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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 2. septembra 2019 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 11 razredih je bilo 15. 9. 

2019 vpisanih 245 dijakov. 

Preglednica 1: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2019/2020 

Program 

Št. 

oddelkov 

Število 

dijakov 

15. 9. 2019 

Izpisani med 

šolskim letom 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2020 

GIMNAZIJA  8 193 3 2 192 

EK. TEHNIK 3 52 3 1 50 

Skupaj 11 245 6 3 242 

 

Med šolskim letom 2019/2020 se je izpisalo kar 6 dijakov, 3 iz gimnazije in 3 iz programa 

ekonomski tehnik. 

 

Vzroki za izpis so bili različni, najpogostejša sta prezahteven program in spremembe interesov. 

Od izpisanih sta dva med šolskim letom zamenjala program na naši šoli: prvošolka je prestopila 

iz ekonomskega tehnika na našo gimnazijo in drugošolec iz gimnazije v 2. letnik ekonomskega 

tehnika. En prvošolec ET je odšel na drugo gimnazijo, ker na naši ni bilo prostora in ena 

prvošolka ET se je samo izpisala. En dijak iz 2. letnika gimnazije se je ob polletju preusmeril v 

program strojni tehnik na drugi šoli in ena dijakinja 1. letnika gimnazije se je ob polletju 

preusmerila v gimnazijski program na drugi šoli.  

 

Med šolskim letom so se 3 dijaki vpisali, in sicer dve v program gimnazije (naša dijakinja ET 

v 1. letnik in dijakinja iz druge gimnazije v 2. letnik). Naš gimnazijec pa je ob polletju prestopil 

v 2. letnik ET.   

 

Po zaključku šolskega leta 31. 8. 2020 sta odšla še 2 dijaka, uspešen dijak 1. letnika gimnazije 

se je preusmeril v program strojni tehnik na drugi šoli in neuspešna dijakinja 3. letnika 

gimnazije je prestopila v 3. letnik programa  ekonomski tehnik na naši šoli. 

 

Šolsko leto 2019/2020  smo tako zaključili z 242 dijaki. 
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Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2019/2020 

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

Delovno mesto 2017/18 

15.9.2017 

2018/19 

15.9.2018 

2019/20 

15.9.2019 

2020/21 

15.9.2020 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

34 33 32 33 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

34 33 32 33 

Administrativni in  

tehnični delavci 
11 11 13 14 

Skupaj delavci 45 44 45 47 

 

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, 

razen štirih novo zaposlenih delavcev, ki so imeli pogodbo za določen čas.  
 

Na porodniškem dopustu v šolskem letu nismo imeli nobene delavke. 

Na dolgotrajnem bolniškem dopustu smo imeli 2 delavki, od tega ena celo šolsko leto za 

polovični delavni čas, polovico je delala. 

Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 340 (lani 441).  
 

1. 4. 2020 smo v skladu z zakonodajo izvedli postopek napredovanja v plačne razrede za 1 

zaposleno, napredovanje bo uveljavljeno skladno z zakonodajo 1. 12. 2020. 
 

V letu 2019 so skladno z zakonodajo 3 zaposleni pridobili pravico do izplačila višje plače 1.12. 

2019 in glede na uvrstitev delovnega mesta skladno z Aneksom h KPVIZ. Višji plačni razredi 

se izvajajo postopno, in sicer od 1. 1. 2019 vsi delavci, s 1. 11. 2019 samo učitelji in s 1. 9. 

2020 delavci z nazivi svetovalec in svetnik. Od 1. 9. 2019 so bili vsi razredniki razporejeni z 

novo pogodbo na delovno mesto učitelj razrednik. 
 

V naziv je v tem šolskem letu napredovala ena delavka, in sicer v naziv svetnice.  
 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2016/17 

31. 8. 

2017 

2017/18 

31. 8. 

2018 

2018/19 

31. 8. 

2019 

2019/20 

31. 8. 

2020 

Brez naziva 4 4 3 3 

Mentor/mentorica 1 1 1 2 

Svetovalec/svetovalka 22 19 19 16 

Svetnik/svetnica 10 10 10 11 

Skupaj strokovni delavci  37 34 33 32 
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Slika 1: Del kolektiva Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2019/2020 

 

 

Svet zavoda je nastopil mandat 18. aprila 2017 in traja po veljavnih predpisih do 17. aprila 

2021.  
 

Svet zavoda, imenovan za mandatno obdobje 2017–2021, so sestavljali: 

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

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

Irma Lekan, Pot na Vir 12, 1295 Ivančna Gorica; 

- 5 predstavnikov delavcev šole: Anton Brčan, Dragica Eržen, Irena Mori, Marina 

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

- 3 predstavniki staršev:  

Refik Hodžič, Malo Hudo 17, 1295 Ivančna Gorica, 

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

Petra Ilar, Spodnja Draga 40, 1295 Ivančna Gorica; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Gašper Struna, 4. a, 

Daša Rogelj, 2. d. 
 

