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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
SPLOŠNI PODATKI
Pouk smo pričeli 1. septembra 2014 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 12 razredih je bilo 15.
9. 2014 vpisanih 308 dijakov.
Preglednica 1: Število vpisanih dijakov v zadnjih petih šolskih letih

ŠOLSKO LETO
2010/11 2011/12

2012/13

2013/14 2014/15

PROGRAM
Gimnazija
Ekonomska gimnazija
Ekonomski tehnik
Trgovec
Ekonomski tehnik PTI
Maturitetni tečaj
SKUPAJ
ŠTEVILO RAZREDOV

317
0
183
0
12
33
545
21

293
0
165
0
0
0
458
18

255
0
120
0
0
0
375
16

227
0
100
0
0
0
327
13

232
0
76
0
0
0
308
12

Preglednica 2: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2014/2015

Program

Št.
oddelkov

Število
dijakov

Izpisani do
31. 8. 2015

Vpisani
med šol. l.

GIMNAZIJA
EK. TEHNIK
Skupaj

8
4
12

232
76
308

7
2
9

0
6
6

Število
dijakov
31. 8. 2015
225
80
305

Do 31. 8. 2015 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2014/2015 9 dijakov (7 iz gimnazije, 2
iz programa ekonomski tehnik). Vzroki izpisov so različni: 5 izpisanih dijakov iz gimnazije
se je preusmerilo v program ekonomski tehnik na naši šoli, 2 dijakinji pa sta se prešolali v
Ljubljano. Iz programa ekonomski tehnik smo 2 dijakinji izključili brez vodenja postopka
ugotavljanja kršitve (31. člen Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah).
Šolsko leto 2014/2015 smo tako zaključili s 305 dijaki.
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Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2014/2015

Preglednica 3: Število strokovnih, administrativnih in drugih delavcev v zadnjih petih letih na dan
15. september

Delovno mesto
Strokovni delavci
(učitelji, laboranti,
knjiž., svet. delavka)
Strokovni delavci,
ustrezni v skladu z
norm. in stand.
Pripravniki brez učne
obveze
Administrativni in
tehnični delavci
Skupaj delavci

2011/12
15.9.2011

2012/13
14.9.2012

2013/14
13.9.2013

2014/15
15.9.2014

2015/16
15.9.2015

51

49

43

42

41

51

49

43

42

41

1

0

0

0

0

15

14

13

13

12

67

63

56

55

53

Vsi strokovni delavci so izpolnjevali z zakonom predpisano izobrazbo, strokovni sodelavci
tudi strokovni izpit. Ob začetku šolskega leta so bili vsi delavci zaposleni za nedoločen
delovni čas.
Na porodniškem dopustu v preteklem šolskem letu nismo imeli nobene delavke.
Na dolgotrajnem bolniškem dopustu v tem šolskem letu ni bilo nikogar.
Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 373,15 (lani 415). Pouk smo
realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s prerazporeditvijo, za nadomeščanje odsotne
čistilke pa smo najeli čistilni servis.
1. 4. 2015 smo v skladu z zakonodajo izvedli napredovanja v plačne razrede. Napredovalo
je 12 delavcev. Osem jih je napredovalo za 2 plačna razreda, štirje pa za 1 plačni razred.
Realizacija napredovanj bo izvedena decembra 2015 v skladu z zdajšnjo zakonodajo.
V naziv sta v tem šolskem letu napredovali 2 delavki, ena v naziv učitelj svetovalec in ena v
naziv učitelj svetnik, realizacija napredovanj pa bo izvedena decembra 2015.
Preglednica 4: Nazivi strokovnih delavcev

Naziv
Brez naziva
Mentor/mentorica
Svetovalec/svetovalka
Svetnik/svetnica
Skupaj strokovni delavci

2011/12
31. 8.
2012
4
11
31
3
49

2012/13
31. 8.
2013
4
6
34
3
47
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2013/14
31. 8.
2014
4
4
31
3
42

2014/15
31. 8.
2015
4
3
31
4
42
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Slika 1: Kolektiv Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica ob koncu pouka 2014/2015

Svet šole, imenovan za mandatno obdobje 2013 – 2017, sestavljajo:
- 2 predstavnika ustanovitelja:
Robert Kohek, Zagradec 35, 1303 Zagradec,
Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora;
- 1 predstavnica lokalne skupnosti:
Julija Pajk, Studenec 18, 1295 Ivančna Gorica,
- 5 predstavnikov delavcev šole: Simon Bregar, Dragica Eržen, Irena Mori, Marija
Podržaj in Dragica Volf Stariha. Irena Mori je predsednica sveta;
- 3 predstavniki staršev:
Mojca Janžekovič van Midden, Gabrje pri Stični 6, 1295 Ivančna Gorica,
Rajko Lobe, Veliki Vrh pri Šmarju 8, 1293 Šmarje-Sap,
Karla Oven, Ljubljanska cesta 70, 1295 Ivančna Gorica;
- 2 predstavnika dijakov:
Anita Košak, 3. a, Gabrovka pri Zagradcu 8a, 1303 Zagradec,
Jernej Brlek, 2. a, Mekinje nad Stično 67, 1295 Ivančna Gorica.
Svet šole je imel v šolskem letu 2014/2015 tri seje – dve redni in eno korespondenčno. Med
drugim je v tem obdobju obravnaval in potrdil Letno poročilo 2013/2014, LDN za šolsko leto
2014/2015, Finančni načrt za 2015, Poročilo o delu šolskega sklada za leto 2013/2014, Načrt
porabe sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2014/2015 ter ocenil delovno uspešnost
ravnatelja za leto 2014.
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V Svetu staršev je bilo 12 predstavnikov staršev za vse letnike. Svet se je pod vodstvom predsednika
gospoda Damjana Kavaša redno sestal dvakrat, in sicer jeseni pred sprejemom LDN in februarja 2015
ob sprejemu Letnega poročila z ocenjevanjem ravnatelja. Svet staršev v stari sestavi se bo sestal še za
obravnavo tega poročila.
Upravni odbor Šolskega sklada, ki ga imamo na šoli, sestavljajo:
- predstavniki staršev:
Mojca Žefran, Veliki Gaber 84, 8213 Veliki Gaber,
Jožica Potočnik, Cesta na Polževo 23, 1294 Višnja Gora
Melita Žlajpah, Stična 37, 1295 Ivančna Gorica,
- predstavnica dijakov:Vesna Kavšek, Mrzlo Polje 12, 1295 Ivančna Gorica
- predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica:
Jožica Strmole – predsednica, Anton Brčan in Darko Pandur.
UO Šolskega sklada se je sestal 22. 9. 2014, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto, določil
predlog za prispevke in Načrt porabe sredstev za novo šolsko leto. Šolski sklad je šoli v veliko pomoč,
omogoča vzdrževati visok standard pouka za vse dijake in tudi nabavo nadstandardne opreme ter
izvajanje dejavnosti in projektov. V zadnjih letih ugotavljamo, da sodelovanje staršev v skladu ni
zgledno in je nesorazmerno s tem, koliko ugodnosti nudi dijakom. V zaključnih letnikih se prispevki
zmanjšajo, čeprav je stroškov s fotokopiranjem dodatnih gradiv in z nadstandardnimi storitvami
dijakom več kot v nižjih letnikih.
Preglednica 5: Pregled sredstev Šolskega sklada do 31. 8.

v EUR
Prihodki
od staršev
Donacije
vračila
Prenosi iz
pret. leta
Odhodki
Stanje ob
koncu š. l.

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

29.753,09

28.481,10

23.958,35

21.587,90

16.996,32

14.072,59

13.791,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.247,91

-2.080,52

9.678,75

21.835,85

29.665,89

34.942,39

26.504,47

17.284,91

17.993,82

16.324,00

16.128,31

18.336,98

25.279,89

23.292,15

17.192,71

9.678,75

21.835,85

29.665,89

32.916,81

26.504,47

17.284,91

15.192,71

Preglednica 6: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2014/2015

Stanje 31. 8. 2014
Zbrana sredstva od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014
Zbrana sredstva od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015
Zbrana sredstva na novoletnem bazarju
SKUPAJ SKLAD V EVRIH

17.284,91
9.399,00
4.392,38
1.247,91
32.324,20

V šolskem letu 2014/15 je bilo zbranih 15.039,29 € ali 94 % načrtovanih sredstev. Sredstva so bila
porabljena v skladu z načrtom.
POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU
Lastna dejavnost oz. lastni prihodki

Celo leto smo v popoldanskem času oddajali za brezplačno uporabo z dogovorjenim zneskom
stroškov za obratovanje v najem prostore Glasbeni šoli Grosuplje, enota Ivančna Gorica, del
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prostorov na jugu skupaj z zunanjim igriščem pa s pogodbo o brezplačnem najemu in
dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enota
Pikapolonica, del prostorov pa PŠ Zagradec. Za enoto Pikapolonica Vrtca Ivančna Gorica in
PŠ ZAGRADEC naša kuhinja pripravlja tudi hrano, za Vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo.
Obratovalni stroški oz. uporabnina pokrivajo stroške kurjave, vode in elektrike, saj so redna
sredstva za materialne stroške izjemno nizka, odvisna od števila dijakov, kljub temu da
upravljamo s celo stavbo, ki je sami ne zasedamo več. Stavba je potratna za ogrevanje in
težavna za vzdrževanje.
Veliko smo imeli tudi najemnikov telovadnice. Čeprav je z njimi veliko dela in skrbi, nam
najemnine omogočajo investicije v obnovo in vzdrževanje telovadnice, delno pa z
najemninami tudi izboljšujemo standard šole, delno krijemo materialne stroške šole,
predvsem za kurjavo, vodo in elektriko, delno pa lahko sofinanciramo izvedbo
nadstandardnega pouka za dijake.
V šolski kuhinji, ki je naša zaključena enota, so zaposlene tri kuharice in dve kuhinjski
pomočnici za polni delovni čas. Od tega so ena kuharica in pol ter ena pomočnica in pol
zaposlene za potrebe vrtca.
Kuhinja je ponujala dijakom in delavcem toplo malico v skladu z Zakonom in Pravilnikom o
subvencioniranju dijaške prehrane. Šola ponuja dijakom vsak dan dva različna topla menija,
mesnega in brezmesnega. Dijaki se na malico naročijo enkrat letno, naročilo velja do
spremembe.
V šolskem letu 2014/2015 so imeli na razpolago malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na
začetku šolskega leta prijavljenih 280 od 308 dijakov ali 90,91 % in 272 dijakov (88.31
%) v januarju.
Polna cena malice znaša še vedno 2,42 €.
Z 12. 1. 2013 (Ur. l. RS št. 3/2013) je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1),
ki se je začel uporabljati s 1. 2. 2013. Zakon v 25. in 26. členu določa, da so do polne
subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v
katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku,
ne presega 42 % neto povprečne plače v RS. Polna subvencija pripada tudi dijakom, ki so v
rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.
Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša nad 42 % in do 64 %, in
sicer jim pripada subvencija malice;
-

v višini 70 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42 do 53
% neto povprečne plače v RS (peti razred otroškega dodatka);
v višini 40 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 53 do 64
% neto povprečne plače v RS (šesti razred otroškega dodatka).

Ob koncu leta (maja) smo imeli 269 prijavljenih na malico (87,34 %, od tega je imelo 75
dijakov subvencijo v višini cene malice, 43 dijakov je imelo subvencijo v višini 70 % cene
malice in 20 dijakov v višini 40 % cene malice, 131 dijakov pa ni imelo subvencije.
Vsi dijaki, ki so prijavljeni na malico, redno in radi malicajo in imajo primeren odnos do
hrane.
Odjave v primeru odsotnosti pa so še vedno šibka točka dijakov, čeprav jih nenehno
opozarjamo na to obvezo in finančne posledice za starše.
8
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Poslovanje kuhinje in redno vzdrževanje sta v celoti pokrita iz prihodkov subvencionirane
dijaške prehrane oziroma prispevka staršev ter prodaje hrane vrtcu. Starši solidno in redno po
položnicah poravnavajo stroške prehrane.
Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev

MIZŠ nam ne dodeljuje posebnih sredstev za (so)financiranja rednega investicijskega
vzdrževanja objektov in opreme ter za nakup opreme, kakor je bilo včasih.
Vse nabave in vzdrževalna dela smo financirali iz sredstev MOFAS ali iz lastnih sredstev.
Bilo pa jih je malo, saj smo poslovali skrajno varčno. Sanirali smo le najnujnejše, žaluzije,
rolete, vzdrževali streho, strešna okna …
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 2015
cca 78.600 €, kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez večjih težav in da bomo tako tudi
zaključili poslovno leto 2015.

MOTNJE PRI DELU
Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli, imeli pa so jih naši delavci in obiskovalci zaradi več
vlomov v osebna vozila na šolskem parkirišču. Nekaj je bilo poškodb stekel in strehe, kar pa
je pokrila zavarovalnica. Poškodovane luči javne razsvetljave v okolici šole smo morali
zamenjati z lastnimi sredstvi.
Do konca šolskega leta 2014/15 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov; le
dva postopka, za enega delavca za 50 % delovnega časa in za eno delavko v celoti smo
pripeljali do konca. Delavki, ki je bila določena za tehnološki višek, smo ponudili
enakovredno pogodbo na drugem zavodu, delavec pa je polovičnom prijavljen na Zavodu za
zaposlovanje. Vse ostale viške smo rešili s prerazporeditvijo na dopolnjevanje učne
obveznosti na druge zavode ali z ustavitvijo postopka zaradi varovanosti delavcev. V novem
šolskem letu 2015/16 imamo tako na drugih zavodih 13 delavcev za normativno obveznost
8,23 delovnih mest. Štirje delavci so varovane osebe (član sveta, starost), zato jim 4 x 50 %
plače refundira finančna služba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na ta način
smo razen knjižničarju vsem redno zaposlenim delavcem ohranili zaposlitev.
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Svet šole je na svoji redni seji septembra 2014 med drugim potrdil Delovni program oziroma
Letni delovni načrt Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Zavod je vse predvidene
aktivnosti izvajal v skladu s predvidenimi roki in termini in tako LDN v celoti uresničil od
začetka do konca pouka oziroma do konca šolskega leta 31. 8. 2015.
Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija pouka je 98,2 %, v vseh oddelkih nad 96
%, ponekod pa tudi čez 100 %. Vse dejavnosti OIV in ID smo tudi realizirali v celoti.
Šolski obisk je bil letos povprečen. Najmanj ur odsotnosti na dijaka je bilo v prvih
gimnazijskih letnikih, povprečno 79 ur, največ odsotnosti v gimnaziji je bilo v četrtih letnikih,
povprečno 122 ur na dijaka. Veliko slabši je bil obisk v ekonomski usmeritvi, kjer je bilo v
povprečju 156 ur odsotnosti na dijaka. Najmanj odsotnosti je bilo v 2.d (76 ur na dijaka)
največ poa v 3.d, kjer je vsak dijak povprečno manjkal 222 ur.
Dijaki so v celoti opravili delovno prakso in ostale obveznosti, kot jih določajo programi.
Zelo uspešno smo izvedli program Življenja v naravi za 2. a in b ter 1. d. V vseh skupinah
smo delali po svojem lastnem programu, ki sta ga načrtovala ŠRT in PUZ. Dijaki in
sodelujoči učitelji so program zelo pozitivno ocenili.
27. marca 2015 smo imeli uspešen in lep maturantski ples na Gospodarskem razstavišču,
organizator je bila plesna šola Urška/pro. Udeležilo se ga je 80 dijakov, vseh obiskovalcev je
bilo 427.
Avgusta 2015 smo z agencijo Kompas za dijake tretjih gimnazijskih in ekonomskih razredov
uspešno izvedli maturantsko ekskurzijo v Grčijo. Potovalo je 51 dijakov skupaj s 3
profesorji spremljevalci, vsi v eni skupini. Program je bil realiziran odlično. Tudi v bodoče
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.
Veliko pozornosti smo na šoli posvečali tudi kulturnim dogodkom, oblikovali smo več že
kar tradicionalnih šolskih prireditev.
Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, junijski in jesenski rok splošne mature
ter zimski, junijski in jesenski rok poklicne mature.
Izvedli smo tri redne roditeljske sestanke za vse oddelke. S starši smo se srečevali na rednih
govorilnih urah. Govorilne ure za dijake še vedno niso zaživele v polni meri, kot bi želeli,
čeprav so imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Organizirano pa smo izvajali priprave dijakov
za popravne izpite in s tem tudi izboljšali uspeh.
Učiteljski zbor se je sestajal redno. Imeli smo 11 konferenc celotnega učiteljskega zbora.
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 4
take sestanke.
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Vsi strokovni delavci so vključeni v delo šestih strokovnih aktivov. Vodje strokovnih
aktivov so bili v tem šolskem letu:
-

SLOVENISTIČNI AKTIV
AKTIV ZA TUJE JEZIKE
NARAVOSLOVNI AKTIV
DRUŽBOSLOVNI AKTIV
ŠPORTNA VZGOJA
AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE

VESNA CELARC
MARIJA MAJZELJ OVEN
dr. BORIS OSOLNIK
MARJAN GORIŠEK
FRANCI PAJK
DRAGICA ERŽEN

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 in redno
obiskovali vse študijske skupine in seminarje, ki so bili organizirani na Zavodu za šolstvo in
na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Učni uspeh

Zaključni letniki so zaključili pouk 25. 5. 2015 s povprečnim 88,5 % skupnim uspehom (lani
74,7 %, predlani 88,5 %, prej 88,8) vsi ostali letniki pa 24. 6. 2015. Skupni povprečni
uspeh šole ob koncu pouka je bil 87,5 % (lani 82,2 %, predlani 86,8 %, prej 83,2 %). Po
obeh rednih rokih popravnih izpitov je bil uspeh minulega šolskega leta 94,8 % (lani
92,6 %, predlani 93,2 %, prej 92,1 %,).V septembru smo izvedli še izredni izpitni rok, ki je
bil uspešen še za nekaj kandidatov, tako da se je uspeh šole v šolskem letu 2014/15 dvignil
na 97,4 % (lani 94,2 % predlani 94,9 %).
Uspeh gimnazijcev je zavidljivo visok, kar 99,4 %.
Preglednica 7: Uspeh v šolskem letu 2014/2015 primerjalno s predhodnimi leti

Ocenjev.
obdobje

Procent uspeha po
programih in skupaj v %

GIM

ET

SKUPAJ

1. oc. obd.
Konec pouka
1. rok PI

90,7

78,8

87,5

95,2

82,5

91,8

2. rok PI

98,2

86,3

94,8

99,4

93,8

97,4

96,4

89,2

94,2

95,1

94,6

94,9

95,9

92,7

94,7

Š. L.
2014/2015
Š. L.
2013/2014
Š. L.
2012/2013
Š. L.
2011/2012

Ob koncu pouka letos spet ni bilo 100-odstotnega oddelka. Po popravnih izpitih pa so
100-odstotni uspeh dosegli med gimnazijski oddelki vsi, razen 4. a in 1. b, torej kar 6
oddelkov. Med ekonomskimi tehniki pa sta bila 100-odstotna oddelka 2. d in 4. d.
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Na šoli je bilo 45 odličnjakov (15 % vseh dijakov), lani 48 odličnjakov (13 %), v gimnaziji 42
ali 18,9 %, v ekonomskem programu pa 3 ali 4 %.
Učni uspeh je najboljši v zadnjih petih letih.

