora  Milan Jevnikar   

21. maj 2018 Slovo maturantov razredniki 4. letnikov  

18. junij 2018 Sodelovanje na Taboru pevskih 

zborov 

Milan Jevnikar  

6. julij 2018 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Igor Gruden Dragica Eržen 

11. julij 2018 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

 

 

Podrobnejša poročila so v poglavju prireditve.  
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 
 

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

smo na vseh regijskih in nato še državnih tekmovanjih, na katerih 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 dosežke na državnih tekmovanjih. 
 

Ime in priimek  Razred Priznanje/dosežek/nagrada Mentor/-ica 
Nataša Lukić 1. a  Zlato Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Anja Pajek 1. a Zlato priznanje – 6. mesto na državnem natečaju 

''Bodi mlad, vesel in pogumen – brez alkohola'' 

za literarno zgodbo 

Maja Zajc Kalar 

Hana Omahen 1. b Zlato priznanje iz logike - 10. mesto Matko Peteh 

Gašper Struna 2. a Zlato Stefanovo priznanje in prva nagrada Maruša Potokar 

Gašper Struna 2. a Državni prvak in zlato priznanje iz razvedrilne 

matematike 

Matko Peteh 

Gašper Struna 2. a Zlato priznanje v tekmovanju iz matematike za 

Vegovo priznanje - 12. mesto 

Bernarda Radoš 

Nika Škoda 2. b Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 

znanja o sladkorni bolezni 

Boris Osolnik 

Neža Novak in Nejc 

Bavdek  

 

3. b 1. mesto in zlato priznanje  v latinskoameriških 

(čača, samba) in plesih sving  (R&R ) na 

državnem tekmovanju Šolskega plesnega 

festivala, NAJ SREDNJEŠOLSKI PLESNI 

PAR SLOVENIJE 

Marija Majzelj-

Oven 

Neža Novak in Nejc 

Bavdek  

 

3. b 1. mesto in zlato priznanje v standardnih plesih 

(angleški valček, tango in kvikstep) na 

državnem tekmovanju Šolskega plesnega 

festivala, NAJ SREDNJEŠOLSKI PLESNI 

PAR SLOVENIJE 

Marija Majzelj-

Oven 

Anamarija Papež 4. b Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz 

znanja o sladkorni bolezni 

Boris Osolnik 

Manca Andolšek 4. d 2. mesto na državnem tekmovanju iz ekonomije 

za ekonomske tehnike, zlato priznanje in ekipno 

1. mesto. 

Jožica Strmole 

Anže Ceglar 2. d Srebrno priznanje - tekmovanje iz znanja 

računovodstva  

Anton Brčan 

Tom Stevanović 3. a Srebrno priznanje v znanju nemščine Marija Majzelj-

Oven 

Tina Perko 4. b Srebrno Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Juan Pablo Štefe 4. d Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 

ekonomije za ekonomske tehnike in 1. mesto 

ekipno. 

Jožica Strmole  

Nik Vinšek 4. d Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz 

ekonomije za ekonomske tehnike in 1.mesto 

ekipno. 

Jožica Strmole 

Ekipa dijakov 4. d 

(Manca Andolšek, 

Pia Kim Bašnec, 

Laura Kastelic, Iza 

Kožar Koščak, Sifet 

Ljubijankić, Juan 

Pablo Števe, Nik 

Vinšek) 

4. d Srebrno priznanje - 15. mednarodni festival Več 

znanja za več turizma, Kultura in turizem 

Dragica Eržen 

Barbara Glavan 2. a Bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Gašper Herman 2. a Bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 
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Patricija Končar 2. a Bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Klemen Grčman 2. b Bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Eva Žnidaršič 

Leon Mirtič 

Žiga Marjanovič 

Eva Žnidaršič 

Karin Brezar 

Andreja Golobič 

4. a, 4. b Generacija Euro 

Uvrstitev v finale (prvih pet ekip) 

Anton Brčan 

Ibro Hodžić 

Žan Perko 

Matevž Ilar 

Julij Kramar 

2. a 

1. b 

2. d 

3. b 

11. mesto na državnem posamičnem prvenstvu 

v atletiki - 4x100 m štafeta  

Franci Pajk 

 
 

 20 naših dijakov je na krvodajalski akciji darovalo kri .  
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S K L E P  

 

 

Delo, ki ga opravlja naša ustanova, je zelo obsežno in kaže, da se v vsej polnosti zavedamo 

poslanstva, ki ga imata naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v katerem delujeta že 

dobrih 68 let, zato je obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu da smo imeli na 

šoli le 11 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 neposrednega šolskega 

okoliša, sicer pa smo z dijaki obiskali vse osnovne šole in jim pripravili zanimive predstavitve 

življenja in dela naše šole. Objavljali smo članke in poročila v lokalnih glasilih, pripravili 

prireditev za dan šole in letni koncert šolskega pevskega zbora. Z vpisom v novo šolsko leto 

smo nadvse zadovoljni, saj smo vpisali 58 gimnazijcev in 12 ekonomskih tehnikov, kar je 

glede na slovenske razmere velik uspeh, saj je bila letošnja generacija devetošolcev ena 

najmanjših. Novo šolsko leto torej prvič po več letih začenjamo z večjim številom dijakov 

(208), kot smo jih imeli ob zaključku preteklega šolskega leta (198).  

 

 

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

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

šolskega leta, najboljšega v zadnjih letih 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 spet izvedli strokovno 

ekskurzijo za nadarjene dijake, tokrat v München. 

 

 

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 prireditvah, ob 

koncu pouka četrtošolcev izvedemo maturantsko četvorko tudi v Ivančni Gorici, letos spet v 

amfiteatru pred šolo. 

 

 

Šola je vključena v več projektov, ki jih sofinancira  EU: Podjetnost v gimnaziji, Prva 

zaposlitev, SIO 2020, Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v letih 2018-2022 m –  Munera 3. 

 

 

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 element slovenskega šolstva, zakladnica znanja in nosilka 
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kulture v našem kraju, na širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije. Kriza, ki nas je 

prizadela z zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, pojenjuje, kar nas navdaja z veseljem in 

potrjuje pravilnot naše odločitve za prizadevno in uspešno delo, kar bo naša usmeritev tudi v 

prihodnje. 

 

Glede na vse to ocenjujem, da smo tudi šolsko leto 2017/2018 zaključili zelo uspešno.  

 

Ivančna Gorica, 15. 9. 2018 

         Ravnatelj:   

Milan Jevnikar.  

 
 

 

Letno poročilo za šolsko leto 2017/2018 je bilo obravnavano in sprejeto na 7. seji Sveta šole  

27. septembra 2018. 
 

Ravnatelj:  

Milan JEVNIKAR, prof. 

 

 

Predsednica Sveta šole: 

Dragica Eržen, dipl. upr. org. 

 

.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Dragica Volf Stariha 

Člani aktiva: Franci Grlica, Marjan Gorišek, Vida Hočevar, Jože Žlahtič, Anja Šmajdek, 

Nikolina Kovač Juvan, Marjeta Šlajpah Godec in Jože Nosan 

 

Sodelovanje pri projektih 

Evolucija človeka –  25. september 2017 (1.a) in 27. september 2017 (1.b)  

An Ideal Husband – 26. januar 2018, 4. letnika gimnazije 

Goga – čudno mesto – 9. marec 2018, 3. letnika gimnazije 

Josip Jurčič in njegov čas – 6. april 2018, 2. letnika gimnazije 

Predavanje in ogled cistercijanskega samostana v Stični, 8. maj 2018, 2. letnika gimnazije 

Projekt Rastem s knjigo v knjižnici v Ivančni Gorici, 31. maj 2018, 1. letnika gimnazije 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine ter sodelovanje na natečajih in razstavah 

Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine, ki je bilo  31. januarja  2018, se je udeležilo 26 dijakov. 

Na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine, ki je bilo 7. aprila 2018 na Ptuju, je devet  dijakinj in 

dijakov doseglo bronasto priznanje.  

Dijakinji Zara Rijavec, 3.a, in Kristina Sever, 4.b, sta izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Virsko 

mesto in prejeli štipendijo Rotary Cluba Grosuplje. 

 

Strokovne ekskurzije 

Ogled razstave v samostanu Stična, september 2018, za dijake 1. letnika gimnazije 

Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan, 5. oktober 2017, za dijake 2. letnikov gimnazije 

Strokovna ekskurzija v Belo krajino, 20. in 27. marec 2018, za dijake 3. letnika gimnazije in tiste 

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

Strokovna ekskurzija  v Luko Koper, 13. oktober  2017, za dijake 1. letnika gimnazije 

Strokovna ekskurzija  v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt,  22. maj 2018, za dijake 1. letnika 

gimnazije 

Tehniški dan na FGG v Ljubljani, 18. april 2018, za dijake 3. letnikov gimnazije 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano za dijake 1. letnika gimnazije  – obisk koncerta Jazz v živo, latino 

jazz, 25. januarja 2018. 
 

Likovni krožek – keramika 

Dve študentki Pedagoške fakultete v Ljubljani sta imeli pri mentorici Anji Šmajdek  aprila 2018 

nastope in hospitacije. 

 

Ocena realizacije pouka 

Člani družboslovnega aktiva smo imeli  100-odstotno realizacijo pouka. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA 

 
Vodja aktiva: Jožica Strmole 

Člani aktiva: Anton Brčan, Dragica Eržen, Igor Gruden 

 
Izvedbeni kurikuli 

V preteklem letu smo natančno pregledali fine kurikule in jih vsebinsko in tehnično popravili v delih, 

kjer je bilo to potrebno zaradi sprememb in prilagoditev strokovnih vsebin. Upoštevali smo tudi 

izkušnje in razmere pri delu z dijaki in skušali kurikule narediti bolj praktične in uporabne. Zardi 

majhnega števila dijakov je potrebno združevanje med oddelki, zmanjšanje časovnega obsega ipd., kar 

terja tudi nujne prilagoditve pri izvajanju pouka, tako vsebinske kot tehnične. 

 
Dejavnosti aktiva (ekskurzije, projektni dnevi, projekti, medpredmetne povezave) 
 

Dejavnost Razred Nosilec in sodelujoči 
Projektni dnevi v šoli v naravi v Murski 

Soboti (skupaj s programom CŠOD) 

2.d Anton Brčan 

Mednarodni projekt: Erasmus plus, Hirschaid 3. d Igor Gruden, Irena Mori, Jožica Strmole, Anton 

Brčan 

Strokovna ekskurzija v Sevnico za vse dijake 

ekonomskega programa, obisk podjetij M 

Tom, d.o.o, Kopitarne, d.d., gradu Sevnica 

2.d,  

3. d, 4. d 

Jožica Strmole, Igor Gruden 

Mednarodni sejem učnih podjetij v Celju 3.d Jožica Strmole 

Sejem Natour Alpe-Adria, Ljubljana 4. d Dragica Eržen 

Prednovoletna okrasitev šole 4. d Dragica Eržen 

Sodelovanje v projektu Ne igram se več, 

podarim ti svojo igračo 

4. d Dragica Eržen 

Sodelovanje v projektu Šola ambasadorka EU 4. d Dragica Eržen  

Projekt Predstavitev šole 4. d Dragica Eržen 

Učne situacije   

Prijava in življenjepis 3.d Jožica Strmole 

Prošnja in življenjepis (ANG) 3.d Irena Mori, Igor Gruden 

Rekreacija v podjetju 3.d Jožica Strmole, Simon Bregar 

Računovodska podpora učnemu podjetju 3.d Tone Brčan  

Jurčič in njegov čas 2.a, 2.b Jožica Strmole 

Medpredmetne povezave   

Turistično poslovanje in slovenščina – 

projektna naloga 

4. d Dragica Eržen, Vesna Celarc 

 

Tekmovanja 

 

Naslov 

tekmovanja 

Datum Mentor Udeleženci Dosežki 

19. državno 

tekmovanje iz 

ekonomije za ET 

marec 2018 Jožica Strmole 

Manca Andolšek 

2. mesto, zlato 

priznanje, 1.mesto 

ekipno 

Juan Pablo Štefe srebrno priznanje 

Nik Vinšek srebrno priznanje 

ekipa prvo mesto 

Državno 

tekmovanje iz 

računovodstva 

marec 2018 Anton Brčan Anže Ceglar, Matej Zupančič srebrno priznanje 

Sejem učnih 

podjetij 
februar 2018 Jožica Strmole dijaki 3. d 

 

Generacija EURO vse šolsko Anton Brčan ekipa 4. a , 4.b finale (pet ekip v 
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leto Eva Žnidaršič, Žiga 

Marjanovič, Leon Mirtič, 

Andreja Golobič, Karin Brezar 

državi) 

15. mednarodni 

festival Več znanja 

za več turizma, 

Kultura in turizem 

31. januar 

2018 
Dragica Eržen 

ekipa dijakov 4. d 

Manca Andolšek, Pia Kim 

Bašnec, Laura Kastelic, Iza 

Kožar Koščak, Sifet 

Ljubijankić, Juan Pablo Števe, 

Nik Vinšek 

srebrno priznanje 

 
Promocija šole 

Člani aktiva smo aktivno in prizadevno sodelovali pri vseh promocijskih aktivnostih na šoli 

(informativni dan, novoletna prireditev, predstavitve na  osnovnih šolah). Pri promociji šole se je še 

posebno angažirala Dragica Eržen, ki je promovirala šolo s posebno obliko učne ure na okoliških 

osnovnih šolah (Šentvid pri Stični, Louis Adamič Grosuplje in Brinje Grosuplje). 

Za objavo v lokalnem časopisu Klasje smo skoraj v vsaki številki redno pripravljali članke o 

najpomembnejših dogodkih in dosežkih dijakov na strokovnem področju. 

 

Poklicna matura 

Za drugi predmet na poklicni maturi, gospodarstvo, je izpitne pole in vprašanja za ustni del pripravila 

Jožica Strmole. Bila je tudi ocenjevalka na pisnem in ustnem delu izpita iz gospodarstva.  

Četrti predmet na poklicni maturi, izdelek oz. storitev in zagovor, so vsi dijaki opravljali pod 

mentorstvom Dragice Eržen, ki jim je mentorstvo nudila tudi v okviru modula poslovni projekti.  

Tajništvo poklicne mature je opravljala Dragica Eržen. 

 

Praktično usposabljanje z delom 

Organizator PUD: Igor Gruden 

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 

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

komerciali ali drugih oddelkih delali tudi dijaki 3. letnikov programa ekonomski tehnik.  

Dvotedensko delovno prakso (PUD) so dijaki 2. d opravili od 22. 1.  do 22. 2. 2018, dijaki 3. d. pa v 

začetku junija (od 4. 6. do 16. 6. 2018). 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 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu v programu Erasmus plus (6 

dijakov), več v poglavju projekti. Na razpisu 2018 smo bili spet izbrani in dobili največ točk med 

vsemi šolami. 
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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 

 

Pri  vzgojno-izobraževalnem delu  imamo že dalj časa usklajene letne priprave,  pri ocenjevanju in 

zaključevanju ocen smo upoštevale  kriterije za ocenjevanje, minimalne standarde, usklajevale delo, se 

timsko in medpredmetno povezovale, dijake smo pripravljale na  tekmovanja, maturo, izvedle 

predmaturitetne  preizkuse ter spremljale realizacijo pouka, ki je bila v šolskem letu 2017/2018 100-

odstotna z manjšimi odstopanji v četrtih letnikih. Analizirale smo svoje delo in  ugotovile, da se je 

vsaka izmed nas prispevala kamenček v  pester mozaik dela na šola, dosegla zastavljene cilje pri 

pouku in  motivirala dijake za dodatne aktivnosti. Menimo, da smo svoje delo opravile strokovno in 

zelo uspešno v okviru danih možnostih. 

 
Šolska tekmovanja 
 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE 

Mentorica: Marjeta Pogačar 

V šolskem letu 2017/18 je Marjeta Pogačar v četrtih letnikih izvedla šolsko tekmovanje iz znanja 

francoščine. Dijakinja Katja Kos, 4.b, se je uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 25. 11. 2016 

na Gimnaziji Kranj. 
 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  

Mentorice: Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar, Irena Mori 
 

Mojca Saje Kušar je izvedla šolsko tekmovanje iz angleščine 27. marca 2018  za 1. in 2. letnike. 

Rezultati za 2. letnik so bili: 
Gimnazija Ekonomski tehnik 

 

1. Martina BOŠNJAKOVIĆ 

2. Ana ERŽEN 

3. Patricija KONČAR 

4. Enja SEVER 

5. Neja PODRŽAJ 

6. Barbara GLAVAN 

7. Tjaša GODEC 

8. Luka ŽLAJPAH 

9. Gašper HERMAN 

10. Laura SILA 

 

1. Florijan VODE 

2. Luka PLEVNIK 

3. Alisa TATAREVIĆ 

4. Maja MIKLIČ 

5. Matej ZUPANČIČ 

6. Anže CEGLAR 

 

Florijan Vode je dosegel največ točk na tekmovanju v 

obeh programih.  

 

Sonja Gale je sestavila, nadzorovala  in popravila tekmovalne naloge za 1. letnik gimnazije. Rezultati 

so  bili naslednji: 
 

1. Manca Kepa 1.b 

2.  Nataša Lukič 1.a 

3. Luka Kohek 1.b 

4. Anja Pajek 1.a 

5. Alex Perko Plavec 1.a 

6. Jure Malovrh 1.b 

7. Hana Omahen 1.b 

8. Urška Pečjak 1.a 

9. Tin Gošnik 1.a 

10. Rok Berglez 1.a 

11.  Nika Kaurin 1.a 

Irena Mori je sestavila, nadzorovala in popravila tekmovalne naloge za tretji letnik. Tekmovanje je 

potekalo 28. 11. 2017. Udeležilo se ga je 15 dijakov tretjih letnikov. Rezultati so bili naslednji: 
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GIMNAZIJA 
Gimnazija Ekonomski tehnik 

1. URH TRINKO 1. ROK TEKAVEC 

2. JURE KAVŠEK 2. ANŽE PEVC 

3. NEJC BAVDEK   

 
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

Mentorici: Maja Zajc Kalar in Marija Majzelj Oven 
 

Prijave kandidatov in obeh mentoric preko serverja DMFA je uredila Maja Zajc Kalar. Tekmovanje je 

potekalo 9. januarja 2018. Na tekmovanje se je prijavilo  13  kandidatov, 8 dijakov iz  2. a in 2b ter 5 

dijakov iz 5 dijakov iz 3. a in 3. b. Mentorica  dijakov  2. b  je bila Maja Zajc  Kalar. Mentorica v 2. a, 

3. a in 3. b je  bila Marija Majzelj-Oven. Tekmovanja so se udeležili poleg spodaj navedenih, ki so 

dosegli najboljše rezultate, tudi Barbara Budisavljević, Klemen Grčman, Špela Rapuš, Nika Škoda, 

Urška Brlek in Jan Kavaš.  