Septembra je potrdil LP 2018/19, LDN 2019/20 in predlog razpisa za vpis v šolsko leto 

2020/21. Februarja 2020 je potrdil Letno poročilo za 2019, se seznanil s Finančnim načrtom za 

leto 2020 in ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 2019. Na korespondenčni seji je potrdil 

Finančni načrt za leto 2020 in ga junija zaradi dodatnih proračunskih sredstev ponovno potrdil. 

Avgusta je na korespondenčni seji sprejel sklep o izplačilu dodatka ravnatelju za delo v času 

epidemije.  
 

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

predsednice Petre Ilar sestal enkrat, in sicer jeseni pred sprejemom Letnega poročila in Letnega 

delovnega načrta. Svet staršev v takšni sestavi se bo sestal še za obravnavo tega poročila. 
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Upravni odbor Šolskega sklada, ki ga imamo na šoli, so sestavljali: 

 

Predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica: 

1. Igor GRUDEN – predsednik, 

2. Anton BRČAN,  

3. Darko PANDUR. 

Predstavniki staršev: 

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

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

6. Patricija ŠAŠEK, Perovo 13, 1290 Grosuplje. 

Predstavnica  dijakov: 

7. Ana ERŽEN, 4. a. 
 

UO Šolskega sklada se je sestal septembra 2019 in pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto ter 

določil predlog za prispevke in načrt porabe sredstev za šolsko leto 2019/20.  

 

Primerjava prihodkov in odhodkov Šolskega sklada v zadnjih treh letih 

v EUR 2017/18 2018/19 2019/20 

Prihodki od staršev 5.845,00 5.825,00 6.285,00 

Donacije, bazar, papir 1.898,23 1.400,00 2.153,40 

Prenos iz preteklega 

leta 
5.101,00 4.429,58 3.830,00 

Odhodki 8.414,85 7.824,81 3.277,72 

Stanje ob koncu šol. l. 4.429,58 3.830,00 8.990,68 

 

Struktura sredstev (prihodkov) Šolskega sklada 

Stanje 31. 8. 2019 3.830,00 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 2.950,00 

Zbrana sredstva od 1. 1. 2020 do 31. 8. 2020  3.335,00 

Zbrana sredstva na novoletnem bazarju in star papir 2.153,40 

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 12.268,44 
 

V šolskem letu 2019/20 smo torej razpolagali z 12.268,44 €. Načrtovanih je bilo za 11.500,00 

€ odhodkov. Vplačila staršev v sklad so bila v povprečju 58,00-%, lani 63,12-%. Sredstva so 

bila zaradi epidemije le delno porabljena – v višini 3.277,72 €. Nekaj jih bomo porabili še do 

konca koledarskega leta. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU 
 

Lastna dejavnost  oz.  lastni prihodki 
 

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

obratovanje v najem prostore Glasbeni šoli Grosuplje, enota Ivančna Gorica, Osnovni šoli 

Stična (4 razrede), del prostorov na jugu skupaj z zunanjim igriščem pa s pogodbo in 

dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enoti 

Pikapolonica (6 oddelkov).  
 

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

v kateri so uredili fizioterapijo. Dolgoročno pa ima ZD Ivančna Gorica v najemu tudi Zobno 

ordinacijo v upravnih prostorih šole.  
 

Za OŠ Stična in enoto Pikapolonica Vrtca Ivančna Gorica naša kuhinja pripravlja tudi hrano, 

za vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo. 
 

Obratovalni stroški oz. uporabnina najemnikov, z njimi imamo sklenjene pogodbe, komaj 

pokrivajo stroške kurjave, vode in elektrike. Ob začetku novega šolskega leta ključe za delitev 

stroškov usklajujemo glede na število uporabnikov in druge spremenjene okoliščine. 
 

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

najemnine omogočajo najnujnejše investicije v vzdrževanje telovadnice, delno pa z 

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

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

dijake. 
 

V šolski kuhinji, ki je naša zaključena enota, pripravljamo toplo malico za dijake srednje šole, 

hladno malico in kosilo za učence OŠ, ki gostujejo na naši šoli, ter zajtrk, kosilo in popoldansko 

malico za 5 oddelkov Vrtca Pikapolonica. 
 

Zaposlene so tri kuharice in dve kuhinjski pomočnici za polni delovni čas. Od tega sta ena 

kuharica in pol ter ena pomočnica in pol zaposleni za potrebe vrtca. Ena kuharica je bila celo 

šolsko leto na polovični bolniški, kar je oteževalo delo v kuhinji.  
 

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

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

mesnega in brezmesnega. Pripravljamo pa tudi dietne obroke za vse dijake, ki predložijo 

zdravniško potrdilo. Dijaki se na malico naročijo enkrat letno, naročilo velja do konca šolskega 

leta oziroma do pisne odjave. 
 

V šolskem letu 2019/2020 so imeli na voljo malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na začetku 

šolskega leta prijavljenih 236 od 245 dijakov ali 96,33 % in 230 prijavljenih na malico od 

244 dijakov (94,26 %) v januarju 2020. 
 

Polna cena malice znaša 2,42 €. 