POKLICNO MATURO 2015 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan
Jevnikar, namestnica Mira Mikec, tajnica Dragica Eržen in članici Jožica Strmole in Irena
Mori.
Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 30. maja do 22. junija 2015. Prvič jo je v
celoti opravljalo 26 rednih dijakov. Izpiti so potekali v skladu s pravili, vsi kandidati so
pristopili k vsem izpitom.
PM je uspešno opravilo 25 dijakov, kar je 96,2 % (lani 100 %, predlani100 % in še leto
nazaj 97,8 %).
Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 16,04 (lani 15,37,
predlani16,8, pred tremi leti16,7, pred štirimi leti 15,6 in pred petimi leti 13,9).
Izjemen uspeh na poklicni maturi 2015 je dosegla Nika Latin iz 4. d, ki je dosegla 22
točk (lani dve, predlani dve dijakinji, pred tremi leti tudi dva dijaka, pred štirimi leti ena in
pred petimi leti nihče).
Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 6. 7.
2015 ob 10. uri.
Preglednica 8: Uspeh po predmetih na PM 2015

Št. dijakov

PREDMET
Slovenščina
Angleščina
Matematika
Gospodarstvo
Izdelek oz. storitev in
zagovor

26
10
16
26

100
100
100
96,2

3,85
4,20
2,81
3,12

Povprečno št.
točk
77,58
86,70
61,06
69,65

26

100

4,31

86,27

% pozitivnih

Povprečna ocena

Preglednica 9: Uspeh po predmetih na PM v zadnjih šestih letih

% pozitivnih
2015
Predmet

Slovenščina

Angleščina

12

2014
2013
2012
2011
2010

Povpr.
ocena

Povpr. št.
točk

26

100

3,85

77,58

20
35
46
46
50

100
100
100
97,83
100

3,60
3,94
3,80
3,57
3,32

76,00
80,03
78,07
74,50
72,32

10

100

4,20

86,70

7
14
18

100
100
100

4,00
4,07
3.39

84,57
85,86
76,56

Št dij
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Nemščina

Matematika

Gosp. poslovanje

Gospodarstvo

21
20
0
0
0
0
0

100
100
/
/
/
/
100

3,71
3,65
/
/
/
/
3

81,00
77,40
/
/
/
/
69

16

100

2,81

61,06

13
21
28
25
29

100
100
100
88
86,21

3,31
3,81
3.82
2,88
2,57

67,62
74,90
76,68
58,08
52,24

0
0
0

/
/
/

/
/
/

/
/
/

37
35

97,30
100

3,19
3,29

70,70
73,34

26

96,2

3,12

69,65

20
35
46
9

100
100
97,83
100

3,45
3,34
3,39
2,78

74,05
72,94
74,30
67,33

100

4,31

86,27

100
100
100
100
100

4,00
4,26
4,56
4,13
4,24

82,40
84,28
89,11
81,93
82,92

. Po tem
roku, ko
je k
maturi
pristopilo 64
kandidatov
od vseh 71
dijakov
vpisanih
ključnem

Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM,
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Poklicna matura v jesenskem roku je potekala od 24. avgusta do 1. septembra 2015. PM sta
prvič v celoti opravljali 2 kandidatki, en kandidat je opravljal popravni izpit in en kandidat je
izboljševal oceno. Uspeh na poklicni maturi v jesenskem roku je 100-odstoten, saj so bili vsi
kandidati uspešni.
Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 28 dijakov. Uspešnih
je bilo vseh 28 dijakov ali 100 % (lani 84,6 %, predlani 100 %)
SPLOŠNO MATURO 2015 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan
Jevnikar ter notranji člani: Matko Peteh, Franci Grlica in Mojca Saje-Kušar. Zunanja članica
ŠMK SM je Mihaela Kerin z Zavoda za šolstvo.
Od vseh 52 dijakov programa gimnazija (od teh je bila ena kandidatka s podaljšanim
statusom, ena pa kandidatka s posebnimi potrebami), ki so opravljali splošno maturo, je
bilo v spomladanskem roku uspešnih 48 kandidatov ali 92,31 %.
Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM

Preglednica 10: Uspeh na maturi v spomladanskem roku 2015

program

uspešni kandidati
število
%

neuspešni kandidati
število
%

skupaj
število

%

splošna gimnazija
4.a
4.b
skupaj
dijaki s podaljšanim statusom
skupaj dijaki spl. gimnazije
dijaki s PM (naša šola)
4.d
skupaj

14

22
25
47
1
48

84,62
100,00
92,16
100,00
92,31

4
0
4
0
4

15,38
0,00
7,84
0,00
7,69

26
25
51
1
52

100
100
100
100
100

5
53

71,43
89,83

2
6

28,57
10,17

7
59

100
100
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7 dijakov naše šole s poklicno maturo je opravljalo »dodatni izpit na SM«, uspešnih je
bilo 5 ali 71,43 %.
Preglednica 11: Uspeh SM v spomladanskem roku 2015 – OBČANI

Občani – cela matura
Občani (21 let in več), 1. del
celotne SM
občani - popravni izpit (mlajši
od 21 let)
občani - popravni izpit (21 let in
več)
občani skupaj na SM
občani s PM – 5. predmet
občani - izboljševanje ocene

uspešni kandidati
število
%
0
0,00

neuspešni kandidati
število
%
2 100,00

1

100,00

0

0,00

1

100

-

-

-

-

-

-

1
1
1

33,33
100,00
50,00

2
0
1

66,67
0,00
50,00

3
1
2

100
100
100

skupaj
število
2

%
100

Maturo so v tem roku opravljali 3 občani, uspešen pri tem je bil 1 (33,33 %), od
občanov, ki so opravljali izpit splošne mature ob opravljeni poklicni maturi, pa ni bil
uspešen nobeden. 5 občanov od 7 je uspešno izboljšalo oceno na splošni maturi.
Povprečje doseženih točk naših maturantov gimnazijcev je letos 20,74 (lani 20,28).
Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje:
4. a
20,00

4. b
21,40

Maturitetna spričevala s pohvalo so bila letos 3.
Preglednica 12: Uspeh kandidatov v spomladanskem roku po predmetih (brez MT in občanov) v
primerjavi s slovenskimi povprečji

šifra

103
241
242
251
251
261
262
281
282
401
402
411
421

opravljalo % pozitivnih povpr. ocena povpr.
št. točk
slovenščina
angleščina – osnovni nivo
angleščina – višji nivo
nemščina – osnovni nivo
nemščina – višji nivo
francoščina – osnovni nivo
francoščina – višji nivo
španščina – osnovni nivo
španščina – višji nivo
matematika – osnovni nivo
matematika - višji nivo
fizika
biologija

51
31
18
5
1
2
38
13
17
15

100,00
93,55
100,00
100,00
100,00
100,00
89,47
100,00
100,00
100,00
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3,75
3,00
4,28
4,00
2,00
4,50
2,82
3,92
3,82
3,80

71,98
68,13
82,50
82,00
55,00
86,00
63,11
78,08
77,47
77,20

povpr.
ocena v
SLO*
3,32
3,44
4,45
4,03
3,53
4,13
4,53
3,13
4,13
3,70
3,95
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431 kemija
6
3,50
75,50
3,59
100,00
451 informatika
1
4,00
77,00
3,39
100,00
501 geografija
13
3,31
71,54
3,41
100,00
511 zgodovina
10
3,70
75,20
3,76
100,00
521 sociologija
10
2,60
56,50
3,24
100,00
541 psihologija
26
3,96
78,85
3,66
100,00
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)
Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku je izpolnilo 16 kandidatov, od tega 14 dijakov in 2
občana.
Uspeh splošne mature rednih dijakov gimnazijcev je bil na jesenskem roku 50,00 % - uspešnih je
bilo 5 od 10 kandidatov. Ena dijakinja s spomladanskega roka je zviševala uspeh in bila pri tem
uspešna pri enem od treh predmetov. V tem roku so 3 dijaki s poklicno maturo opravljali dodatni izpit
na SM, a je bil uspešen le eden.
Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in dijakov s
podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj 91,4 %. Uspešno jo je opravilo 53 od 58
prijavljenih kandidatov.
Uspešni so bili tudi naši dijaki s poklicno maturo, ki so delali dodatni izpit na SM, saj je bilo uspešnih
6 od 8 dijakov, kar je 75,0 %.
Uspeh občanov pri opravljanju splošne mature v tem letu pa je po obeh rokih 75,0 % - uspešni so bili
3 od 4 občanov.
Preglednica 13: Uspeh rednih dijakov na SM in PM po obeh rokih

POKLICNA
MATURA
SPLOŠNA
MATURA

Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v %
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
96,9
98,2
94,1
96,2
100
84,6
95,7

97,7

96,0

99,0

100

96,1

2014/15
100
91,4

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

Pohvale, nagrade, priznanja
Za prizadevno delo in uspehe na tekmovanjih smo dijakom med letom podeljevali priznanja
in pohvale.
Najbolj prizadevne dijake, ki so s svojim delom posebej prispevali k ugledu naše šole, pa smo
skladno s Pravilnikom o Jurčičevih priznanjih in nagradah nagradili z najvišjimi šolskimi
priznanji in nagradami.
Na svoji seji 15. junija 2015 je komisija za Jurčičeve nagrade in priznanja pregledala prispele
predloge za tekoče leto in najboljše dijake nagradila z najvišjimi priznanji in nagradami naše
šole. Podeljene so bile ob podelitvi spičeval nižjim letnikom 24. 6. 2915, ob podelitvi
spričeval poklicne mature 6. 7. 2015 in spričeval splošne mature 13. 7. 2015. Nagrade so
denarne in knjižne, sredstva pa so bila zagotovljena iz šolskega sklada.
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Seznam nagrajencev za šolsko leto 2014/2015 je naslednji:
Jurčičeva priznanja
1. Tina Perko, 1. b
2. Anamarija Papež, 1. b
3. Tina Zavodnik, 2. b
4. Barbara Tekavec, 4. b
Bronasta Jurčičeva nagrada
1. Maja Bošnjaković, 2. a
2. Tjaša Miklavčič, 2. b
3. Nika Zore, 4. d
Srebrna Jurčičeva nagrada
1. Klara Groznik, 3. b
2. v paru Nika Kavšek, 4. A, in Luka Hočevar, 4. b
3. Nika Latin, 4. d – srebrno Jurčičevo priznanje – zlata maturantka poklicne mature
Zlata Jurčičeva nagrada
1. Katarina Petra van Midden, 4. a – zlata maturantka splošne mature
2. Tanja Adamlje, 4. a – zlata maturantka splošne mature
3. Špela Zupančič, 4. b – zlata maturantka splošne mature
Priznanja in nagrade so potrditev izjemnih dosežkov dijakov na številnih šolskih in
izvenšolskih področjih, tako v lokalnem kot v državnem merilu. Talenti in zavzeto delo
mladih, podpora staršev in strokovnost mentorjev so formula za uspeh. Lepi uspehi so
vzpodbuda vsem in potrditev dobrega dela na šoli.
Žal smo morali izreči tudi nekaj vzgojnih ukrepov, tudi višje stopnje, vendar v glavnem le
zaradi neopravičene odsotnosti od pouka.
Preglednica 14: Vzgojni ukrepi
Vrsta ukrepa
Število ukrepov

v š. l. 2010/11
v š. l. 2011/12
v š. l. 2012/13
v š. l. 2013/14
v š. l. 2014/15

Ukor odd. Ukor cel.
učit. zbora učit. zbora
18
9
21
9
19
11
15
6
13
4

Pogojna
izključitev
4
5
5
2
3

Izključitev
0
0
0
2
0

Prilagoditve šolskih obveznosti
V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 16
dijakov je imelo pedagoško pogodbo (lani 14), v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.
9 dijakov je imelo odločbo o usmeritvi (lani 8) in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.
Izvajali so jo učitelji individualno ali v skupini, in sicer izven pouka. V šolskem letu
2014/2015 je bilo realiziranih 266 ur dodatne strokovne pomoči.
Trije dijaki so bili vključeni v tečaj slovenščine za tujce. Realiziranih je bilo 34 ur.
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Preglednica 15: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi

Odločba o
usmeritvi
Pedagoška
pogodba

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

9

9

10

8

9

18

23

17

14

16

Preglednica 16: Statusi dijakov

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
Status športnika A
4
4
1
1
0
Status športnika B
41
25
25
25
21
Status kulturnika
24
22
17
21
12
Vzporedno šolanje

SKUPAJ

1
70

51

43

47

33

Dijakom, ki se vzporedno izobražujejo, so izjemno kulturno dejavni ali so perspektivni
športniki, smo skladno z internim pravilnikom podelili 33 statusov, kar pomeni 10,7 %
vseh vpisanih dijakov (lani 14,4 %). S tem smo dijakom omogočili uspešno šolanje kljub
obveznostim, ki jim jih povzročajo njihove obšolske aktivnosti. Večinoma so dijaki status
obdržali do konca pouka in so uspešno zaključili letnik, negativno ocenjenim dijakom pa je
status miroval, dokler ocen niso popravili.
Pripravniki in pedagoška praksa, delo s študenti, obvezna delovna praksa
Tudi v minulem šolskem letu so študentje na naši šoli opravljali pedagoško in obvezno
delovno prakso. V šolskem letu 2014/15 so bili naslednji:
1. Sabina Grčman, od 17. 11. do 28. 1. 2015, mentorica Marjeta Šlajpah Godec,
2. Damjan Oven, od 4. 3. 2015 do 24. 4. 2015, mentorica Vida Hočevar,
3. Bronja Nader, od 2. 3. 2015 do 20. 3. 2015, mentorica Maja Zajc Kalar.

V šolski kuhinji sta obvezno delovno prakso opravljala:
1. Lim Štefančič, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Enota Višnja Gora, od 26.
3. 2015 do 30. 4. 2015, mentorica Vida Štrus,
2. Urban Nograšek, dijak Srednje šole za gostinstvo in turizem Ljubljana, od 21. 5. 2015 do 29. 6.
2015, mentorica Vida Štrus.

Praktično usposabljanje z delom pa sta opravljala:
1. Toni Zupančič, od 8. 6. 2015 do 19. 6. 2015, mentorici Marina Podržaj in Bojana
Hauptman,
2. Erik Jovanovič in Dario Lazić, od 10. 2. 2015 do 14. 2. 2015 in od 29. 6. 2015 do 3. 7.
2015, mentor Jože Nosan.
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Skoraj na vseh predmetnih področjih smo organizirali šolska tekmovanja v znanju, sodelovali
smo na vseh regijskih in nato še državnih tekmovanjih, kjer smo dosegli lepe uspehe. Ponosni
smo na vse dosežke naših dijakov. Vsi so navedeni v poročilih vodij aktivov v nadaljevanju,
tu bom omenil le najvišje.
Navajam še nekatere druge velike dosežke, ki pomembno prispevajo k ugledu naše šole.
 Katarina Petra van Midden, 4.a, je bila proglašena za NAJDIJAKINJO šolskega leta
2014/15.
 Naša plesna para Luka Hočevar in Nika Kavšek ter Miha Janežič in Karin Oven sta spet
osvojila prvo in drugo mesto med standardnimi ter prvo in 6. mesto med
latinskoameriškimi plesi v državi.
 Klara Groznik, 3.b, je prejela zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz
slovenščine.
 Katja Selan, 3.d, je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja
računovodstva, višji nivo.
 Klara Groznik, 3.b, je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja
matematike.
 Tjaša Miklavčič, 2.b, je prejela zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz
slovenščine.
 Nika Latin in Nika Zore, obe iz 4.d, sta prejeli zlato priznanje na državnem tekmovanju
iz ekonomije.
 Maja Bošnjaković , 2.a, in Tjaša Miklavčič, 2.b, sta dosegli zlato priznanje na državnem
tekmovanju iz logike.
 Anamarija Papež, 1.b, Tjaša Miklavčič, 2.b, in Klara Groznik, 3.b, so dobile zlato
priznanje na državnem tekmovanju iz sladkorne bolezni, Tjaša in Klara sta dosegli vse
možne točke.
 Šola si je v projektu medgeneracijskega sodelovanja spet pridobila naslov šola
SIMBIOZA.
 Kar 43 naših dijakov je na krvodajalski akciji darovalo kri (27 dijakov, 30. 9. 2014 in
16 dijakov 23. 4. 2015).

Prireditve

Izvedli smo dan odprtih vrat, prvi novoletni bazar, prireditev ob dnevu samostojnosti,
sledila je prireditev za kulturni praznik, za dan šole, nato smo slovesno zaključili Jurčičev
memorial, žal pa letos nismo izvedli letnega koncerta 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 13. julija še spričevala splošne mature.
Vse naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne.
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SKLEP
Delo, ki ga opravlja naša šola, je zelo obsežno in kaže, da se zavedamo poslanstva, ki ga
imata naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v katerem delujeta že dobrih 65 let, zato je
zelo obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu da smo imeli na šoli le 12
oddelkov.
Šolsko leto je spet potekalo v izjemnih prizadevanjih, da bi z delom, predstavitvami in
dejavnostmi ter tudi prireditvami za javnost obrnili trend vpisa v našo šolo v pozitivno smer.
Ponovno smo izvedli dan odprtih vrat za vse devetošolce iz našega okoliša, pripravili srečanja
in predstavitve po OŠ, objavljali članke in poročila v lokalnih glasilih, pripravili prireditev za
dan šole. Čeprav nismo najbolj zadovoljni z vpisom, je glede na slovenske razmere velik
uspeh, da smo za naslednje šolsko leto vpisali dva oddelka gimnazije in eno skupino
ekonomskih tehnikov.
Ob vsem tem je vzgojno-izobraževalno delo potekalo v skladu z načrti in celo več, na mnogih
področjih smo načrtovani obseg dela celo presegli. Imeli smo izjemno lep uspeh ob koncu
šolskega leta in na junijskem roku obeh matur, splošne in poklicne. Še posebej smo navdušeni
nad uspehom naših dijakinj in dijakov, ki se udeležujejo tekmovanj in posegajo tudi po
najvišjih mestih.
V delovnem in ustvarjalnem vzdušju, ki je vladalo med dijaki in profesorji ter ostalimi
sodelavci, smo spet izvedli številne projekte, medpredmetne povezave in ekskurzije ter se
bogatili na mnogih krožkih in obšolskih dejavnostih. Veliko pozornosti smo posvetili
kulturnemu ustvarjanju, izvedli številne šolske prireditve, žal ne še koncerta šolskega
pevskega zbora. Dejavno smo se udeleževali prireditev in dogodkov v občini.
Z veseljem in ponosom izrekam kolegom in dijakom zahvalo za vsa prizadevanja, za trud,
dobro voljo, sveže ideje in navdušenje, ki dajejo pečat naši ustanovi. To je vizija za pravo
smer razvoja šole. Srednja šola Josipa Jurčiča je tudi v minulem šolskem letu dokazala, da je
pomemben in spoštovanja vreden člen slovenskega šolstva, zakladnica znanja in nosilka
kulture v našem kraju, širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije. Kriza, ki nas je
prizadela z zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, nam ni vzela poguma za prizadevno in
uspešno delo tudi v prihodnje.
Glede na vse to in upoštevaje vse priloge, ki sledijo, ocenjujem, da smo šolsko leto 2014/2015
zaključili zelo uspešno.
Ponosno in z novimi načrti stopamo v novo šolsko leto.
Ivančna Gorica, 15. 9. 2015

Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.

Letno poročilo za šolsko leto 2014/2015 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta šole
28. septembra 2015.
Predsednica Sveta šole:
Irena Mori, prof.

Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.
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POROČILO O DELOVANJU ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA
TIMA (ŠRT) V OBDOBJU OD SEPTEMBRA DO DECEMBRA
2014
Člani: Mojca Saje Kušar (vodja), Vesna Celarc, Boris Osolnik in Dragica Eržen (referentka)
V letošnjem šolskem letu se je ŠRT soočil z zaključkom večletnega projekta Posodobitev gimnazij, v
katerem je sodelovala tudi naša šola. Ključne naloge šolskega razvojnega tima od začetka projekta so
bile:
Temeljna vloga in odgovornost članov šolskega razvojnega tima
(Rupnik Vec in sod., 2007)
 Izoblikujejo ustrezen odnos do spremembe
o verjamejo,
o razumejo,
o izražajo.
 V kolektivu spodbujajo in omogočajo
o refleksijo,
o raziskovanje lastne prakse,
o dialog.
 V kolektivu spodbujajo in omogočajo:
o načrtovanje,
o uvajanje,
o vrednotenje.
 Skrbijo za kontinuiteto procesa vpeljevanja sprememb.
 Skrbijo za lastno učinkovitost: samorefleksija, samoevalvacija, supervizija tima.
Na začetku leta, meseca septembra, smo pozvali vodje aktivov, naj ne glede na zaključek projekta
načrtujejo ure timskih in kurikularnih povezav. Razredniki prvih letnikov in vodja ŠRT smo
organizirali spoznavni dan za 1. letnike na Gradišču, pripravili smo družabne igrice za socialno
interakcijo. Odločili smo se, da v začetnem obdobju pripravimo materiale za krepitev kompetence
samoiniciativnost in podjetnost. Pripravili smo ppt-predstavitev in (možen) način krepitve te
kompetence predstavili učiteljskemu zboru.
V obdobju november – december smo izvedli izobraževanje za člane ŠRT o spletnih anketah ter v
mesecu decembru izvedli medpredmetno ekskurzijo na Dunaj. Večino dela sledenja izvedenih uram
TP in KP smo prenesli na aktive, zato je tudi končno poročilo o izvedenih urah TP in KP v zaključnem
poročilu posameznih aktivov.
Vodja šolskega razvojnega tima:
Mojca Saje Kušar, prof.