Prvi trije  so bili: 
1. PATRICIJA KONČAR 2. a  bronasto priznanje 

2. LIZA CURK 2. a  bronasto priznanje 

3. GAŠPER STRUNA, LANA MAROLT 2. a  

 

1. TOM STEVANOVIĆ 3. a  bronasto priznanje, 

uvrstitev na državno 

tekmovanje 

 

2. URH TRINKO 3. b  

3. NEŽA NOVAK 3. b  

 
Regijska in državna tekmovanja 
 

REGIJSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE 

5. 2. 2018 je potekalo  regijsko tekmovanje iz angleščine. Tekmovanje je potekalo na Kmetijski šoli in 

biotehniški gimnaziji Grm. Mentorica tekmovalcem je bila profesorica Irena Mori. Tekmovanja so se 

udeležili Nejc Bavdek, Jan Bregar, Tevž Gabrijel, Jure Kavšek, Urh Trinko (vsi iz 3. b) ter Rok 

Tekavec iz 3. d. Žal se nihče ni uvrstil na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

Državnega tekmovanja iz nemščine, ki je bilo  6. februarja 2018  na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani,  

se je udeležil Tom Stevanovič iz 3. a. Na tekmovanje ga je spremljala mentorica Marija Majzelj-Oven, 

ki je  tudi nadzorovala  eno izmed skupin tekmovalcev. Tom Stevanović je dosegel odlično srebrno 

priznanje, saj so mu do zlatega priznanja manjkale le 3 točke.  

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 2. LETNIKE 

Barbara Glavan, Gašper Herman in Patricija Končar, dijaki 2. a-oddelka, ter Klemen Grčman, dijak 2. 

b-oddelka, so s svojim videoposnetkom FAKE MOZART sodelovali na državnem tekmovanju v 

znanju angleščine in osvojili bronasto priznanje. 

  

 
Ime in priimek dijaka Razred Priznanje/dosežek/nagrada Mentorica 

Barbara Glavan 2. a bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Gašper Herman 2. a bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Patricija Končar 2. a bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Klemen Grčman 2. b bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz 

angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE ZA 2.LETNIKE 

11. 12. 2017 je  Maja Zajc Kalar izvedla državno tekmovanje iz angleščine za 2. letnike. Udeležili so 

se razpisa tekmovanja IATEFL. Izdelali so film ''Peer Pressure''. Sodelovali so Luka Žlajpah, Samo 

Trebušak, Nika Škoda, in Laura Sila, vsi iz  2. b. 

 

Bralna značka 

ANGLEŠČINA 

Vsi dijaki oddelka 1.a so tekmovali za angleško bralno značko -  EPI English Reading Badge. Prebrali 

so tri knjige v poenostavljeni jezikovni verziji, eno od teh smo obravnavali tudi pri pouku. 

Dosegli so eno zlato priznanje, 11 srebrnih in 5 priznanj za sodelovanje. Mentorica je bila Sonja Gale. 
 

EPI READING BADGE  

V tem šolskem letu je v angleški bralni znački sodelovalo deset dijakov prvega, drugega in tretjega 

letnika gimnazije. Tekmovanje je potekalo 9. marca 2018.  

Srebrno priznanje so osvojili: Barbara Glavan in Enja Sever iz 2. a, Ana Blaževič Arko iz 3. a ter Nejc 

Bavdek, Manica Petrič, Urh Trinko in Jan Vidrih iz 3. b. Lara Jerlah in Manica Kepa iz 1. b pa sta 

dobili priznanje za sodelovanje. Mentorica je bila Irena Mori. 

 
NEMŠČINA 

Tekmovanje za nemško bralno značko »PFIFFIKUS« (Navihanec)  v sodelovanju s Centrom Oxford   

iz Ljubljane je potekalo na osnovni in višji ravni preko spleta 14.marca 2018. Predhodno je bilo 

potrebno pobrati prijave, pridobiti kode in naročiti knjige. Prijavilo se je 32 tekmovalcev, za 

tekmovanje se je kljub pripravam in branju pri pouku odločilo le 15 dijakov in dijakinj, ki se zavedajo 

pomembnosti branja. 
 

a) Sodelujoči na osnovnem nivoju (2a) so prebrali dve deli: Lea? Nein, danke! (Lea? Ne, hvala!), 

Papierhelden  (Papirnati  junaki) in dosegli naslednje rezultate:   
 

Gašper Struna    2. a  zlato priznanje 

Liza Curk   2. a  zlato priznanje 

Barbara Budisavljevič  2. a  zlato priznanje 
 

b) Sodelujoči na višjem nivoju  so prebrali knjigi z naslovoma: Der rote Hahn (Rdeči petelin) in 

Das Wunschhaus  (3 zgodbe: Blindes Date, Ausflug,  Wunschhaus) (Zmenek na slepo, Izlet, Hiša, ki 

si jo želimo). Dosegli o naslednje rezultate:  

Jan Hrovat   3. a  potrdilo o sodelovanju 

Luka Urh   3. a  zlato priznanje 

Jure Kastelic   3. a  zlato priznanje 

Jan Kavaš   3. a  potrdilo o sodelovanju 

Ajda Robida   3.  a  potrdilo o sodelovanju 

Tjaša Pirnar   3. b  zlato priznanje 

Neža Novak   3. b  zlato priznanje 

Lucija Zaletel    4. a  zlato priznanje 

Eva Drobnič   4. b  zlato priznanje 

Andreja Golobič  4. b  zlato priznanje 

Simon Babnik   4. b  potrdilo sodelovanju 

Eva Oven   4. b  zlato priznanje 
 

Mentorica Marija Majzelj-Oven je dobila potrdilo o sodelovanju  pri bralnem  tekmovanju.  
 

Bralno tekmovanje  »EPI – LESEPREIS«  iz nemščine za 1.a pod mentorstvom  Maje Zajc Kalar je 

potekalo 13. 3. 2018 . Zlata priznanja so dobili: 

Anja Pajek, Evelin Nose Sabljak, Alex Perko Plavec in Nataša Lukić. 

Srebrna priznanja so  dobili: Lana Benčan, Rok Berglez, Jerca Gorenc, Tin Gošnik, Nika Kaurin, 

Gregor Možina, Neža Okorn, Brina Dolores Omahen, Urška Pečjak, Klara Piškur, Marko Posavec, 

Elizabeta Valič, Lara Vene. 
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V drugem letniku so tekmovali in dosegli naslednja  priznanja: 

Laura Sila, 2. b – zlato priznanje 

Nika Škoda, 2. b – zlato priznanje 

Neja Podržaj, 2. b – srebrno priznanje 

Lara Miklavčič, 2. b – priznanje za sodelovanje 
 

16. 3. 2018 je bilo izvedeno bralno tekmovanje »Epi –Lesepreis« iz nemščine na OŠ Stična  Učenci so 

dobili 3 zlata priznanja, eno srebrno priznanje in eno priznanje za udeležbo. Mentorica je bila  Maja 

Zajc Kalar. 
 

Na Osnovni šoli Louisa Adamiča je 15. 12. 2017  Marija Majzelj-Oven, ki je  tri mesece in pol 

nadomeščala delavko na porodniškem  dopustu, izvedla bralno tekmovanje »BÜCHERWURM« za  8. 

in 9. razrede. 
 

ŠPANŠČINA 

Španska bralna značka: v šolskem letu 2017/18 so na tekmovanju za špansko bralno značko sodelovali 

dijaki 1., 2. in 3. letnikov gimnazije. V prvem letniku so dijaki prebrali dve knjigi: Nochevieja en 

Madrid in Tejedoras peruanas. Sodelovalo je 8 dijakov, ki so prejeli srebrno priznanje. 

2. letnik je moral prebrati Misterio en el Mallorca gran hotel in El peregrino de Santiago. Sodelovalo 

je 13 dijakov, ki so prejeli srebrno priznanje ali priznanje za sodelovanje. 

Za 3. letnik sta bili predpisani knjigi Boda en Buenos Aires in FC Barcelona. Sodelovalo je 12 

dijakov. Veronika Pavčič je prejela zlato priznanje, ostali pa srebrno. 

 
Natečaji 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU  

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2017/18 

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 

NATEČAJ “Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola”' 

Podrobneje v poglavju natečaji. 

 
Jezikovne priprave, izobraževanja 

Vse profesorice, ki poučujemo  tuje jezike, smo se 12. in 13. februarja udeležile obveznega  

izobraževanja z naslovom Uporaba mediacijskih tehnik z mladostniki. 

Ravno tako smo se udeležile  dvodnevnega seminarja Le z drugimi smo – Ničelna toleranca do nasilja: 

izzivi in problemi. Obe izobraževanji sta potekali  na šoli. 
 

Od 30. 10. do 3. 11. 2017 se je Marjeta Pogačar  udeležila izobraževanja v Vichyju v Franciji, kjer  je 

izpopolnjevala znanje francoščine.  V Kopru je bila na  letnem francosko-slovenskem seminarju,  in 

sicer 5. in 6. 10. 2017. 
 

ŠTUDIJSKE SKUPINE 

Marija Majzelj-Oven se je avgusta 2017 udeležila študijske skupine za nemški  jezik in  konec avgusta 

mednarodnega plesnega seminarja v Ljubljani. 

Marjeta Pogačar se je 22. 8. 2017 udeležila študijske skupine v Kopru. 
 

SODELOVANJE Z NARAVNIMI GOVORCI  

Pri pouku angleščine so profesorice sodelovale z Američanoma (Aaron Golby in Sally Barrett) iz 

organizacije Speak Out, ki sta večino gimnazijskih oddelkov obiskala enkrat mesečno od novembra 

maja in pripravila zanimive ure. Dijaki so novost zelo lepo sprejeli, saj so naravni govorci s svojimi 

obiski  obogatili ure angleškega jezika z zanimivostmi na temo ameriške civilizacije in kulture ter 

omogočili našim dijakom sproščeno komunikacijo v angleščini. Tudi drugače so Američani pohvalili 

raven poznavanja angleškega jezika pri dijakih. 
 

PRIPRAVA NA MATURO 

Za priprave na maturo iz španščine tudi v letošnjem šolskem letu ni bilo predvidenih dodatnih ur, zato 

smo se s štirimi dijakinjami, ki so se odločile za maturo iz španščine, dobivale ob ponedeljkih 7. 

šolsko uro v učilnici 47. Tako smo opravile 26 prostovoljnih ur priprav na maturo. 
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Priprava na maturo iz angleščine: 13. in 14. aprila 2018 sta Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar v 

CŠOD Cerkno organizirali intenzivne priprave na maturo iz angleščine. Udeležilo se jih je 39 dijakov 

4. a in 4. b. 
 

V okviru krožka angleškega jezika Drama Club in krožka nemščine 'Vom Lesen zum Erzählen' je 

Maja Zajc Kalar pripravljala dijake na tekmovanja v znanju angleščine in nemščine, jih pripravljala  

na maturo in izvedla  maturo. Opravljenih je bilo 11 ur priprav dijakov za višji nivo iz angleške 

mature. 
 

POROČILO O JEZIKOVNIH PRIPRAVAH ZA PROJEKT Erasmus+ 2018, mentorica Irena Mori 

Jezikovne priprave v angleščini so bile izvedene za šest dijakov 3. d-oddelka v mesecu maju. Ure so 

bile namenjene ponovitvi in utrjevanju osnovnega besedišča naslednjih tem: predstavitev (hobiji, 

izobrazba, predmeti, osebne lastnosti, ambicije, življenjski moto …), pozdravljanje, telefoniranje, 

poslovni klepet, deli podjetja, načrtovanje sestankov, sodelovanje na sestankih, pisarniška oprema, 

Hirschaid in Nemčija – nekaj osnovnih podatkov. Dijaki so aktivno sodelovali v pogovoru in reševali 

učne liste. 
 

RUŠČINA 

Pouk ruščine je v tem šolskem letu obiskovalo šest dijakov gimnazijskega programa. Poučevala jih je 

profesorica Irena Mori. Realizirali so 59 učnih ur. Srečanja so potekala pred poukom in občasno 7. 

šolsko uro. Začetniki so se naučili osnov ruskega jezika, v 2. in 3. skupini pa so dijaki  nadgradili 

znanje ruščine iz prejšnjih let. 

 

FRANCOŠČINA 

Marjeta Pogačar je 13. 2. 2017 obiskala Kinodvor, kjer so ji predstavili francoske film in pedagoška 

gradiva za projekt 1, 2, 3 ciné. 

 
Ekskurzije 

EKSKURZIJA NA DUNAJ – podrobneje v poglavju ekskurzije.  

IZMENJAVA S PARTNERSKO  REALNO ŠOLO  V HIRSCHAIDU – podrobneje v poglavju  

ekskurzije. 

Maja Zajc Kalar je pripravila  program strokovne ekskurzije v zamejsko Italijo. Ekskurzija ni bila 

realizirana  zaradi ponujene ekskurzije v Amsterdam. Dali jo bomo  v načrt za naslednje šolsko leto.  

 
Timske in kurikularne povezave 
 

Datum TP/KP 

število ur 

Razred Naslov TP /KP Sodelujoči 

profesorji 

27. 10. 2017 TP 

2 uri 

4.a in 4.b Shakespeare and 

Elizabethan period 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

17. 11. 2017 TP 

1 ura 

4.a in 4.b Robert Frost: The 

Road not Taken 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

26. 1. 2018 KP 

5 ur 

4.a in 4.b Oscar Wilde: An Ideal 

Husband 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar, 

Vida Hočevar 

23. 3. 2018 TP 

1 ura 

4.a in 4.b W. B. Yeats: The 

Lake Isle of Innisfree 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

13.–14.4.2018 TP 

10 ur 

4.a in 4.b Priprave na maturo iz 

angleščine 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

15.maj KP. 1 ura 3. d Europass Jožica Strmole, 

Irena Mori 

21. 9. 2017 KP 1.a  Plesna dejavnost, 

jezik, mladi 

Simon Bregar, 

Marija Majzelj-

Oven 

5. 10. 2017 KP 1. b Plesna dejavnost, 

jezik, mladi 

Simon Bregar, 

Marija Majzelj-

Oven 
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26. 9.2017 TP 2. a in 2. b Kviz ob dnevu 

jezikov 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

 
Gledališke in kinopredstave 

9. 5. 2018 so se  dijaki francoščine  skupaj s   profesorico francoščine Marjeto Pogačar udeležili 

projekta 1, 2, 3 ciné v Kinodvoru v Ljubljani. Po ogledu filma Fant s kolesom so obiskali Francoski 

inštitut, kjer so jim predstavili delo inštituta in razkazali bogato knjižnico in mediateko. 

 
Projekti 
 

BILATERALNO PARTNERSTVO Z REALNO ŠOLO HIRSCHAID  

Partnerstvo poteka že 18 let, jeseni in spomladi. 

Jesenska izmenjava osnovnošolcev in srednješolcev  je bila od 16. do 20. 10. 2017 . Dijake  SŠJJ je na 

izmenjavi v Hirschaidu spremljala Maja Zajc Kalar. Sodelovala in izvajala je potrebne  aktivnosti, 

napisala poročilo in članek za Klasje, udeleženci izmenjave so izdelali ppt-predstavitve. 

16. do 20. 4. 2018 je potekalo spomladansko  gostovanje učencev in spremljevalcev iz pobratene 

občine Hirschaid. Izvedene dejavnosti so bile: sprejem, nastanitev, druženje in ogled Ljubljane, ZOO 

Ljubljana, slovenske obale s Piranom in Portorožem, Lipice, Ivančne Gorice, sprejem pri županu 

občine Ivančna Gorica, izdelava predstavitvenega gradiva, pisanje članka, sodelovanje z OŠ Stična. 

Pred izmenjavo  je bil  obvezen sestanek s starši in udeleženci in spremljevalci in mentorji  izmenjave  

SŠJJ in OŠ Stična. (Igor Rajner, Alenka Kovač, in Maja Zajc Kalar)  
 

EVROPSKI DAN JEZIKOV 

26. septembra vsako leto praznujemo evropski dan jezikov. Osnovni cilji  dneva jezikov je opozarjanje 

javnosti na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov, ki se jih učimo, da bi spodbujali   

večjezičnost in medkulturno razumevanje; zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v 

Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati, ter spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in 

izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo. 

Še nikoli ni obstajalo več možnosti za študij in delo v različnih evropskih državah, vendar 

pomanjkanje jezikovnega znanja mnogim preprečuje, da bi izkoristili te možnosti. 

Globalizacija in različna lastništva v poslovnem svetu od državljanov vse pogosteje zahtevata znanje 

tujega jezika za učinkovito delo tudi znotraj matične države. Samo angleščina ni več dovolj.  

Evropa je jezikovno bogata – obstaja več kot 200 evropskih jezikov in še veliko več tistih, ki jih 

govorijo državljani, katerih družine izhajajo iz drugih celin. To je pomemben vir, ki ga moramo 

prepoznati, uporabiti in ceniti. 

Učenje jezikov prinaša koristi mladim in starim – nikoli nismo prestari, da bi se učili jezika in uživali 

nove možnosti, ki jih to prinaša. Četudi poznamo samo nekaj besed jezika države, kjer smo na obisku 

(na primer na počitnicah), nam to omogoča navezovanje stikov in nova prijateljstva. 

Učenje jezikov, ki jih govorijo drugi ljudje, nam omogoča boljše medsebojno razumevanje in 

premagovanje kulturnih razlik. 

Tudi na Srednji šoli Josipa Jurčiča smo ta dan namenili ozaveščanju o pomenu učenja jezikov. Učenci 

so se pomerili v jezikovnem kvizu in ustvarjali izdelke za natečaj, kjer bodo izbrali najjezikovno 

majico za leto 2018. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Boris Osolnik  

Člani aktiva: Mojca Konda, 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  16 dijakov. Dijaki so dosegli 7 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje iz biologije se je 

uvrstilo pet dijakov.  

Na državno tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni so  se uvrstile tri dijakinje. Anamarija Papež 

in Nika Škoda sta dosegli zlato priznanje, Ana Eržen pa srebrno. Na šolskem tekmovanju iz 

poznavanja sladkorne bolezni smo dosegli tudi 5 bronastih priznanj. Poleg biološkega krožka je še 

vedno dejaven tudi šahovski krožek.  

Tudi letos smo organizirali šolsko tekmovanje iz fizike. Udeležilo  se ga je osemnajst dijakov. 