Za prijavo, odjavo, plačilo malice velja Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1), za 

subvencionirano prehrano dijakov pa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). 

Subvencija malice pripada dijakom, ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico. 

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, 

ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji: 

 če je višina dohodka do 446,63 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene 

malice, 

 če je dohodek od 446,63 do 563,60 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
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70 % cene malice, 

 če je dohodek od 563,61 do 680,61 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini  

40 % cene malice. 
 

13. 3. 2020 je bila v Sloveniji razglašena epidemija covida-19, zato smo morali kuhinjo 

zapreti in za potrebe šole smo pripravljali obroke le še 1 teden v maju za 4. letnike, in za  

dijake 2., 3., 4. letnikov za zadnji dan pouka (24. 6. 2020). To je pomenilo za poslovanje 

kuhinje, ki je samostojna ekonomija, ki se vzdržuje na osnovi pripravljenih obrokov, zelo 

velik izpad prihodka.  
 

Od 16. marca dalje je bila zaradi razglašene epidemije do sredine maja zaprta tudi 

telovadnica za zunanje najemnike, kar je za šolo pomenilo velik izpad prihodkov.  
 

Ob koncu leta (marec 2020, zaradi covida-19) smo imeli 224 prijavljenih na malico od 244 

dijakov (91,80 %), od tega je imelo 59 dijakov subvencijo v višini cene malice, 31 dijakov je 

imelo subvencijo v višini 70 % cene malice in 24 dijakov v višini 40 % cene malice, 114 dijakov 

ni imelo subvencije. 
 

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

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

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

redno po položnicah poravnavajo stroške prehrane.  

 
Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev 
 

MIZŠ nam ne dodeljuje rednih sredstev za (so)financiranja rednih investicijsko-vzdrževalnih 

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

IVD. Na letošnjem razpisu IVD 2020 so nam konec junija od štirih prijavljenih projektov 

odobrili le enega, zamenjavo črpalk v kurilnici, za kar so nam dodelili 15.258,54 € (lani 

36.821,56 €, predlani 25.646,35 €, predpredlani 72.926,58 €). Dela so bila izvedena do 31. 

avgusta po izvedenih postopkih javnega naročanja. 
 

Nabavo računalnikov in druge IKT (dograditev brezžičnega omrežje na šoli: 11 dostopnih točk 

in 3 razdelilniki, 4 stacionarni računalniki, 4 monitorji, 5 projektorjev) smo nabavljali po načrtu 

v okviru projekta SI 2020 z deležem lastnih sredstev.  
 

V okviru projekta COV-19 so nam ob koncu šolskega leta odobrili brezplačno dobavo 3 

prenosnih računalnikov za potrebe dijakov v primeru pouka na daljavo. Dobava je predvidena 

septembra ali oktobra 2020. 
 

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

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

 
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 vanj leta 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 2020 

220.000 € dodatnih sredstev (lani 307.000 €), kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez 

večjih težav in da bomo tako tudi, upamo, zaključili poslovno leto 2020. 
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MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. Neznani strorilci so nam marca razbili steklo na 

vhodnih vratih. Občasno neznaci razbijejo kakšno zunanjo luč, prevračajo in poškodujejo koše 

okoli šole in se sprehajajo po šolski strehi. Poškodbo vhodnih vrat smo sanirali iz naslova 

zavarovalnine. 
 

Do konca šolskega leta 2019/20 smo začeli 3 postopke za določanje tehnoloških viškov. Letos 

smo enega delavca, učitelja kemije, ki je prenehal biti varovana oseba, odpustili in bo na 

čakanju na ZZRS do upokojitve. Za vse ostale sodelavce smo postopek ustavili, ker smo za š. 

l. 2020/21 našli dopolnjevanje do polne zaposlitve na drugih zavodih, ena sodelavka pa je 

varovana pred odpovedjo po ZDR-1 (ustrezen delež njene plače bo za čas varovanja pokrivalo 

ministrstvo). V novem šolskem letu 2020/21 imamo tako na drugih zavodih na dopolnjevanju 

še 6 delavcev (lani 11) za normativno obveznost 2,46 delovnega mesta (lani za 4,24).  
 

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

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

določanja tehnološkega viška, ki pa zaradi nesoglasja posebne komisije na ministrstvu ni bil 

izveden do konca. Delavka ostaja polno zaposlena na istem delovnem mestu s prilagojenimi 

delovnimi nalogami, trenutno pa je na bolniški po operaciji kolena. 
 

Glavna motnja pri delu v šolskem letu 2019/20 je vsekakor bila razglašena epidemija in 

delo na daljavo od 16. 3. 2020 do konca šolskega leta oziroma za četrtošolce do 18. maja 

2020. Ogromno je bilo usklajevanj in pisanja odredb o delu na domu, odločb o čakanju na delo 

in drugih organizacijskih zapletov, težav z vzpostavitvijo komunikacije s starši, z dijaki še 

najmanj, vodenja evidenc in dnevnega poročanja o stanju na šoli. Z dobro voljo in izvrstnim 

sodelovanjem vseh zaposlenih smo zmogli in šolsko leto 2019/20 uspešno, celo odlično, 

pripeljali do konca. 
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 

Svet šole je na svoji redni seji septembra 2019 med drugim potrdil Letni delovni načrt Srednje 

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

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

do konca šolskega leta 31. 8. 2020. 
 

Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija pouka je praktično 100-odstotna, v vseh 

oddelkih nad 97-odstotna, v več oddelkih pa tudi čez 100-odstotna. Vse dejavnosti OIV in 

ID, načrtovane do 18. 3. 2020 smo realizirali v celoti, za čas dela na daljavo, pa smo 

program prilagodili tako, da so jih dijaki sami lahko izvedli v celoti.  
 

Šolski obisk (do 18. 3. 2020) je bil povprečen, giblje se med 83 % in 95 %. Neopravičenih ur 

je bilo malo. Od 244 dijakov, kolikor smo jih imeli ob začetku razglašene epidemije, smo le s 

4 imeli nekaj več težav pri vzpostavljanju stika preko e-pošte in spletnih učilnic. Štirim dijakom 

smo preko razpisa ZRSŠ priskrbeli brezplačne brezžične dostope do interneta, 6 dijakom pa 

smo za delo posodili šolske računalnike. Odziv dijakov pri delu na daljavo je bil odličen, tudi 

rezultati ocenjevanj in uspeh ob zaključku šole kažejo na to. Boljšega uspeha, 99,2 % na šoli, 

99,5 % na gimnaziji in 98 % na ekonomski šoli, nismo imeli še nikoli. Le ena dijakinja je bila 

popolnoma neuspešna v tretjem letniku gimnazije in ena dijakinja iz četrtega letnika programa 

ekonomski tehnik do konca šolskega leta ni uspela opraviti enega popravnega izpita.   
 

Dijaki 2.d so v celoti opravili delovno prakso in ostale obveznosti, kot jih določajo programi. 

Zelo uspešno smo izvedli program Življenje v naravi za 2. a in 2. b, za 1. d pa zaradi epidemije 

ne. V vseh skupinah  smo delali po svojem lastnem programu, ki so ga načrtovali organizatorji 

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

Po napornem usklajevanju smo imeli v petek, 26. 6 2020, v Festivalni dvorani lep maturantski 

ples. Organizator je bila plesna šola Urška/pro. Udeležilo se ga je 37 (od 50)  dijakov zaključnih 

letnikov s svojimi starši in ostalimi povabljenimi. Plesje bil izveden skladno s priporočili NIJZ. 
 

Maturantske strokovne ekskurzije v organizaciji šole letos nismo načrtovali, ker nismo dosegli 

soglasja z dijaki. Zaradi epidemije bi jo letos tudi težko izvedli.  
 

Dijake smo do razglasitve epidemije vključevali v vsa šolska in državna tekmovanja na 

najrazličnejših predmetnih področjih in dosegli nekaj izjemnih dosežkov, ki so omenjeni v 

nadaljevanju med posebnimi dosežki.  
 

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

tradicionalnih šolskih prireditev. Po razglasitvi epidemije so vse prireditve odpadle, med 

drugim tudi slavnostna akademija ob 70-letnici šole. 
 

Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, spomladanski in jesenski rok splošne 

mature ter zimski, spomladanski in jesenski rok poklicne mature. Na obeh maturah smo 

dosegli izjemen uspeh, na SM 100-% z dvema zlatima maturantoma, na PM pa je le ena 

dijakinja imela en popravni izpit, ki ga je na jesenskem roku uspešna opravila.  
 

Izvedli smo dva redna roditeljska sestanka za vse oddelke. S starši smo se srečevali 

govorilnih urah, po razglasitvi epidemije pa preko ZOOM. Govorilne ure za dijake še vedno 

niso zaživele tako, kot bi želeli, čeprav so imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Je pa bilo 

bistveno več osebnega stika z dijaki preko aplikacije ZOOM in elektronske pošte. 

Organizirano pa smo izvajali priprave dijakov za popravne izpite in s tem tudi izboljšali uspeh. 
 



Letno poročilo 2019/20 Poročilo ravnatelja 

 

9 
 

Učiteljski zbor se je sestajal redno. Realizirali smo 10 konferenc celotnega učiteljskega 

zbora, zadnja je bila že uvodna za novo šolsko leto. Dve konferenci smo izvedli na daljavo 

preko aplikacije ZOOM. 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 7 

takih sestankov, od tega 5 na daljavo z videosrečanji po ZOOM-u. 
 

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

so bili v tem šolskem letu: 
- SLOVENISTIČNI AKTIV   VESNA CELARC 

- AKTIV ZA TUJE JEZIKE   JASMINA BALABAN 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   MOJCA KONDA 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   DRAGICA VOLF STARIHA 

- ŠPORTNA VZGOJA    SIMON BREGAR 

- AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE 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 ter redno 

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

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  
 

 

Učni uspeh 
 

22. maja so zaključili šolsko leto četrtošolci, dva razreda gimnazijcev (92,7-odstotni uspeh) in 

en razred ekonomskih tehnikov (92,9-odstotni uspeh). Letos so imeli četrtošolci posebno 

priložnost, da so še pred začetkom mature izjemoma pristopili k opravljanju popravnih izpitov 

(26. in 27. maja). Uspešen je bil en gimnazijec. Vsi uspešni dijaki so pristopili k opravljanju 

mature. Gimnazijci (39) so opravljali splošno maturo, ekonomski tehniki (13) pa poklicno 

maturo. 
 