Letno poročilo 2014/15

21

Poročila aktivov

POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Marjan Gorišek
Člani aktiva: Franci Grlica, Dragica Volf Stariha, Vida Hočevar, Jože Žlahtič, Anja Šmajdek,
Nikolina Kovač Juvan in Jože Nosan
Sodelovanje pri projektih
Orientacija - 26. september 2014 -1. letnik ekonomske smeri.
Josip Jurčič in njegov čas – februar 2015, 2. letnik gimnazije.
Glasbeni projekt BODY PERCUSSION, nastop za dan šole, 11. marec 2015, 1. letnik.
Človek in voda – Značilnosti Stiškega potoka, 15. april 2015 , 1. letnik ekonomske smeri.
Alkohol? Ne, hvala. Gibanje? Z veseljem! 17. april 2015, 3. letnik gimnazije.
Kulturnozgodovinske znamenitosti – 16. junij 2015, 1. letnik ekonomske smeri.
Rastem s knjigo - junij 2015, 1. letnik.
Tekmovanje iz znanja zgodovine
Ekipa, ki so jo sestavljali Tina Zavodnik, Maja Brzin in Tjaša Miklavčič, je pod mentorstvom prof.
Vide Hočevar na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine, ki je bilo 7. marca 2015 v Ljubljani,
dosegla srebrno priznanje.
Strokovne ekskurzije
Strokovna ekskurzija v Ljubljano – OBISK MGLC – ogled razstave in grafičnih delavnic, 3.oktober
2014 za dijake 1. letnika.
Strokovna ekskurzija v Belo krajino, 24. marec in 2. april 2015 za dijake 3. letnika gimnazije in tiste
dijake 4. letnika gimnazije, ki se pripravljajo na maturo iz geografije in zgodovine.
Strokovna ekskurzija v Trst, 17.april 2015 za dijake 1. in 2. letnika gimnazije.
Strokovna ekskurzija v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt, 5. maj 2015 za dijake 1. letnika
gimnazije.
Strokovna ekskurzija v Prekmurje, 19. maj 2015 za dijake 1. letnika gimnazije.
Jurčičev memorial
Potekal je že desetič. Tema: Jurčič na velikem formatu, od decembra 2014 do marca 2015. V Didakti
je izšel članek o desetletju likovnega Jurčičevega memoriala.
Mentorstva
V šolskem letu 2014/2015 smo bili člani družboslovnega aktiva mentorji študentom zgodovine in
sociologije.
Ocena realizacije pouka
Člani družboslovnega aktiva smo imeli več kot 95-odstotno realizacijo pouka.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Dragica Eržen
Člani aktiva: Anton Brčan, Igor Gruden, Mira Mikec in Jožica Strmole
Izvedbeni kurikuli
Letni učni načrti oz. fini kurikuli so bili za program ekonomski tehnik izvedeni po načrtu. Vse
potrebno v zvezi z izvedbenim predmetnikom, načrtom ocenjevanja znanja, izbirnimi moduli in
urnikom smo uspešno reševali v okviru aktiva. Delo je potekalo v okviru načrtovanih dejavnosti v
izvedbenem kurikulu.
Ekskurzije, projektni dnevi in medpredmetne povezave
Realizirane so bile predvidene ekskurzije, projektni dnevi in druge medpredmetne povezave.
Podrobnejši podatki so v preglednici.
Kurikularne povezave in timski pouk v programu ET v šolskem letu 2014/15
Vrsta MP in KP povezav – TEMA
Projektni dan – Človek in voda - značilnosti
Stiškega potoka

RAZRED
1. d

NOSILEC/SODELUJOČI
Franci Grlica

Projektni dan - Oglaševanje, odnosi z
javnostmi, blagovne znamke
Projektni teden v šoli v naravi Turistični tabor v Bohinju
Projekt: Turistična tržnica
Projekt: Veriga prijateljstva
Medpredmetna povezava
POS-PUD-Erasmus Plus
Medpredmetna ekskurzija v Stično
(Vrtnarija Stična, Čajnica Sitik, ogled
Samostana Stična, ogled turistične kmetije
Grofija)
Vloga posameznika v življenju kraja
(Akripol Trebnje, znamenitosti Trebnjega,
kmetija Sila…)
Mednarodni sejem učnih podjetij
Sodelovalno učenje na terenu: Orientacija
Učne situacije
Ponudba – primer dopisa
Prva in druga industrijska revolucija
Prijava in življenjepis
Prošnja in življenjepis v ANG in NEM

2. d

Igor Gruden/Dragica Eržen, Breda Kramar

1. d

Franci Pajk

4. d
4. d
3. d

Jožica Strmole
Dragica Eržen
Igor Gruden

1. d, 2. d

Vida Hočevar

1. d, 2. d

Anton Brčan/Mira Mikec, Boris Osolnik

3. d
1. d

Igor Gruden, Jožica Strmole
Franci Grlica

2. d
1. d
3. d
3. d

Psihološki vidik prodaje
Rekreacija v podjetju
Računovodska podpora učnemu podjetju

3. d
3. d
3. d

Igor Gruden, Breda Kramar
Mira Mikec, Vida Hočevar
Jožica Strmole, Igor Gruden, Majda Simonič
Igor Gruden, Jožica Strmole, Mojca Saje
Kušar, Marija Majzelj Oven
Igor Gruden, Jožica Strmole, Marjan Gorišek
Igor Gruden, Jožica Strmole, Franci Pajk
Anton Brčan, Igor Gruden, Jožica Strmole

Projekt Erasmus Plus
Projekt v okviru programa Erasmus Plus vodi Igor Gruden. V tem šol. letu sta v okviru projekta 2014
dvotedensko prakso junija 2015 v tujini (Italija – spremljevalca Maruša Potokar in Anton Brčan,
Nemčija – spremljevalca Igor Gruden in Jožica Strmole) opravljali dve skupini dijakov iz 3. d. Projekt
je bil uspešno izveden. Jeseni sledi še faza diseminacije.

Letno poročilo 2014/15

23

Poročila aktivov
Za razpis 2015 smo februarja v okviru programa Erasmus Plus prijavili tudi nov projekt za junij l.
2016. Projekt smo pripravili z zunanjimi partnerji v Italiji in v Nemčiji. Nacionalna agencija
CMEPIUS je projekt tudi sprejela in ga bo tako tudi sofinancirala.
Tekmovanja
Izvedli smo nekatera šolska tekmovanja in se udeležili več državnih tekmovanj na različnih področjih
ter drugih srečanj.
Državna tekmovanja:
predmet/dejavnost
Zgodbe turizma

datum

mentor

28.1.2015

A. Godec

J. Strmole

udeleženci
Sara Čoš, Karmen
Martinčič, Jure Pajk,
Denis Gale, Saša
Frank, Toni Zupančič
Lucija Selan, Andrej
Ploj, Ines Jeršin, Nika
Zore, Aleksandra
Zavodnik, Bernarda
Poljanec, Nika Latin
Nika Latin

Ekonomija

8. 4. 2015

J. Strmole

Nika Zore
Tadej Cvetkovič

11. 3. 2014
Sejem učnih podjetij
8. 4. 2015

J. Strmole
(UP SMUTI)
I. Gruden
(UP KUKI)
A. Brčan

dosežki
srebrno priznanje

srebrno priznanje

zlato priznanje, 3.
mesto ekipno
zlato priznanje, 3.
mesto ekipno
srebrno priznanje,
3. mesto ekipno

Obe učni podjetji
Katja Selan, 3. d

Računovodstvo

2. mesto, zlato
priznanje

Matic Sinjur, 3. d
Promocija šole
Tako kot vsako leto smo člani aktiva sodelovali pri predstavitvah šole in programa ekonomski tehnik
po osnovnih šolah (Trebnje/Irena Mori/, Grosuplje – Brinje /Dragica Eržen/, Mirna /Jožica Strmole/,
Šmartno pri Litiji/Dragica Eržen/, Dobrepolje/Dragica Eržen/ in Šentvid pri Stični/Dragica Eržen/).
Člani aktiva smo sodelovali tudi na dnevu odprtih vrat v decembru s predstavitvijo obeh učnih podjetij
in drugimi vsebinami ekonomskega programa (učno podjetje, projekt Erasmus Plus, projekt Veriga
prijateljstva v okviru modula poslovni projekti).
Februarja smo sodelovali pri informativnem dnevu s predstavitvijo programa ekonomski tehnik.
O pomembnejšjih dogodkih in dosežkih smo objavljali članke v občinskem glasilu Klasje.
Obiskovanje študijskih skupin
Udeležili smo se študijskih skupin, ki še delujejo.
Poklicna in splošna matura
Učitelji modulov aktivno sodelujemo pri izvedbi 2. in 4. izpitne enote pri poklicni maturi programa
ekonomski tehnik.
Učitelja, ki sta v 4. letniku poučevala modul poslovni projekti, sta dijakom ponudila teme za izdelavo
projektne naloge za 4. predmet na poklicni maturi (izdelek oz. storitev in zagovor). Mentorici sta bili
Dragica Eržen in Mira Mikec.
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Izpitne pole za gospodarstvo sta pripravili, M. Mikec inJ. Strmole. Jožica Strmole je bila tudi
ocenjevalka in izpraševalka za 2. predmet na poklicni maturi.
Splošne mature iz ekonomije letos ni opravljal nihče.

Prilogi
Erasmus Plus (prej LEONARDO DA VINCI)
V šolskem letu 2014/15 smo jeseni dokončali projekt programa Leonardo da Vinci iz leta 2013, v
okviru katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2014 v ltaliji in na
Madžarskem. V fazi diseminacije so jeseni 2014 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.
Za razpis Erasmus Plus (prej Leonardo da Vinci) 2015 smo februarja prijavili tudi nov projekt za junij
l. 2016. Projekt smo pripravili z zunanjim partnerjem v Italiji, in sicer v Vicenzi. Nacionalna agencija
CMEPIUS je projekt tudi sprejela in ga bo tako tudi sofinancirala.
V juniju 2015 smo izvedli projekt iz l. 2014 ter z dvema skupinama dijakov realizirali projekt in hkrati
delovno prakso v tujini, v Italiji v Firencah in v Nemčiji v Hirschaidu, kjer smo tudi obeležili 10.
obletnico prvega tovrstnega projekta. Vsi cilji projekta so bili doseženi, udeleženci in naši partnerji pa
zelo zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni.
Kontinuiteta izvajanja programa Leonardo da Vinci enajsto 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 pri osebnem razvoju, šoli pa
izkušnje in ugled pri mednarodnem sodelovanju.
Igor Gruden, koordinator
Praktično usposabljanje z delom
V programu ekonomski tehnik so imeli dijaki 2. letnika 76 ur praktičnega usposabljanja z delom v
komerciali in v 3. letniku 76 ur praktičnega usposabljanja z delom na področju izbirnih modulov, to so
zavarovalništvo ali računovodstvo, če pa ni bilo možno dobiti takih delovnih mest, pa so v komerciali
ali drugih oddelkih delali tudi dijaki 3. letnikov programa ekonomski tehnik.
Dvotedensko delovno prakso - PUD so dijaki 2. d opravili od 2. 2. do 13. 2. 2015, dijaki 3. d. pa v
začetku junija (8. 6.-19. 6. 2015). 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 Leonardo da Vinci oz. v novem
ustreznem programu Erasmus Plus (11 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.
Organizator PUD:
Igor Gruden, univ. dipl. ekon.
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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
Vzgojno-izobraževalno delo
Pri vzgojn- izobraževalnem delu smo uskladile letne priprave, upoštevale kriterije za ocenjevanje,
minimalne standarde pri ocenjevanju in zaključevanju ocen, usklajevale delo, se timsko in
medpredmetno povezovale, sodelovale in si pomagale z izmenjavo mnenj in izkušenj, dijake smo
pripravljale na tekmovanja, maturo, izvedle predmaturitetne preizkuse, spremljale realizacijo pouka.
Analizirale smo naše delo in ugotovile, da se je vsaka izmed nas trudila na svoj način doseči
zastavljene cilje pri pouku in motivirati dijake za dodatne aktivnosti. Naše delo ocenjujemo
nadpovprečno v okviru danih možnostih.
Izpostavimo naslednje aktivnosti.
1. ŠOLSKA TEKMOVANJA
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINEN za 3. letnike je potekalo 5. novembra 2014.
Rezultati so bili naslednji:
GIMNAZIJA
EKONOMSKI TEHNIK

1.
2.
3.
4.
5.

Klara GROZNIK, 3. B
Ajda GRMOVŠEK, 3. A
Jernej GAŠPERŠIČ, 3. A

1.
2.
3.

Maruša BLATNIK, 3. D
Tibor Julijan JUHART, 3. D
Nika GJEREK, 3. D

Urška POPOVIČ, 3. B

Jošt DOLINŠEK, 3. A
Lara GODNJAVEC, 3. B
Mentorica:Irena Mori

Mentorica:Mojca Saje Kušar

Osem dijakov (šest iz programa gimnazija in dva iz programa ET) se je udeležilo tudi regijskega
tekmovanja, ki je potekalo 2. februarja 2015 v Novem mestu. Dijakinja Klara Groznik se je edina
uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 16. marca 2015 v Ljubljani, in osvojila srebrno
priznanje.
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE je potekalo januarja 2015 za druge in tretje gimnazijske
letnike.
Najboljši rezultat na šolskem tekmovanju v drugih letnikih je dosegla Maja Bošnjaković, druga je bila
ji Sara Koščak, tretje mesto pa sta si delila Vid Kavaš in Vesna Kavšek.
V tretjih letnikih je bila na šolskem tekmovanju prva Urška Popovič, drugo mesto je dosegla
Veronika Gale in tretje Klara Groznik. Mentorica tretjim letnikom in Maji Bošnjaković je bila
profesorica Maja Zajc Kalar.
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE
Tri dijakinje četrtih letnikov so se pomerile v znanju francoščine, vendar se nobena ni uvrstila na
državno tekmovanje, kar je razumljivo, saj so to dijakinje, ki so se učile francoščino kot tretji tuji
jezik.
2. DRŽAVNA TEKMOVANJA
ANGLEŠČINA
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Sara Adamlje, Nejc Javornik, Ajda Kenda in Karin Kukenberger, 2. A, so s svojim oglasom Let's
go green! na državnem tekmovanju v znanju angleščine za 2. letnike v šolskem letu 2014/2015
osvojili srebrno priznanje.
Mentorica: Irena Mori, prof.
NEMŠČINA
Državno tekmovanje iz nemščine je potekalo 11. 2. 2015 na Ekonomski šoli Murska Sobota. V
različnih kategorijah se je tekmovanja po predhodnih rezultatih šolskih tekmovanj na državnem nivoju
udeležilo 175 dijakov. Dijakinja 3. b Urška Popovič je dosegla srebrno priznanje. Na obe ravni
tekmovanja se je temeljito pripravljala.
Mentorica: Maja Zajc Kalar, prof.
3.BRALNA ZNAČKA
ANGLEŠČINA IN ŠPANŠČINA
Kot vsako leto so tudi v letošnjem šolskem letu dijaki tekmovali v bralni znački.
Tekmovanje v angleški bralni znački EPI READING BADGE je zahtevalo, da dijaki preberejo tri
knjige: Dr. Faustus, The Full Monty in Kalahari Typing School. Sodelovalo je 27 dijakov 1.a, ki so
prejeli srebrna priznanja ali priznanja za sodelovanje.
Tekmovanje v španski bralni znački EPI LECTURA je zahtevalo poznavanje dveh knjig. Na prvi
stopnji so sodelovali dijaki 1.a in 2.letnika, ki so dokazali razumevanje dveh del: Tejedoras Peruanas
in Una etrella en peligro. Skupaj je sodelovalo 44 dijakov. Tri dijakinje so dobile zlata priznanja:
Sara KOŠČAK, Lana LAVRIH in Tina ZAVODNIK (vse 2.b); ostali pa srebrna priznanja ali
priznanja za sodelovanje.
V 3.b je tekmovalo 16 dijakov, ki so izkazovali poznavanje del Por las calles de Barcelona in El lirio
de los valles. Vsi so dobili srebrna priznanja ali priznanja za sodelovanje.
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof.
Tekmovanje iz angleške bralne značke EPI READING BADGE 2015 je potekalo 11. 3. 2015,
sodelovalo pa je sedem dijakov 2. in 3. letnika gimnazije.
Rezultati so bili naslednji:
2. letnik - 2. A
Maja Bošnjaković

SREBRNO PRIZNANJE

Ajda Kenda

SREBRNO PRIZNANJE

Sara Adamlje

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE

Nejc Javornik

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE

3. letnik - 3. B
Klara Groznik

ZLATO PRIZNANJE

Urška Popovič

SREBRNO PRIZNANJE

Lara Godnjavec

PRIZNANJE ZA SODELOVANJE

Mentorica: Irena Mori, prof.
NEMŠKA BRALNA ZNAČKA "PFIFFIKUS"
Tekmovanje je potekalo 12. 3. 2015 v sodelovanju s centrom Oxford. Tekmovanja se je udeležilo 17
dijakov iz vseh letnikov, 5 na osnovni in 12 na višjem nivoju. Das Geheimnis der Statue (skrivnost
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kipa) in Baron von Münchhausen (Lažnive zgodbe barona Münchhausna) sta bili deli, ki so ju dijaki
2. b (Vid Kavaš, Vesna Kavšek, Sara Koščak, Tjaša Miklavčič, Pia Jakše )prebrali za tekmovanje na
osnovni ravni.
Ein Fall für Tessa (Primer za Tesso) in Sandmann (Peščeni mož) so brali dijaki 3. a, 3. b, 4. a in 4. b.
V 3. b so brali dijaki omenjeni deli v okviru rednih ur pouka pri profesorici Maji Zajc Kalar.
Marko Bevc, Zala Bregar, Mojca Jančar, Betka Krampelj, Elza Rebol, Alenka Sinjur, Jan Zaletel,
Katarina van Midden, Hana in Neja Mele, Tomaž Kotar, Sonja Miklavčič, Maša Rački so brali in
tekmovali na višjem nivoju. Dijaki so dobili potrdila o sodelovanju in najboljši priznanja. Trije
tekmovalci Katarina van Midden, Tomaž Kotar in Katarin van Midden so dosegli maksimalno število
točk, za nagrado pa je bil izžreban Tomaž Kotar.
Z dijaki sem imela tudi nekaj ur priprav na tekmovanje. Sprva so oklevali, ker je bilo potrebno knjige
tudi kupiti, pozneje pa jim je bila njihova odločitev za branje všeč, še zlasti zato, ker njihov trud ni bil
zaman, saj so svoje znanje nemščine z branjem knjig izpopolnili, razširili in izboljšali.
Marija Majzelj-Oven, prof.
BRALNA ZNAČKA, FRANCOŠČINA
Dve dijakinji sta se udeležili tekmovanja za francosko bralno značko Le rat de bibliothèque in prejeli
potrdilo o udeležbi.
Marjeta Pogačar, prof.
4. NATEČAJI
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU
Gimnazija Vič in Cankarjev dom sta v letošnjem šolskem letu razpisala 15. natečaj za najboljši
srednješolski haiku v slovenskem in drugih jezikih. Zanimivo pesniško obliko dijaki poznajo od
pouka angleščine, nemščine in španščine pri mentoricah in tudi letos so bili naši dijaki med
nagrajenci.
Med nagrajenci haikuja v angleščini je Jakob KRAJNČAN, 4. a – mentorica Maja Zajac Kalar, prof.
Med nagrajenci haikuja v španščini sta Anja Šinkovec in Špela Zupančič, 4. B – mentorica Mojca Saje
Kušar, prof.
Nagrajeni haikuji so objavljeni v zborniku haikujev za letošnje leto, dijaki so nagrade prejeli na
slavnostni podelitvi v Cankarjevem domu v torek, 14. aprila 2015.
Mentorici natečaja haiku v tujem jeziku: Maja Zajc Kalar, prof.
Mojca Saje Kušar, prof.
HAIKU NATEČAJ OB 100-LETNICI PRVE SVETOVNE VOJNE
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Tolmin je razpisala tematski haiku
natečaj ob stoletnici konca prve svetovne vojne. Na natečaju so sodelovali tudi dijaki naše šole:
Alenka Godec, Žiga Hrovat, Kaja Kastelic (mentorica Irena Mori), Klara Ahčin, Neža Kralj,
Klara Lampret, Pija Požek, Lucija Zaletel (mentorica Majda Simonič).
Izbrana dela avtorjev, med njimi tudi naših dijakov, bodo objavljena v zbirki 100, ki bo predstavljena
jeseni v Kobaridu.
Mentorica, Irena Mori, prof.
5. JEZIKOVNE PRIPRAVE, IZOBRAŽEVANJA
Jezikovno pripravo za kandidate, ko so opravljali prakso v Nemčiji v okviru projekta LEONARDO ,
je realizirala Jasmina Balaban v obsegu 10 ur .
Z dijakinjami 3.d, ki so se odpravile na prakso v Firence, je Mojca Saje Kušar opravila 10 ur priprav
na strokovno prakso iz angleščine. Obdelale smo naslednje sklope: How to make a good first
impression; Non verbal communication; Business vocabulary; Description of jobs/Job interview;
CV/Departments in a company; Florence and the Reneissance; Thank you letter; Customer support;
Vocabulary exercises; Intercultural experiences / Travel situations; Events in business.
Priprave so bile uspešne in dobro obiskane ter koristne za strokovno prakso.
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V šolskem letu 2014/15 se je Marjeta Pogačar udeležila izobraževanja na študijskih skupinah za
francoski jezik v srednji šoli (22. 8. 2014 in 5.3. 2015 – priprava na maturo).