Regijskega tekmovanja iz fizike se je udeležilo 7 dijakov. Dosegli smo 2 bronasti Stefanovi priznanji. 

Gašper Struna in Tina Perko sta se uvrstila na državno tekmovanje. Tina je dosegla srebrno Stefanovo 

priznanje, Gašper pa zlato Stefanovo priznanje in prvo nagrado. 
 

Projektni dan  

V obeh oddelkih drugega letnika gimnazije smo izvedli projektni dan Razmnoževanje in zgradba 

rastlin – terensko delo, in sicer 3.10. in 19. 10. 2017. 

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

8.5.  in 29. 5. 2018  v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.  
 

Medpredmetne povezave 

Pri pouku biologije smo realizirali več ur timskega poučevanja: Evolucija človeka in Zdrav življenjski 

slog. 
 

Delo z nadarjenimi dijaki 

Vsi člani aktiva pripravljamo nadarjene dijake za tekmovanja. Maruša Potokar je sodelovala pri 

pripravi, izvedbi in evalvaciji ekskurzije za nadarjene dijake v Muenchen. 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 
 

Člana podaktiva: Anton Brčan, Matko Peteh in  Bernarda Radoš  
 

Tekmovanje v logiki 

V šolskem letu 2017/2018 je potekalo 32. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje  je bilo septembra. 

Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 36 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 13 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje, ki je bilo novembra v Ljubljani,  so se uvrstili 4  dijaki. Hana 

Omahen je osvojila 10. mesto in zlato priznanje,  Gašper Struna pa srebrno priznanje. 
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Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

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

sodelovalo 30 tekmovalcev. Dosegli so 9 bronastih priznanj. Štirje dijaki so se udeležili državnega  

tekmovanja, ki je bilo konec novembra v Ljubljani 

Breda Kastelic, Jan Vidrih in Jure Kavšek  so osvojili srebrna priznanja. Gašper Struna je dosegel 

izjemen uspeh: Zlato priznanje in PRVO MESTO v državi.  
 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 

V šolskem letu 2017/2018 je potekalo 62. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 54 tekmovalcev, osvojenih je bilo 11 bronastih 

priznanj.  Na državno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki. Hana Omahen in Breda Kastelic sta dosegli 

srebrni priznanji.  Gašper Struna je  osvojil 12. mesto in  zlato priznanje.  
 

Tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 

V šolskem letu 2017/2018 je potekalo 18. 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 13 dijakov, ki so doseli 2 bronasti priznanji.   
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POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 
 

Vodja: Breda Kramar 

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

Majda Simonič je dopolnjevala delovno obveznost na drugi šoli (10 ur). 

 

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 NOSILEC/-CI 

Priprava delovnega načrta  (osnutek v juniju) 

pred začetkom 

šolskega leta 

članice aktiva 

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. 2017 članice aktiva  

Program interesnih dejavnosti in 

krožkov 

do 24. 8. 2017 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 

Organizacija ogledov gledaliških 

predstav 

v povezavi z 

vsebinami iz učnega 

načrta 

članice aktiva 

Projekt Goga, čudno mesto (3. letnik 

gimn.) 

marec 2018 Simonič, Kramar, Gorišek 

Projektni dan: 

Jurčič in njegov čas (2. letnik gimn.) 

 marec 2018 

  

članice aktiva 

Pisanje člankov v lokalni časopis Klasje                                                       vse leto  

Gledališka skupina od oktobra 2017 do 

maja 2018 

V. Celarc 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje od oktobra 2017 do 

marca 2018 

B. Kramar, organizacija, in članice po dogovoru 

 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 
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Urejanje učilnic, panojev pred njimi, 

dopolnjevanje z učbeniki in učnimi 

gradivi 

vse leto vse članice aktiva 

Gledališki abonma vpis v sept., vse leto B. Kramar 

Načrtovanje ekskurzij in sodelovanje pri 

njih 

po dogovoru vse članice aktiva 

Izvedba predmaturitetnih testov in 

analiza rezultatov 

februar, marec 2018 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 2018 vse članice 

 

Ocena realizacije pouka 
Kramar Celarc Simonič 

1. a – 140/140 2. a – 139/140 1. b m – 138 /140 

2. d –139/140 Kramar, Celarc 2. b – 140/140 4. a –  164 /175 

3. b – 140/140 3. a –  141 /140  

3. d – 97 /102  4. d -   117 /119  

4. b – 171/175   

Menimo, da je bil pouk klub objektivnim težavam dobro realiziran. 
 

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 2017/2018 

Organizatorica: Breda Kramar, prof. 
 

Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je v šolskem letu 2017/2018 potekalo na temo 

ČUD(EŽ)NE BESEDE. 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 romana 

Balerina balerina (Marko Sosič) in Temna snov (Mojca Kumerdej) ter predpisano strokovno 

literaturo, 3. in 4. letniki gimnazije in strokovne šole (3. stopnja) pa romana Vampir z Gorjancev 

(Mate Dolenc) in  Mojster in Margareta (Mihail Afanasjevič Bulgakov) ter  predpisano strokovno 

literaturo. 
 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 12. 12. 2017 na šoli. Tekmovalo je 19 dijakinj in 

dijakov (zaradi vremenskih težav nekaj dijakov ni moglo priti v šolo). Tekmovanje sta izvedli Breda 

Kramar in Majda Simonič. Naloge sta popravili obe mentorici: Majda Simonič za 2. stopnjo in Breda 

Kramar za 3. Stopnjo.  

Bronasto priznanje je doseglo 8 dijakinj, in sicer: Nataša Lukić iz 1. a, Hana Omahen, Manca 

Kepa, Breda Kastelic iz 1. b, Liza Curk iz 2. a, Tjaša Pirnar iz 3. b, Manca Andolšek iz 4. d, 

Lucija Zaletel iz 4. a. 

Regijsko tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo 24. 1. 2018 v OŠ Franceta 

Prešerna Ribnica. Na tekmovanje se je uvrstilo 6 dijakinj iz naše šole. Dijake je spremljala mentorica 

Breda Kramar, ocenjevali sta Majda Simonič in Breda Kramar. Srebrno priznanje so dosegle Nataša 

Lukić iz 1. a, Manca Andolšek iz 4. d in Lucija Zaletel iz 4. a.  

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 10. 3. 2018, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Državnega 

tekmovanja sta se udeležili Tjaša Pirnar in Nataša Lukić. Dijakinji je peljala Breda Kramar. Zlato 

Cankarjevo priznanje in celo 4. mesto v državi je osvojila Nataša Lukić iz 1. b, že omenjeno pa je na 

državnem tekmovanju osvojila srebrno priznanje tudi Tjaša Pirnar iz 3. B 
 

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki 

Mentorica: Majda Simonič, prof. 
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Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje je letos sodelovalo 12 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije. 

Skupni naslov tekmovanja na drugi stopnji je bil KO TE TEMNA SNOV DVIGNE NA PRSTE, 

dijaki pa so brali za šolsko tekmovanje roman Marka Sosiča Balerina, balerina, za področno in 

državno pa še zgodbe Mojce Kumerdej z naslovom Temna snov. Poleg leposlovja  so dijaki brali še 

razpisano dodatno strokovno gradivo. Na srečanjih smo se pogovarjali o vsebini, izmenjavali mnenja 

ter pregledovali strokovno literaturo. Bronasta priznanja je osvojilo pet tekmovalcev. 
 

Na področno tekmovanje sta se uvrstili Nataša Lukić in Breda Kastelic. Srebrno priznanje je osvojila 

Nataša Lukić ter se uvrstila na državno tekmovanje, kjer je s 4. mestom osvojila zlato 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 (5 ur), za regijsko 

tekmovanje 2 uri skupaj, sicer pa individualno med odmori. Dijaki so brali že zgoraj omenjeni deli; 

najprej Dolenčev roman Vampir z Gorjancev, nato Bulgakovov roman Mojster in Margareta, za 

državno pa ponovno oba skupaj in veliko strokovne literature.  

Na šolskem je tekmovalo samo 7 dijakinj; bronasto priznanje so osvojile 3 že zgoraj omenjene 

dijakinje, na regijsko so lahko šle trekmovat 3 in so srebrno priznanje osvojile  Tjaša Pirnar, Lucija 

Zaletel in Manca Andolšek, državnega tekmovanja pa se je udeležila Tjaša Pirnar. 
 

Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem sem tudi ocenjevala.  
 

Sodelovanje pri odprtju prenovljene knjižnice Ivančna Gorica 

Mentorica: Vesna Celarc 
 

V petek, 1. decembra 2017, so odprli prenovljeno Knjižnico Ivančna Gorica. Med sodelujočimi v 

programu je bil tudi dijak Gašper Herman. 
 

Lektoriranje, članki, nadomeščanje 

Vse leto sva prof. Vesna Celarc in Breda Kramar glede na zahteve ravnatelja in želje kolegov 

lektorirali različna besedila (Poročilo za preteklo šolsko leto, Načrt dela za novo šolsko leto, za objavo 

v glasilih, Iskrice, projektno nalogo maturantov ekonomistov, bilten za informativni dan …).  

O različnih dogodkih je predvsem Vesna Celarc pisala članke za občinsko glasilo Klasje. Po potrebi 

smo vse tri suplirale (med bolniško in drugo odsotnostjo).  
 

Udeležba na izobraževanjih 

V petek, 22. septembra 2017, se je Vesna Celarc udeležila slavističnega kongresa v Ljubljani, Breda 

Kramar pa Rokusove predstavitve novih oz. prenovljenih učbenikov za jezik. 
 

Urejanje spletne učilnice 

Vesna Celarc 
 

Celo šolsko leto je urejala spletno učilnico za oba oddelka 2. letnika gimnazije in za 3. a-oddelek. 

Objavljala je izbirna besedila, odlomke, navodila ipd. za domače naloge, interpretacijo, literarne 

naloge ... Dijaki so reševali različne jezikovne kvize, ankete in oddajali naloge preko e-učilnice. 
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE 
VZGOJE 
 
Vodja: Simon Bregar 
Člana: Franci Pajk  

Za ŠVK je zadolžen Simon Bregar. 
  
Osnovni program in program izbirnih športov 

V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v oddelkih 4. a in 4. b  uporabili 

sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje, in sicer smo dijakom preko celega leta 

ponudili na izbiro več športnih dejavnosti, ki smo jih realizirali izven šole, po koncu pouka. Ponudili 

smo jim plavanje, drsanje, bovling, pohodništvo, ogled športne prireditve, fitnes.  Dijaki so se 

izpopolnjevali, nadgrajevali znanje oz. pridobivali novo.  
  

Evalvacija kaže, da te oblike in metode dela nalagajo učiteljem veliko več dela, a so obenem za dijake 

zanimive in priporočljive, saj se seznanijo z zelo različnimi, pestrimi gibalnimi dejavnostmi. 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.   
 

Kurikularne povezave in timski pouk ŠPORTNE VZGOJE v programu GIMNAZIJA v š. l. 2017/18 
Datum Naslov KP Učitelj/pr. enota Razred Št. ur 

Preko celega šol. leta Izbirni šport Simon Bregar, Franci Pajk 4. a, b 30 
 

Redni pouk smo izvedli po programu in dosegli dober odstotek realizacije.  Ob koncu šolskega leta bi 

bilo dobro, če nisva oba člana aktiva istočasno na maturi, da lahko realiziramo še kako uro pouka, če   

bo to potrebno. V predpisanem roku smo izvedli in oddali rezultate testiranj za športno-vzgojni karton 

in tudi že prejeli evalvacijo rezultatov oz.  povratne informacije. V celoti so dosegli zelo dobre 

rezultate v primerjavi z ostalo slovensko srednješolsko populacijo.  
  
Skupine pri športni vzgoji 

Skupine pri športni vzgoji so številčno primerne, razen skupine 2. A, b –  dekleta, kjer je 

skupina prevelika in je težko kvalitetno izpeljati zastavljeni program.  

Predlagamo plačilo dodatne skupine iz dohodka telovadnice ali šolskega sklada.  
  

Rekreativni odmor 

Tudi v tem šolskem letu smo v  glavnem odmoru odprli vrata telovadnice za rekreacijo od oktobra  do 

maja od torka do petka (vsak dan je bil v telovadnici dežuren eden od profesorjev športne vzgoje).  

 
Projekti 

Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 

 projektu »Josip Jurčič in njegov čas« za 2. letnik gimnazije, pri katerem sva sodelovala tudi 

učitelja ŠVZ in izvedla športni dan 3. 3. 2018. 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 latinoameriških in standardnih plesov pod 

mentorstvom Marije Majzelj-Oven. 
 medpredmetno sodelovanje – POS in ŠVZ – rekreacija v učnem podjetju, 24. 4. 2018, korektivna 

gimnastika, odbojka, Simon Bregar in Jožica Strmole. 
 Zdrav življenjski slog – vzdržljivostna vadba, 24. 4. 2018 –  vzdržljivostni tek: Simon Bregar, 

Boris Osolnik, Franci Pajk (2. in 3. letnik gimnazije). 
 Spoznavno-športni dan za 1. letnike gimnazije, 14. 9. 2017 – Čateške Toplice: Boris Osolnik, 

Simon Bregar, Franci Pajk. 
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 Medšolsko športno sodelovanje z Gimnazijo Litija – nogometna tekma med ekipo Gimnazije 

Litija in ekipo SŠ Ivančna Gorica, 8. 12. 2017 v Litiji: Simon Bregar in Mitja Strmec (Gimnazija 

Litija).  

 

 Ogled okoljevarstvenega filma z močnim socialnim in umetniškim sporočilom za vse dijake naše 

šole, 26. 4. 2018 – Simon Bregar. 

 

Tekmovanja 

Vsa tekmovanja in doseženi rezultati v tem šolskem letu so zapisani v naslednji preglednici. 

PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto,   26. 9. 2017, 

mentor:  Simon Bregar.  DIJAKI: 6. mesto, DIJAKINJE:  6.  mesto. 
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Brežice,  22. 11. 2017, 5.–7. mesto, 

mentor:  Simon Bregar. 
PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, 14. 12. 2017, Novo mesto, 4. mesto,  mentor 

Franci Pajk. 
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE,  16. 1. 2018, Novo mesto, 5.–

8. mesto, mentor Simon Bregar. 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, državno prvenstvo za srednje šole, 11. 4. 2018, Ljubljana. 

STANDARDNI PLESI: 1. mesto Neža Oven in Nejc Bavdek; LATINOMERIŠKI PLESI:  1.mesto 

Neža Oven in Nejc Bavdek, mentorica Marija Majzelj-Oven. 
PODROČNO POSAMIČNO ATLETSKO, 8. 5. 2018, dijaki – štafeta 4x100 m. – 4. mesto (Žan 

Perko, Julij Kramar, Matevž Ilar, Ibro Hodžić), Novo mesto, spremljevalec Franci Pajk. 
FINALNO DRŽAVNO POSAMIČNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, 16. 5. 2018 

– Maribor,  spremljevalec Franci Pajk; štafeta 4x100 metrov v postavi: Žan Perko, Julij Kramar, 

Matevž Ilar, Ibro Hodžić in rezerva Gašper Herman: 11. mesto v državi.  

 

  

Športni dnevi 

V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje športne dneve: 
Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 
14.  9. 

2017 
1. letnik  Čateške toplice - plavanje ter vodne in obvodne aktivnosti (Simon 

Bregar) – Spoznavno-športni dan 
20. 9. 

2017 
4. a, b, d 
  

Bohinj – adrenalinski park, veslanje, jahanje, plezanje (Franci Pajk)  

16. 2. 

2018 
1.a, b in 3.a, b, d Smučanje na Krvavcu, drsanje in plavanje v Ljubljani (Simon 

Bregar, Franci Pajk, Mojca Konda, Irena Mori, Matko Peteh in Anja 

Šmajdek) 
3. 3. 

2018 
2. letnik Jurčičev pohod (Simon Bregar, Franci Pajk) 

31. 5. 

2018 
vsi letniki, razen 

zaključnih 
Športne igre in pohod (Simon Bregar, Franci Pajk, Vesna Celarc, 

Igor Gruden, Boris Osolnik) 
  

Športne vsebine v programih 

Avg./sept. 2017 zaključni letnik Maturantska ekskurzija  
Okt., nov. 2017 zaključni letnik Vaje za mat. ples, mat. ples  
September 2017 prvi in zaključni letniki Spoznavno popoldne in adrenalinski park 
Marec 2018 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, 38  ur, 
 košarka dijaki –  Franci Pajk, 15  ur, 
 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, 2 uri, 



Poročila aktivov 

Letno poročilo 2017/18 39 

 odbojka vsi – Simon Bregar, 19 ur. 

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

ob petkih zvečer – 40 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  
  
Dodatne dejavnosti  

14. 09. 2017  SPOZNAVNO POPOLDNE  za dijake prvih letnikov v Čateških toplicah, učitelji 

športne vzgoje Simon Bregar, Franci Pajk, in Boris Osolnik. 

9. in 10. 2. 2018 TRŽNICA NA INFORMATIVNEM DNEVU, predstavitev športnih uspehov 

dijakov naše šole in gradiva s sliko, rekviziti, aktualnimi informacijami in klepetom »v živo«, Franci 

Pajk in Simon Bregar. 
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, PROJEKTI, 
NATEČAJI, OIV IN ID TER DRUGE DEJAVNOSTI 

Prireditve in proslave 

Preglednica 36: Prireditve in proslave v š. l. 2017/18 

DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

5. december 2017 Pričnimo praznični december Vesna Celarc  

7. februar 2018 Proslava ob kulturnem prazniku Vesna Celarc  

9. marec  2018   Srečanje z novinarji in 

znanstveniki z naše šole 

Milan Jevnikar    

11. april 2018 Maturantski ples Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 4. 

letnikov 

16. maj 2018 Koncert pevskega zbora  Milan Jevnikar   

21. maj 2018 Slovo maturantov razredniki 4. letnikov  

18. junij 2018 Sodelovanje na Taboru pevskih 

zborov 

Milan Jevnikar  

6. julij 2018 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Igor Gruden Dragica Eržen 

11. julij 2018 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Mojca Saje Kušar, 

Maja Zajc Kalar 

 

 

 Koordinatorica za kulturne dejavnosti: 

Vesna Celarc, prof. 