Ko so 24. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 93,4-odstoten. 

Gimnazijci so bili 94, 3-odstotni (lani 93,6), ekonomski tehniki pa 90,00-odstotni (lani 71,8) 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov julija smo dosegli precej višji uspeh šole – 95,5 % (lani 

92,9 %, gimnazijci 95,8 %, ekonomski tehniki pa 94,0 %.  
 

Po drugem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili z 99,2-odstotnim uspehom, kar 

je naš najboljši uspeh v zadnjih letih (lani 98,6 %, prej 96 %, 98 %) Gimnazijci so bili 99,5-

odstotni, ekonomski tehniki pa 98-odstotni, oboje je najboljši učni uspeh zadnjih desetih 

let.  
 

Ko smo  septembra izvedli še en izredni rok popravnih izpitov, je še zadnja dijakinja programa 

ET uspešno zaključila 4. letnik.  
 

Uspeh šole je tako 99,6 %, gimnazije 99,5 % in ekonomske šole 100 %. 
 

Od 11 oddelkov na šoli jih je 10 s 100-odstotnim uspehom. Na celi šoli le ena gimnazijka ni 

uspešno zaključila letnika.  

 

Med 242 dijaki je kar 43 odličnjakov (lani več, 45), kar je 18 %, lani 21,6 % . 
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Preglednica 6: Uspeh v šolskem letu 2019/2020 primerjalno s prejšnjimi leti 

Obdobje Uspeh v % 
 GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 94,3 90,0 93,4 

Po 1. roku PI 95,8 94,0 95,5 

Š. L. 2019/2020 99,5 100,0 99,6 

Š. L. 2018/2019 99,4 94,9 98,6 

Š. L. 2017/2018 96,9 91,4 96,0 

Š. L. 2016/2017 99,5 95,8 98,7 

 

 

POKLICNO MATURO 2020 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar, namestnik Igor Gruden, tajnica Dragica Eržen in člana Anton Brčan in Vesna Celarc. 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 30. maja do vključno 23. junija 2020. Prvič 

jo je v celoti opravljalo 13 rednih dijakov in 2 občanki. Izpiti so potekali skladno s pravili, 

vsi kandidati so pristopili k vsem izpitom.  

PM je uspešno opravilo 12 dijakov, kar je 92,3 % (lani 100 % in  predlani 88,9 %). Samo 

ena dijakinja ima 1 popravni izpit.  

Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 17 (lani 16, predlani 16,8, 

pred tremi leti 15,1).  

Rezultata s pohvalo ni dosegel nihče (lani eden, predlani eden, pred tremi leti  eden). 

1 občanka je bila uspešna, 1 pa ne.  

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 7. 7. 2020 

ob 10. uri.  

Preglednica 7: Uspeh po predmetih na spomladanskem roku PM 2020 

PREDMET Št. dijakov % 

pozitivnih 

Povprečna ocena 
 

Povprečno št. točk 

 

Slovenščina 13 100 3,54 75,31 

Angleščina 9 100 3,89 83,67 

Matematika 4 75 3,00 63,50 

Gospodarstvo 13 100 4,08 83,15 

Izdelek oz. storitev 

in zagovor 
13 100 4,15 83,31 

 

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

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2020 

2019 

2018 

2017 

2016 

 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 
13 

6 

100 

100 

3,54 

3,83 

75,31 

78,67 
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Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM 

 
 

Poklicna matura v jesenskem roku je na šoli potekala od 25. do 31. avgusta 2020. Kandidatka 

je opravljala popravni izpit in bila uspešna. Prav tako je bila uspešna tudi občanka. Uspeh na 

poklicni maturi v jesenskem roku za redne dijake je tako 100-odstoten.  

9 

11 

16 

 

100 

100 

93,75 

 

3,78 

3,45 

3,50 

 

78,67 

74,0 

74,69 

 

Angleščina 

9 

5 

6 

6 

7 

 

100 

100 

100 

100 

100 

 

3,89 

3,40 

3,83 

4,67 

4,00 

 

83,67 

75,80 

80,00 

91,8 

85,29 

 

Matematika 

4 

1 

3 

5 

9 

75 

100 

100 

80 

100 

3,00 

5,00 

2,67 

2,60 

4,00 

63,50 

91,00 

56,33 

58,20 

76,56 

Gospodarstvo 

13 

6 

9 

11 

16 

 

100 

100 

88,89 

100 

93,75 

 

4,08 

3,50 

3,22 

2,91 

2,88 

 

83,15 

75,33 

67,22 

65,0 

65,38 

 

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

13 

6 

9 

11 

16 

26 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

4,15 

3,67 

4,11 

3,55 

4,06 

4,31 

 

83,31 

76,67 

81,22 

76,18 

81,94 

86,27 
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Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 13 dijakov in 2 občanki. 