6. TIMSKE IN KURIKULARNE POVEZAVE
26. 9. 2014 Dan jezikov – onomatopeje (3.B, nemščina, španščina) Maja Zajc Kalar, Mojca Saje
Kušar,
21. 10. 2014 Svetovna lakota (1.A in 1.D) Tone Brčan, Mojca Saje Kušar,
20. 11. 2014 Celica (1.A biologija, angleščina) Boris Osolnik, Mojca Saje Kušar,
2. 12. 2014 Ozaveščanje o problematiki AIDS-a (1.A, 1.B in 1.D) Tone Brčan, Maja Zajc Kalar,
Mojca Saje Kušar,
23. 1. 2015 An Ideal Husband (kurikularna povezava 4. A; Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar, Vida
Hočevar),
Celica, 1. B, Boris Osolnik, Maja Zajc Kalar,
Evolution- Beauty, 1. B, Boris Osolnik in Maja Zajc Kalar.
7. OGLED PREDSTAVE AN IDEAL HUSBAND
David Hampshire in njegova gledališka skupina BESTheatre sta 9. marca 2015 za dijake tretjih in
četrtih letnikov gimnazije v Kulturnem domu v Stični odigrala maturitetno delo O. Wilda An Ideal
Husband (Vzorni soprog). Dijaki so bili s predstavo zelo zadovoljni.
Irena Mori, prof.
8. PROJEKTI
DAN ODPRTIH VRAT - 16. december
Dan odprtih vrat Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je potekal 16. Decembra, in sicer
dvakrat , najprej za OŠ Stična in Podružnično osnovno šolo Višnja Gora, nato pa še za osnovnošolce
iz Šentvida pri Stični, Grosuplja, Šmarja-Sapa, Velikega Gabra, Trebnjega, Mirne in Dobrepolja. Na ta
dan je potekalo na šoli veliko aktivnosti. Obiskovalcev je bilo veliko, prišlo jih je več kot 250.
Profesorici Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar sta pripravili program za prvo skupino učencev,
Profesorice Marjeta Pogačar, Irena Mori in Marija Majzelj Oven smo za obiskovalce druge skupine
pripravile v obliki kviza powerpoint-projekcijo s tipičnimi značilnostmi (osebnosti, naravne lepote,
znamenitosti, kulinarika ...) dežel, kjer se govorijo nemščina, angleščina, španščina, francoščina,
ruščina, ter tako obiskovalce seznanile z možnostmi učenja tujih jezikov na naši šoli. Na predstavitvi
so obiskovalci in njihovi spremljevalci aktivno sodelovali in se strinjali, da je danes učenje in
obvladanje tujih jezikov izrednega pomena.
KUHAJMO PO FRANCOSKO
23. 10. 2014 smo s skupino dijakov iz 2. b izvedli kuharski projekt: Kuhajmo po francosko. Z dijaki
smo se dalj časa pripravljali na izvedbo projekta, naučili smo se poimenovati sadje, zelenjavo, mlečne
in mesne izdelke ter številne druge sestavine, potrebne za pripravo različnih, predvsem tradicionalnih
francoskih oziroma frankofonskih jedi. Seveda smo poimenovali tudi različne pripomočke za delo v
kuhinji. Obdelali smo več receptov in pripravili 7 tipičnih francoskih jedi. »Obed« smo zaključili z
degustacijo treh francoskih sirov.
Projekt smo 18.2. 2015 izvedli tudi s skupino dijakov 3. a in 3. b.
Marjeta Pogačar, prof.
DAN JEZIKOV – 26. september
a)
Na pobudo Sveta Evrope iz Strassbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo
evropski dan jezikov. Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah
Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po
celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno
orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino
bogate kulturne dediščine naše celine.
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V petek, 26. 9. 2014, smo se tako z dijaki 3. B-oddelka v združeni uri nemščine in španščine
pozabavali s temo, ki jo je ob letošnjem dnevu jezikov predlagalo društvo učiteljev angleščine
Slovenije, z onomatopejami. V prijetni uri smo ugotavljali, kako se zvoki posnemanja narave glasijo v
obeh jezikih, in izdelali plakate na to temo.
Maja Zajc Kalar, prof.
Mojca Saje Kušar, prof.
b)
V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, v katerega je vključena tudi naša šola, smo
se odločili obeležiti dan jezikov, 26. september, s sodelovanjem dijakov, čigar materni jezik ni
slovenski oziroma govorijo doma tuji jezik.
Tanja Adamlje je napisala scenarij in vodila 45-minutno prireditev v osrednjem večnamenskem
prostoru šole. Vabilu so se odvali Urška Popovič, Katarina van Midden, Nives Kastelic, Nataša Zekić,
Miloš Ilić, Maja Grabovac, Carolina Andrea Rezelj, Zehrina Ljubijankić, Fatma Ljubijankić, Arxenda
Kadriu, Sifet Ljubijankić, Andrej Ploj, Hana Mulalić in Lejla Mulalić. Zastopani jeziki na prireditvi pa
so bili: bosanščina, srbščina, španščina, albanščina, ruščina, nizozemščina, angleščina, nemščina in
francoščina. Dijaki so se v sproščenem vzdušju na odru predstavili v svojem jeziku, povedali , s čim
se ukvarjajo v prostem času, povedali barve, imena letnih časov, vljudne besede, imena sorodnikov,
številke. Ob zaključku projekta je bil izdelan priročni slovarček, ki so ga dobili vsi sodelujoči in tudi
vsi zaslužni pri tem projektu, uporabil pa se je tudi v reklamne namene.
Od profesoric so se angažirale Marjeta Pogačar, Irena Mori, Jasmina Balaban, Marija Majzelj-Oven
in vodja projekta Marina Strnad.
Marija Majzelj-Oven, prof.
9. DRUGO
ORGANIZACIJA UČNE POMOČI DIJAKOM NIŽJIH LETNIKOV
V letošnjem šolskem letu je bilo organiziranih nekaj ur učne pomoči, ki so jo nudile dijakinje višjih
letnikov predvsem dijakom prvega letnika. Vse ure so bile občasne. Nudile so jih dijakinje Aleksandra
Erjavec, Polona Lindič, Sara Sever in Špela Zupančič.
Mentorici: Maja Zajc Kalar, prof., in Mojca Saje Kušar, prof.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA
Vodja aktiva: Boris Osolnik
Člani aktiva: Jelka Grabljevec, Marko Tomažič, Nada Radoš, Matko Peteh in Maruša Potokar
Realizacija pouka
Pouk je bil realiziran po načrtu. Izvedene so bile vsakoletne aktivnosti, kot so:
 usklajevanje kriterijev za ocenjevanje,
 priprava učnih načrtov,
 udeležba na seminarjih,
 udeležba na tekmovanjih,
 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 32 dijakov. Dijaki so dosegli 19 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje iz biologije se
je uvrstilo 6 dijakinj.
Na državnem tekmovanju so dijaki dosegli 2 srebrni priznanji. Na državno tekmovanje iz poznavanja
sladkorne bolezni so se uvrstile 3 dijakinje. Vse so dosegle zlato priznanje, Klara Groznik in
Anamarija Papež z vsemi možnimi točkami.
Poleg biološkega krožka smo dijakom ponudili tudi šahovski krožek.
Na šolsko tekmovanje za Preglove plakete iz znanja kemije se je prijavilo 18 dijakov. Dijaki so
dosegli dve bronasti in eno srebrno priznanje.

Tudi letos smo organizirali šolsko tekmovanje iz fizike za prve letnike. Udeležilo se ga je 13
dijakov. Dosegli smo eno bronasto Stefanovo priznanje. Regijskega tekmovanja iz fizike se je
udeležilo 11 dijakov. Dosegli smo 4 bronasta Stefanova priznanja. Dve dijakinji sta se uvrstili
na državno tekmovanje. Dosegli sta srebrni Stefanovi priznanji.
Projektni dan
V obeh oddelkih drugega letnika gimnazije smo izvedli projektna dneva Razmnoževanje in
zgradba rastlin – terensko delo , in sicer 18. 9. 2014 in 25. 9. 2014.
Projektni dan Nevretenčarji v potoku Stičnica in abiotski dejavniki potočnega ekosistema smo izvedli
19. 5. 2015 in 10. 6. 2015 v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.
16.b6.2015 smo za prve letnike izvedli projektni dan. Obiskali smo Hišo eksperimentov in kartirali
Trubarjevo ulico v Ljubljani. Projektni dan sta izvedla prof. Franci Grlica in prof. Maruša Potokar.
Medpredmetne povezave
Pri pouku biologije smo realizirali več ur timskega poučevanja: Cell in english, Zdrav življenjski slog,
Beauty in Evolucija človeka.
Biološki krožek
Pri biološkem krožku smo se pripravljali za šolska in državna tekmovanja.
Z dijaki zaključnega letnika smo obiskali biotehnološko središče in živalski vrt v Ljubljani. Biološki
krožek je vodil dr. Boris Osolnik.
Šahovski krožek
Pri šahovskem krožku smo dijakom predstavili osnovne otvoritve ter osnove strategije in taktike šaha.
Dvakrat tedensko smo igrali šah.
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Kemijski krožek
Dijaki so reševali zahtevnejše naloge in se pripravljali na tekmovanja. Krožek je vodil Marko
Tomažič.
Fizikalni krožek
V okviru krožka smo se pripravljali za državno tekmovanje iz fizike. Krožek je vodila Maruša
Potokar. Priprav se je udeleževalo 12 dijakov. Na regijskem tekmovanje smo dosegli 4 bronasta
priznanja. Maja Bošnjaković, 2. a, in Tina Zavodnik, 2. b, sta se uvrstili na državno tekmovanje in
dosegli srebrni priznanji.
Za dijake prvih letnikov smo tudi letos organizirali šolsko tekmovanje iz fizike. Udeležilo se ga je 13
dijakov, dosegli smo eno bronasto priznanje.

POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA
PODAKTIVA
Člana podaktiva: Anton Brčan, Milan Jevnikar, Matko Peteh in Bernarda Radoš
Tekmovanje v logiki
Tekmovanje v logiki je bilo v septembru. Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 34
tekmovalcev. Podeljenih je bilo 18 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje se je uvrstilo pet
dijakinj. Maja Bošnjaković in Tjaša Miklavčič sta doseli zlati priznanji, Janja Koželj in Katarina Petra
van Midden pa srebrni.
Tekmovanje v razvedrilni matematiki
Oktobra smo izvedli šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki. Na šolskem tekmovanju je
sodelovalo 34 tekmovalcev. Doseli so 8 bronastih priznanj. Štiri dijakinje, Anamarija Papež, Tjaša
Miklavčič, Klara Groznik in Katarina Petra van Midden, so se uvrstile na državno tekmovanje, kjer so
vse dosegle srebrno priznanje.
Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja
V šolskem letu 2014/2015 je potekalo 59. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova
priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.
Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 55 tekmovalcev, osvojenih je bilo 16 bronastih
priznanj. Regijskega tekmovanja aprila, ki smo ga organizirali na naši šoli, se je udeležilo 9 dijakov,
ki so osvojili 8 srebrnih priznanj. To so bili: Tina Perko, Aljaž Mihelič, Žan Podvršnik, Klara
Groznik, Janja Koželj, Živa Novak, Jernej Gašperšič in Katarina Petra van Midden. Na državno
tekmovanje v Kranju se je uvrstila Klara Groznik, ki je dosegla zlato priznanje.
Tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike
V šolskem letu 2014/2015 je potekalo 15. 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 16 dijakov, ki so doseli 6 bronastih priznanj. Regijsko
tekmovanje je bilo aprila v Ljubljani. Udeležila so se ga trije dijaki. Matic Sinjur je osvojil srebrno
priznanje.
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POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA
Vodja: Vesna Celarc
Članice aktiva: Vesna Celarc, Breda Kramar, Majda Simonič
Lidija Butina je izpolnjevala svojo delovno obveznost na drugi šoli.
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
Priprava delovnega načrta
Pregled učne obveznosti, razdelitev
mentorstva organiziranih dejavnosti
in krožkov
Izdelava in dopolnitev letnih učnih
načrtov
Program interesnih dejavnosti in
krožkov
Dopolnitev Kriterijev ocenjevanja
Spremljanje realizacije učnih
načrtov
Dogovor o načinu dela z manj in
bolj uspešnimi dijaki, individualna
strokovna pomoč
Organizacija ogledov gledaliških
predstav

ČAS
NOSILEC/-CI
junij 2014
članice aktiva
pred začetkom šol. pedagoški vodja, članice aktiva
leta
26. 8. 2014

članice aktiva

26. 8. 2014

članice aktiva

avgust 2014
konec vsakega
ocenj. obdobja
vse leto

članice aktiva
članice aktiva

2. 12. 2014
ŠG, za 1., 2., 3.
letnik gimnazije,
1. d, 2. d
3. 5. 2015, 3. b
8. 10. 2014

Vesna Celarc

marec 2015

Breda Kramar, Majda Simonič

- Sodelovanje pri projektu Socialni
in kulturni kapital
Literarna
delavnica

celo šolsko leto

članice aktiva

od oktobra 2014
do junija 2015

Majda Simonič

Tekmovanje za Cankarjevo
priznanje
Organizacija in koordinacija proslav
in prireditev
Izmenjava učnih gradiv

od oktobra 2014
do marca 2015
vse leto

Breda Kramar, organizacija, in Majda
Simonič
Vesna Celarc

vse leto

članice aktiva

Sodelovanje v TP
Projektni dan:
Jurčič in njegov čas (2. letnik)

vsi učitelji

Vesna Celarc, Majda Simonič
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Individualna strokovna pomoč

vse leto

Breda Kramar, Majda Simonič

Spremljanje nove in ponatisnjene
strokovne literature in leposlovja
Priprava dijakov na maturo in
poklicno maturo
Urejanje učilnic, panojev pred njimi,
dopolnjevanje z učbeniki in učnimi
gradivi
Urejanje spletne učilnice

vse leto

članice aktiva

vse leto

vse članice aktiva

vse leto

vse članice aktiva

vse leto

Vesna Celarc

Gledališki abonmaji

vpis v septembru,
vse leto
po dogovoru

Breda Kramar

februar, marec
2015
po potrebi

članice aktiva

konec leta

vse članice

februar, junij 2015

vse članice

vse leto

vse članice

Sodelovanje pri ekskurzijah
Izvedba predmaturitetnih testov in
analiza rezultatov
Vodenje sestankov in dokumentacije
aktiva
Spremljanje realizacije in analiza
dela aktiva (poročilo o delu)
Izvedba maturitetnih izpitov in
izpitov poklicne mature
Sodelovanje pri projektih in
ekskurzijah po načrtu

članice aktiva

vodja aktiva

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Organizatorica: Breda Kramar, prof.
Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo v šolskem letu 2014/2015 na temo
IZROČILO KNJIGE. Sodelujoči dijaki želijo poglobiti znanje slovenščine in na razpisano temo
preveriti bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja spisa, povezanega z izbranim književnim besedilom
ter priporočeno dodatno literaturo. Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru, priprav,
do izvedbe najprej šolskega tekmovanja v decembru za vse prijavljene, regijskega v februarju in
državnega tekmovanja v marcu. Organizacijsko delo za vsa tekmovanja je vodila Breda Kramar, tudi
mentorica za 2. stopnjo, za 3. stopnjo pa Majda Simonič. Dobro je, da smo spet navdušili dijake
strokovne šole, ki tekmujejo na B-stopnji.
Tekmovalci iz1. in 2. letnika gimnazije in strokovne šole (2. A- in B-stopnja) so prebirali roman
Prežihovega Voranca Doberdob, 3. in 4. letniki gimnazije (3. stopnja) pa so posegli po romanu
Vitomila Zupana Menuet za kitaro. Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje.
Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 4. 12. 2014 ob 13.30 na šoli. Tekmovalo je 20
dijakov. Tekmovanje sta izvedli Breda Kramar in Majda Simonič. Naloge sta popravili obe mentorici:
Breda Kramar za 2. stopnjo, Majda Simonič za 3. stopnjo.
Bronasto priznanje je doseglo 7 dijakov, in sicer: Tina Zavodnik, Lana Lavrih, Maja Bošnjaković
in Tjaša Miklavčič (2. letnik) za 2. A-stopnjo, Klara Groznik, Anja Strojan (3. letnik)za 3. Astopnjo in Lucija Selan (4. letnik) za 3. B-stopnjo.
Regijsko tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo 22. 1. 2015 v OŠ Brinje v
Grosuplju. Na tekmovanje so se uvrstile 4 dijakinje iz naše šole, a se 1 tekmovanja zaradi bolezni ni
udeležila. Dijakinje sta spremljali mentorici Breda Kramar in Majda Simonič ter bili tudi ocenjevalki
nalog. Srebrno priznanje sta dosegli Tjaša Miklavčič (2. letnik) za 2. A-stopnjo in Klara Groznik,
(3. letnik) za 3. A-stopnjo. Obe sta dosegli 1. mesto in se zato uvrstili na državno tekmovanje.
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Državno tekmovanje je bilo v soboto, 28. 3. 2015, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Državnega
tekmovanja sta se udeležili Tjaša Miklavčič in Klara Groznik. Obe sta prejeli zlato Cankarjevo
priznanje: Tjaša Miklavčič (2. letnik) za 2. A-stopnjo in Klara Groznik (3. letnik) za 3. A-stopnjo.
Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. A- in B-stopnja ) – delo z
nadarjenimi dijaki
Mentorica: Majda Simonič, prof.
Na tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je letos pripravljalo 8 dijakinj iz 3. in 4. letnika gimnazije
in tri dijakinje 4. letnika srednjega strokovnega programa (3. A- in B- stopnja). Skupni naslov
tekmovanja IZROČILO KNJIGE nam je ponudil vojno tematiko pisatelja Vitomila Zupana. Za šolsko
tekmovanje smo prebrale njegov roman Menuet za kitaro in razpisano dodatno gradivo. Na srečanjih,
za šolsko tekmovanje smo se pripravljale 5 šolskih ur, smo se o romanu pogovarjale, izmenjavale
mnenja ter pregledovale strokovno literaturo. Dve dijakinji gimnazijskega in ena dijakinja
ekonomskega programa so osvojile bronasta priznanja.
Za področno tekmovanje, na katerega sta se uvrstili Klara Groznik, dijakinja gimnazijskega programa,
in Lucija Selan, dijakinja ekonomskega programa, smo se poglabljale v roman in dodale še Zupanovo
novelo Andante patetico. Tudi za področno tekmovanje smo morale prebrati precej dodatne literature,
v treh šolskih urah pa smo branje nadgradile z razumevanjem. Na področno tekmovanje sem
spremljala vse dijake tekmovalce naše šole, bila pa sem tudi ocenjevalka tekmovalnih nalog. Klara
Groznik je v skupini dosegla 1. mesto in s tem srebrno Cankarjevo priznanje ter uvrstitev na državno
tekmovanje.
Za državno tekmovanje sva z dijakinjo v treh šolskih urah še enkrat pregledali vse gradivo in se
pogovarjali o vprašanjih, ki sva si jih zastavljali ob prebranem, dijakinja pa je pisala tudi poskusne
eseje. Na tekmovanju v Ljubljani, kamor sem spremljala tako svojo dijakinjo kot tudi dijakinjo Tjašo
Miklavčič (2. A stopnja) in bila nadzorna učiteljica, je Klara Groznik dosegla zlato Cankarjevo
priznanje.
Za priprave na šolsko, področno in državno tekmovanje ter izvedbo šolskega tekmovanja smo
namenili 13 šolskih ur, za domače delo pa neprimerno več časa. Dijakinje 3. A- in 3. B-stopnje so
dosegle 3 bronaste, 1 srebrno in 1 zlato Cankarjevo priznanje.
Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (2. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki
Mentorica: Breda Kramar, prof.
Na tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je letos pripravljalo več dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije
in iz srednjega strokovnega programa. Skupni naslov tekmovanja je bil IZROČILO KNJIGE.
Tekmovalci iz 1. in 2. letnika gimnazije in strokovne šole (2. A- in B-stopnja) so prebirali roman
Prežihovega Voranca Doberdob. Za šolsko tekmovanje smo interpretirali prva dva dela romana in
veliko strokovnih člankov o 1. svetovni vojni in udeležbi pisatelja Prežihovega Voranca v njej, za
regijsko 3. in 4. del obsežnega romana, za državno pa cel roman in poznavanje strokovne literature.Na
šolsko tekmovanje smo se pripravljali 4 šolske ure. Dijaki gimnazijskega programa so na šolskem
tekmovanju osvojili štiri bronasta priznanja, dijaki ekonomskega programa pa se tekmovanja niso
udeležili.
Na regijsko tekmovanje sta se uvrstili Maja Bošnjaković in Tjaša Miklavčič, skupaj smo se
pripravljale še 5 ur, poleg tega sem popravila tudi tekmovalne naloge. Dijakinja gimnazijskega
programa Tjaša Miklavčič (2. letnik) je dosegla 1. mesto, srebrno Cankarjevo priznanje in s tem
sodelovanje na državnem tekmovanju. Za državno tekmovanje sva roman ponovno predebatirali in
preštudirali zahtevne članke iz Slavistične revije, za kar sem porabila še 9 ur s Tjašo Miklavčič. Torej
sem z nadarjenimi in prizadevnimi dijaki opravila 18 ur neposrednega dela.
Tjaša Miklavčič je na državnem tekmovanju dosegla 4. mesto v državi in zlato Cankarjevo
priznanje.
Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem sem, kot že zapisano, tudi
ocenjevala. Dijaki 2. A-stopnje so dosegli 4 bronasta, 1 srebrno in 1 zlato Cankarjevo priznanje.
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Tečaj slovenščine za tujce
Vodja tečaja: Breda Kramar, prof.
S 3 dijaki (1. d – Zehrina Ljubijankić, Miloš Ilić, 2. d – Fatma Ljubijankić) sem opravila 35 ur
začetnega tečaja slovenščine. Delali smo v skupini diferencirano glede na znanje slovenščine najprej
po učbeniku A, B, C … 1, 2, 3, GREMO 1, nato z učbenikom Slovenska beseda v živo 2, kot so mi
svetovali v Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik. Učbenik smo predelali. Dodatno sem jih
vzpodbujala k poslušanju radia in TV, k branju časopisja in revij. Vključevala pa sem tudi slovenske
ljudske pripovedi. Uspešno so osvojili osnove slovenskega jezika in se dobro vključili v učni proces.
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POROČILO
VZGOJE