 

PRIREDITEV  PRIČNIMO PRAZNIČNI DECEMBER 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Prireditev Pričnimo praznični december je bila v torek, 5. decembra 2017, ob 17. uri v avli šole. Gostja 

večera je bila pevka Nina Pušlar, ki je zapela tri svoje uspešnice, v pogovoru z dijakom Julijem 

Kramarjem pa povedal nekaj svojih spominov na šolo, z veseljem pa je odgovarjala tudi na druga 

vprašanja. Prireditev so vodile Zara Rijavec, Manca Kramar, Laura Sila in Neja Podržaj,  

V glasbenem programu pa so sodelovali tudi violinisti Ana Blaževič Arko, Brina Omahen, Nika Škoda 

in Luka Plevnik ter Neža Novak, Nejc Bavdek in Martin Meglič. Po prireditvi je bil novoletni bazar, ki 

so ga pripravili dijaki vseh letnikov. 

 

NOVOLETNI BAZAR 
Koordinatorica: Dragica Eržen 

 

Na novoletni bazar, ki je potekal 5. decembra 2017 po prireditvi,  so se dijaki vseh oddelkov 

pripravljali v prvih dneh decembra, nekateri že tudi prej. Pred prireditvijo so postavili stojnice, jih 

okrasili in razstavili svoje izdelke. Ponudba je bila pestra, izbirali smo lahko vse od okusnih piškotov 

in tort do lesenih metuljčkov ali pa smo zaigrali tombolo. Vsak oddelek si je izbral svojo taktiko 
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ponudbe svojih izdelkov. Na bazarju smo sodelovali tudi profesorji z voščilnicami, adventnimi venčki 

in drugimi izdelki.  

Zbrali smo 1837,16 evrov prostovoljnih prispevkov. Na dijaški skupnosti šole so se odločili, da se 

prostovoljni prispevki namenijo za prenovo čitalnice in dijakinji Anamariji, ki je gibalno ovirana, za 

prenovo stanovanja.  

 
PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Proslava ob kulturnem prazniku je bila v sredo,7. februarja 2018,  v avli šole. Vodili so jo Nika 

Bregar, Petra Jerič in Klemen Grčman. O prazniku sta spregovorila ravnatelj šole Milan Jevnikar in 

dijakinja maturantka Lučka Zaletelj. Sodelovali so mešani pevski zbor in plesalci šole ter Nika Bregar, 

Petra Jerič, Laura Sila, Kaja Smrekar in lana Marolt. Igralci Manca Kramar, Ana Blaževič Arko, Julij 

Kramar in Gašper Herman so uprizorili igrico z naslovom Prešeren in Čop o sodobnem pesniku in 

njegovem prijatelju.  V glasbenem delu so nastopali Nika Škoda, Ana Blaževič Arko in Brina Omahen 

ter Ibro Hodžič, Nejc Bavdek in Martin Meglič.  
 

Ob kulturnem prazniku so prejeli posebna priznanja za štiriletno delovanje na kulturnem področju 

dijaki maturanti. Leto so bili dobitniki teh priznanj: Lucija Balant, Miha Janežič, Klara Lampret, Tjaša 

Mrvar, Valentin Pavšek, Lucija Zaletel, Žiga Rapuš in Nika Žlajpah. 

 

DAN ŠOLE – SREČANJE Z NOVINARJI IN ZNANSTVENIKI Z NAŠE ŠOLE 
Koordinator: Milan Jevnikar 
 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica praznuje dan šole s počastitvijo Jurčičevega rojstnega dne. 

Ker je tedaj običajno Jurčičev pohod, praznovanje organiziramo en teden kasneje, letos je bilo to v 

petek, 9. 3. 2018, ob 17.30 v šolski predavalnici. Pripravili smo okroglo mizo z našimi nekdanjimi 

dijaki, novinarji in znantveniki,  ki so v šolsko predavalnico privabili veliko množico dijakov in 

profesorjev in tudi kar nekaj staršev. 

 
Obiskovalci so napolnili predavalnico 

 

Okrogla miza z našimi nekdanjimi dijaki, uspešnimi novinarji Darjo Groznik, Urošem Slakom in Janjo 

Ambrožič ter univerzitetnimi profesorji in znanstveniki dr. Jernejem Zupančičem, dr. Markom 

Košakom in dr. Boštjanom Genoriem pred polno predavalnico srednje šole je bila prava učna ura o 

tem, kaj srednja šola pomeni za mladega človeka, kako neizbrisno se zasidra v dušo za vedno. Naši 

dijaki iz let 1982 do 2003, danes pa prepoznavni in ugledni novinarji in znanstveniki, so nam pod 

vodstvom gospe Darje Groznik odstrli svoj pogled in spomine na srednješolska leta v Srednji šoli 

Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. 
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Dr. Marko Košak, mag. Uroš Slak, Darja Groznik, dr. Jernej Zupančič, Janja Ambrožič, dr. Boštjan 

Genorio in ravnatelj Milan Jevnikar 

 

Toliko lepih besed o šoli, ki jo soustvarjamo mnogi že več kot tri desetletja, ne slišimo prav pogosto. 

Škoda, da jih ni slišalo več staršev devetošolcev, ki se odločajo za srednjo šolo. Za naše goste okrogle 

mize, ki so v šolo prihajali iz Ambrusa, Višnje Gore, Ivančne Gorice, Stične in Grosuplja tedaj ni bilo 

nobene dileme. Gimnazija Stična oz. pozneje Srednja šola Josipa Jurčiča je bila zanje prva izbira in 

nikoli niso obžalovali te odločitve. 

 

In še dva odmeva … 

 

 

Dr. Jernej Zupančič: »Meni osebno je bil pogled na zvedavo mladino (to 
se hitro opazi) dokaz, da kot šola delujete kompaktno in človeško toplo, 
domače, a dovolj zahtevno, da generacije izvlečejo iz sebe najboljše. 
Samo tako naprej!« 

 

 
Dr. Marko Košak: »Iskreno tudi upam, da bodo vsi napori, ki jih vlagate v 
delovanje Srednje šole Josipa Jurčiča, poplačani z dovolj velikim vpisom 
ter da bo šola nadaljevala bogato tradicijo stiške gimnazije ter še naprej 
ostajala izobraževalno, kulturno in intelektualno središče tega dela 
Dolenjske.« 

 

 

 

KONCERT PEVSKEGA ZBORA  
Zborovodja: Milan Jevnikar 

 

Kot že vrsto let doslej smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica tudi letošnje dneve kulture v 

Občini Ivančna Gorica sredi maja obogatili s tradicionalnim letnim koncertom. Letos so se na 

koncertu v sredo, 16. maja, Mladinskemu mešanemu pevskemu zboru pridružili še dijaki violinisti in 

dijakinje flavtistke, ki obiskujejo Glasbeno šolo Grosuplje. 
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Pred skoraj polno dvorano so se vrstile zborovske pesmi izmenjaje z instrumentalnimi vložki. Zbor je 

zapel 17 pesmi, večino slovenskih narodnih, instrumentalisti pa so zaigrali 5 skladb.  
 

Med zborovskimi skladbami, uveljavljenimi in prepoznavnimi slovenskimi narodnimi pesmimi, kot so 

Pa se sliš', Pod oknom, Stoji mi polje, Po jezeru, Bratci veseli, Dajte, dajte … so bile tudi slovenska 

popevka v zborovski priredbi in dve sodobnejši angleški zborovski skladbi.  
 

Pri nekaj skladbah je imel zbor za podporo odlično pianistko Danijelo Slana, ki je sicer tudi 

sopranistka šolskega zbora. Nastop sta tradicionalno vodila voditelja tretješolca Iza  in Julij, 

obiskovalci pa so dobili tudi ličen koncertni list, s katerim so spremljali nastop. 
 

Priča smo bili zelo lepemu glasbenemu dogodku, ki ga je posebej oplemenitila mladost nastopajočih. 

Izredno lepo je bilo videti toliko mladih pevcev, ki so z navdušenjem in zelo ubrano sledili zborovodji 

Milanu Jevnikarju. Zagotovo se v našemu okolju ni bati, da bi slovenska ljudska in narodna pesem 

zamrli, dokler bomo imeli toliko navdušenih mladih pevcev.  

 

SLOVO MATURANTOV 

Koordinatorici: Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar 
 

V ponedeljek, 21. maja 2018, so dijaki 64. generacije maturantov naše gimnazije prejeli spričevala 

zaključnega letnika. Priložnostni program so maturanti začeli s tradicionalno zasaditvijo drevesca v 

šolskem atriju, nadaljevali pa v osrednjem prostoru šole. Anamarija Virant je z nagovorom predstavila 

delo in življenje letošnjih maturantov in se zahvalila delavcem šole. Po maturantski himni so se s 

predstavitvenim filmom nižjim letnikom predstavili dijaki 4. a, z udarno pevsko točko pa dijaki 4. b. 

Sledila je tradicionalna predaja ključa, ki so jo z izvirnimi točkami izvedli dijaki 4. d in ključ predali 

dijakom 3.a. 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 pa so 

četrtošolci zaplesali maturantsko četvorko pred šolo in pred gosti – predstavniki občine Ivančna 

Gorica, dijaki in profesorskim zborom.    

 

PRIREDITEV OB PODELITVI SPRIČEVAL IN DNEVU DRŽAVNOSTI 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v petek, 22. junija 2018, ob 8.30 

v avli šole. Prireditev sta vodila Neja Podržaj in Gašper Herman, o pomenu državnega praznika je 

spregovorila Tjaša Pirnar, dijakinja 3. b. Po nagovoru ravnatelja Milana Jevnikarja so v  kulturnem 

programu sodelovali pevski zbor šole s himno in še eno pesmijo ter harmonikarja Gašper  Struna in 

Ibro Hodžič. Dijaki 2. b in 3. a  pa so povedali nekaj zanimivih in zabavnih utrinkov, ki so jih doživeli 

med poukom in izven njega. Odlični dijaki in tisti, ki so prejeli zlata priznanja v državnem merilu, ter 

Jurčičevi nagrajenci pa so prejeli nagrade in priznanja. 
 

Posebni gostje so bili člani Rotary kluba iz Grosupljega. Petim dijakom pod mentorstvom Vide 

Hočevar, Borisa Osolnika in Mojce Konda so podelili štipendije za dve seminarski nalogi. Predsednik 

kluba Mirko Marinčič je spregovoril nekaj besed o delovanju in odločitvi za štipendije, posebej pa je 

pohvalil sodelujoče dijake. 

 

PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE MATURE 
Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Dragica Eržen 
 

Dijakinjam in dijakom programa ekonomski tehnik smo v petek, 6. 7. 2018, podelili spričevala 

poklicne mature. Prireditev je vodil razrednik 4. d Igor Gruden, z zanimivo tujejezično točko pa je 

sodeloval celoten razred. 

Po ravnateljev nagovoru smo slovesno podelili spričevala poklicne mature ter srebrno Jurčičevo 

nagrado. Zlata maturantka Manca Andolšek se je v imenu maturantov zahvalila vsem profesorjem in 

delavcem šole.  
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Po končani prireditvi so dijaki prejeli še spominsko fotografijo generacije poklicnih maturantov 2018 

in se pred dokončnim slovesom od naše šole s svojimi profesorji še zadnjič zadržali na prijetnem 

klepetu.  

 

PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 
Koordinatorici: Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar 
 

Podelitev spričeval splošne mature je bila v sredo, 11. julija 2018, ob 10. uri v avli šole. Priložnostni 

program je povezovala zlata maturantka Tina Perko. Z rezultati mature je zbrane maturante, profesorje 

in nekaj staršev seznanil ravnatelj, pohvalil vse dijake za lep uspeh in predstavil zlati maturantki 

generacije 2018 – Anamarijo Papež in Tino Perko, dijakinji 4. b. Neža Kralj, dijakinja 4. a, se je v 

imenu maturantov poslovila od Srednje šole Josipa Jurčiča z zahvalo profesorskemu zboru in vsem 

delavcem šole. Predsednica Komisije za Jurčičeva priznanja in nagrade je skupaj z ravnateljem in 

predsednico sveta šole obema izročila tudi najvišji nagradi naše šole – zlati Jurčičevi nagradi. 

Slavnostno podelitev spričeval splošne mature je obogatil pianist Tine Likovič, zaključili pa smo jo s 

podelitvijo spričeval in slikanjem generacije maturantov 2018.   
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Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentor: Simon Bregar 
 

V letošnjem šolskem letu smo na naši šoli tretje leto izvajali dejavnosti ekovrtnarskega krožka. 

Dejavnosti so tudi letos potekale v okviru slovenskega projekta Slovenski šolski ekovrtovi.  Naša šola 

je formalna članica tega projekta.  

Dejavnosti se je redno ali občasno udeleževalo 8 dijakov in dijakinj naše šole (Vid Topolovec 

Klemenčič, Žiga Rapuš in Miha Janežič, vsi 4. letnik gimnazije, ter Neža Okorn, Lana Benčan, Nika 

Kaurin, Manca Kepa in Lara Jerlah, vse dijakinje 1. letnika gimnazije). Usmerjal sem jih mentor 

Simon Bregar.  

Dejavnosti našega krožka so vključevale teoretični pouk in predvsem praktično delo na vrtu.  

Tako kot lani smo najprej naredili okvirni načrt celoletnega dela.  

Na šolskem ekovrtu imamo postavljeni dve visoki gredi, dve stari cvetlični gredici in dve novi –  

letošnji – ter nekaj sadnih oz. okrasnih dreves oz. grmov.  Letos smo se nekoliko posvetili tudi 

urejanju šolskega ribnika.  

Vsebine realiziranega dela:   

- zasaditev divje češnje in cepitev nove sorte Stella, 

- nekaj teorije o trajnostnem razvoju (kaj je, kaj pomeni za ohranitev našega planeta, 

kompostiranje, kolobarjenje,  nekaj o permakulturi, visokih gredah … , 

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 

- praktično delo na visokih gredah –  dodajanje zemlje in komposta, presaditev trajnic, priprava 

zemlje pred sajenjem ter sajenje oz. setev rastlin v grede, dognojevanje, načini zalivanja, 

odstranjevanje plevela …. Na prvi gredici smo kot lani razdelili grede na 4 poljine – gredice, 

kjer izvajamo kolobarjenje. 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 podlage – praktično delo, 

- ureditev in zasaditev novih dveh cvetličnih gredic, 

- urejanje in oskrba rastlin, ki so zasajene na posameznih gredicah, 

- ogled okoljevarstvenega dokumentarnega filma Wasteland,  

- očiščenje obstoječega ribnika, 

- dopolnjevanje kompostnega kupa in 

- urejanje nove gomilaste zelenjavne gredice. 

Dijaki so bili tudi letos pri urah krožka zelo dejavni, zato se jim lepo zahvaljujem. Še posebej sem 

vesel, da se  je krožku pridružilo pet dijakinj iz 1. letnika.  

Tako kot lani smo se dogovorili, 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, ki jih letos nismo uspeli uresničiti:  

 
- dokončno oblikovanje gomilaste visoke grede, 

- postavitev strežnika za vodo, 

- dokončna oživitev in ureditev ribnika, 

- postavitev vrtne lope,  

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel. 

 
Poročilo o plesni dejavnosti na šoli 
Mentorica plesne dejavnosti: Marija Majzelj-Oven 
 

S plesom nad šolskim stresom so se v šolskem letu 2017/2018 ukvarjali naslednji dijaki in dijakinje: 

1. Neža Novak   3. b 

2. Nejc Bavdek   3. b 
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3. Karin Oven    4. b 

4. Miha Janežič   4. b 

5. Jerca Gorenc   1. a 

6. Ibro Hodžić   2. a 

7. Barbara Budisavljević  2. a 

8. Arber Ramadani   2. a 

9. Gaja Kovačič   2. a 

10. Gašper Herman   2. a 

11. Barbara Glavan   2. a 
 

Vaje smo imeli v popoldanskem času, 7, 8., 9. uro  v  1.  in v 2. polletju,  in sicer zelo različno, 

odvisno od sprememb urnika,  priprav na nastope in  individualnih vaj  oz. priprav na posebne nastope 

najboljših  dveh  plesnih parov 3. in  4. letnika. 
 

Z vajami smo začeli 14. septembra 2017 in med šolskim letom popestrili šolske in izvenšolske 

prireditve. V plesni učilnici je bilo realiziranih  68 ur.  
 

Ob  dnevu samostojnosti in podelitvi priznanj najboljšim športnikom leta v bčini Ivančna Gorica sta 

nastopala v dvorani OŠ Stična dva najbolj izkušena plesna para šole, Miha in Karin ter Nejc in Neža. 

Za nastop ob slovenskem kulturnem prazniku 7. 2. v športni dvorani OŠ Stična smo dalj časa  vadili  

posebno koreografijo  na glasbo v ritmu počasnega jivea  Prešernovo Judovsko dekle.  Z najmlajšimi 

plesalci sta sodelovala na  nastopu  Miha Janežič in Karin Oven. Generalko za ta nastop so imeli 

plesalci  s to točko na šolski prireditvi naše šole istega dne dopoldne. 
 

Nejc Bavdek in Neža Novak sta imela nekaj individualnih ur, ker sta se želela  izpopolniti v plesu. Sta 

izredno nadarjena plesalca, ki znata publiko ogreti z različnimi ritmi. Tako sta v letošnjem letu imela 

kar nekaj solo nastopov,  in sicer  na informativnem dnevu 10. 2., ko sta zaplesala  R&R bodočim 

dijakom naše šole,  pari iz drugega letnika pa so jih zaplesali zelo popularen ples bachato. Nejc in 

Neža sta kar  nekaj plesov namenila  nemškim in slovenskim učencem in dijakom v izmenjavi in 

njihovim  mentorjem ter spremljevalcem  v marcu 2018. V ritmu salse  pa sta 14. 6. 2018 zaplesala na 

povabilo devetošolcev na  valeti  OŠ Louisa Adamiča  v Grosuplju.  

Nejc Bavdek in Neža Novak  iz 3. b  sta  11. 4. 2018  na državnem tekmovanju  Šolskega plesnega 

festivala, ki je potekalo  v prostorih plesne šole Kazina v Ljubljani, osvojila   prvo mesto v standardnih 

plesih (angleški valček, tango in quickstep) in 1. mesto v latinoameriških plesih (ča-ča, samba, 

R&R).Z obema prvima mestoma  sta Nejc in Neža  DVAKRATNA DRŽAVNA  PRVAKA IN NAJ 

SREDNJEŠOLSKI PLESNI PAR SLOVENIJE. 

Ostali  plesni pari zaradi  neizkušenosti in  manj treningov niso več nastopali in tudi tekmovali ne, so 

se pa se učili  plesnih koreografij različnih plesov vse leto in tudi v juniju, ko so bili zaradi zaključenih 

ocen pri šolskih predmetih bolj sproščeni na plesu. 
 

Škoda, da ples ni del gimnazijskega predmetnika, saj je  del splošne izobrazbe in pozitivno vpliva na 

psihofizični, socialni, in kulturni razvoj mladostnika. 