Uspešnih je bilo vseh 13 dijakov ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). Uspešni sta bili tudi 

obe občanki.  

 

SPLOŠNO MATURO 2020 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar in notranji člani Mojca Saje Kušar, Franci Grlica ter Matko Peteh. Zunanjih članov 

ŠMK SM v tem letu ni imela. 

Od 38 dijakov programa gimnazija, ki so opravljali splošno maturo, je bilo v 

spomladanskem roku uspešnih vseh 38 kandidatov ali 100 %.  
 

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM

 

 

Preglednica 9: Uspeh na splošni maturi v spomladanskem roku 2020  

program uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

splošna gimnazija       

4.a 19 100,0 0 0,0 19 100 

4.b 19 100,0 0 0,0 19 100 

skupaj 38 100,0 0 0,0 38 100 

dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

skupaj dijaki spl. gimnazije 38 100,0 0 0,0 38 100 

dijaki s PoM (naša šola)  

4.d  

 

2 

 

50,0 

 

2 

 

50,0 

 

4 

 

100 

skupaj naša šola 40 95,2 2 4,8 42 100 

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

dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov 

SM  

- - - - - - 

Preglednica 10: Uspeh splošne mature v spomladanskem roku 2020 – OBČANI 

 uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 
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Občani – cela SM 0 0,00 1 100,0 1 100 

Občani (21 let in več), 1. del 

celotne SM  

- - - - - - 

občani - popravni izpit (mlajši od 

21 let) 

- - - - - - 

občani - popravni izpit (21 let in 

več)  

0 0,00 1 100,0 1 100 

občani skupaj na SM     2 100 

občani s PoM – 5. predmet  0 0,00 1 100,0 1 100 

 

Maturo (popravni izpit) je v tem roku opravljala 1 občanka, a ni bila uspešna. Celo maturo je prav tako 

opravljala ena občanka, prav tako neuspešno. Enako velja za občana, ki je opravljal dodatni izpit ob 

poklicni maturi. 

Pri občanih je v primeru izboljševanja ocene upoštevana boljša ocena. V tem roku je ocene izboljševala 

1 občanka, in to iz 3 predmetov. Pri tem je bila uspešna. 
 

Povprečje doseženih točk naših maturantov - gimnazijcev na spomladanskem roku je letos 21,82 (lani 

20,95). Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 
 

4. a 4. b 

22,16 21,53 
 

Maturitetni spričevali s pohvalo sta letos bili dve (Ana Eržen, Gašper Struna). Gašper Struna je kar 

pri dveh predmetih (pri matematiki na višji ravni in fiziki) dosegel kar 100 % vseh možnih odstotnih 

točk in je tako kot najboljši v Sloveniji naveden v gradivu za novinarsko konferenco. 
 

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

šifra  opravljalo % pozitivnih povpr. ocena povpr. št. točk povpr. 
ocena v 

SLO* 

povpr. točk. 
ocena 

SLO* 

103 slovenščina 38 100,00 4,24 76,63 3,57 70,01 

241 angleščina – osnovni nivo 28 100,00 3,54 73,07 3,49 73,07 

242 angleščina – višji nivo 9 100,00 4,11 82,89 4,22 82,04 

251 nemščina – osnovni nivo 2 100,00 4,50 84,50 3,72 74,95 

251 nemščina – višji nivo 1 100,00 3,00 72,00 4,24 81,92 

261 francoščina – osnovni nivo - - - - - - 

262 francoščina – višji nivo - - - - - - 

281 španščina – osnovni nivo 3 100,00 4,33 85,00 4,06 80,58 

282 španščina – višji nivo 1 100,00 4,00 84,00 4,48 86,17 

401 matematika – osnovni nivo 33 100,00 3,58 72,24 3,28 67,82 

402 matematika -  višji nivo 6 100,00 4,67 86,83 4,17 80,04 

411 fizika 6 100,00 4,17 80,17 3,73 72,45 

421 biologija 3 100,00 4,33 84,33 3,85 77,58 

431 kemija 10 100,00 3,90 76,50 3,71 74,07 

451 informatika 3 100,00 2,67 63,33 3,46 71,34 

501 geografija 8 100,00 3,63 71,75 3,46 71,34 

511 zgodovina 13 100,00 3,46 70,31 3,50 70,77 

521 sociologija 10 90,00 3,40 70,60 3,44 69,99 

531 filozofija - - - - -  

541 psihologija 19 100,00 4,11 79,74 3,64 72,37 

701 ekonomija - - - - - - 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit. 

* na šoli neupoštevani maturitetni tečaj in občani; upoštevani kandidati-dijaki, ki so opravljali izpit, torej tudi 

dijaki 4.d (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, zavihek gimnazije 

(prvič). 
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Šolski podatki s slovenskimi torej niso povsem primerljivi! 
 