O

DELU

AKTIVA

UČITELJEV

ŠPORTNE

Vodja: Franci Pajk
Člana: Simon Bregar in Marina Strnad
Za ŠVK je bila zadolžena Marina Strnad.
Osnovni program in program izbirnih športov
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v oddelkih 2. a, 2. b, 3. a, 3. b ter 4.
a in 4. b uporabili sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje. V 2. ocenjevalnem
obdobju smo jim ponudili na izbiro tri športe. Izbrati so si morali enega, v katerem so izpopolnjevali,
nadgrajevali oz. pridobivali novo znanje skozi celo konferenco po eno uro na teden v skupini, ki je
bila drugačna od skupine za osnovni program – narejena na podlagi ponujenih športov in interesa
dijakov. Neformalna evalvacija je pokazala, da je takšno delo tako za dijake kot učitelje bolj
kakovostno, zanimivo, pestro, inovativno, sproščujoče itd., zato bomo tak pristop uporabili tudi v
naslednjem šolskem letu.
Redni pouk smo izvedli po programu in dosegli visok odstotek realizacije. Posebnih težav pri pouku
športne vzgoje nismo imeli.
Rekreativni odmor
Organiziran je bil tudi v letošnjem šolskem letu med odmori v telovadnici, in sicer od oktobra do
maja od ponedeljka do četrtka (vsak dan je bil v telovadnici prvi oz. drugi odmor dežurni eden od
profesorjev športne vzgoje.
Projekti
V skladu s projektoma Posodobitev gimnazije in Prenova SSI in drugimi že uveljavljenimi projekti je
aktiv učiteljev ŠVZ sodeloval pri naslednjih dejavnostih:
-

pri projektu Dvig socialnega in kulturnega standarda – kolesarski izlet treh šol. Projekt sta
organizirala Marina Strnad in Simon Bregar

-

projektu Josip Jurčič in njegov čas za 2. letnik gimnazije, v katerem smo sodelovali vsi učitelji
ŠVZ in ga izvedli 7. 3. 2015,
projektu 3. letnika gimnazije Gibanje? Z veseljem! Alkohol? Ne, hvala!,
projektu Plesne zveze Slovenije in Ministrstva za šolstvo in šport Šolski plesni festival za srednje
šole, in sicer je v projektu sodelovala plesna skupina latinskoameriških in standardnih plesov pod
mentorstvom Marije Majzelj-Oven,
30. 9. 2014 je bilo izvedeno spoznavno popoldne za vse prve letnike na Gradišču nad Stično.
Sodeloval je Franci Pajk,
12. maja 2015 pri medpredmetnem sodelovanju – POS-ŠVZ – rekreacija v podjetju, odbojka,
Marina Strnad, 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, 23. 9.
2014, mentorja: Franci Pajk, Simon Bregar. DIJAKI: 6. mesto, DIJAKINJE: 5. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE, Krško, 22. 1. 2015, mentor:
Simon Bregar: 5.-8. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKINJE, Novo mesto, 28. 1. 2015:
4. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Novo mesto, 21. 11. 2014: 5-8. mesto
PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, Novo mesto, 10. 12. 2014, mentor: Franci
Pajk: 5.-8. mesto
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PODROČNO PRVENSTVO V ROKOMETU ZA DIJAKE, NM, 23.10. 2014, mentor: Franci Pajk:
3. mesto
PODROČNO TEKMOVANJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO, Ljubljana, 11. 2. 2015. Vid
Muhadžič je posamično osvojil 8. mesto, Lenart Kastelic 12. mesto, Eva Žnidaršič pa 13. Ekipno je
naša šola dosegla 5. mesto.
POSAMIČNO ATLETSKO PODROČNO TEKMOVANJE v NM za srednje šole, 12. 5. 2015.
Tjaša Perpar – 1. mesto v teku na 400 metrov, Klara Groznik 10. mesto in Nina Longar 11. mesto v
skoku v daljavo
DRŽAVNO POSAMIČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI, 20. 5. 2015, Tjaša Perpar, 13. mesto v
teku na 400 metrov
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL - DP ZA SREDNJE ŠOLE, Velenje, 14. 5. 2015
- PLESNI PARI: Nika Kavšek in Luka Hočevar sta dosegla 1. mesto (tako pri standardnih kot
latinskoameriških plesih), Miha Janežič in Karin Oven 2. mesto ter Miha Šircelj in Sara Koščak 3.
mesto – oba para pri standardnih plesih. Omenjena para sta v latinskoameriških plesih osvojila 8. in
9. mesto. Mentorica : Marija Majzelj-Oven
Športni dnevi
V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje športne dneve:
19. 9. 2014 1. letnik
Čateške toplice – plavanje ter vodne in obvodne
aktivnosti (Simon Bregar)
18. 9. 2014 4. a, b,
Bohinj – adrenalinski park, veslanje, jahanje, plezanje
4. d
(Franci Pajk)
5. 3. 2015
1. a, b, d
Zimski šp. dan: smučanje, drsanje, pohod (Franci Pajk,
Marina Strnad)
7. 3. 2015
2., 3. letnik
Jurčičev pohod (Marina Strnad)
28. 5. 2015 Vsi letniki, razen
Športne igre, tek in pohod (vsi učitelji ŠVZ)
zaključnih
23. 6. 2015 Šp. dan za zamudnike
Pohod po učni poti (Marina Strnad)
Športne vsebine v programih
Avg./sept. 2014
Zaključni letnik
Okt. nov. 2014
Zaključni letnik
April 2015
3. letnik
gimnazije
September 2014
1. letniki

Maturantska ekskurzija
Vaje za mat. ples, mat. ples (plesna šola Urška)
Gibanje? Z veseljem! Alkohol? Ne, hvala!
Spoznavno popoldne (Simon Bregar, Franci Pajk, Marina
Strnad)

Poročilo o izvedbi krožkov, rekreacije in ostalih aktivnosti ŠŠD
V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke:
 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 40 ur,
 mali nogomet dijakinje – Simon Bregar, 25 ur,
 košarka dijaki – Franci Pajk, 15 ur,
 odbojka vsi – Marina Strnad, 35 ur.
Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja pa so bile poleg dijakov namenjene tudi njihovim staršem: športna
rekreacija ob petkih zvečer - 60 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, OIV IN ID, PROJEKTI
TER DRUGE DEJAVNOSTI
Prireditve in proslave
Preglednica 7: Prireditve in proslave v š. l. 2014/15
DATUM ali
MESEC
23. december 2014

11. marec 2015

NAZIV
PRIREDITVE
Prireditev ob dnevu
samostojnosti in enotnosti
ter božiču in novem letu
Proslava ob kulturnem
prazniku
Prireditev ob dnevu šole

27. marec 2015

Maturantski ples

25. maj 2015

Slovo maturantov

21. junij 2016

Sodelovanju na Taboru
pevskih zborov
Prireditev ob zaključku
pouka in dnevu državnosti
Prireditev ob podelitvi
spričeval poklicne mature
Prireditev ob podelitvi
spričeval splošne mature

6. februar 2015

24. junij 2015
6. julij 2015
13. julij 2015

SODELUJOČI
UČITELJI

PROSTOR/KRAJ
PRIREDITVE
v avli šole

Vesna Celarc

Milan Jevnikar

v avli šole

Vesna Celarc

Milan
Jevnikar,
Nikolina Kovač
Juvan
razredniki

v avli šole

NOSILEC/-CI
Vesna Celarc

Marjeta Šlajpah
Godec
Vida Hočevar,
Jožica Strmole
Milan Jevnikar

v avli šole

Vesna Celarc

V Šentvidu pri
Stični
v avli šole

Jožica Strmole

v avli šole

Vida Hočevar,
Matko Peteh

v avli šole

Koordinatorica za kulturne dejavnosti:
Vesna Celarc, prof.
DAN ODPRTIH VRAT
Koordinator: ravnatelj Milan Jevnikar, prof.
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je v torek, 16. 12. 2014, na stežaj odprla svoja vrata. Od
8.30 do 11.00 smo gostili devetošolce Osnovne šole Stična s podružnico Višnja Gora, 130 učencev, in
nato od 11.00 do 13.20 še okoli 110 učencev OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, Šentruperta, Mirne,
Trebnja, Velikega Gabra iz OŠ L. Adamiča Grosuplje, iz OŠ Brinje ter iz Vidma–Dobrepolja in
Škofljice letos nismo imeli obiskovalcev.
Vsem našim gostom, razen sosedom, smo organizirali brezplačni prevoz in vsem skromno malico.
Osrednji namen dneva odprtih vrat je seveda bil, da bi devetošolcem iz okoliških osnovnih šol
pokazali nekaj zanimivih izsekov iz našega vsakodnevnega šolskega utripa na gimnaziji in ekonomski
šoli.
Pokazali smo jim, da je življenje na šoli kljub mnogim zahtevam, ki jih šola prinaša dijakom, lahko
prijetno, zanimivo, predvsem pa zelo raznoliko.
Za obe skupini smo izvedli NASLEDNJI PROGRAM:
1. Pozdrav ravnatelja in kratki predstavitvi obeh programov, gimnazije in ekonomskega tehnika.
Poudarili smo naše posebnosti, prednosti in uspehe ter raznoliko ustvarjalnost naših dijakov. Naši
debaterji so se pomerili v debati ZA in PROTI šoli.
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2. Nato smo učence razdelili v štiri skupine, ki so si v štirih ponovitvah ogledali štiri od sedmih
delavnic: Učna firma (EKO), Naravoslovje (KEM, BIO, FIZ, ali MAT), Tuji jeziki (ANG,ŠPA
ali ANG, NEM) in Vez prijateljstva, kjer je nastala veriga prijateljstva

Veriga prijateljstva
Po malici, ob slovesu, smo se dogovorili za nova srečanja, najmanj na informativnem dnevu v
februarju …
NOVOLETNI BAZAR
Organizatorica: Dragica Eržen, dipl. upr.org.
V torek, 9. decembra 2014, smo na šoli prvič organizirali dobrodelni novoletni bazar. Priprave na ta
dogodek so bile kratke, a zelo učnikovite. Takoj v začetku smo na sestanku dijaške skupnosti najavili,
da bomo del zbranih sredstev podarili v dobrodelne namene, en del pa namensko usmerili v šolski
sklad za izdelavo klopi na hodnikih pred učilnicami, da dijaki ne bodo posedali po tleh.
Nekaj popoldnevov je iz učilnic odmeval smeh, razigrano govorjenje, slišalo se je petje, kaj je tudi
padlo na tla, dišalo je iz šolske kuhinje ... zadišalo je tudi v kakšni domači kuhinji. Nastajali so številni
izvirni, s pozitivno energijo polnjeni izdelki, ki so komaj čakalai, da okrasijo in zapolnijo stojnico
našega bazarja.
Torkovo popoldne se je lahko začelo. Obiskovalce so najprej pozdravile v šoli izdelane zvezde raznih
velikosti in barv in ob prijetni glasbi vabile naprej, na osrednji del, kjer so stojnice nudile pravo
razkošje in pašo za oči. Ob čaju in pokušini peciva, prijetnem kramljanju, prijaznosti in prepričljivosti
prodajalcev so izdelki s stojnic počasi dobivali nove lastnike.
Sočasno je potekala tudi prireditev Jurčič ima talent, na kateri so se na odru zvrstili pevci, pari in
dvojice, skupine in tudi dva cela razreda. Celotno organizacijo smo prepustili dijakom in moramo
priznati, da so to odlično izpeljali.
Stojnice nam je prijazno posodila Občina Ivančna Gorica in tako pripomogla, da je bilo res prijetno in
domače. Največ pa so k temu dodali starši, ki so z obiskom bazarja nagradili dijake, svoje otroke in
dokazali, da podpirajo razvoj njihovih socialnih, ustvarjalnih, ekonomskih in organizacijskih
kompetenc.
Zbrali smo 1247,91 €, v dobrodelne namene smo nakazali 250 € (pomoč Lindi), 358,68 € smo
namenili za nosilce za klopi, 608,68 € pa je še v šolskem skladu in jih bomo porabili za dokončno
izdelavo klopi pred učilnicami.
PRIREDITEV OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN NOVEM LETU
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
Prireditev je bila 23. decembra 2014 drugo šolsko uro v avli šole. Vodila jo je Tanja Adamlje,
sodelovali pa so skupina Estrela, Tamara Butala, Rok Ahačevčič in Nika Vidic, Toni Zupančič, Maša
Zajec in Andrej Ploj. Vsi sodelujoči so poskrbeli za prijeten in zabaven program. Božično-novoletno
voščilo je predal ravnatelj Milan Jevnikar, o dnevu samostojnosti pa je govorila Katarina van Midden.
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PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
Proslava ob kulturnem prazniku je bila 6. februarja 2015. Vodila jo je Tanja Adamlje, sodelovali pa so
pevski zbor šole, Miha Jevnikar, Tamara Butala in Nika Vidic, Veronika Gale in Elza Rebol. O
pomenu praznika je spregovorila Katarina van Midden. Osrednji del pa je bil namenjen debati s
trditvijo France Prešeren je največji slovenski pesnik. Sodelovali so Katarina van Midden, Barbara
Tekavec, Špela Zupančič in Blaž Potočnik, ki so zanimivo soočili svoja stališča o pomenu Franceta
Prešerna, pesništva in kulture na splošno za Slovence.
PRIREDITEV OB DNEVU ŠOLE
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
V sredo, 11. marca 2015, je bila prireditev ob dnevu šole. Vodile so jo Tanja Adamlje, Elza Rebol in
Barbara Tekavec. Sodelovali so pevski zbor šole pod vodstvom ravnatelja Milana Jevnikarja, dijaki
prvih letnikov gimnazije z ritmično točko pod vodstvom profesorice Nikoline Kovač Juvan, pevka
Maša Zajec ter Nika Vidic in Tamara Butala. Osrednji del pa je bil namenjen odprtju fotografske
razstave in modni reviji. Avtor fotografske razstave je Jošt Dolinšek, ki je pokazal serijo črno-belih
fotografij, predvsem odseve trenutkov v minevanju časa. Maturantka Bernarda Gabrijel pa je bila
avtorica pomladno-poletne kolekcije oblačil za mlade. Oblačila so nosile dijakinje Endrina Aščić, Eva
Grubelić, Maša Rački in Polona Lindič.
Na prireditvi so posebna priznanja za delovanje na kulturnem področju prejeli dijaki, ki so se vsa štiri
leta šolanja ukvarjali s kulturo. Priznanja so prejeli: Katarina van Midden, Tanja Adamlje, Anja
Strojan, Luka Posavec, Nika Kavšek, Barbara Tekavec, Špela Zupančič, Miha Jevnikar in Luka
Hočevar.
Po zaključku programa je imela svoj prvi koncert skupina Lumberjack (Rok Ahačevčič, Jaka Novak,
Blaž Kuster).

DEVETI JURČIČEV MEMORIAL
Organizatorici Jurčičevega memoriala: Mojca Saje Kušar, prof. in Maja Zajc Kalar, prof.
Jeseni 2014 je SŠ Josipa Jurčiča razpisala Jurčičev memorial – literarni natečaj v pisanju eseja v
angleščini in k sodelovanju povabila dijake 3. in 4. letnikov gimnazij in drugih srednjih šol v
Sloveniji. Izzivalen naslov je bil tudi na 9. memorialu aktualen: Brain drain – is it a waste or
gain?/Beg možganov – priložnost ali izguba? Evropski parlament in Svet EU sta 16. aprila 2014
letošnje leto razglasila za evropsko leto za razvoj pod sloganom Naš svet, naše dostojanstvo, naša
prihodnost. Cilj projekta je informirati državljane EU o razvojnem sodelovanju in politikah na tem
področju ter spodbuditi njihovo aktivno zanimanje za razvojno sodelovanje.
Izhodišče literarnega ustvarjanja je bil odlomek iz Desetega brata. Takole je študenta 19. stoletja v
Desetem bratu opisal Josip Jurčič:
»/.../ Znano je življenje ubogega učenca; ... . Ali čuda, dokončavši ljubljanske šole, tihi mladenič ni
»hotel dobro storiti« po materini misli ... Hotel je iti v daljna večja mesta v višje šole. S tem pa niso
bili samo ubožni starši nezadovoljni, ampak zameril se je tudi večini svojih podpornikov, tako da je bil
skoro popolnoma zapuščen. Vedel je pa, da Angleži še niso iznašli tako blagotvornega stroja, da bi se
dalo po njem od zraka ali čiste vode živeti /... /.'' (Jurčič, Deseti brat)
Prispeli eseji (18) mladih ustvarjalcev so Jurčičevega junaka iskali v sodobnosti 21. stoletja: Je deseti
brat slovenskih gimnazij, srednjih šol in študent, ki se mu opevana prihodnost mladega, izobraženega
človeka odmika v realnost izbire med brezposelnostjo doma ali negotovim poizkusom uspeha v
tujini? Je naročje domovine dovolj toplo, da bo varovalo bogastvo izobrazbe in odprlo paleto možnosti
zaposlitve ali je privlačnost tujine močnejša? In – kje se torej v evropskem letu za razvoj najdeta
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mladost, izobraževanje in prihodnost?
Poleg dijakov 4. a naše šole so se na razpis natečaja odzvali še dijaki Srednje zdravstvene in kemijske
šole šolskega centra Novo mesto z mentorico in zvesto sodelavko Jurčičevega memoriala profesorico
Barbaro Cesar in dijaki Prve gimnazije Maribor.
Tretjo nagrado 9. Jurčičevega memoriala je prejela Miša Muhič, dijakinja Srednje
zdravstvene in kemijske šole Novo mesto. Mišina mentorica je profesorica Barbara Cesar.
Miša pred bralca postavi študenta Elliota Montgomeryja, drugačnega, oddaljenega, bogatejšega – a
vendar tako enakega mladim pri nas in po svetu, ki želijo najti svoj prostor in potrditev v družbi. Elliot
jo išče v študiju nevrobiologije v različnih državah sveta, tudi v Sloveniji, ki poudarja in podarja
brezplačen študij mnogim mladim. Ko pride čas plačila, jih domovina pušča na cedilu – ni sistema, ni
energije, ni delovnih mest. A vendar – iskanje izkušenj in raznolikost, ki jo Miša tako rekoč v toku
misli, v eliptičnih stavkih, bogatem besedišču položi pred bralca svoje kratke, a energične zgodbe,
pušča odprta vrata optimizma in znanja.
Drugo nagrado 9. Jurčičevega memorial je prejela Katarina Petra van Midden, dijakinja SŠ
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica profesorica Maja Zajc Kalar.
Katarina skozi oči Aleša – nadarjenega slovenskega študenta, ki se znajde pred pomembno odločitvijo
– povzema dilemo današnjega mladega slovenskega človeka. Vabljiva ponudba za študij v tujini
obljuba dobro fakulteto, izjemne pogoje dela, novo in vznemirljivo življenje. Na drugi strani tehtnice
ostaja vse: znano domače okolje, družina in prijatelji, upanje, da se v nekaj prihodnjih letih izboljšajo
pogoji dela in življenja tudi doma. Odločitev pospeši aktualno razmišljanje slovenske vlade o
zaostritvi pogojev študija in plačljivosti izpitov v primeru ponavljanja. Aleš sede na vlak, odločen
podariti svoje znanje tujini – za ceno domotožja.
Prvo nagrado letošnjega Jurčičevega memoriala pa osvojila izjemna zgodba Špele Pavšek,
dijakinje SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica profesorica Maja Zajc Kalar.
Izjemna zgodba, deloma fantastična, deloma osebno- izpovedna, riše bralcu pred oči današnji svet in
zgodbe, ki, naključno ali ne, spreminjajo naše odločitve. Izpoved junakinje Kirsty zaživi skozi zgodbo
mladega Bena, ki spozna pojem ‘’brain – drain’’ na drugačen, fantastičen način. Svet zla in pohlepa
išče mlade, nadarjene ljudi, jih oropa možganov – v želji izdelati popoln stroj umetne inteligence, ki se
napaja z znanjem otrok. Neverjetna zgodba drži bralca v napetosti do konca! S svojim dihanjem
prehaja iz navidezne idile v kriminalne ulice možganov in nerazumnih dejanj ter privede do odločitve,
ki jo mora sprejeti vsak mlad človek – slediti svojim sanjam.
Nagrade so bile podeljene 11. marca 2015 na SŠ Josipa Jurčiča ob dnevu šole. Ob naklonjenosti
ravnatelja so nagrajenci tudi letos doživeli utrip življenja in dela naše šole, za nadaljevanje svoje
literarne poti, ki jo bodo nagrajenke gradile na različnih fakultetah, pa tudi denarno spodbudo.
SLOVO MATURANTOV
Koordinatorica: Vida Hočevar, prof.
25. maja 2015 so se od srednje šole poslovili dijaki generacije 2014/2015: 4. a, 4. b, 4. d.
Dijakinja Aleksandra Erjavec se je v imenu vseh dijakov zahvalila ravnatelju, razrednikom, vsem
učiteljem in delavcem šole za njihov trud. Po podelitvi spričeval odličnjakom ter zlatih priznanj za
izjemne dosežke na tekmovanjih je sledila skupna točka vseh zaključnih letnikov, prireditev pa se je
zaključila z zabavnimi igricami ter predajo ključa oddelku 3. d.
Po prireditvi so maturanti zaplesali maturantsko četvorko v Ivančni Gorici.
PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU POUKA IN DNEVU DRŽAVNOSTI
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v sredo, 24. junija 2015, ob 8.30
v avli šole. Prireditev je vodila Pia Jakše, o državnem prazniku pa je spregovorila Elza Rebol.
Sodelovali so pevski zbor šole pod vodstvom ravnatelja Milana Jevnikarja, plesalke Maša Zajec, Maja
Gjerek, Neža Clemente in glasbenika Neža Rogelj in Tine Likovič. O svojih občutkih po končanem
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letniku pa so govorili Ana Virant, Sara Sever in Samo Okorn. Odlični dijaki in tisti, ki so prejeli zlata
priznanja v državnem merilu, ter Jurčičevi nagrajenci pa so prejeli nagrade in priznanja.
PODELITEV SPRIČEVAL POKLICNE MATURE
Tajnica ŠMK PM: Dragica Eržen, dipl. upr. org.
Dijakinjam in dijakom programa ekonomski tehnik smo v ponedeljek, 6. 7. 2015, podelili spričevala
poklicne mature. Prireditev je pripravila in vodila razredničarka zaključnega letnika Jožica Strmole.
Na njej sta z glasbeno točko sodelovali dijakinji Tamara Butala in Nika Vidic.
Ravnatelj Milan Jevnikar je po slavnostnem nagovoru maturantov skupaj z Ireno Mori, predsednico
Sveta šole, in predstavnikom Komisije za podelitev Jurčičevih priznanj in nagrad, Igorjem Grudnom,
podelil Jurčičeva priznanja in nagrade. Maturantka Lucija Selan pa nas je v ganljivem govoru
popeljala preko štirih let šolanja in se v imenu maturantov zahvalila vsem profesorjem.
Po končani prireditvi so se dijaki pred dokončnim slovesom od naše šole s svojimi profesorji še
zadnjič zadržali na prijetnem klepetu in pogostitvi.
PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE
Koordinatorica: Vida Hočevar, prof.
V ponedeljek, 13. julija 2015, je bila slovesna podelitev spričeval maturantom splošne mature. Na
začetku je ravnatelj Milan Jevnikar predstavil potek in rezultate mature, nato pa je sledila slovesna
podelitev spričeval ter Jurčičevih nagrad in priznanj.
V kulturnem delu so sodelovali plesalci: Nika Kavšek in Luka Hočevar, državna prvaka na šolskem
plesnem festivalu v standardnih in latinskoameriških plesih, Miha Janežič in Karin Oven ter Miha
Šircelj in Sara Koščak.
Andrej Pirc se je v imenu maturantov zahvalil vsem profesorjem, program je povezovala maturantka
Tanja Adamlje.
Po končani prireditvi so se dijaki in profesorji še zadnjič zadržali na prijetnem klepetu in pogostitvi.