 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden 
 

V šolskem letu 2017/2018 smo izdali tri številke Iskric, ena, oktobrska, je bila namenjena diseminaciji 

projekta Erasmus plus, drugi dve v maju pa sta bili redni številki. 

V prvi so dijaki, ki so sodelovali v projektu v Italiji, 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 14 dijakov in 3 učitelji. Seveda 

je bilo število drugih sodelujočih in pišočih še večje, svoje so prispevali tudi učitelji in lektorice za 

slovenščino in tuje jezike. Ena številka je bila namenjena dokumentiranju projekta časopisa Dnevnik 

Obrazi prihodnosti, druga pa Evropski uniji in dnevu Evrope.  

Prva številka je bila izdana v oktobru 2017, drugi dve pa v maju 2018. 
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Člani našega uredništva so se udeležili 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 

2018 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. Pripravili 

smo tudi nekaj zahtevnih in zanimivih eksperimentov.  

 

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 
 

V okviru krožka smo se pripravljali za regijsko in državno tekmovanje iz fizike.  
 

Gledališka skupina 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Gledališka skupina je v letošnjem šolskem letu pripravila krajšo priložnostno uprizoritev  z naslovom 

Prešeren in Čop, ki so jo igralci uprizorile ob kulturnem prazniku. V komični igri so sodelovali Manca 

Kramar in Ana Blaževič Arko ter Julij Kramar in Gašper Herman. 

 
Šolski pevski zbor 
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar 
 

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, občasno pa smo postavili tudi fantovski 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 35, 22 deklet in 13 fantov. 

Zbor je v šoli nastopil trikrat: na proslavi za kulturni praznik v februarju, ob podelitvi spričeval ter 

seveda na koncertu, o katerem poročamo posebej. 

Zbor je izven šole sodeloval na dobrodelnem koncertu v Zagradcu 12. 5. 2018, kjer smo prepevali 

skupaj z domačima pevskima zboroma za našega sošolca Leona Mirtiča, ki se je hudo poškodoval v 

avtomobilski nesreči. V nedeljo,  17. 6. 2018, smo v Šerntvidu pri Stični sodelovali na 49. taboru 

slovenskih pevskih zborov. Na medobčinski reviji letos nismo sodelovali. 
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Pevske vaje so bile redno vsak teden ob torkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni 

obseg dela preko 70 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. 

 

Krožek ruščine 
Mentorica: Irena Mori 
 

Krožek ruščine je v šolskem letu 2017/2018 obiskovalo šest dijakov programa gimnazija: Martina 

Bošnjaković (2. a), Enja Sever (2. a) , Tevž Gabrijel (3. b), Ana Blažavič Arko (3. a), Jan Hrovat (3. a) 

in Jan Kavaš (3. a). 

Srečevali smo se pred poukom in občasno 7. šolsko uro ter realizirali 59 ur.  

Tudi  letos smo delali po učbeniku Ruščina – korak za korakom. Z začetniki smo se naučili osnov 

ruskega jezika, v 2. in 3. skupini pa smo nadgradili znanje prejšnjih let. 

 

Angleški dramski krožek ''Drama Club'' 
Mentorica: Maja Zajc Kalar 
 

V letošnjem šolskem letu smo se srečevali z dijaki v gledališkem krožku angleškega jezika in se 

spoznavali z dvema igrama – sodobno in satirično priredbo ''Hansel and Gretel'' (Dom Deluise) in 

''Romeo and Juliet'': A Highschool Drama''. Sodelovali so: Neža Okorn, 1.a, Barbara Glavan in 

Patricija Končar, 2. a, Mojca Živa Kramar, 2.b, Neja Podržaj, 2. b, Lara Miklavčič, 2. b, Laura Sila, 2. 

b, Kaja Smrekar, 2. b, Simon Babnik, 4. b, Valentin Pavšek, 4. b, in Žiga Rapuš, 4. b. 

 
Nemški krožek ''Vom Lesen zum Erzählen'' 
Mentorica: Maja Zajc Kalar 
 

V letošnjem šolskem letu smo se z dijaki srečevali tudi pri krožku nemščine. Prijetna srečanja so bila 

namenjena delu s teksti in slikovnim gradivom, pa tudi z glasbo. Spoznavali smo znamenitosti nemško 

govorečih dežel, problematiko priseljencev skozi sodobno glasbo oz. glasbene skupine, se poglobljeno 

spoznavali z nemškim jezikom in njegovim pomenom v času romantike ob spoznavanju pravljic. 

Samostojno in neklasično delo, zanimive pripravljene ppt predstavitve, glasba in videi so prispevali k 

pestrim srečanjem. Namen krožka je tudi pogovor oz. diskusije na obravnavano tematiko. Sodelovali 

so: Nika Kaurin, 1. a, Amina Bajrektarević, 2. b, Nika Škoda, 2. b, Patricija Končar, 2. a. 

 

Realizacija športnih krožkov  
Pripravil: Simon Bregar 
 

V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 
 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 38  ur, 
 košarka dijaki –  Franci Pajk, 15  ur, 
 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, 2 uri, 
 odbojka vsi – Simon Bregar, 19 ur. 
 

Pri krožku malega nogometa smo odigrali tudi dve prijateljski tekmi.  Novembra smo povabili dijake 

Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Višnje Gore, decembra pa smo gostovali v Litji, kjer smo 

odigrali tekmo z dijaki z Gimnazije Litija.  Z ekipo deklet, ki je hodila k odbojkarskem krožku, pa smo 

odigrali prijateljsko tekmo z učenkami OŠ Stična.  
  

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

ob petkih zvečer –  40 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  
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Ekskurzije 
 
Strokovna medpredmetna ekskurzija v Belo krajino  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

Strokovna ekskurzija je v 3. letniku gimnazije sestavni del pouka, v 4. letniku gimnazije pa obvezni 

sestavni del interne ocene pri maturitetnem predmetu geografija in zgodovina. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti JV Dolenjske z Belo krajino, 

 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora, 

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo ter vodenje ekskurzije, 

 spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo Bele krajine, 

 samostojna priprava na ekskurzijo na osnovi pisnih in elektronskih virov ter njeno vodenje in 

posredovanja informacij sošolcem, 

 spoznavanje del M. Jarca, O. Župančiča, J. Dularja, L. Krakarja, P. Golie, S. Šalija in 

upodobitve Dolenjske ter Bele krajine v njihovih delih. 

Izvedba dejavnosti je bila 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, 

- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava 

spremljevalcev na spremstvo dijakov…), 

- priprava dijakov na ekskurzijo (podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, 

obnašanjem…). 

B. Izvedba ekskurzije na trasi (postanki so podčrtani!): Ivančna Gorica - Dvor (ogled ostankov fužin 

in kanjona Krke) - Soteska - Črmošnjice - Lokve (ogled spomenika komandantu Stanetu) - Črnomelj 

(sprehod skozi mestno jedro) - Tribuče - Bojanci (ogled nagrobnih spomenikov na vaškem 

pokopališču) - Vinica (ogled Župančičeve rojstne hiše in rečne terase reke Kolpe) - Pusti Gradac 

(ogled okljuka Lahinje) – Dragatuš - Kanižarica (kosilo) - Gradac - Kučar - Otok (letalo DC 3) - 

Metlika (ogled Belokranjskega muzej, sprehod skozi staro mestno jedro). Prihod v Ivančno Gorico 

okrog 19.00. 

Ekskurzijo so na osnovi poročil v kar največji meri vodili dijaki sami; organizator je še pred izvedbo 

pripravil načrt njihovega »nastopanja« v avtobusu. 

C. Poročila, analize, ovrednotenje dejavnosti 

Za izvedbo je bil izdelan še natančnejši plan! 

Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. letnika gimnazije in tisti dijaki 4. letnika gimnazije, ki so se 

pripravljali na maturo iz geografije in zgodovine.  

Organizator in strokovno vodenje ekskurzije:  Franc Grlica  

Strokovni izvajalci: Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in 

slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.  

Spremljevalci: Franc Grlica, Irena Mori, Jože Nosan, Vida Hočevar. 

Datum izvedbe: 20. marec in 27. marec 2018  

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  skladno z učnim načrtom. 

 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

Strokovna ekskurzija v Pomurje je bila načrtovana v 1. letniku gimnazije kot sestavni del pouka 

geografije in obveznih izbirnih vsebin.  

Ekskurzija ni bila izvedena. 
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Strokovna ekskurzija v Luko Koper  
Organizator ekskurzije: Franci Grlica 
 

Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje delovanja in pomena naše največje luke 

Organizator: Franc Grlica 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Simon Bregar, dr. Boris Osolnik  

Datum izvedbe: 13. oktober 2017 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

Ta ekskurzija je bila izvedena namesto ekskurzije v Trst, ker je bila večina dijakov v okviru izvedbe     

CSOD že v tem mestu v osnovni šoli, česar pri načrtovanju dejavnosti seveda nismo vedeli. 

 
Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan 
Organizator ekskurzije: Franci Grlica 
 

Udeleženci: dijaki 2. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje slovenske obale in procesov v priobalnem pasu 

Organizator: Franc Grlica 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Vesna Celarc, dr. Boris Osolnik, Darko Pandur  

Datum izvedbe: 5. oktober 2017 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

 
 

Medpredmetna strokovna ekskurzija v Sevnico 
Vodja ekskurzije: Jožica Strmole in Igor Gruden 
 

Dne 11. 10. 2017  smo izvedli strokovno ekskurzijo v Sevnico za vse letnike programa ekonomski 

tehnik. Najprej smo si ogledali podjetje, ki proizvaja pohištvo – Tom Mokronog, ki je zanimivo tudi z 

vidika delavskega soupravljanja. Obiskali smo še Kopitarno Sevnica in si ogledali proizvodni proces. 

Na koncu smo si ogledali še mesto in grad Sevnica, kjer smo imeli tudi strokovno vodenje. 

 

Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida 
Koordinatorica: Maja Zajc Kalar 
 

JESENSKA IZMENJAVA 

Dijaki in spremljevalci smo bili gostje Realschule Hirschaid od 16. do 20. oktobra 2017.  Ogledali 

smo si delo in življenje na srednji šoli, spoznali sam kraj Hirschaid, zlasti pa Bamberg in izjemni 

Bayreuth z bogato zgodovino in glasbeno zapuščino Richarda Wagnerja. Teden oz. pet dni so dijaki 

preživeli v družinah gostiteljev, spoznavali življenje, jezik in navade ljudi in aktivno sodelovali v 

strokovno pripravljenih dejavnostih gostiteljice gospe Regine Stoeckle Pook in pomočnikov. Gostitelji 

so poskrbeli za zanimiv teden in dejavnosti, s katerimi je 12 učencev OŠ Stična in 7 dijakov naše šole 

spoznavalo življenje in zgodovino mest – s kvizom in iskanjem znamenitosti, ogledom festivalskega 

Wagnerjevega Bayreutha, muzejev in kulturne dediščine slovitega Bamberga, ki je že od leta 1993 v 

večini pod UNESCO-vo zaščito kulturne dediščine. Izjemna izkušnja za mlade udeležence je znova 

potrdila pomen navezovanja stikov prek meja, rabo jezika in sproščeno in iskreno mladostno 

navdušenje. 

Udeleženci Lana Benčan, 1. a, Nika Kaurin, 1. a, Neža Okorn, 1. a, Manca Kepa, 1. b, Breda Kastelic, 

1. b, Barbara Glavan, 2. a, in Alen Možina, 3. d. 
 

SPOMLADANSKA IZMENJAVA – gostovanje učencev Realschule Hirschaid in njihovih 

spremljevacev 
 

Med 16. in 20. aprilom je potekala izmenjava z učenci iz Hirschaida – Realschule Hirschaid. Z dvema 

spremljevalcema nas je obiskalo dvajset učencev, ki so jih gostili učenci OŠ Stična in dijaki SŠ Josipa 
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Jurčiča. Poln teden doživetij, sonca in mladostne razigranosti je bil nepozaben. Gostom smo z delom v 

skupinah predstavili Ivančno Gorico, znamenitosti  Ljubljane in obiskali živalski vrt, lipicance v 

Lipici, Piran ter Portorož, prisostvovali pouku na šoli, izdelali plakate in predstavitve ter se srečali z 

županom občine Ivančna Gorica in njegovimi sodelavci. 

Jezikovno-kulturna izmenjava je izjemnega pomena za mladega človeka: krepi vezi med pobratenima 

občinama Hirschaid in Ivančna Gorica, omogoča mladim, da se srečajo z naravno in kulturno 

dediščino naše občine in Slovenije, utrjujejo jezikovno znanje, predvsem pa omogoča lepe in 

nepozabne trenutke mladostnih srečanj, ki z leti rastejo in ustvarjajo povezave med posamezniki in 

narodi. Pomemben vidik izmenjave je tudi oblikovanje vezi med učenci OŠ Stična in dijaki SŠ Josipa 

Jurčiča. Pristen stik z našo šolo, občino Ivančna Gorica, okoliškimi znamenitostmi in prijetnim 

obiskom našega glavnega mesta smo organizatorji z veseljem predstavili tudi spremljevacem nemških 

učencev. 

 

Strokovna ekskurzija na Dunaj, 1. in 2. decembra 2017 
Koordinatorica: Maja Zajc Kalar 
 

Izjemno strokovno pripravljena ekskurzija s predpripravo in delovnimi listi, ki so jih dijaki reševali 

tudi med samo ekskurzijo, je navdušila mlade in spremljevalce. Oplemenitena je bila z noto Slovencev 

in slovenstvom, ki je v preteklih stoletjih, pa tudi danes, soustvarjalo zgodovino nekoč mogočne 

monarhije in danes sodobne evropske države. Vpliv Slovencev smo udeleženci najprej začutili na 

dunajski univerzi ob slovitih slovenskih imenih, pa tudi v samem mestu, ki mu dajejo pečat tudi 

slovenski arhitekti. Strokoven ogled slovite opere je udeležencem omogočil vpogled v zakulisje in 

delavnice, v katerih nastajajo umetniške predstave, poizkusili so se v vlogi režirjev v studiih ORF in 

spoznavali – spet tudi slovensko – tragiko prve svetovne vojne v vojaškem muzeju. Pravi utrip Dunaja 

v adventu so dijaki izkusili v znamenitem Pratru, stolnici Svetega Štefana in centru mesta. Strokovno 

je ekskurzija prinesla dijakom naše šole vpogled v povezanost naše države s sosednjo, z nemškim 

jezikom in utripom velemesta v predprazničnih dneh, pomemben vidik v vzgoji mladega človeka pa je 

prispevala tudi značilna dunajska kulinarika, izvrstna nastanitev in druženje.  

Spremljevalci Milan Jevnikar, Marija Majzelj Oven, Mojca Saje Kušar, in Maja Zajc Kalar. 

Ekskurzije se je udeležilo 50 dijakov.  

 
Slovenistična ekskurzija po Cankarjevi Vrhniki 
Vodji ekskurzije: Breda Kramar, Vesna Celarc 
 

Za dijake 2. in 3. letnika smo kot običajno na dan pisanja maturitetnega eseja organizirali pouk 

slovenščine ob Cankarjevem letu, tj. 100-letnici smrti, na Vrhniki. Iz Ivančne Gorice smo se odpeljali 

ob 6.40, se vodeno sprehodili po Vrhniki in okolici (Sveta Trojica, Močilnik …) in si ogledali rojstno 

hišo na Klancu. 79 dijakov so spremljali profesorji: Celarc, Kramar, Pandur, Radoš in Potokar. 

Cilji so bili doseženi, ekskurzija je lepo potekala. V Iv. Gorico smo se vrnili ob 13. uri. 
 

Medpredmetna ekskurzija (slo-zgo-švz) po Kosmačevem Pomladnem dnevu 
Breda Kramar, Majda Simonič in Vida Hočevar  
 

Po prebranem romanu Cirila Kosmača Pomladni dan smo dijake 4. a in b peljale na celodnevno 

ekskurzijo, ki se je v rojstnem kraju Slap ob Idrijci začela z ogledom hiše in okolice, nadaljevala s 

pešpotjo do Mosta na Soči, nato pa v Kobaridu z ogledom muzeja o 1. svetovni vojni. Tu smo 

prisostvovali tudi prireditvi ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne. Tako vodeni razlagi na 

posameznih objektih kot tudi pešačenju in prireditvi so dijaki zelo zavzeto sledili in sproti dopolnjevali 

učne liste, ki so jih po ekskurziji v šoli oddali v pregled in izvedli še govorne nastope. Kasneje smo 

roman še podrobneje interpretirali in se tako celovito pripravili na maturitetni esej. 

 
Ekskurzija za nadarjene in uspešne dijake 
 

Za nadarjene in uspešne dijake smo 13. 6. 2018 organizirali ekskurzijo v München s poudarkom na 

ogledu Tehniškega muzeja. Izvedbo ekskurzije smo zaupali Turistični agenciji Uniturs. Udeležilo se jo 

je 47 dijakov in 3 spremljevalke (Maruša Potokar, Mojca Konda in Marjeta Šlajpah Godec).  
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Dijaki smo pred ekskurzijo razdelili v skupine z različnimi nalogami. Udeleženci so morali oddati 

poročilo o ekskurziji, članek za spletno stran, plakat in fotografije. 

 
Maturantska strokovna ekskurzija v Španijo (25. 8.–30. 8. 2018) 

Spremljevalca: Milan Jevnikar in Irena Mori 
 

Osemnajst dijakov tretjega letnika gimnazije in programa ekonomski tehnik se je udeležilo šestdnevne 

strokovne ekskurzije v Španijo. Spremljala sta jih ravnatelj Milan Jevnikar in Irena Mori, 

razredničarka 3. a-oddelka.  

Na pot smo z avtobusom krenili 25. avgusta v popoldanskih urah iz Ivančne Gorice, v Ljubljani pa 

smo se pridružili dijakom Šolskega centra Slovenske Konjice, Šolskega centra Kranj, njihovima 

profesorjema ter vodnici in animatorki turistične agencije Palma.  

Po naporni nočni vožnji smo se v nedeljo v dopoldanskih urah ustavili v Figueresu, rojstnem kraju 

Salvadorja Dalija, ter si ogledali njegov muzej. Nekaj ur pozneje smo prišli na cilj – Lloret de Mar. Po 

kosilu in nastavitvi so dijaki začeli z odkrivanjem Costa Brave, zvečer pa smo se zabavali v eni od 

številnih diskotek. Tretji dan smo se podali na celodnevni izlet v Barcelono in si ogledali Sagrado 

Familio, hiše Gaudija, glavno ulico La Rambla, tržnico, stadion Camp Nou, mestni akvarij ter ostale 

zanimivosti, četrti dan pa smo preživeli na čudoviti sveti gori Montserrat, kjer hranijo kipec črne 

Marije, ter v šampanjski kleti, kjer smo se seznanili s postopkom izdelave penine.Sledil je dan zabave 

po želji dijakov, zadnji dan, 30. avgusta, pa smo se v Gironi vkrcali na letalo in sredi popoldneva 

pristali na letališču Jožeta Pučnika. 