Pogoje za pristop k celi maturi v jesenskem roku so izpolnili 3 dijaki, uspešna sta bila 2. Ocene 

je izboljševal 1 dijak, 1 občanka pa je opravljala popravna izpita. 

Dijak, ki je izboljševal oceno, pri tem ni bil uspešen. Občanka je bila pri opravljanju popravnih 

izpitov neuspešna in tako mature ni uspešno opravila. 
 

Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev) je 

po obeh rokih skupaj 97,6-odstoten. 

Uspeh občanov je bil v letošnjem letu na splošni maturi po obeh rokih 0-procenten, saj je bila 

edina občanka pri opravljanju izpitov neuspešna. 

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

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

POKLICNA 

MATURA 
84,6 100 100 100 100 100 100 

SPLOŠNA 

MATURA 
96,1 91,4 94,7 100 95,6 100 97,6 

 
 

Pohvale, nagrade, priznanja 
 

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

pohvale. 
 

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

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

pouka, ob podelitvi spričeval poklicne mature in ob podelitvi spričeval splošne mature. Gre za 

nagrade, ki ovrednotijo dosežke dijaka v šolskem, regijskem in državnem merilu na različnih 

področjih, pa tudi njegovo zavzetost, delo in odnos do sošolcev in delavcev šole ter aktivnost 

na šolskem in izvenšolskih področjih. 
 

Jurčičeve nagrade in priznanja za šol. leto 2019/20 so prejeli:  
 

- Jurčičevo priznanje (14) – Jana Kramar, Miha Perpar, Nina Bregar,  Zoja Peteh, Maj 

Trinko (vsi dijaki 1. a); Luka Hočevar, Benjamin Kutnar, Vanja Pevc, Milica Sekulić, Žana 

Škerjanc (vsi dijaki 1. b);  Ema Koščak, 2. b; Anja Pajek, 3. a; Breda Kastelic in Hana 

Omahen, obe 3. b, 

- bronasto Jurčičevo nagrado (1): ekipa dijakov 4. d (Matevž Ilar, Manca Jeršin, Gašper 

Kastelic, Nadja Peček, Luka Plevnik, Matej Zupančič), 

- srebrno Jurčičevo nagrado (1):  Nataša Lukič, 3. a, 

- zlato Jurčičevo nagrado (2): Ana Eržen in Gašper Struna, oba 4. a, oba zlata maturanta. 

 

Vzgojni ukrepi 
 

Žal smo morali izreči tudi nekaj vzgojnih ukrepov, vendar v glavnem le zaradi neopravičene 

odsotnosti od pouka. 

Preglednica 13: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor Ukor odd. 

uč. zb  

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

v š. l. 2015/16  10 5 2 1 
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v š. l. 2016/17  7 2 0 0 

v š. l. 2017/18 7 0 1 0 0 

v š. l. 2018/19 13 0 0 0 0 

v š. l. 2019/20 9 0 0 0 0 

Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 3 

dijaki so imeli odločbo o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč. Za enega dijaka 

smo med šolskim letom prejeli novo odločbo, po kateri je bila ukinjena DSP. Vsi trije dijaki so 

bili učno uspešni. 
 

Preglednica 14: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

Odločba o usmeritvi 10 5 5 5 3 

 

V šolskem letu 2018/2019 je stopil v veljavo nov Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti 

dijaku v srednji šoli. Pravico do prilagoditev šolskih obveznosti je pridobilo 43 dijakov in 

dijakinj – 7 perspektivnih športnikov, 21 dijakov v primeru drugih športnih in kulturnih 

dejavnosti, 2 dijakinji, ki se vzporedno izobražujeta, 2 dijakinji, ki prihajata iz tuje države, 8 

dijakov zaradi daljših in pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov in 3 dijaki z drugimi 

utemeljenimi razlogi – prestop med programi. Z osebnim izobraževalnim načrtom smo jim 

prilagodili šolske obveznosti.  
 

S tem smo dijakom omogočili uspešno šolanje kljub obveznostim ob njihovih obšolskih 

aktivnostih. Večinoma  so dijaki prilagoditve obdržali do konca pouka in so uspešno zaključili 

letnik, negativno ocenjenim dijakom pa je status miroval, dokler ocen niso popravili. 
 

Preglednica 15: Pravica do prilagoditev šolskih obveznosti 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Tečaj slovenščine za tujce v šolskem letu 2019/2020 smo izvajali za dve dijakinji. Ena dijakinja 

je bila uspešna s prav dobrim uspehom, druga ne in je prestopila iz gimnazije v program 

ekonomski tehnik. 

 

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

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

1. Jernej Rozman, od 21. 10. 2019 do 7. 2. 2020, mentor Simon Bregar. 

Praktično usposabljanje z delom dijakov srednjega izobraževanja (PUD) 

Kategorije dijakov s pridobljeno pravico do prilagoditev 2019/20 

perspektivni športniki 7 

sodelovanje pri drugih športnih in kulturnih dejavnostih 21 

daljše in pogoste odsotnosti iz zdravstvenih razlogov 8 

vzporedno izobraževanje 2 

prihod iz tuje države 2 

drugi utemeljeni razlogi – prestop med programi 3 

SKUPAJ 43 
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1. Žiga Mihovec, od 27. 1. 2020  do 7. 2. 2020, dijak programa ET, mentorica Marina 

Podržaj. 