Krožki
Poročilo o delu plesne skupine latinskoameriških, standardnih in sving plesov
Mentorica plesne dejavnosti: Marija Majzelj Oven, prof.
Člani plesne skupine so usvajali osnovne korake standardnih, latinskoameriških in sving plesov.
Program je bil prilagojen njihovim željam, sposobnostim in realnim možnostim.
Treningi so potekali enkrat ali dvakrat tedensko 2 šolski uri, in sicer ob torkih in petkih.
Vpisanih je bilo 12 članov, včasih so se nam pridružili tudi tisti, ki niso bili vpisani. Najbolj zvesti
plesu so bili Luka Hočevar in Nika Kavšek, Miha Šircel, Sara Koščak, Miha Janžič, Karin Oven, Žiga
Rapuš, Vid Klemenčič Topolovec.
Z nastopi so plesalke in plesalci popestrili šolske- in izvenšolske prireditve: informativni dan,
novoletni bazar, podelitev maturitetnih spričeval.
Nika in Luka sta imela samostojni nastop na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Kot
gosta večera sta zaplesala publiki na koncertu ženskega pevskega zbora Nasmeh iz Grosuplja.
Trije pari so 14. maja 2015 tekmovali na državnem tekmovanju Šolskega plesnega festivala.
Najstarejši in najbolj izkušeni plesni par sta bila Luka Hočevar in Nika Kavšek. Z dvojno zmago na
Šolskem plesnem festivalu sta postala državna prvaka v LA- in ST-plesih in tako Srednji šoli Josipa
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Jurčiča priplesala že deveto zmago zapored. Ponosna sta lahko tudi na laskavi naslov NAJPLESNI
PAR SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL za šolsko leto 2014/15.
Tekma je bila ves čas izredno napeta, prava preizkušnja živcev, vztrajnosti, samozavesti, borbenosti in
talenta. Vse to in še mnogo več imata Luka in Nika. V angleškem valčku, tangu in fokstrotu res ni bilo
težko zmagati, zelo huda konkurenca pa je bila v sambi, ča-ča-ju in R&R. Premagala sta celo par iz
Ljutomera, ki je dolga leta treniral v enem izmed znanih plesnih klubov. Tudi zato si bosta Luka in
Nika ta svoj zmagoviti dan še posebej zapomnila in čez nekaj let z nostalgijo obujala spomine ...
Njunemu uspehu sta se pridružila drugouvrščena v ST- in osma v LA -plesih prvošolca Miha Janežič
in Karin Oven ter plesni par Miha Šircelj in Sara Koščak, ki sta bila v standardu tretja ter deveta v
latinplesih. Pred njimi je še veliko kilometrov plesanja, znoja, žuljev in bolečih nog, vendar je tudi to
del tega najlepšega dvoranskega športa. Uspeh ne pride sam od sebe.
Cilji plesne dejavnosti so, da dijaki prebudijo v sebi interes do plesa, razvijajo plesno kulturo, ki je del
splošne izobrazbe. Dijaki in dijakinje se zavedajo svojih sposobnosti, razvijajo ustvarjalnost,
vztrajnost in delovne navade, razvijajo čut za estetiko, izboljšujejo koncentracijo, urijo gibalni,
vizualni in glasbeni spomin, koordinacijo, pridobivajo moč in hitrost, izboljšajo tako fizično kot
tudi psihično kondicijo, spoznajo različne zvrsti plesa, urijo plesne korake, enostavne in zapletene
koreografije s poudarkom na različnih tehnikah plesanja. Eden izmed ciljev plesne dejavnosti je
socialne narave. Dijaki se družijo, učijo pripadnosti skupini, prilagajanja, sodelovanja in si oblikujejo
pozitivno samopodobo, ki je pri razvoju otroka, mladostnika in tudi odraslega človeka zelo
pomembna.
Šolsko glasilo Iskrice
Mentor: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.
V šolskem letu 2014/2015 smo izdali dve številki Iskric, ena je bila namenjena diseminaciji projekta
Leonardo da Vinci, druga pa je bila redna številka.
Pri rednih izdajah so aktivno kot članice uredništva sodelovale skupno 4 dijakinje. Seveda je bilo
število drugih sodelujočih in pišočih še veliko večje, svoje so prispevali tudi učitelji in lektorice za
slovenščino in tuje jezike. Lotevali smo se tako aktualnih tem, intervjujev, poročanj kot literarnih
prispevkov, pristavili pa tudi kakšno zanimivost. Prva številka je bila izdana v oktobru 2014, druga pa
maja 2015.
Članice našega uredništva so se udeležile tudi novinarske delavnice Klasja. Sedem dijakov pa je
februarja sodelovalo tudi pri prilogi Dnevnika Obrazi prihodnosti.
Prijavili smo se tudi na občinski razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje glasila, da bi bilo v letu
2015 financiranje lažje.
Debatni klub
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
Debatni klub je med šolskim letom obiskovalo od 8 do 14 dijakov, v prvi polovici šolskega leta smo
se srečevali ob torkih 7. in 8. šolsko uro.
18. oktobra 2014 smo sodelovali na debatnem turnirju organizatorja Zavoda za kulturo dialoga ZA in
PROTI v Celju. Ekipa Ivančna A (Lana Lavrih, Pia Jakše in Sara Sever) je dosegla 16. mesto, nekaj
mest za njo je bila ekipa Ivančna B (Mojca Jančar, Ajda Grmovšek in Eva Žnidaršič).
Zadnjo soboto v januarju letos pa je debatni turnir organizirala naša šola. Udeležilo se ga je 44 ekip iz
vse Slovenije. Ekipe so debatirale v angleščini in slovenščini. Ekipa Ivančna A (Katarina van Midden,
Barbara Tekavec in Špela Zupančič) je dosegla 2. mesto, ekipa Ivančna B (Lana Lavrih, Mojca Jančar,
Ajda Grmovšek/Sara Sever) pa 16. Katarina van Midden je bila osma govorka turnirja. Organizacija
turnirja je bila naporna, vendar zelo uspešna.
Tudi letošnje šolsko leto smo sodelovali v radijski oddaji za mlade Gymnasium. Ekipa dijakinj, v
kateri so bile Lana Lavrih, Pia Jakše in Sara Sever, so se 8. 10. 2014 z debato o zaposlovanju v EU
uvrstile v 2. krog tekmovanja. V drugem krogu so o gensko spremenjeni hrani tekmovale z Gimnazijo
Novo mesto, a se niso uvrstile naprej.
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16. januarja 2015 se je ekipa debaterk udeležila srečanja zmagovalnih ekip Gymnasiuma na TV
Ljubljana. Srečale so se z evropskimi poslanci Tanjo Fajon, Igorjem Šoltesom, Francem Bogovičem in
Milanom Zverom. Na srečanju, ki ga je vodila Manica Janežič Ambrožič, so konstruktivno sodelovale.
Na dnevu odprtih vrat so 6. 12. 2014 sodelovale debaterke Pia Jakše, Sara Sever, Lana Lavrih in Sara
Koščak. Tema debate se je glasila »Jurčič« je prava izbira za vaše šolanje.
Debaterji so sodelovali tudi na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. V debati s trditvijo
France Prešeren je največji slovenski pesnik so sodelovali Katarina van Midden, Barbara Tekavec,
Špela Zupančič in Blaž Potočnik.

Literarna delavnica
Mentorica: Majda Simonič, prof.
Letos se je v literarni delavnici družilo dvanajst dijakinj. Pisale so pesmi in krajše zgodbe. Tematsko
so bila dela večinoma uglašena na razpisane natečaje.
Ob praznovanju obletnice začetka druge svetovne vojne so tako dijakinje pisale haikuje z motivi
vojne, trpljenja, pogrešanja bližine, sočutja ... Pesmi smo poslali v Tolmin, kjer so jih objavili v
zborniku. Natečaj z naslovom Šolski bluz (Univerza v Novi Gorici) je zahteval kratke zgodbe iz
šolskega življenja. Ena izmed dijakinj se je predstavila s svojimi zgodbami na bralnem literarnem
večeru z naslovom Pridi brat, ne se bat, ki ga je organizirala Gimnazija Moste. Tudi letos smo
sodelovali na mednarodnem natečaju Mlada Vilenica 2015 in že tradicionalno na Župančičevi frulici.
Izbor pesmi in kratkih zgodb smo objavili tudi v šolskem glasilu Iskrice.
Za svoje pesmi, za sodelovanje in izvirnost so dijakinje prejele tudi pohvale in priznanja.
Šolski radio
Šolski radio v šolskem letu 2014/15 ni deloval.
Šolski pevski zbor
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar, prof.
Zborovsko petje nadaljuje in poglablja glasbeno vzgojo v srednji šoli. Ustvarja pevsko osnovo
slovenski zborovski kulturi, ki je v našem neposrednem okolju še posebej bogata (npr. Tabor
slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru smo mlade fante in
dekleta kulturno obogatili, jih vzgajali za skupnost in pristno prijateljstvo. V minulem šolskem letu je
deloval mladinski mešani (štiriglasni) zbor. Pevski zbor s svojim delovanjem in javnimi nastopi
predstavlja pomemben temelj kulturnega dogajanja na šoli, ki je del naše kulturne tradicije.
Sodelovali smo na razpisu Občine Ivančna Gorica in pridobili za dejavnost del sredstev, ki smo jih
porabili za pogostitev pevcev ob nastopu na reviji in Taboru ter za pokritje nekaj osnovnih stroškov
(nakup map, fotokopiranje not ...).
Že takoj septembra smo oblikovali mešani pevski zbor, ki ga je na začetku obiskovalo med 30 in 45
dijakinj in dijakov, vključili smo veliko novincev. Prvošolci imajo ob začetku šolskega leta obvezno
avdicijo. Število pevcev se je do konca leta ustalilo pri 39, 26 deklet in 13 fantov.
Zbor je v šoli nastopil trikrat: na proslavi za kulturni praznik v februarju, na prireditvi ob dnevu šole
in ob podelitvi spričeval.
Zbor je izven šole sodeloval na prireditvi v OŠ Stična 10.2. 20115, kjer smo prepevali skupaj z učenci
OŠ Stična, OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični ter vrtičkarji Vrtca Ivančna Gorica. Sodelovali smo na
medobčinski reviji odraslih pevskih zborov 13. 2. 2015 v Šentvidu pri Stični in 21. 6. 2015 na 46.
taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Na reviji so nas strokovno ocenjevali. Zbor je
dobil odlično oceno strokovne spremljevalke Janje Dragan, ki nas je uvrstila med 2 najboljša pevska
zbora, ki sta nastopala v Šentvidu. Zbor je bil tudi na Taboru v Šentvidu zelo opažen in nagrajen z
odobravanjem, saj je bil skoraj edini zbor s toliko mladimi pevci.
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Pevske vaje so bile redno vsak teden ob torkih in četrtkih preduro, enkrat za fante, drugič za dekleta,
ter ob četrtkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni obseg dela preko 75 srečanj v
skupnem trajanju približno 90 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se vodijo kot njihove ure OIV
oziroma ID.
Vsi pevci pa so ob koncu leta prejeli tudi posebno priznanje.
Fakultativni pouk ruščine
Mentorica: Irena Mori, prof.
V šolskem letu 2014/2015 je fakultativni pouk ruščine obiskovalo 13 dijakov, realiziranih pa je bilo 52
ur.
RUŠČINA 1
1. a: Eva Oven, Lucija Zaletel, Vid Klemenčič Topolovec
2. a: Ajda Kenda, Luka Tomić, Urša Varga
Dijaki te skupine so se naučili osnov ruščine: rusko abecedo, pravila izgovorjave, teme pa so bile
naslednje: predstavljanje, pozdravljanje, poslavljanje, poklici, narodnosti, tipična ruska imena in ruska
hrana.
RUŠČINA 3
2. d: Erik Jovanović
3. a: Marko Bevc
3. b: Ines Medved, Veronika Gale, Lara Godnjavec, Klara Groznik, Urška Popovič
V tej skupini pa smo začeli s števniki, nadaljevali pa s spregatvijo glagolov, množino samostalnikov,
izražanjem svojine, pogovarjali pa smo se o oblačilih, nakupovanju, družini, sorodnikih, jezikih in
prostem času.
Krožki, rekreacija in ostale aktivnosti ŠŠD
V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke:
 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 40 ur
 mali nogomet dijakinje – Simon Bregar, 25 ur
 košarka dijaki – Franci Pajk, 15 ur
 odbojka vsi – Marina Strnad, 35 ur
Poročilo o dejavnosti Več znanja za več turizma
Mentorica: Ana Godec, univ. dipl. ekon.
Sodelujoči dijaki: Denis Gale, Jure Pajk in Boštjan Perko. Dijakom so pri predstavitvi na turistični
tržnici pomagale tudi dijakinje Sara Čoš, Karmen Martinčič in Saša Frank.
Naslov turistične naloge: V krogu se vrtimo
Tekmovanje: 12. festival Več znanja za več turizma v izvedbi Turistične zveze Slovenije, ki je
potekal v sredo, 28.1.2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sodelovalo je kar 42 ekip z vseh
koncev Slovenije ter sosednjih držav.
Dijaki so nalogo uspešno predstavili ter prejeli srebrno priznanje.
Joga
Izvajalka: Ana Godec, univ. dipl. ekon.
Trajanje: april, maj, 20 ur
Udeleženci tečaja: dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici
Program tečaja: dihalne vaje, vaje sproščanja in asane
Udeleženci so osvojili: tehnike sproščanja, pravilno jogijsko dihanje, dihalne vaje različnih stopenj,
telesne vaje – asane.
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Ekskurzije
Ekskurzija na Dunaj
Vodaj ekskurzije: Maja Zajc Kalar, prof.
V petek in soboto, 7. in 8. novembra 2014, se je 39 dijakov in tri spremljevalke (Mojca Saje Kušar,
Marija Majzelj Oven in Maja Zajc Kalar) udeležilo strokovne ekskurzije na Dunaj.
Ekskurzijo sem pripravila in organizirala Maja Zajc Kalar s programom agencije Unitours, ki je
izpolnila moja pričakovanja. Želela sem program, ki bo poudaril 100-letnico začetka 1. svetovne vojne
in življenje in delo Slovencev v času Habsburške monarhije na Dunaju in v Avstriji. Obenem je bil
namen ekskurzije spoznati življenje in utrip prestolnice danes, njene znamenitosti in zgodovino ter
poudariti rabo nemškega jezika.
Naša pot se je pričela že v zgodnjih jutranjih urah. Na avtobusu smo izvedeli nekaj osnovnih podatkov
o Dunaju, Avstriji in njeni zgodovini ter nekdanjih vladarjih. Po 5-urni vožnji pa smo prispeli v
avstrijsko glavno mesto. Panoramski ogled prestolnice je omogočila že krožna vožnja z avtobusom.
Vodiča sta nas najprej peljala na ogled španske jahalne šole. Videli smo lipicance pri njihovem
jutranjem treningu. Nato smo si dobesedno čez cesto lahko ogledali stari in novi del narodne knjižnice.
Ko smo stopili v stari del, smo bili osupli nad prelepimi freskami, kipi, starimi globusi in nad ogromno
zbirko knjig, ki so stare že več kot 500 let. Te se lahko s posebnim dovoljenjem celo prelistajo. Tudi
novi del je bil zelo zanimiv. Že tako ogromna knjižnica, ki hrani več kot 3 milijone knjig, ima še
štirinadstropni arhiv pod zemljo. Strokovno vodenje je potekalo v nemškem, deloma angleškem
jeziku. Ogledali smo si tudi muzej vojaške zgodovine Arsenal, ki ima ob obeležju 100-letnice začetka
prve svetovne vojne izjemno razstavo o tem času. Muzej hrani tudi ogromno predmetov iz časa turških
vpadov, francoske revolucije, vladavine Marije Terezije in prve svetovne vojne, med njimi sta tudi
avto in obleka s strelnimi luknjami v sarajevskem atentatu umorjenega Franca Ferdinanda. Sledil je
zaslužen prosti čas v mestu in nato nastanitev v hotelu. Večerni sprehod po Kärntnerstraße nas je
pripeljal do prelepe katedrale Svetega Štefana, pa tudi mimo množice trgovin in kavarn. Ker smo
želeli doživeti Dunaj v pravem pomenu besede, je bilo v prijetnem hotelu poskrbljeno za tradicionalno
dunajsko večerjo.
Naslednje jutro smo si najprej ogledali dunajsko univerzo, ki je ena največjih v nemškogovorečem
prostoru in v izjemni predstavitvi v nemščini in angleščini spoznali velika imena predavateljev, tudi
Slovencev. Sledila je krožna vožnja v drugi del mesta, kjer smo videli znameniti simbol Dunaja –
Prater in Center Združenih narodov. Potem smo se pripeljali do poletne rezidence habsburških
monarhov Schönbrunn. Vodička nam je povedala nekaj o dvorcu, nato pa smo si sami lahko ogledali
vrtove, ki so prava paša za oči. Mogoče najbolj zanimiva izkušnja je bil ogled operne hiše. Gneča
obiskovalcev nam je že na daleč razkrila, da bo opera vredna ogleda. Razkazali so nam preddverje in
dvorane, lahko smo si ogledali postavitev scene s kvalitetno predstavitvijo vodiča v nemškem jeziku.
Sledil je prosti čas za ogled centra mesta in nakup spominkov in pokušino nekaj značilnih avstrijskih
jedi. Na koncu smo si še ogledali nenavadno in pisano arhitekturo Hundertwasserja.
Ekskurzija je v celoti izpolnila pričakovanja.