Ekskurzija nam bo vsem ostala v lepem spominu, saj smo skupaj doživeli lepote Španije, se zabavali, 

nasmejali ter stkali nova prijateljstva.  

 

 

 

Projekti 
PROJEKT ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
Vodja projekta: Moja Saje Kušar 
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V letošnjem šolskem letu se je naša šola vključila v projekt Šola ambasadorka EP. V ta namen smo 

organizirali več aktivnosti, dobivali pa smo se v obliki krožka, ki je trajal od marca do junija. 

Realizirali smo 12 ur v razredu, poleg tega pa še kar veliko ur pri načrtovanju in izvedbi dejavnosti 

(ustanovitev Infotočke, obisk evropske poslanke, obisk Hiše EU, zaključna prireditev). 

Ob koncu šolskega leta je pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji pripravila zaključno prireditev v 

Festivalni dvorani. V letošnjem šolskem letu je v projektu sodelovalo več kot 560 mladih iz 49 

srednjih in poklicnih šol ter gimnazij iz vse Slovenije. 

Pred začetkom šolskih počitnic je Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji povabila vse dijakinje 

in dijake, ki so v letošnjem letu sodelovali v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 

(EPAS) ne podelitev priznanj in plaket ter razpravo z evropskimi poslanci o tematikah, ki jih 

zanimajo. Razpravo je vodil Igor Evgen Bergant, za dobro voljo pa je poskrbel igralec Klemen 

Slakonja. Prireditev v Festivalni dvorani je potekala pod naslovom "EYE Slovenija – Imaš moč, 

izberi Spitzenkandidata!" 

Vodja informacijske pisarne EP v Sloveniji Manja Toplak se je v uvodnem pozdravu zahvalila 

vsem sodelujočim in izpostavila uspeh programa EPAS, saj smo po številu sodelujočih dijakov že 

prehiteli številne države EU. »Stereotip, da mladino nič ne zanima, absolutno ne drži,« je 

izpostavila, mlade pa opozorila na volitve naslednje leto v upanju, da ne bo ostalo doma 85 

odstotkov mladih, kot se je to zgodilo na prejšnjih. 

Dogodka in razprave z mladimi so se udeležili tudi evropski poslanki Romana Tomc (EPP) in 

Tanja Fajon (S&D) ter poslanca Franc Bogovič (EPP) in Igor Šoltes (Zeleni), ki so z mladimi 

razpravljali o naslednjih temah: lažne novice, enotni digitalni trg, krožno gospodarstvo, 

brezposelnost mladih in evropske volitve 2019. 
 

Cilj programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta je ponuditi srednješolcem možnost, da 

bolje spoznajo EU in Evropski parlament ter odločitve in zakone, ki jih tam za vse nas sprejemajo 

evropske poslanke in poslanci. Tega znanja mladi v Sloveniji veliko premalo dobijo preko rednih 

šolskih kurikulov.  
 

Na dogodku je bila predstavljena tudi aplikacija "Tokrat grem volit" kot uvod v evropske volitve 

2019. 

 

Obisk evroposlanke mag. Tanje Fajon 
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 
 

V petek, 30. 3. 2018, je Srednjo šolo Josipa Jurčiča obiskala evropska poslanka mag. Tanja 

Fajon. Naša šola se je letos pridružila programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki je 

namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji. Mladi naj bi 

si na ta način že med šolanjem pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem 

parlamentu, kaj pomeni biti evropski državljan in kaj nam Evropska unija prinaša v vsakdanje 

življenje. 

V sproščenem vzdušju nam je poslanka spregovorila o svojih izkušnjah, delu v Evropskem parlamentu 

in odborih, v katerih sodeluje, o tem, kakšne možnosti imajo mladi, in o aktualni problematiki, s 

katero se trenutno ukvarja Evropska unija. 

Mladim svetovala, naj stremijo k razgledanosti, znanju tujih jezikov in naj ne pozabijo na čustveno 

inteligenco, ki je pri vsakem delu izrednega pomena. 

V okviru svojega obiska je svečano prerezala trak in otvorila tudi Infotočko EU na šoli, ki so jo s 

skupnimi močmi postavili dijaki ekonomski tehniki in člani krožka Ambasadorji Evropskega 

parlamenta. 

 
PROJEKT EVROŠOLA  2017 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

11. novembra 2017 je na OŠ Majde Vrhovnik potekalo državno tekmovanje o poznavanju Evropske 

unije. Prišli so dijaki iz tridesetih slovenskih šol. Tekmovalo je 38 skupin. Zgolj osem najboljših šol si 

je priborilo vstopnico do simulacije Evropskega parlamenta v Strasbourgu. 
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Naši dijaki so posneli film na temo enotni digitalni trg.  Film je bil na tekmovanju ovrednoten s 25 % 

ocene, test znanja o EU s 50 % in kviz o EU s 25 %. 

Več kot 350 udeležencev so pozdravili evropska poslanka Tanja Fajon, vodja Informacijske pisarne 

Evropskega parlamenta, Klemen Žumer in člani komisije, ki je preverjala znanje mladine. Naši dijaki 

so se dobro uvrstili in se pri tem tudi zabavali.  

 
IZZIVI IN POTENCIALI PRI VKLJUČEVANJU OTROK MIGRANTOV 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

18. decembra 2017, na mednarodni dan migrantov, je v Hiši EU potekal posvet s kulturnim 

programom in medkulturnimi glasbenimi delavnicami. Na povabilo Slovenske filantropije sem na 

posvetu predstavila primer naše šole. 

Na posvetu so udeležence pozdravili Franci Zlatar s Slovenske filantropije, Mojca Špec Potočar iz 

Urada za integracijo in oskrbo migrantov ter Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije 

v Sloveniji. O izobraževanju beguncev in migrantov ter o bodoči azilni in migracijski politiki EU je 

spregovorila evropska poslanka Tanja Fajon. Strokovne podlage za soočanje z izzivi vključevanja 

otrok migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja so podale: prim. Anica Mikuš Kos, predsednica 

Slovenske filantropije, mag. Mateja Režek s Pedagoškega inštituta, Marijanca Ajša Vižintin z ZRC 

SAZU.  
 

Uspešne pristope k vključevanju otrok priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja ter izzive, s 

katerimi se srečujejo, pa smo predstavile:Sergeja Zemljarič  iz Vrtca Galjevica, Ksenija Turšič z 

Osnovne šole Toneta Čufarja Ljubljana, Marina Herman in Marjetka Bezjak z Osnovne šole 

Duplek, Nika Rudež z Osnovne šole Koper, Mojca Saje Kušar s Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna 

Gorica, Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta Izzivi medkulturnega sobivanja na 

Osnovni šoli Koper. 
 

Posvetu je sledil Sejem integracije, na katerem se je predstavilo osem nevladnih organizacij, ki 

delujejo na področju integracije priseljencev: Amnesty International Slovenija, Društvo za razvijanje 

prostovoljnega dela Novo mesto, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, 

ISA institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte, Pedagoški inštitut, 

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva, UNICEF Slovenija, 

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.  

 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF) – DRŽAVNO TEKMOVANJE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven 
 

Neža Novak in Nejc Bavdek iz 3. b  sta 11. aprila 2018 postala nova dvakratna državna prvaka v 

latinoameriških in standardnih plesih na  državnem tekmovanju - Šolskem plesnem festivalu (ŠPF) in 

hkrati osvojila tudi  laskavi naslov NAJ SREDNJEŠOLSKI PLESNI PAR SLOVENIJE. 

Tekmovanje je potekalo  v dvorani društva Kazina v Ljubljani na Vodnikovi  155. 

Prejela sta zlato priznanje Plesne zveze Slovenije in medalje Zavoda za šport RS Planica. Na 

tekmovanje ju je spremljala mentorica plesne dejavnosti  Marija Majzelj-Oven skupaj z nekaterimi  

člani plesnega krožka, ki so  spoznali  plesno  tekmovanje, spodbujali Nežo in Nejca in dogodek  

dokumentirali s posnetki in fotografijami. 

Srednja šola Josipa Jurčiča nadaljuje z Nežo Novak  in Nejcem Bavdkom  tradicijo  državnih  ŠPF -

plesnih prvakov že 12. leto zapored. 

 

ERASMUS PLUS 
Koordinator: Igor  Gruden 
 

V šolskem letu 2017/18 smo  jeseni dokončali projekt programa Erasmus plus iz leta 2016, v okviru 

katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2017 v ltaliji v Bologni. V fazi 

diseminacije so jeseni 2017 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 zelo dobro ocenila. 
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Za razpis Erasmus plus 2018 smo februarja prijavili tudi nov projekt za junij 2019. Projekt smo 

pripravili z zunanjim partnerjem v Hirschaidu in novim partnerjem v Bragi na Portugalskem. 

Nacionalna agencija CMEPIUS je projekt tudi sprejela, ga ocenila kot najboljšega v državi in ga bo 

tako tudi sofinancirala. 
 

V juniju 2018 smo izvedli projekt iz l. 2017 in s skupino 6 dijakov realizirali projekt ter hkrati delovno 

prakso v tujini, in sicer v Nemčiji v Hirschaidu. Vsi cilji projekta so bili doseženi, udeleženci in naši 

partnerji pa zelo zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni. 
 

Kontinuiteta izvajanja programa Erasmus plus in prej programa Leonardo da Vinci štirinajsto 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 

 

V šolskem letu 2017/2018 je osmič potekal 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. 

Sedemnajstega 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 je prejel knjigo Lučke Kajfež Bogataj z ilustracijami Izarja Lunačka Planet, ki 

ne raste . 
 

PROJEKT EKOŠOLA – mednarodni program 
Mentorja: Dragica Volf Stariha in Simon Bregar 
 

Ekokrožek je namenjen dijakom od 1. do 4. letnika.  Dijaki sodelujejo v različnih projektih. 

Ekokrožek se izvaja po dogovoru z dijaki in mentorji. Ekošola kot način življenja je celosten program, 

ki skozi celo leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V 

šolskem letu 2017/2018 smo skupaj dijaki, profesorji in vsemi zaposlenimi na naši šoli izvedli 

naslednje projekte in akcije: 

- Slovenski tradicionalni zajtrk, 

- Star papir zbiram, prijatelja podpiram,  

- Šolska VRTilnica, 

- Zbiralna akcija odpadnih pokrovčkov, 

- Zbiralna akcija odpadnih baterij in kartuš, 

- Ekološko ozaveščanje – ogled izbranega filma ob dnevu Zemlje, 

- Izvajanje čistilnih akcij v okolici šole in tematskih razrednih ur. 

 

PROJEKT JOSIP JURČIČ IN NJEGOV ČAS 
Vodja projekta: Vesna Celarc 
 

Projekt Jurčič in njegov čas smo izvedli za vse dijake 2. letnike, in sicer je bil  najprej športni dan, 

dijaki so se udeležili vseslovenskega Jurčičevega pohoda v soboto, 3. marca 2018, v petek, 6. aprila 

2018, pa je potekal 5-urni projekt za 2. a in b. Dijaki so spoznavali čas, v katerem je živel in deloval 

Josip Jurčič, z literarnega, jezikovnega, gospodarskega, zgodovinskega in sociološkega področja.  Po 

poročanju pri teh urah so dijaki z različnimi nalogami preverili znanje, ocenjeni pa so bili v okviru 

drugih ocenjevanj znanja. 

 

 

http://www.ekosola.si/
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PROJEKT GOGA, ČUDNO MESTO  
Vodja projekta: Aktiv SLO 
 

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

PSI. Marjan Gorišek je predstavil Sigmunda Freuda in njegovo psihoanalitično raziskovanje 

človekove podzavesti, vpliv na Slavka Gruma kot zdravnika in pisatelja, Vesna Celarc in Breda 

Kramar pa sta  razlagali motive in literarne osebe iz drame Dogodek v mestu Gogi, o 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 

 

PROJEKT OD STIŠKIH ROKOPISOV DO DESETEGA BRATA 
Vodja projekta: Dragica Eržen 

 

V okviru projekta Od Stiških rokopisov do Desetega brata so dijaki 4. d pripravili turistično nalogo, 

predstavitveni spot in predstavitveno stojnico. Projekt so predstavili 31. januarja 2018 na 15. 

mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma - Kultura in turizem, in sicer v okviru sejma Natour 

Alpe Adria v Ljubljani. Na stojnici so predstavili celotno pohodno pot, izvedli kviz o poznavanju 

Josipa Jurčiča, se predstavili s kratkim odlomkom iz Desetega brata in odlično odgovarjali 

obiskovalcem stojnice in ocenjevalni komisiji. Za vse to so prejeli srebrno priznanje.  

Projekt smo dejansko izvedli v soboto, 14. aprila 2018. Prehodili smo 15-kilometrsko začrtano pot: 

Stiški samostan, Ivančna Gorica (miljnik, krožišče), Malo Črnelo, Jurčičeva domačija, Gorenja vas 

(rojstna hiša Mihe Kastelica), Srednja šola Josipa Jurčiča, Stiški samostan.    

 

SIMBIOZA 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec 
 

Simbioza je vseslovenski medgenarcijski projekt, pri katerem imajo poglavitno vlogo mladi 

prostovoljci. V letošnjem šolskem letu smo se vključili v Simbiozo Giba. »Gibanje je življenje in 

življenje je gibanje,« je bil slogan letošnjega medgeneracijskega projekta . Vanjo smo se vključili tudi 

mi. Naši dijaki Manca Kramar, Ines Merkun, Klara Lampret in Miha Janežič so pod mentorstvom 

Simona Bregarja v petek, 20. oktobra 2017, popestrili skupinsko telovadbo stanovalcem Doma 

starejših občanov Trebnje. Z njimi smo načrtovali tudi e-opismenjevanje, ki ga zaradi organizacijskih 

težav nismo izvedli. 

Zaradi aktivnega vključevanja v različne oblike medgeneracijskega sodelovanja je naša šola že peto 

leto zapored prejela naziv Simbioza šola. Prejeli smo ga na zaključni prireditvi 21. junija 2018 v 

Postojni. 
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Natečaji 
 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU 
Mentorici: Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar 
 

Haiku je japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in tretji verz imata po pet 

zlogov, drugi sedem. Haiku izredno zgoščeno prikazuje trenutek iz narave, ki se povezuje z dogajanji 

v človekovi notranjosti. Prvi verz idealnega haikuja ponazarja osnovno podobo, ozračje, 

čustva oziroma misli; ta podoba se včasih logično, včasih presenetljivo dopolni z zadnjim verzom, v 

osrednjem verzu pa je izraženo tisto, kar sproži, privede do take dopolnitve. 

Haiku 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. 

Tudi letos so se dijaki naše šole v enostavni obliki, a v jeziku velikih pesnikov, predstavili s svojimi 

razmišljanji, pričakovanji, izzivi, upi in strahovi. Zavedati se moramo, da moremo s tem darom 

osmisliti, oplemenititi in celo polepšati naš vsakdan. 
 

Mentorici nagrajenih haikujev sva bili  Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar, ki sva se z dijaki 

udeležili svečane podelitve v Cankarjevem domu, ki je bila 10. aprila 2018. 

 

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2017/18 
Mentorica:  Mojca Saje Kušar 
 

Na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku, so se svetovni 

voditelji s sprejetjem Agende 2030 za trajnostni razvoj zavezali, da bodo odpravili revščino, zmanjšali 

neenakost, zagotovili napredek ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. 193 držav je 

soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki jih bo treba uresničiti do leta 2030. Agenda 2030 

vključuje vse države, tako razvite kot države v razvoju, in ljudi poziva, da si aktivno prizadevajo za 

odpravo revščine, preprečevanje podnebnih sprememb in nepravičnosti. Cilje trajnostnega razvoja 

bomo uresničevali do leta 2030, leto 2018 pa bo poleg tega posebej osredotočeno na kulturno 

dediščino. 
 

Evropski parlament je potrdil predlog Evropske komisije, da se leto 2018 razglasi za evropsko leto 

kulturne dediščine. Namen evropskega leta kulturne dediščine je soroden namenu izvajanja natečaja 

Evropa v šoli, in sicer gre za spodbujanje izmenjave in spoštovanja evropske kulturne dediščine kot 

skupnega vira, dvigovanja zavesti o skupni zgodovini in vrednotah ter okrepitve občutka pripadnosti 

skupnemu evropskemu prostoru. Dijaki naše šole so letos sodelovali na fotografskem natečaju. Julij 

Kramar se je s svojim delom uvrstil na državno tekmovanje. 

 

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno 

mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so v letu 2018 na natečaju Junaki našega časa 

pridobile ali potrdile ta naziv.  Priznanja, nagrade in zastave tega projekta so prejeli na slovesnem 

dnevu prostovoljstva 15. maja 2018 v Krškem. 

Naša šola je v letošnjem šolskem letu potrdila lanski naziv, in sicer za prostovoljsko delo s starejšimi, 

ki jih učimo uporabe sodobnih tehnologij in zanje vodimo gibalne delavnice, za aktivno zbiranje 

različnih materialov v humanitarnih akcijah, organiziranje šolskega dobrodelnega bazarja in skrb za 

okolje. K učnemu uspehu pomembno prispeva prostovoljska medvrstniška pomoč pri učenju. Pred 

šolo plapola zastava, ki nas spominja na prejeti naziv. 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Japonska
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poezija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pesni%C5%A1ka_oblika&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/17_(%C5%A1tevilo)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zlog
https://sl.wikipedia.org/wiki/Verz
https://sl.wikipedia.org/wiki/Narava
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Misel
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NATEČAJ Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola 
Mentorica: Maja Zajc Kalar 
 

Do 16. 4. 2018 je potekal natečaj Slovenske karitas Mlad, vesel in pogumen – brez alkohola. Z izdelki 

so sodelovali: Anja Pajek, 1. a – zgodba – 6. mesto v državi in zlato priznanje, Manca Jeršin, 2. d – 

zgodba (7. nagrada natečaja) in Brina Dolores Omahen, 1. a – risba, nagrajenka.  

Slovenska karitas je aprila letos že drugič razpisala literarno-likovni natečaj za mlade, s katerim v 

sodelovanju z Javno agencijo za varnost prometa in Zavoda Med. Over. Net ozavešča mladino in širšo 

javnost o mnogokrat tragičnih posledicah alkohola. Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča so tudi letos 

sodelovali na natečaju in s svojo ustvarjalnostjo in talentom prepričali strokovno komisijo. 

Nagrade so bile podeljene v ponedeljek, 11. junija 2018, na krajši slavnostni prireditvi pod 

pokroviteljstvom generalnega tajnika Slovenske karitas Cveta Uršiča, direktorja Agencije za varnost 

prometa Igorja Velova, Andreje Verovšek, predstavnice Zavoda Med. Over. Net in sodelavcev 

Slovenske karitas. Med 173 prispevki iz cele Slovenije oz. 43 šol, so nagrajena tudi dela naših 

dijakinj: 

 Anja Pajek, dijakinja 1. a, je s svojo odlično zgodbo Mlad vesel in pogumen – brez alkohola 

zasedla 6. mesto v državi. Zgodbo lahko preberete na: http://www.karitas.si/rezultati-

nagradnega-literarnega-natecaja-mlad-vesel-in-pogumen-brez-alkohola/ 

 Manca Jeršin, dijakinja 2. d, ji sledi na sedmem mestu z literarno izpovedjo Mladost je več kot 

le norost. 

 Brina Dolores Omahen, dijakinja 1. a, pa je nagrajena za izvirno likovno zgodbo. 

 

  

http://www.karitas.si/rezultati-nagradnega-literarnega-natecaja-mlad-vesel-in-pogumen-brez-alkohola/
http://www.karitas.si/rezultati-nagradnega-literarnega-natecaja-mlad-vesel-in-pogumen-brez-alkohola/
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Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizatorica ID: Dragica Eržen 
 

Poleg vseh načrtovanih interesnih dejavnosti smo v tem šolskem letu izvedli tudi Šolo v naravi za 

dijake 2. letnika, čeprav to prvotno ni bilo v načrtu. Del dejavnosti so tako izvedli tam.  
 

Preglednica: Realizirane interesne dejavnosti v programu ekonomski tehnik po letnikih 

 Realizirane ID v 1. oc. obd. Realizirane ID v 2. oc. obd. 

2. d 

Kuturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu enotnosti 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob   

kulturnem prazniku, dan šole, slovo maturantov, 

dan državnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem Športni dan – Jurčičev pohod, 3. 3. 2018 

Strokovna ekskurzija v Sevnico, 28. 9. 

2017 

Obisk hiše Evropske unije, 25. 4. 2018 

 Okoljevarstveni film, 26. 4. 2018 

 Ogled predstave v SNG Drama, 11. 5. 2018  

*nekaj dijakov - Dunaj Čistilna akcija 

 Športni dan – športne igre, 31. 5. 2018 

  Dejavnosti v šoli v naravi (20. do 22. 6. 2018) 

 Realizirane ID v 1. oc. obd. Realizirane ID v 2. oc. obd. 

3. d 

Kuturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu enotnosti 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev 

obkulturnem prazniku, dan šole, slovo 

maturantov, dan državnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem Podjetniška delavnica – Jaz kot blagovna 

znamka, 16. 1. 2018 

Strokovna ekskurzija v Sevnico, 28. 9. 

2017 

Sejem učnih podjetij, 13. 2. 2018 

Zdravniški pregled, 13. 10. 2017 Zimski športni dan, 16. 2. 2018 

Predavanje o krvodajalstvu, 17. 10. 2017 Okoljevarstveni film, 26. 4. 2018 

Delavnica – Vozimo pametno, 16. 11. 

2017 

Čistilna akcija 

*nekaj dijakov - Hirschaid Ogled predstave v SNG Drama, 11. 5. 2018 

  Športni dan – športne igre, 31. 5. 2018 

 Realizirane ID v 1. oc. obd. Realizirane ID v 2. oc. obd. 

4. d 

Kuturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu enotnosti 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

kulturnem dnevu, dan šole, slovo maturantov, 

dan državnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem Izbirni športi (oktober – maj) 

Strokovna ekskurzija v Sevnico, 28. 9. 

2017 

Študijsko usmerjanje, 17. 1. 2018 

Športni dan Bohinj, 20. 9. 2017 Delavnica – Oživljanje, ZD Ivančna Gorica, 

januar 2018 

Predavanje Kri rešuje življenja, 17. 10. 

2017, in krvodajalska akcija 

Informativni dan, 9. in 10. 2. 2018 

Plesne vaje (maturantski ples) Čistilna akcija 

Karierna orientacija, 17. 11. 2017 Predstavitev fakultet 

 Maturantski ples, 11. 4. 2018 

 Okoljevarstveni film, 26. 4. 2018 

  Ogled predstave v SNG Drama, 11. 5. 2018 
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Šola v naravi za 2. letnik ET 
Spremljevalec: Anton Brčan 
 

Dijaki 2. d in njihov razrednik, Anton Brčan, smo se od 20. 6. do 22. 6. udeležili šole v naravi v CŠOD 

Murska Sobota. Dejavnost smo izvedli na željo dijakov, kljub temu da ni bila načrtovana v LDN. 

Realizacijo smo evidentirali pri interesnih dejavnostih in nekaterih predmetih (zgodovina, slovenščina, 

matematika). 
 

Program aktivnosti šoli smo si izbrali iz pestre ponudbe tega doma. Poudarek je bil na naravoslovju, 

družboslovju in športu. 
 

Prvi dan je bilo zelo zanimivo že potovanje, saj smo potovali z vlakom in izkusili nezanesljivost in 

počasnost slovenskih železnic. Kljub zamudi smo ujeli kosilo in si popoldne s pomočjo aplikacije za 

pametne telefone ogledali in raziskali mestne znamenitosti. Večer je bil prost, dijaki so ga izkoristili za 

druženje, sprehode po mestu, ogled nogometne tekme. 
 

Drugi dan smo se po zajtrku s kolesi odpravili do gradu Rakičan, spoznali jahalno šolo in se 

preizkusili v jahanju. Potep smo nadaljevali do kopališča Terme 3000 in tam preživeli sproščujoč dan. 

Vrnili smo se pozno popoldne in preživeli še en prijeten družabni večer. 

Tretji dan smo naučili peči prekmurske »perece«, nato pa smo se odpravili še v bližnji mestni gozd, 

Fazanerijo, kjer smo prepoznavali drevesa in rastline. Pojedli smo še kosilo in se z vlakom odpravili 

domov. 
 

Pot domov je potekala brez težav, na vlaku smo razdelili še spričevala in si zaželeli lepe počitnice. Bili 

smo enotnega mnenja, da je bila tudi letošnja šola v naravi »zadetek v polno«, terminsko in vsebinsko 

. 

 
Obvezne izbirne vsebine 

Program gimnazija 
Organizator OIV: Franci Grlica 

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. letnik 

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 

 Obisk evroposlanke 

Tanje Fajon 

Obisk evroposlanke 

Tanje Fajon 

Obisk evroposlanke 

Tanje Fajon 

Obisk evroposlanke 

Tanje Fajon 

 Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid – 

izmenjava 

 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Knjižnična 

inform. znanja 

Knjižnična vzgoja, 

vključno z obiskom 

NUK ter Semeniške 

knjižnice 

- Izdelava referatov… 

za ekskurzije 

 

- 

Kult.- 

umetniške 

vsebine 

- Ogled gledališke 

predstave Visoška 

kronika 

Ogled gledališke 

predstave Visoška 

kronika 

Maturantski ples 

 

 Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar 

Športni dnevi Športno-spoznavni 

dan v Termah Čatež 

 

Jurčičev pohod 

 

Zimski športni dan 

 

Adrenalinski park 

Bohinj 
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 Zimski športni dan  

 

- - - 

 Športne igre - pohod 

 

Športne igre - pohod 

 

Športne igre - pohod 

 
- 

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdr. pregled Šola v naravi – 

športni teden – 

preživetje v naravi 

Zdr. pregled, 

predavanje o 

krvodajalstvu 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

 »Varna izbira za 

odgovorno spolnost« 

Šola v naravi - 

»Zdrava prehrana« 

 - 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

 Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

Delavnice Vozimo 

pametno 
- 

 Ekskurzija na Dunaj Ekskurzija na Dunaj Ekskurzija na Dunaj Ekskurzija na Dunaj 

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

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

likovnega 

področja 

Likovna oprema, 

prireditev v šoli  

 

- - - 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

glasbenega 

področja 

- 

 
- - - 

C     

Obvezna 

ponudba šole 

Učimo se učiti  - 

 

Maturantska 

ekskurzija  (priprava) 

Karierna 

orientacija 
 

 

  Šola v naravi  

 

Maturantska 

ekskurzija (izvedba) 

Maturantska eksk. 

(izvedba) 

 ekskurzija: 

lukaEKoper 

Naravoslovni dan: 

Strunjan 

Ekskurzija: Bela 

krajina 

- 

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 (CPP 

in Prva pomoč). 

 
Šola v naravi za druge letnike gimnazijskega programa 
Spremljevalki: Bernardka Radoš in Vesna Celarc  
 

Šola v naravi je potekala od 12. do 16. 3. 2018 v CŠOD Burja. Udeležili so se jo dijaki 2. a in 2. b-

oddelka ter razredničarki Vesna Celarc in Bernardka Radoš, ki sta spremljali dijake vse dni dejavnosti. 

Dijaki so opravili program šole v naravi  skladno s pripravljenim programom in vsebinami CŠOD. 

 
Gledališki abonma v Drami  
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar 
 

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 20 dijakov in profesorjev. 

Dijak je abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavljal pri prostoizbirnih urah OIV. V Drami 

je bilo v dijaškem abonmaju pet predstav, ki so bile razporejene od ponedeljka do četrtka ob 19.30: 

Hlapci (Cankar), Visoška kronika (Tavčar), Pohujšanje v dolini šentflorjanski (Cankar), Ta veseli dan 

ali Matiček se ženi (Linhart) in uprizoritev po izbiri. Kar vse štiri predstave so tudi v šolskem 

kurikulumu. Dijaki imajo 30-odstotni popust, cena abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža  (od 52 do 

23 evrov).  
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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.  

 
Organizacija ogleda gledaliških predstav 
Organizatorica: Vesna Celarc 
 

V letošnjem šolskem letu so si dijaki obeh oddelkov 2. letnika gimnazije in dijaki 3. a-oddelka v 

četrtek, 8. marca 2018, ogledali predstavo Visoška kronika v SNG Drama v Ljubljani. Predstava je 

trajala 3 ure in 40 minut, vendar so jo dijaki ves čas pozorno spremljali. Predstava je bila priredba 

Tavčarjevega  romana Visoška kronika in je bila nadgradnja obravnave pri pouku.   
 

V petek, 11. maja 2018, pa so Dramo SNG obiskali vsi dijaki ekonomskega programa. Ogledali so si 

Linhartovo komedijo z naslovom Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Za veliko večino dijakov je bil 

ogled predstave prvo srečanje s profesionalnim gledališčem 

 

Spoznavno-športni dan za prve letnike 
Kooridnator: Simon Bregar 
  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da spoznavni dan dijakov vseh oddelkov 1. letnika 

združimo s prvim športnim dnevom. Tako smo se v četrtek, 14. septembra, namenili v Čateške toplice. 

Tudi letos nas je spremljalo lepo vreme.  

Učitelji spremljevalci (Pajk, Osolnik, Bregar) smo skupaj z dijaki preživeli lep in pester spoznavno-

športni dan. Z dijaki smo opravili preverjanje znanja plavanja in medoddelčno štafetno tekmo v 

plavanju. Oba oddelka sta se s svojim znanjem plavanja izkazala. Program smo nadaljevali s turnirjem 

v odbojki na mivki, s tekmo v vlečenju vrvi, nato pa smo preverili tudi matematično-logično znanje 

najbolj »brihtnih glav« v posameznem oddelku. Na koncu je vsak oddelek pripravil še svojo 

predstavitveno točko, pri kateri so sodelovali prav vsi dijaki. Vsa tekmovanja in preizkuse smo 

točkovali oz. ovrednotili. Tekmovanje smo poimenovali Čateški mnogoboj. 

Na koncu je bila v zelo napetem spoznavno-športnem mnogoboju uspešnejša ekipa iz 1. b, vendar se je 

izkazal tudi 1.a-oddelek.   

Dijaki so imeli tudi nekaj časa zase, da so se kopali in družili.  Dan je minil hitro in brez zapletov, tako 

dijaki kot profesorji spremljevalci pa smo bili na koncu zadovoljni, kar pomeni, da je bil naš cilj 

dosežen.  

 

Prostovoljno socialno delo 
Mentorica prostovoljnega socialnega dela:  Marjeta Šlajpah Godec 
 

Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno 

socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje. 28. septembra 2017 so nas v spremstvu socialne 

delavke Taje Borštnar obiskali trije stanovalci doma. Namen obiska je bil pridobiti nove prostovoljce 

za druženje s stanovalci doma. Gostje so dijakom predstavili življenje in delo v domu. Dijaki so 

spoštljivo in z zanimanjem spremljali njihove predstavitve in se jim na koncu zahvalili za obisk. Za 

prostovoljno delo so je odločilo pet  dijakinj: Lana Benčan, Neža Okorn,Urška Pečjak, Nika Kaurin in 

Anja Pečjak, ki so enkrat tedensko obiskovale stanovalce doma.  Skupaj so opravile preko 50 ur 

prostovoljnega dela. Delavci Doma starejših občanov Trebnje za prostovoljce in stanovalce vsako leto 

pripravi zaključno srečanje s kulturnim programom in pogostitvijo. Letos je bilo to srečanje 27. 6. 

2018, Dijakinje so prejele pohvale za prostovoljno socialno delo. 

 

Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali trikrat. 

Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti.   Dijaška skupnost je  izpeljala volitve 

za dijaške člane organov šole. 
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Decembra so bili izvedeni natečaji  za ime prednovoletne prireditve, za slogan šole in himno šole. 

Dijaška skupnost je predlagala, da se del zaslužka z bazarja nameni naši dijakinji Anamariji Virant iz 

4. b. Preostali zaslužek so dijaki namenili ureditvi čitalnice.  

Spomladi smo izvedli izbor kandidatov šole za projekt Najdijak 2017. Izbrali smo kandidatko za 

najdijakinjo in kandidata za najdijaka. To sta bila Neža Kralj in Gašper Struna. Predstavniki dijakov so 

z ravnateljem obširno razpravljali o pritožbah, ki so jih dijaki imeli o načinih in kvaliteti poučevanja 

nekaterih učiteljev.   

Preko organizacije dijaške skupnosti  so se izvedle tudi vse dejavnosti Ekošole. 

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec 
 

Projektna skupina za delo z nadarjenimi dijaki v sestavi Milan Jevnikar, Maruša Potokar, Marjan 

Gorišek in Marjeta Šlajpah Godec je na začetku šolskega leta izdelala okvirni akcijski načrt. Na šoli 

vodimo evidenco o prepoznanih nadarjenih v osnovni šoli.  Šolska svetovalna delavka že ob vpisu od 

dijakov pobere izpolnjene obrazce. Od novincev je Poročilo učenca o področjih prepoznane 

nadarjenosti, dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli oddalo 15 dijakov iz programa gimnazija, kar 

predstavlja 41,7 % populacije. Nihče se ni odločil za individualiziran program.  Med dijaki nismo 

evidentirali novih nadarjenih   

Nadarjeni dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti, se pripravljali in sodelovali na številnih 

tekmovanjih ter natečajih.   

Za dijake, ki so bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni, in za dijake, ki so v letošnjem šolskem 

letu dosegli vidne rezultate, smo 13. junija 2018 izvedli strokovno ekskurzijo v München s poudarkom 

na ogledu Tehniškega muzeja.  Dijaki so plačali stroške prevoza, ostale stroške pa smo krili iz 

šolskega sklada. Ekskurzije se je udeležilo 47 dijakov in tri spremljevalke. 

 

Zbiranje zamaškov za  Lindo 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec 
 

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 enkrat.  

Glede na dober odziv smo se odločili, da bo zbiranje zamaškov naša stalna akcija.  

 

Zbiranje igrač 
Koordinatorica: Dragica Eržen 

 

V prvih dneh decembra smo na šoli izvedli akcijo z naslovom Ne igram se več, podatim ti svojo 

igračo. Zbrali smo okrog 350 raznovrstnih in lepo ohranjenih igrač. Nekatere igrače so imele celo 

posvetilo.  

Zbrane igrače so dijaki v ponedeljek, 4. decembra, ob prižigu lučk in obisku Miklavža pred občino v 

Ivančni Gorici podarili otrokom. S takšno drobno pozornostjo smo naredili trojno veselje: igrače niso 

romale v smeti, razveselili smo otroke in ob tem zbrali še prostovoljne prispevke, ki smo jih namenili 

v šolski sklad in dobrodelne namene.  

 

Obisk Hiše Evropske unije 
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 
 

V sredo, dne 25. 4. 2018, so se vsi dijaki drugih letnikov Srednje šole Josipa Jurčiča odpravili na ogled 

Hiše Evropske unije v Ljubljani. Poslušali so predavanje o Evropski uniji, pogovarjali so se o 

statističnih podatkih, o ustanovah in simbolih, o mladih in o tem, kako jih EU združuje. Izvedeli so 

mnogo zanimivih informacij glede pripravništva, praks in zaposlitev. Po predavanju so sledile 

delavnice z vprašanji na multimedijski točki. Po skupinah so reševali vprašalnik in se zopet naučili 

veliko novega. Na koncu pa so si vzeli čas tudi za arhiv in se fotografirali. Odšli so z novimi znanji in 

spoznanji o Evropski uniji. 
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Konferenca UNESCO 
Spremljevalka: Mojca Saje Kušar 
 

Na povabilo Gimnazije Vič so se štirje dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča 4. oktobra 2017 udeležili 

modela konference Združenih narodov ali mini MUN 2017 (Model United Nations) v Ljubljani.  

UNESCO je leta 1945 ustanovljena specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, 

znanost in kulturo s sedežem v Parizu. 
 

Od leta 1953 se izobraževalne ustanove po svetu povezujejo v mednarodno UNESCO ASP mrežo 

šol (Associated Schools Project Network), v katero je danes vključenih približno 9000 predšolskih, 

osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah.  

Izobraževalne ustanove, vključene v mrežo šol UNESCO ASP, članstvo zavezuje k delovanju v skladu 

z načeli UNESCO. To pomeni, da so zavezani k delovanju skladno s štirimi Delorsovimi stebri 

izobraževanja, s katerimi želijo mlade čim bolje pripraviti na izzive sodobnega kompleksnega in vse 

bolj nepredvidljivega sveta: 

 Učiti se, da bi vedeli! 