Strokovna ekskurzija v Belo krajino
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof.
Strokovna ekskurzija je v 3. letniku gimnazije sestavni del pouka, v 4. letniku gimnazije pa obvezni
sestavni del interne ocene pri 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,
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spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo Bele krajine,
spoznavanje del M. Jarca, O. Župančiča, J. Dularja, L. Krakarja, P. Golie, S. Šalija in upodobitve
Dolenjske ter Bele krajine v njihovih delih,
- navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo ter vodenje ekskurzije,
- samostojna priprava na ekskurzijo na osnovi pisnih in elektronskih virov ter njeno vodenje in
posredovanja informacij sošolcem.
Izvedba dejavnosti je razdeljena na 3 dele:
A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega:
- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina),
- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih
medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev,
- priprava dijakov na ekskurzijo pri pouku geografije, zgodovine in slovenščine pred izvedbo
(podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, obnašanjem …),
- tehnična priprava ekskurzije (naročilo avtobusov, naročilo kosil na ekskurziji, priprava
spremljevalcev na spremstvo dijakov …).
B. Izvedba ekskurzije na trasi (predvideni postanki so podčrtani!): Ivančna Gorica - Dvor (ogled
muzeja, ostankov fužin in kanjona Krke) - Soteska - Črmošnjice - Rožanec (ogled Mitrovega templja)
- Črnomelj (sprehod skozi mestno jedro) - Tribuče - Bojanci (ogled nagrobnih spomenikov na vaškem
pokopališču) - Vinica (ogled naselja in rečne terase reke Kolpe) - Pusti Gradac (prazgodovinsko
selišče, ogled okljuka Lahinje) – Dragatuš - Črnomelj (kosilo) - Gradac - Kučar - Metlika (ogled
Belokranjskega muzej, sprehod skozi staro mestno jedro). Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.00.
Ekskurzijo na osnovi poročil v kar največji meri vodijo dijaki sami; organizator še pred izvedbo
pripravi načrt njihovega “nastopanja” v avtobusu.
C. Poročila, analize, ovrednotenje dejavnosti
Za izvedbo bo izdelan še natančnejši načrt.
Udeleženci ekskurzije: vsi dijaki 3. letnika gimnazije in tisti dijaki 4. letnika gimnazije, ki se
pripravljajo na maturo iz geografije in zgodovine.
Organizator: prof. Franc Grlica
Strokovni izvajalci: prof. Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in
slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.
Spremljevalci: Franc Grlica, Vesna Celarc, Vida Hočevar, Bernarda Radoš.
Datum izvedbe: 24. marec in 2. april 2015
Vpis v dnevnik: v vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4.
letniku so bile ure vpisane k pouku geografije oz. zgodovine v skladu z učnim načrtom.

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof.
Strokovna ekskurzija v Pomurje je bila v 1. letniku gimnazije sestavni del pouka geografije in
obveznih izbirnih vsebin.
Cilji ekskurzije:
 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije,
 ovrednotiti pomen reke Mure,
 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja,
 spoznati Prekmurje kot multietnični prostor,
 ovrednotiti razvoj in strukturo gospodarstva ter ju primerjati z izrabo prostora,
 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije,
 spoznavati zgodovino in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije, zlasti židovsko
in madžarsko vprašanje,
 spoznati naravno rastlinstvo v mrtvicah ob Muri ter gojenje tropskih rastlin na osnovi
termalne vode,
 ozavestiti pomen lončarstva v Prekmurju, spoznati njegovo vlogo danes, oblikovati
lončarski izdelek,
 spoznati »Plečnikovo« Bogojino.
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Trasa ekskurzije:
Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7.00. Sledila je vožnja na
relaciji: Grosuplje – Ljubljana - AC izvoz Murska Sobota – Ižakovci (ogled mokrišč (mrtvice), mlin
na Muri, vožnja z brodom preko Mure in nazaj) – Dobrovnik (Orhideje Oceanis, pomen termalne
vode, spoznavanje tropskih kulturnih rastlin; Dobrovnik – dvojezičnost) – Filovci (črna keramika,
pomen, naravne osnove, prekmurska tradicionalna arhitektura) – Bogojina (ogled Plečnikove cerkve )
– Moravske Toplice – Martjanci - gostišče Marič v Sebeborcih (kosilo) – Martjanci – Murska
Sobota (multikulturnost Murske Sobote (evangeličanska cerkev, judovstvo ..., ogled centra) –
Ivančna Gorica. Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.10.
Na ekskurziji so dijaki izpolnjevali delovne liste, nekaj je bilo ocenjenih. Ekskurziji naj bi sledile še
predstavitve dijakov z različnih predmetnih področij in izdelava lončenega lončka, a tega letos nismo
izpeljali.
Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije.
Organizator: g. Franc Grlica.
Strokovni izvajalec: profesor geografije
Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica, Majda Simonič in razredničarki Marija Maja Zajc Kalar ter
Mojca Saje Kušar.
Datum izvedbe: 19. maj 2015

Strokovna ekskurzija v Trst
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof.
Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije
Cilji: spoznavanje nekoč največjega slovenskega mesta
Organizator: Franc Grlica
Izvajalec: dnevni center CSOD
Datum izvedbe:
1. letnik: 17. april 2015
Vpis v dnevnik: 7 ur OIV
Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof.
Udeleženci: dijaki 2. in 3. letnika gimnazije
Cilji: spoznavanje slovenske obale in procesov v priobalnem pasu
Organizator: Franc Grlica
Izvajalec: dnevni center CSOD
Datum izvedbe:
2. letnik: 10. april 2015
3. letnik: 12. februar 2015
Vpis v dnevnik: 7 ur OIV
Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida
Pripravila: Marija Majzelj Oven, prof.
Izmenjava poteka vsako šolsko leto dvakrat, in sicer jeseni in spomladi. Tudi letošnje šolsko leto so
odpotovali oktobra v Nemčijo učenci OŠ Stična ter Višnja Gora in dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča.
Spremljala sta jih ravnatelj Milan Jevnikar in vodja izmenjave Igor Rajner. Obisk so nam vrnili letos
od 11. do 15. maja. Skupaj z Igorjem Rajnerjem sva organizirala spoznavne igre, jih popeljala po
Ljubljani, obiskali smo šolski muzej, ogledali smo si kobilarno Lipica in jih peljala na morje v Piran in
Portorož. Pokazali smo jim tudi Deželo desetega brata – Muljavo z Jurčičevo domačijo, Nosetovo
etnološko zbirko na Bojanjem Vrhu. Obiskali pa smo tudi župana občine Dušana Strnada, ki je poleg
SŠ in Turistične agencije Palma sponzor izmenjave.
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Pogovorna jezika sta bila nemščina in angleščina.
Dijaki radi sodelujejo na izmenjavi, saj jih takšni projekti notranje bogatijo, jim širijo obzorja,
prinašajo nova poznanstva in prijateljstva, predvsem pa jih učijo strpnosti, sprejemanja drugačnosti,
prilagajanja in samostojnosti in odgovornosti.
Strokovna maturantska ekskurzija v Grčijo

Vodja ekskurzije: Vesna Celarc, prof.
V sredo, 26. avgusta, so se dijaki 4. letnika s TA KOMPAS, vodičko, animatorko in tremi profesorji
za šest dni odpravili v Grčijo na maturantsko ekskurzijo.
Z avtobusom smo se odpeljali do Ancone, nato pa z ladjo do Patrasa, enega pomembnejših pristanišč v
Grčiji. Že vožnja z ladjo je bila pravo doživetje, takoj po izkrcanju pa smo se odpravili proti Delfom.
Grki so nas lepo sprejeli in kmalu smo spoznali tudi grško kulinariko. Vsi so se veselili prvega grškega
večera, učenje sirtakija pa je bilo zelo zabavno. Naslednji dan smo se lahko že kopali in se sončili,
nato pa smo se odpravili proti Atenam. V glavnem mestu Grčije smo spremljali menjavo straže, si
ogledali stadion in seveda nakupovali na Plaki, nato pa smo se nastanili v hotelu. Tudi tretji večer v
Grčiji ni minil brez plesa, smeha in zabave. V prihodnjih dneh smo si med drugimi znamenitostmi
ogledali tudi Akropolo. V petek smo prispeli na otok Zakintos, kjer smo veliko prostega časa
izkoristili za kopanje, sončenje in sprehode po mestu, večer pa je bil seveda namenjen zabavi. V
nedeljo smo z ladjico odšli na izlet in videli želvo. Seveda pa smo se tudi kopali in zabavali ob
čudovitih grških pečinah.
Tudi zadnji večer so maturanti izkoristili za zabavo v mestu, naslednje popoldne pa smo se vsi dobre
volje in polni lepih spominov na maturantsko ekskurzijo z letalom vrnili domov.

Projekti
EVROPSKI PROJEKT Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih
Koordinatorica projekta: Marina Strnad, prof.
V šolskem letu 2014/15 se je Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica povezala v partnersko mrežo
za sodelovanje v evropskem projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitalav lokalnih skupnostih
z Osnovno šolo Stična, Osnovno šolo Ferda Vesela iz Šentvida pri Stični in z Vrtcem Ivančna Gorica.
Zastavljeni cilj naše mreže, doseganje medgeneracijskih interakcij na področju izobraževanja,
športnih, kulturnih, prostočasnih dejavnosti in prostovoljstva, smo dosegli in presegli. Skupaj smo
načrtovali in izvajali aktivnosti, seveda prilagojeno stopnji izobraževanja udeležencev in tako skušali
pripomoči k učenju mladine in socialni vključenosti. Aktivnosti je bilo seveda veliko, omenila bi
samo nekatere: kolesarski izlet treh šol, dan jezikov, novoletni bazar, degustacijo domačih jedi,
odbojkarsko tekmo med maturanti in učitelji vseh partneric v projektu, pevske zbore, malo modno
revijo, učno pot, tedensko rekreacijo, ilustrirano zgodbo (ki še čaka na knjižno izdajo) …
O najodmevnejših dogodkih sem obveščala na spletni strani šole, v lokalnih časopisih, na mednarodni
konferenci v Portorožu in v posebnem zborniku dobrih praks projekta SKK Povezan.sem@boljši.si,
dostopnem na http://sk.solazaravnatelje.si/2015/08/11/zbornik-povezan-semboljsi-si/.
Ob dnevu jezikov so dijaki programa ekonomski tehnik zasnovali in oblikovali knjižne kazalke, ki
smo jih na pobudo šolske svetovalne delavke natisnili in jih bomo uporabili kot promocijsko gradivo
na predstavitvah šol in informativnih dnevih za učence osnovnih šol.
V tem letu se je potrdilo dejstvo, da si dijaki želijo raznolikosti in da s pravim mentorjem njihova
ustvarjalnost zaživi. Hvala vsem kolegom in dijakom, ki ste v tem letu z menoj ustvarjali socialno in
kulturno rento.
NACIONALNI PROJEKT Rastem s knjigo
Koordinator projekta: Jože Nosan, univ. dipl. teol.
V šolskem letu 2014/2015 že petič poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s
knjigo SŠ 2013 – izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku prvega letnika, ki
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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.
V juniju smo z dijaki prvih letnikov obiskali oddelek Mestne knjižnice Grosuplje v Ivančni Gorici,
kjer smo se seznanili s pomenom in delovanjem splošne knjižnice. Vsak dijak pa je prejel knjigo
Suzane Tratnik Ime mi je Damjan.
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Dejavnosti šole
Interesne dejavnosti
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik
Organizatorica ID:Jožica Strmole, univ. dipl. ekon.
Realiziran je bil obvezni del interesnih dejavnosti v izvedbi šole in tudi vsebine, povezane s
programom. Celoten obseg vseh ur za vsa štiri leta znaša 352 ur, največ jih je predvidenih za prve
letnike, kar 128 ur. Največ ur v obveznem delu je namenjenih športnim dnevom in kulturnim
dejavnostim, pri vsebinah, ki so povezane s programom, pa strokovnim ekskurzijam.
Organizirane so bile naslednje strokovne ekskurzije.
Prvi in drugi letnik je imel medpredmetno ekskurzijo v Akripol, d.d., obiskal je Galerijo likovnih
samorastnikov v Trebnjem, razstavo Rastoča knjiga, Dom starejših občanov, kmetijo Sila.
Tretji letnik se je udeležil Sejma učnih podjetij v Celju.
Aktiv učiteljev športne vzgoje je organiziral načrtovane športne dneve. Dodatno so bili organizirani
športni dnevi za zamudnike, tako da so imeli vsi dijaki možnost izpolniti svoje obveznosti (OIV) .
Četrti letniki so realizirali večino interesnih dejavnosti na maturantski ekskurziji v Grčiji in v okviru
priprav in izvedbe maturantskega plesa.
Posebej izpostavljam velike akcije, ki so bile izvedene v okviru interesnih dejavnosti. Te so:
a) Izvedli smo spoznavni dan za vse prve letnike na Gradišču. Dijaki se s pomočjo družabnih iger
spoznavajo med seboj, tako da jim je prehod na srednjo šolo čim lažji.
b) Dijaki 1. d so bili v šoli v naravi od 8. 6. do 12. 6. 2013 v Bohinju, kjer so bile izvedene
načrtovane športne aktivnosti (kanuizem, gorništvo, plezanje, pohodništvo, orientacijski tek,
lokostrelstvo). Poleg šole v naravi zadnja leta izvajamo učitelji šole tudi medpredmetni projekt s
področja turizma. Spremljevalec je bil Franci Pajk.
c) Dijaki 1. 2. in tretjega letnika so obiskali gledališko predstavo v Šentjakobskem gledališču z
naslovom Tamala.
č)

V prvem in drugem letniku smo organizirali delavnici na temo varne rabe interneta, ki ju je
izvedel Darko Pandur.

d) Organizirana je bila strokovna ekskurzija za prvi in drugi letnik v podjetje Akripol, na kmečki
turizem Sila in v Galerijo likovnih samorastnikov.
e) Dijaki drugega letnika so realizirali tudi delavnice na temo zdrav življenjski slog.
f) Šola je organizirala za 3. d državljansko vzgojo v izvedbi profesorja Jožeta Žlahtiča, ki
dopolnjuje znanje iz ustave, ki ga pridobijo pri pouku sodobnega gospodarstva.

Obvezne izbirne vsebine

Program gimnazija
Organizator OIV: Franci Grlica, prof.
Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v
drugačnem obsegu ur, kot je bilo predvideno.
V nadaljevanju navajam dejavnosti, razdeljene v sklope A (vsebine, obvezne za vse), B (vsebine,
obvezne za tip gimnazije) in C (prosta izbira), ki smo jih realizirali v letošnjem šolskem letu:
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VSEBINE
A

1. letnik
DEJAVNOST

Državljans
ka kultura

Kult. prireditve in
proslave na šoli

Knjižnična
inform.
znanja

Knjižnična vzgoja,
vključno z obiskom
NUK ter Semeniške
knjižnice

Kult.
umetniške
vsebine
Športni
dnevi

Zdravstven
a vzgoja

Vzgoja za
družino,
mir in
nenasilje

Kult. prireditve in
proslave na šoli
Evropske vsebine
(obisk DZ in Evropske
hiše)
Ustavodajni vidiki
državljanske kulture
-

3. letnik
DEJAVNOST

4. letnik
DEJAVNOST

Kult. prireditve in
proslave na šoli

Kult. prireditve in
proslave na šoli

Izdelava referatov… za
ekskurzije…

-

Predstava v
Šentjakobskem
gledališču Tamala

Predstava v
Šentjakobskem
gledališču Tamala

Maturantski ples

Novoletni bazar
Plavanje v Termah
Čatež
Zimski športni dan
(drsanje)
Športne igre - pohod

Novoletni bazar
Jurčičev pohod

Novoletni bazar
Jurčičev pohod

Novoletni bazar
Adrenalinski park
Bohinj

Športne igre - pohod

Športne igre - pohod

Zdr. pregled

Šola v naravi –
preživetje v naravi

Zdr. pregled

Varnost pri uporabi
spleta
Ustna higiena
Delavnica
»Komunikacija in
strategije reševanja
konfliktov«
»Varna izbira za
odgovorno spolnost«
Športno-spoznavni
vikend

-

B
Kulturnoumetniške
vsebine z
likovnega
področja
Kulturnoumetniške
vsebine z
glasbenega
področja
C
Obvezna

2. letnik
DEJAVNOST

1. letnik
- galerije
- likovna oprema
prireditev v šoli

- koncert

Učenje za učenje

-

Predavanje o
krvodajalstvu

-

-

Ustna higiena
-

-

Zdrava prehrana

Zdrav življenjski slog

-

Šola v naravi –
pogovori o strpnosti

Gibanje? Z veseljem!
Alkohol? Ne, hvala!

-

Topla afriška srca

Delavnica Zasvojenosti

-

2. letnik
-

3. letnik
-

-

Obvladovanje

-

Maturantska
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-

-

Učenje za učenje
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tipkovnice

ponudba
šole
ekskurzija: Trst

Povsem
prosta izbira
dijaka

Prosta izbira
v šoli ali izven nje
je vključevala tudi
teme

Šola v naravi
Naravoslovni dan:
Strunjan
z dramskogledaliških,
glasbenih,

ekskurzija
(priprava)
Maturantska
Maturantska
ekskurzija (izvedba) eksk. (izvedba)
Naravoslovni dan:
Strunjan
likovnih in gibalnih pevski zbor,
področij:
rokomet … na
dramski krožek,
šoli in izven nje

Gledališki abonma v Drami in Šentjakobskem gledališču
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar. prof.
Dijak lahko abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavlja pri urah OIV.
V Drami je v dijaškem abonmaju predstave obiskovalo samo 12 dijakov in profesorjev, predstav je
bilo pet in so bile razporejene od ponedeljka do četrtka ob 19.30: Čarobna gora (T. Mann), Figurae
Veneris Historiae (G. Stefanovski), Iliada (Homer), Jugoslavija, moja dežela (G. Vojnović) in
uprizoritev po izbiri. Dijaki imajo 30-odstotni popust, cena abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža
(od 52 do 23 evrov).