 Učiti se delati! 

 Naučiti se živeti skupaj! 

 Učiti se biti!   
 

Namen je vzgojiti mlade v strpne, odgovorne in odprte ljudi, ki se bodo znali kritično opredeliti in 

ravnati ob svetovnih problemih, pa naj gre za okolje, kršenje človekovih pravic, mednarodne 

konflikte, nujnost ohranjanja kulturne in biološke pestrosti sveta, problem beguncev, povečano 

nestrpnost do drugačnih itd. 

Konferenca je predstavljala enodnevno simulacijo zasedanja organizacije Združenih Narodov, na 

kateri se je razpravljalo o vprašanju smrtne kazni. Naši dijaki so predstavljali delegate Pakistana, 

Sirije, Kazahstana in Brazilije. Preštudirali so stališča držav do vprašanja smrtne kazni, iskali 

zaveznike, se pogajali in poskušali poiskati za vse sprejemljive rešitve. Nastopi in debate so potekali v 

angleščini, seveda pa so se morali držati strogo določenih protokolarnih pravil obnašanja, nastopanja 

in komuniciranja ter celo oblačenja.  

Z vsem tem so sodelujoči dijaki v vlogi delegatov razvijali veščine javnega nastopanja, 

argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč, komunikacije v tujem jeziku, navezovanja stikov z 

udeleženci drugih dežel in drugačnih kultur. 

Odlično znanje angleškega jezika, sposobnost preseči svoje mnenje in zastopati interese države 

navkljub drugačnemu lastnemu pogledu na svet ter spoštovanje do sogovorca, tako drugačnega od nas, 

je samo nekaj izmed lastnosti, ki so jih v veliki meri izkazali Domen, Hana, Lučka in Eva, 

predstavniki Srednje šole Josipa Jurčiča.  

Ne samo Evropska unija, vse države sveta moramo dojeti, da nas različnost naših kultur, tradicij in 

jezikov lahko bogati in da samo skupaj lahko storimo nekaj za boljši svet. Simulacija Združenih 

Narodov je krasen primer, pri katerem se dijaki lahko tega naučijo in začnejo zavedati.  

Upajmo, da bodo v prihodnje mladi ideje o skupnosti in nenasilju znali uresničevati bolje od nas, saj je 

vprašanje dobrih medsebojnih odnosov in enakopravnosti eno tistih, ki v sodobnem svetu še vedno 

ostaja nerešeno. Najlepše besede o medsebojni povezanosti je napisal angleški pesnik John Donne iz 

16. stoletja: 

'Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos celine, del kopnega; če morje odplavi 

grudo zemlje, se Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali pa 

tvoje lastno; smrt slehernega človeka vzame del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne 

pošiljaj poizvedovat, komu zvoni; zvoni tebi.'  

 

Izlet delavcev SŠJJ 
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden 
 

Na sončen petek, 18. maja 2018, smo se ob koncu šolskega leta učitelji in drugi delavci naše šole 

odpravili na vsakoletni izlet, tokrat smo si izbrali Banjaluko. Najprej smo obiskali Jasenovac, kjer smo 

videli pieteten, pretresljiv in zgovoren spomenik žrtvam ustaških zločinov. Nato smo se odpravili proti 

http://en.unesco.org/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/
http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/
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Bosni oz. proti Republiki srbski, kjer smo malo pred Banjaluko obiskali samostan trapistov, ki so 

povezani tudi s stiškim samostanom. Naslednja postojanka je bila zanimiva in urejena Banjaluka, kjer 

smo imeli organiziran ogled in pozno kosilo ob reki Vrbas. 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 na nek način kar blizu, a še vedno dovolj neznani. Ves čas je bilo vzdušje zelo 

prijetno, ogledi in pot ne prenaporni, tako da smo tudi 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.  
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REALIZIRANE URE TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V ŠOLSKEM LETU 2017/18  
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 

 

Termin - 

 

povezava 

Letnik TEMA Trajanje 

(šolske 

ure)  

 

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

14. 9. 2017 

KP 

 

1. Spoznavno-športni dan za 1. letnike 8 športna vzgoja, biologija Simon Bregar, Franci Pajk, Boris 

Osolnik 

15. 9. 2017 

TP 

4. Izbirni šport 6 športna vzgoja (plavanje in vodne 

aktivnosti) 

Franci Pajk, Simon Bregar 

19. 9. 2017 

TP 

1.a Länder, Landkarten, 

Himmelsrichtungen 

1 nemščina, geografija Dragica Volf Stariha, Maja Zajc Kalar 

21. 9. 2017 

TP 

1. Plesna dejavnost, jezik in mladi  2 plesna dejavnost, nemščina Simon Bregar, Marija Majzelj Oven 

25. 9. 2017 

27. 9. 2017 

TP 

1. Prazgodovina in prvi človekovi 

koraki 

2 zgodovina, biologija Vida Hočevar, Boris Osolnik 

26. 9. 2017 

TP 

2.a, b Evropski dan jezikov 1  angleščina, španščina, nemščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

Oktober 

27. 10. 2017 

TP 

4. a, b Shakespeare and the Elizabethan 

Period 

2 angleščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

8. 10. in 24. 

10. 2017 

KP 

4.a, b Ekskurzija po Kosmačevem 

pomladnem dnevu 

8 slovenščina, zgodovina, športna 

vzgoja 

Breda Kramar, Majda Simonič, Vida 

Hočevar 

10. 10. 2017 

TP 

4.a, b Izbirni šport 5 športna vzgoja (pohod na Pristavo) Franci Pajk, Simon Bregar 

November 

10. 11. 2017 

15. 11. 2017 

4.a, b Izbirni šport 3 športna vzgoja (bovling, BTC 

Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 
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TP 

17. 11. 2017 

TP 

4.ab Robert Frost: The Road not Taken 1 angleščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

29. 11. 2017 

TP 

2. & 3. Dunaj – priprava na strokovno 

ekskurzijo 

2 nemščina, angleščina, umetnost Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

December/ 

Januar 

26. 1. 2018 

KP 

 4.ab  Oscar Wilde: An Ideal Husband 6 angleščina, zgodovina Vida Hočevar, Maja Zajc Kalar, Mojca 

Saje Kušar 

12. 1. 2018 

TP 

4. ab Izbirni šport 3 športna vzgoja (drsanje, Tivoli 

Ljubljana) 

Franci Pajk, Simon Bregar 

Februar 

23. 2. 2018 

TP 

4.ab William Butler Yeats: The Lake Isle 

of Innisfree 

1 angleščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

Marec 

3. 3. 2018 

KP 

2.ab Jurčič in njegov čas 8 + 

športni 

dan 

slovenščina, zgodovina, sociologija, 

ekonomija, športna vzgoja 

Vesna Celarc, Vida Hočevar, Jožica 

Strmole, Dragica Volf Stariha, Simon 

Bregar 

9. 3. 2018 

TP 

3.ab Goga – čudno mesto 4 slovenščina, psihologija Breda Kramar, Vesna Celarc, Marjan 

Gorišek 

16. 3. 2018 

TP 

4.ab Izbirni šport 3 športna vzgoja (bovling, BTC 

Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 

27. 3. 2018 

TP 

3.ab Ekskurzija v Belo krajino 8 geografija, zgodovina, slovenščina Franci Grlica, Vida Hočevar, Breda 

Kramar, Vesna Celarc 

April                             

24. 4. 2018 

TP 

3. Zdrav življenjski slog – 

vzdržljivostna vadba 

3 športna vzgoja, biologija Boris Osolnik, Simon Bregar, Franci Pajk 

12.–14. 4. 

2018 
TP 

4.a, b Priprava na maturo iz angleščine 

(CŠOD Cerkno) 

10 angleščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

 

Maj 

4.  5. 2018 

TP 

2.ab in 

3.ab 

Ekskurzija: Cankarjeva Vrhnika in 

okolica 

6 slovenščina Vesna Celarc, Breda Kramar, Darko 

Pandur, Nada Radoš, Maruša Potokar 

Junij/ 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
 

V šolskem letu 2017/2018 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 2017/2018: 
 

- Informativni dan: Vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi 

informativnega dneva, ki je bil 9. in 10. februarja 2018. Udeležili so se ga 103  učenci in 115 

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 20.  in 21. junija 2018.  V gimnazijo je po 

zaključku vpisnega postopka  vpisanih 56 dijakov, v programu ekonomski tehnik pa 9. 

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, o dejavnostih ter dosežkih, prijave na šolsko 

prehrano, tri izjave,  povezane z varovanjem osebnih podatkov in vloge za dijaške izkaznice. Cena 

dijaške izkaznice je 5 €.  

Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 4 potrdila o vpisu, potrjeno vlogo za 

subvencioniran prevoz  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.   

Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V okviru poklicnega svetovanja so 

dijaki opravljali  interesne teste. Individualnega svetovanja se je letos udeležilo 15 dijakov 

zaključnih letnikov. 

17. 1. 2018 smo za dijake zaključnih letnikov organizirali dvourno seznanitev z vpisnim 

postopkom. Izvedel  jo je predstavnik vpisne službe Univerze Maribor Dejan Senekovič.  Dijaki 

programa ekonomski tehnik so imeli 22. 1. 2018 predstavitev Višje šole Novo mesto. Vsi dijaki 

zaključnih letnikov so se 24. 11. 2017 udeležili delavnice  s področja karierne orientacije v izvedbi 

Kariernega centra Univerze Ljubljana. 
 

- 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.  
 

V šolskem letu 2017/2018  so se izpisali 4 dijaki  –  vsi iz programa gimnazija. Eden od izpisanih 

dijakov se je preusmeril v program ekonomski tehnik na naši šoli, trije pa so se preusmerili v 

strokovne programe drugam.  
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Med šolskim letom sta se zaradi preusmeritve vpisala 2 dijakov (1 v programa ekonomski tehnik 

in 1 v gimnazijo). 

 

Tudi v šolskem letu 2017/2018 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 4 

dijaki so imeli pedagoško pogodbo, v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  
 

5 dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  V 4. letniku 

gimnazije smo imeli dijakinjo, ki je imela stalnega spremljevalca za nudenje fizične pomoči.  
 

- Delo z nadarjenimi: Projektna skupina za delo z nadarjenimi je izdelala okviren načrt. Vodimo 

evidenco evidentiranih nadarjenih. 13. junija 2018 smo izvedli ekskurzijo München. Udeležilo se 

jo je 47 dijakov iz prvih, 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 5 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom zaključnih 

letnikov 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 urejanje podatkov v računalniških aplikacijah Vpis v srednje šole, CEUVIZ, Dijaki s 

posebnimi potrebami, ŠOL-S za začetek in konec šolskega leta na portalu MIZŠ ter v e-

Asistentu,  

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 

profesorjev, 

o promocija šole s predstavitvami programov ter življenja in dela na naši šoli, na osnovnih 

šolah Zagradec, Višnja Gora, Mirna, Trebnje, Brinje Grosuplje, Louis Adamič Grosuplje 

in Šentvid pri Stični ter sodelovanje pri pripravah in izvedbi delavnic na osnovnih šolah, 

o skrb za promocijsko gradivo, 

o priprava podatkov o šoli za objavo v Srednješolskem vpisniku in na različnih portalih, 

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, 
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o mentorstvo maturantskega plesa, ki je bil 11. aprila 2018 na Gospodarskem razstavišču in 

se ga je udeležilo 57 dijakov, 

o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade, 

o koordinacija projekta Simbioza, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. V šolskem letu 2017/18  so dijaki 

sodelovali v raziskavi PISA 2018, učitelji pa v raziskavi o zaznavanju nasilja med učitelji 

in ravnatelji za doseganje varnega in spodbudnega učnega okolja v srednji šoli. 
 

Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe 

vpisa. Na šoli se je udeležila izobraževanja  Uporaba mediacijskih tehnik pri delu z otroki in 

mladostniki ter Le z drugimi smo.  
 

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. 

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 v obsegu, kot je 

predpisan za posamezni izobraževalni program. 

V tem šolskem letu smo pričeli skladno z zakonodajo z vpisovanjem gradiva v sistem COBISS. Do 30. 

6. je bilo vnesenih 1125 enot knjižničnega gradiva in 65 enot učbeniškega sklada. 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (30. 6. 2018) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT  

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 899 

VERSTVO 216 

DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI 6762 

SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI 729 

MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE 1483 

MEDICINA, TEHNIKA 754 

UMETNOST, ŠPORT 953 

JEZIKOSLOVJE 330 

LITERARNE VEDE 554 

LEPOSLOVJE 7940 

ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 1939 

SEMINARSKE NALOGE 348 

SKUPAJ TISKANA GRDIVA 22907 

VIDEOKASETE 337 

AVDIOKASETE 1454 

ZGOŠČENKE 214 

SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO 2005 

SKUPAJ VPISANIH ENOT 24912 

PERIODIKA 30 
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Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2017/18 

PROGRAM LETNIK ŠTEVILO DIJAKOV 

vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 

dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 1 36/36 330  

164/1699 2 43/43 473 

3 39/99 390 

4 46/46 506 

EKONOMSKI 

TEHNIK 

1 0 0  

 

34/176 
2 15/15 70 

3 8/8 40 

4 11/11 66 

  198/198 1875  

SKUPAJ    198/1875 

 

 

 

Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol. 
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2017/18 
 

 

 

 

 
 
 

Razrednik: Simon Bregar, prof. 
 

 

Benčan Lana Omahen Brina Dolores 
Berglez Rok Pajek Anja 

Gorenc Jerca Pečjak Urška 
Gošnik Tin Perko Plavec Alex 

Kaurin Nika Piškur Klara 
Lukić Nataša Posavec Marko 

Možina Gregor Valič Elizabeta 

Nose Sabljak Evelin Vene Lara 
Okorn Neža  
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Razrednik: Dr. Boris Osolnik 

 
 

Breznik Pia Lowritsch Nina 

Černe Martin Malovrh Jure 

Česnik Mark Nosan Lucija 

Gale Anže Omahen Hana 

Ivanjko Tevž Perko Žan 

Jamnik Rebeka Sečnik Matsja 

Jerlah Lara Virant Nejc 

Kastelic Breda Zupančič Nejc 

Kepa Manca Žagar Nastja 

Kohek Luka 
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Razredničarka: Bernardka Radoš, prof. 

 
 

Bošnjaković Martina Kovačič Gaja 

Bregar Nika Marolt Lana 
Budisavljević Barbara Merlak Anita 

Curk Liza Ostanek Aljaž 
Eržen Ana Ramadani Arber 

Glavan Barbara Sever Enja 

Herman Gašper Struna Gašper 
Hodžić Ibro Trontelj Kristjan Andrej 

Jerič Petra Trontelj Maksimilijan 
Kanc Zala Vrenčur Žan 

Končar Patricija 
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Razredničarka: Vesna Celarc, prof. 

 
 

Ambrožič Anže Podržaj Neja 
Bajrektarević Amina Rapuš Špela 

Godec Tjaša Sila Laura 

Grčman Klemen Smrekar Kaja 
Grm Lara Strah Rok 

Grum Neža Škoda Nika 
Hernec Anja Trebušak Samo 

Kramar Mojca Živa Urbas Tanja 

Kušar Gal Žagar Domen 
Miklavčič Lara Žlajpah Luka 

Pekolj Mateja 
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Razrednik: Anton Brčan, univ. dipl. ekon. 
 
 

Brčan Manca Planinšek Nadja 

Ceglar Anže Planinšek Nataša 
Ilar Matevž Plevnik Luka 

Javornik Juš Šepetavc Maja 
Jeršin Manca Tatarević Alisa 

Kastelic Gašper Vode Florijan 

Miklič Maja Zupančič Matej 
Peček Nadja Žabot Nika 

 

 

 



Seznami dijakov 
 

77   Letno poročilo 2017/18 
 
 

 
 
 

Razredničarka: Irena Mori, prof. 
 
 

Baš Anaya Merkun Ines 

Blaževič Arko Ana Mihelič Nitja Tobija 

Brlek Urška Nidorfer Jure 
Dittmayer Colarič Jakob Primc Janez 

Hrovat Jan Rijavec Zara 
Kastelic Jure Robida Ajda 

Kavaš Jan Stevanović Tom 

Kramar Manca Urh Luka 
 Lebar Sara 
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Razrednik: Matko Peteh, prof. 
 
 

Ahačevčič Vid Julijan Meglič Martin 

Bavdek Nejc Novak Neža 

Bregar Jan Pavčič Veronika 
Gabrijel Tevž Petrič Manica 

Herman Tinkara Pirnar Tjaša 
Intihar Nika Ratajec Mariša 

Jeras Maruša Sekirnik Iza 
Kavšek Jure Sladič Nejc 

Koščak Luka Slana Danijela 

Kramar Julij Trinko Urh 
Lampret Anja Vidrih Jan 
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Razredničarka: Jožica Strmole, univ. dipl. ekon. 
 
 

Grandovec Janez 

Jerlah Maruša 

Koščak Miha 
Miklič Andraž 

Možina Alen 
Perko Gašper 

Pevc Anže 
Tekavec Rok 
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Razredničarka: Mojca Saje Kušar, prof. 

 
 

 

Ahčin Klara Mulalić Hana 

Balant Lucija Oven Eva 
Benčina Domen Rogelj Vita 

Kastelic Patricija Šircelj Miha 
Kralj Neža Topolovec Klemenčič Vid 

Lampret Klara Vehar Sara 
Likovič Tine Verbič Sara 

Marjanovič Žiga Zaletel Lucija 

Markovič Katja Zavašnik Lan 
Marolt Tara Zavodnik Saša 

Mirtič Leon Žnidaršič Eva 
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Razredničarka: Marija Maja Zajc Kalar, prof. 

 
 

 

Babnik Simon Omejec Rok 
Bregar Kaja Oven Karin 

Brezar Karin Papež Anamarija 
Drobnič Eva Pavšek Valentin 

Golobič Andreja Perko Tina 
Groznik Gašper Rapuš Žiga 

Janežič Miha Sever Kristina 

Kos Katja Slak Kristina 
Koželj Bor Vesel Ela 

Kuster Blaž Vidovič Michelle 
Lavrih Lenart Virant Anamarija 

Mrvar Tjaša Žlajpah Nika 
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Razrednik: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 

 
 

Andolšek Manca 

Aščić Endrina 
Bašnec Pia Kim 

Grabovac Maja 

Ilić Miloš 
Kastelic Laura 

Kožar Koščak Iza 
Ljubijankić Fatma 

Ljubijankić Sifet 

Štefe Juan Pablo 
Vinšek Nik 

 

 

 

 