V Šentjakobskem gledališču so bile v rednem abonmaju štiri predstave. 16 dijakov in
profesorjev je obiskovalo četrtkov popoldanski abonma, ki je primeren za vozače (ob 17. uri).
V rednem abonmaju so bile štiri predstave: F. Zeller: Resnica, K. Komljanec: Zbeži, A. de
Angelis: Tamala, T. Partljič: Balada o Žašlerci. Dijaki so imeli 50-odstotni popust, cena
abonmaja je bila 25 evrov.
Na vse gledališke predstave so dijaki predhodno vsaj deloma pripravljeni (glede vsebine in
žanra). Po gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi
organizatorica abonmajev Breda Kramar.
Organizacija ogledov gledaliških predstav
Organizatorica: Vesna Celarc, prof.
V letošnjem šolskem letu so dijaki obiskali dve izvenabonmajski predstavi v Šentjakobskem
gledališču v Ljubljani. V torek, 2. decembra 2014, so si dijaki 1., 2. in 3. letnikov programov
gimnazija in ekonomski tehnik ogledali predstavo z naslovom Tamala. V petek, 8. maja 2015, pa so si
dijaki 3. b-oddelka ogledali predstavo Zbeži avorice Kim Komljanec. Aktualna tematika, predvsem za
mlade, jih je zelo pritegnila, obisku obeh predstav pa je botrovalo predvsem dejstvo, da v obeh nastopa
naša dijakinja Nika Vidic.
Natečaj Jaz na svetovnem spletu
Mentorica: Vesna Celarc, prof.
Slovenski PEN je razpisal natečaj z naslovom Jaz na svetovnem spletu. Na njem je s svojim
ramišljanjem o svoji vlogi na spletu sodlovala dijakinja 3. a-oddelka Alenka Sinjur in prejela posebno
priznanje.
Spoznavni dan za prve letnike SŠ Josipa Jurčiča
Pripravili razredniki prvih letnikov: Anton Brčan, Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar
30. 9. 2014 smo razredniki prvih letnikov po programu izvajanja OIV izvedli spoznavno popoldne za
dijake in profesorje. Po pouku so dijaki v spremstvu profesorjev odšli na Gradišče nad Stično, kjer so
razredniki pripravili različne spoznavne igre za družabno tekmovanje, profesor športne vzgoje pa
športne igre.
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Prostovoljno socialno delo
Mentorica prostovoljnega socialnega dela: Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno
socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje. Na začetku šolskega leta smo dijakom 1. letnikov
predstavili dejavnost. Uvodnega sestanka v domu se je udeležilo 9 dijakov. Izza Koščak Kožar, Pia
Požek in Neža Kralj so enkrat tedensko celo leto obiskovale stanovalce doma. Mentorica se je z dijaki
prostovoljci udeležila zaključne prireditve, ki je bila 22. junija 2015.
Poročilo o delu dijaške skupnosti
Mentor: Matko Peteh, prof.
V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali štirikrat.
Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti in izpeljali volitve za dijaške člane
organov šole.
Ravnatelj Milan Jevnikar in Maruša Potokar sta dijakom predala dijaško sobo.
Izpeljan je bil izbor kandidata šole za projekt Najdijak 2014. Izbrali smo kandidatko za najdijakinjo,
Katarina Petra van Midden je postala Najdijakinja Slovenija za leto 2014.
Predstavniki dijakov so izvolili šolsko varuhinjo dijakovih pravic.
Predstavnik dijaške skupnosti se je udeležil nekaterih sej DOS v Ljubljani.
Natečaj Evropa v šoli
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof.
Letošnji natečaj je potekal pod naslovom Sodelujem, svet oblikujem. Slovenski Nacionalni odbor
natečaja Evropa v šoli že vrsto let povezuje osrednjo temo natečaja z vsakokratno temo evropskega
leta, ki ga na predlog Evropske komisije izbereta Evropski parlament in Svet Evropske unije. Leto
2015 je bilo razglašeno za Evropsko leto za razvoj, z geslom Naš svet, naše dostojanstvo, naša
prihodnost.
Svoja razmišljanja so mladi v natečaju Evropa v šoli lahko izrazili na šestih področjih ustvarjanja,
dijaki naše šole pa so ustvarjali na literarnem in fotografskem področju.
Natečaj je bil organiziran na ravni šol, 16 regij in na nacionalni ravni. Posamezna dela, ki so jih
ustvarili naši dijaki na šolskem nivoju, so zbrali regijski koordinatorji (za nas Društvo prijateljev
mladine DSP Mojca Novo mesto), ki delujejo kot animatorji in svetovalci na terenu ter organizirajo
ocenjevanje izdelkov, regijske prireditve itd. Vsebinsko za natečaj skrbi Nacionalni odbor Evropa v
šoli. Zaključek natečaja predstavlja nacionalna prireditev, ki poteka vsakokrat na dan Evrope.
Delo z nadarjenimi dijaki
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Na šoli imamo koncept dela z nadarjenimi dijaki. Šolska svetovalna delavka je že ob vpisu od dijakov
pobrala izpolnjene obrazce Poročilo učenca o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih in
dosežkih v osnovni šoli. Izpolnjene obrazce je vrnilo 23 gimnazijcev, kar predstavlja 42,6 %
populacije 1. letnikov in 2 ekonomista (15,4 %). Dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti. Niso pa
se odločali za individualizirane programe. Med dijaki nismo evidentirali novih nadarjenih.
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica v slovenski mreži Zdravih šol
Koordinatorica: Jelka Grabljevec
V okviru projekta Zdrava šola smo v šol. letu 2014/15 skrbeli za zdrav življenjski slog tako, da smo
vzpodbujali dijake h gibanju v naravi in zdravim prehranjevalnim navadam (delavnice in predavanja).
Skozi celo leto smo pri dijakih vzpodbujali socialne in državljanske kompetence in poudarjali pomen
duševnega zdravja za celosten razvoj mladega človeka. Dijake smo usposabljali za učinkovito in
konstruktivno delovanje v socialnem in poklicnem življenju. Izvajali smo tudi projekt Simbioza in
tako poskrbeli za povezovanje mlajše in starejše generacije in razvijanje dobrih medsebojnih odnosov.

Letno poročilo 2014/15

55

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

Zbiranje zamaškov za Lindo
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah Godec,univ. dipl. psih.
Še vedno sodelujemo v akciji zbiranja zamaškov za Lindo. V večnamenskem prostoru imamo zaboj
za zamaške, ki se konstantno polni. V letošnjem letu smo zbrane zamaške izročili staršem dvakrat.
Glede na dober odziv smo se odločili, da bo zbiranje zamaškov naša stalna akcija.
Simbioza
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih.
Simbioza je vseslovenski medgenaracijski projekt e-učenja, pri katerem so poglavitno vlogo prevzeli
mladi prostovoljci. Letošnja izvedba je potekala med 20. januarjem in 17. februarjem 2015, in sicer od
8. do 10. ure. Prijavilo se je 16 tečajnikov. Na šoli je bil mentor projekta Darko Pandur, koordinatorica
pa Marjeta Šlajpah Godec. Načrtovali smo še projekt simbioza giba, ki pa ga nismo uspeli izvesti.
Ravnatelj in šolska svetovalna delavka sta se 4. junija 2015 udeležila slavnostne podelitve nazivov
simbioza šola. Prejeli smo plaketo. Mladi prostovoljci so zaupano nalogo izpeljali odlično. Sodelovali
so: Aleksandra Erjavec, Barbara Tekavec, Tim Butkovec, Miha Jevnikar, Jošt Dolinšek, Elza Rebol,
Klara Groznik in Blaž Potočnik. Vsi tečajniki in prostovoljci so prejeli potrdilo o sodelovanju.
Naša soba
Koordinatorica: Vesna Celarc, prof.
V torek, 4. novembra 2014, so dijaki pričeli uporabljati sobo, tj. prostor za pisanje domačih nalog,
učenje ali zgolj za počitek med prosto uro. Naša soba, kot smo jo poimenovali, je sodobno opremljen
prostor, v katerem se dijaki radi zadržujejo.
Ideja o takšni sobi se je porodila profesoricam, prav kmalu smo začeli načrtovati in preurejati učilnico
št. 40. Oprema je popolnoma nova, lepa in funkcionalna. Za prenovo prostora so zaslužni starši naših
bivših dijakov in vsi tisti, ki prispevajo v šolski sklad.
Dijaki, ki sobo uporabljajo že nekaj mesecev, so zelo zadovoljni in se v njej dobro počutijo, to pa je bil
tudi namen snovalcev takšnega prostora.
Izlet delavcev SŠJJ
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.
Na sončen petek, 15. maja 2015, smo se ob koncu šolskega leta učitelji in drugi delavci naše šole
odpravili na vsakoletni izlet, tokrat smo si izbrali manjšo morsko avanturo. Najprej smo obiskali
Opatijo, kjer smo kljub občasnemu dežju ohranili dobro voljo, si ogledali mesto in popili prvo kavo.
Nato smo se odpravili na otok Krk, kjer smo si ogledali največje mesto Krk in pozneje še Vrbnik, kjer
smo imeli tudi tipično kvarnersko kosilo. V zgodnjih večernih urah je bil čas za povratek domov.
Dobro vodenje nam je zagotovilo lepo dogodivščino, saj smo izvedeli marsikatero novo zanimivost o
krajih, ki so nam sicer blizu. Ves čas je bilo vzdušje zelo prijetno, ogledi in pot ne prenaporni, tako da
smo 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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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
V šolskem letu 2014/2015 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 2014/2015:
-

Informativni dan: Vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi
informativnega dneva, ki je bil 13. in 14. februarja 2015. Udeležilo se ga je 77 učencev in 94
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 17. in 18. junija 2014. V gimnazijo je bilo do
15. 9. 2014 vpisanih 57 dijakov in 11 v program ekonomski tehnik.
Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan s Centrom za vpis v srednjo šolo na
Ministrstvu za šolstvo in šport. V času vpisa smo poleg predpisane vpisne dokumentacije pobirali
še: poročila o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih, prijave na šolsko
prehrano, soglasja za objavo fotografij in izdelkov in vloge za dijaške izkaznice. Cena dijaške
izkaznice je bila 4,50 €. Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 4 potrdila o vpisu ter
obvestilo za prvi šolski dan;

-

Karierna orientacija: Najintenzivnejša je v zaključnih letnikih. V okviru karierne orientacije je
šolska svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o
možnostih nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Karierna orientacija se po vzgojnoizobraževalnih 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.
Individualnega svetovanja se je v šolskem letu 2014/15 udeležilo manj dijakov kot pretekla leta.
Dijaki so dobili gesla za dostop do spletnega izpolnjevanja interesnega testa Kam in kako in
številnim dijakom je to zadostovalo. Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V
okviru poklicnega svetovanja so dijaki opravljali še druge interesne teste. Individualnega
svetovanja se je udeležilo 23 dijakov.
16. januarja 2015 smo organizirali predstavitev visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov.
Predstavilo se je 9 visokošolskih zavodov (Biotehniška fakulteta, Ekonomska fakulteta,
Filozofska fakulteta, Pedagoška fakulteta Ljubljana, Pedagoška fakulteta Koper, Fakulteta za
strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za šport in Fakulteta za dizajn). Pred
predstavitvijo je predstavnik prijavno-informacijske službe UM Dejan Senekovič dijake 4.
letnikov seznanili z vpisnim postopkom.

-

Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme poteka
individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v prvem
ocenjevalnem obdobju več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom
z osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.
Do 1. 7. 2015 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2014/15 7 dijakov ( vsi iz gimnazije). Od
izpisanih sta se dve dijakinji preusmerili v drug program na drugo šolo, 5 pa so jih je preusmerilo
v program ekonomski tehnik na naši šoli.
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2 dijakinji iz 1. letnika programa ekonomski tehnik pa sta bili izključeni brez vodenja postopka
ugotavljanja kršitve.
Med šolskim letom so se je zaradi preusmeritve vpisalo 6 dijakov (4 v 1. letnik in 2 v 2. letnik
programa ekonomski tehnik).
Tudi v šolskem letu 2014/2015 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami.
16 dijakov je imelo pedagoško pogodbo, v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.
9 dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč. Izvajali so jo
učitelji individualno izven pouka. V šolskem letu 2014/2015 je bilo realiziranih 266 ur dodatne
strokovne pomoči. V 1. letniku gimnazije smo imeli dijakinjo, ki je imela stalno spremljevalko za
nudenje fizične pomoči.
-

Delo z nadarjenimi: Vzdrževanje evidence o nadarjenih dijakih.

-

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 nerazporejenih 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 6 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh
roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom pripravila
gradivo o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na visokošolske zavode.
Šolska svetovalna delavka je bila prisotna pri ustnih zagovorih pred izrekom vzgojnih ukorov, za
katere postopek vodi ravnatelj. Skrbela je za organizacijo sestankov, pošiljala vabila na zagovor in
pisala zapisnik.

-

Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi
pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in
delo na šoli.

-

Proučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli:
Številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in
šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za
statistiko, Pedagoškim inštitutom;

-

Dodatno pedagoško delo:
o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika),
o oblikovanje oddelkov,
o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih,
izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo
subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje
matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice, razpored dežurstva
dijakov in profesorjev,
o predstavitev programov ter življenja in dela na naši šoli na osnovnih šolah Mirna, Trebnje,
Brinje Grosuplje, Louis Adamič Grosuplje, Šmartno pri Litiji, Šentvid pri Stični in
Dobrepolje,
o organizacija predstavitve visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov,
o prostovoljno socialno delo v okviru obveznih izbirnih vsebin – dijaki so opravljali
prostovoljno socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje,
o mentorstvo maturantskega plesa, ki je bil 27. marca 2015 na Gospodarskem razstavišču in
se ga je udeležilo 80 dijakov (vseh udeležencev je bilo 427),
o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade,
o koordinacija projekta Simbioza,
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koordiniranje mednarodnih raziskav PISA, ESPAD in TIMSS in raziskave o uporabi
digitalnih tehnologij in iger na srečo.

Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe
vpisa. Udeležila se je naslednjih posvetov in izobraževanj: Razvoj in promocija storitev ter
pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo.
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 obsegu, kot je
predpisan za posamezni izobraževalni program.
Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (31.12.2014)

VRSTA GRADIVA
FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA
VERSTVO
DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI
SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI
MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE
MEDICINA, TEHNIKA
UMETNOST, ŠPORT
JEZIKOSLOVJE
LITERARNE VEDE
LEPOSLOVJE
ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE
SEMINARSKE NALOGE
SKUPAJ TISKANA GRDIVA
VIDEO KASETE
AUDIO KASETE
ZGOŠČENKE
SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO
SKUPAJ VPISANIH ENOT
PERIODIKA
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ŠTEVILO ENOT
879
216
6698
726
1476
751
949
329
551
7784
1916
348
22623
337
1454
211
2002
24625
30
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Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2014/15

PROGRAM

LETNIK

ŠTEVILO
DIJAKOV
vpisanih/uporabnikov

GIMNAZIJA

EKONOMSKI
TEHNIK

SKUPAJ

1
2
3
4
1
2
3
4

54/54
59/56
55/52
59/58
13/10
11/10
26/25
28/24

305/289

ŠTEVILO
IZPOSOJENIH
UČBENIKOV
486
616
624

SKUPAJ
dijakov/učbenikov

220/2480

754
70
50
100
96

69/316

2796

289/2796

Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol.
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Seznami dijakov

Razredničarka: Mojca Saje Kušar, prof.
Ahčin, Klara
Balant, Lucija
Benčina, Domen
Greznik, Nastja
Kadriu, Arxhenda
Kastelic, Patricija
Kožar Koščak, Iza
Kralj, Neža
Lampret, Klara
Likovič, Tine
Marjanovič, Žiga
Markovič, Katja
Marolt, Tara
Mirtič, Leon

Mulalić, Hana
Oven, Eva
Požek, Pia
Rebolj, Anamarija
Rogelj, Vita
Šircelj, Miha
Štefe, Juan Pablo
Topolovec Klemenčič,
Vid
Vehar, Sara
Verbič, Sara
Zaletel, Lucija
Zavašnik, Lan
Zavodnik, Saša
Žnidaršič, Eva
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Seznami dijakov

Razredničarka: Maja Zajc Kalar, prof.
Babnik, Simon
Bregar, Kaja
Brezar, Karin
Drobnič, Eva
Germ, Klavdija
Golobič, Andreja
Groznik, Gašper
Herman, Tinkara
Hribar, Neža
Janežič, Miha
Korelec, Aleksandra
Kos, Katja
Koželj, Bor
Kuster, Blaž

Lavrih, Lenart
Mrvar, Tjaša
Nose, Martina
Omejec, Rok
Oven, Karin
Papež, Anamarija
Pavšek, Valentin
Perko, Tina
Rapuš, Žiga
Sever, Kristina
Slak, Kristina
Vesel, Ela
Virant, Anamarija
Žlajpah, Nika
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Seznami dijakov

Razrednik: Anton Brčan, univ. dipl. ekon.

Bašnec, Pia Kim
Bučar, Anja
Gašparič, Maša
Grabovac, Maja
Ilić, Miloš
Kadunc, Mojca
Ljubijankić, Zehrina
Pajk, Kaja
Pajk, Sandra
Vinšek, Nik
Žonta, Loren
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Seznami dijakov

Razredničarka: Majda Simonič, prof.
Adamlje, Sara
Bošnjaković, Maja
Brlek, Jernej
Brzin, Maja
Bučar, Jan
Glavič, Urša
Godec, Matic
Hočevar, Luka
Hočevar, Matic
Ivan, Jaka
Javornik, Nejc
Kanc, Pia
Kenda, Ajda
Koščak, Tilen
Kukenberger, Karin

Lavrih, Ernestina
Lazić, Darijo
Lekše, Vid
Lesjak, Primož
Longar, Nina
Muhič, Žiga Jan
Omejec, Marija
Pekeč, David
Predalič, Ajda
Rogelj, Neža
Stare, Jakob
Struna, Nika
Tomič, Luka
Turšič, Lea
Varga, Urša
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Seznami dijakov

Rezredničarka: Breda Kramar, prof.
Gracar, David
Grandovec, Eva
Grandovec, Uroš
Jakše, Pia
Jovanović, Erik
Jozič, Katarina
Kavaš, Vid
Kavšek, Vesna
Kolar, Ana
Kolenc, Kristina
Koščak, Sara
Krištof, Eneja
Lavrih, Lana
Livk, Neža
Ljubijankić, Sifet

Miklavčič, Tjaša
Mihelič, Aljaž
Pekolj, Kristina
Perpar, Tjaša
Petan, Ema
Pintar, Rebeka
Pirnat, Nik
Podvršnik, Žan
Puš, Žan
Pušljar, Matic
Robida, Aljaž
Sever, Sara
Skubic, Jošt
Zavodnik, Tina
Zorec, Katarina
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Seznami dijakov

Razredničarka: Dragica Eržen, dipl. upr. org.
Aščić, Endrina
Bašnec, Rok
Kastelic, Luka
Ljubijankić, Fatma
Miklič, Jan
Retar, Matic
Šircelj, David
Tekavčič, Maša
Tomc, Nika
Zajc Koleša, Luka
Zaletelj, Eva
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Seznami dijakov

Razredničarka: Bernarda Radoš, prof.
Bevc, Marko
Bregar, Zala
Dolinšek, Jošt
Gašperšič, Jernej
Gjerek, Maja
Grmovšek, Ajda
Hrovat, Jakob
Hrovat, Žiga
Jančar, Mojca
Jarm, Erika
Kavšek, Katja
Košak, Anita
Košir, Matic
Kotar, Katarina

Koželj, Janja
Krampelj, Betka
Kresal, Janja
Mikelj, Martin
Mulalić, Lejla
Nograšek, Klara
Novak, Živa
Okorn, Samo
Rebol, Elza
Sinjur, Alenka
Zajec, Maša
Zaletel, Jan
Zaletel, Leja
Zaplotnik, Andraž
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Seznami dijakov

Razredničarka: Vesna Celarc, prof.
Ahačevčič, Rok
Babič, Luka
Bregar, Tjaša
Butala, Tamara
Gale, Veronika
Gavranić, Marko
Godnjavec, Lara
Groznik, Klara
Jerlah, Hana
Jurglič, Ana
Kohek, Urša
Košler, Ana
Lobe, Lea

Medved, Ines
Mehle, Tjaša
Muhadžič, Vid
Novak, Jaka
Pekolj, Maja
Popovič, Urška
Potočnik, Blaž
Uršič, Klara
Valič, Eva
Vencelj, Nina
Vidic, Nika
Zupančič, Eva
Zvonar, Ana
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Seznami dijakov

Razrednik: Igor Gruden, univ. dipl. ekon.
Adamič, Matic
Blatnik, Maruša
Blatnik, Teja
Blatnik, Tjaša
Clemente, Neža
Divjak, Klara
Finec, Lara
Frank, Saša
Gjerek, Nika
Godec, Polona
Jakov, Patricia
Muhadžič, Vid
Kek, Tit

Krampelj, Urban
Markuš, Timotej
Mostar, Klara
Omahen, Primož
Pevc, Lan
Rezelj, Carolina Andrea
Selan, Katja
Sinjur, Matic
Štefe, Maria Cecilia
Štefe, Maria Lucia
Zobec, Aljaž
Zupančič, Toni
Žnidaršič, Tjaša
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Seznami dijakov

Razredničarka: Vida Hočevar, prof.
Adamlje, Tanja
Bregar, Luka
Debevec, Nastija
Hočevar, Petra
Ilovar, Jan
Jerin, Špela
Kastelic, Lenart
Kavšek, Nika
Krajnčan, Jakob
Lampret, Eva
Mele, Hana
Mele, Neja
Mirt, Matej
Oven, Neža
Pavšek, Špela

Pažin, Ana Marija
Posavec, Luka
Rakar, Blaž
Skubic, Tjaša
Strajnar, Tjaša
Strojan, Anja
Turk Stanković, Jan
Van Midden, Katarina Petra
Verčič Jovanovič, Tjaša
Zaletel, Lenart
Zekić, Nataša
Zupančič, Klavdija
Žefran, Žan
Žgajnar, Tereza
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Seznami dijakov

Razrednik: Matko Peteh, prof.
Antončič, Ula
Bošnjakovič, Ema
Butkovec, Tim
Erjavec, Aleksandra
Ferlin, Nino
Florjančič, Pija
Gabrijel, Bernarda
Godec, Alenka
Hočevar, Luka
Hočevar, Tina
Jevnikar, Miha
Kastelic, Kaja
Kastelic, Katja
Kastelic, Nives
Kohek, Tjaša

Kotar, Tomaž
Kuster, Urška
Lindič, Polona
Miklavčič, Sonja
Nosan, Jernej
Pirc, Andrej
Rački, Maša
Sever, Anja
Šinkovec, Anja
Šlag, Jure
Tekavec, Barbara
Trilar, Jaka
Zavodnik, Katja
Zupančič, Kaja
Zupančič, Špela
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Seznami dijakov

Razredničarka: Jožica Strmole, prof.
Ceglar, Metka
Cvetkovič, Tadej
Čoš, Sara
Gale, Denis
Gracar, Andreja
Hrovat, Sara
Jeršin, Ines
Kastelic, Eva
Kuplenk, Brigita
Latin, Nika
Majcen, Cvetka
Makovec, Katarina
Martinčič, Karmen
Mrzelj, Žan

Novak, Sandra
Pajk, Jure
Perko, Boštjan
Ploj, Andrej
Poljanec, Bernarda
Selan, Lucija
Skubic, Monika
Strmole, Benjamin
Špolarič, Nejc
Štepic, Daša
Vidic, Medeja
Zavodnik, Aleksandra
Zore, Nika
Žlajpah, Žan
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