 

 

Prireditve 
 

Izvedli smo prednovoletno prireditev in proslavo za kulturni praznik. 
 

Na zaključni slovesnosti smo podelili Jurčičeve nagrade in priznanja ter odlična spričevala 

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

spričevala poklicne in splošne mature. 
 

DATUM ali 

MESEC 

NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

PROSTOR/KRAJ 

PRIREDITVE 

3. december 

2019 

Prireditev Pričnimo 

praznični december  (dan 

samostojnosti in enotnosti,   

božič,  novo leto) 

 

Dragica Eržen, 

Vesna Celarc 
razredniki  v avli šole 

7. februar 

2020 

Proslava ob kulturnem 

prazniku  

 

Vesna Celarc 

Milan Jevnikar, 

Majda Simonič, 

Marija Majzelj 

Oven 

v avli šole 

24. junij 2020 
Prireditev ob zaključku 

pouka in dnevu državnosti 
Vesna Celarc razredniki v zunanjem atriju šole 

26. junij 2020 Maturantski ples Anton Brčan razredničarki v Festivalni dvorani 

7. julij 2020 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne mature 
Anton Brčan Dragica Eržen v avli šole 

13. julij 2020 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval splošne mature 
Vesna Celarc  v avli šole 

 

 

Podrobnejša poročila so v poglavju prireditve.  
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 
 

Kljub temu da smo letos z delom v šoli praktično zaključili že 13. marca, smo skoraj na vseh 

predmetnih področjih organizirali šolska tekmovanja v znanju, sodelovali na regijskih in nato 

še državnih tekmovanjih. Ponosni smo na vse dosežke naših dijakov. Vsi so navedeni v 

poročilih vodij aktivov v nadaljevanju, tu bom omenil le najvišje dosežke na državnih 

tekmovanjih. 
 

Ime in priimek  Razred Priznanje/dosežek/nagrada Mentor/-ica 

Gašper Struna 4. A ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Gašper Struna 4. A ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Jana Kramar 1. A SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Benjamin Kutnar 1. B SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Hana Omahen 3. B SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Breda Kastelic 3. B SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Matevž Ilar, 

Manca Jeršin, 

Gašper Kastelic, 

Nadja Peček, Luka 

Plevnik, Matej 

Zupančič 

4. D SREBRNO priznanje na mednarodnem 

festivalu Več znanja za več turizma  

Dragica Eržen 

Gašper Struna 4. A Bronasta Preglova plaketa, uvrstitev na 

državno tekmovanje 

Mojca Konda 

Nejc Ropič 2. B Uvrstitev na državno tekmovanje - 

kemija 

Mojca Konda 

Breda Kastelic 3. B Uvrstitev na državno tekmovanje - 

kemija 

Mojca Konda 

Neža Bregar 2. B Priznanje Društva matematikov, 

fizikov in astronomov ob 

mednarodnem dnevu matematike za 

likovni izdelek 

Matko Peteh 

Matevž Ilar  4. D 3. mesto na Dolenjskem v teku na 100 

m. 

Franci Pajk  

Bizjak, Strahinič, 

Jeršin, Rakar 

1. A, 1. 

A, 1. B, 

2. A 

2. mesto - štafeta 4x100 m. – dolenjsko 

ekipno tekmovanje v atletiki   

Franci Pajk  

Ilar, Hodžić, 

Perko, Grbac  

4. D, 4. A, 

3. B, 1. A 

2. mesto - štafeta 4x100 m. – dolenjsko 

ekipno tekmovanje v atletiki   

Franci Pajk  

Odbojka, dekleta  3. mesto na Dolenjskem, odbojka  Simon Bregar  

Nogome,t fantje   2. mesto na Dolenjskem, nogomet Simon Bregar 
 

 
 

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

 

 

Delo, ki ga opravlja naša ustanova, je zelo obsežno in pomembno. Poročilo kaže, da se v vsej 

polnosti zavedamo poslanstva, ki ga imata naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v 

katerem delujeta že dobrih 70 let, zato je obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu 

da smo imeli na šoli le 11 oddelkov in kljub temu, da smo bili zaradi razglašene epidemije v 

tem šolskem letu skoraj tretjino leta razdvojeni, da smo delali na daljavo. 

 

 

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

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

Ponovno smo izvedli dan odprtih vrat za vse devetošolce iz našega neposrednega šolskega 

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

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

dobro obiskan informativni dan.  

 

 

Veseli in ponosni smo, da smo tudi letos v novo šolsko leto kljub omejenim priložnostim zaradi 

zaprtja šole spet vpisali polnoštevilno generacijo, 17 ekonomskih tehnikov in 54 gimnazijcev 

ter tako število dijakov glede na šolsko leto 2019/20 povečali za 16. Prepričani smo, da je to 

tudi odraz dobrega dela, še posebej v času zaprtja šole, izjemno dobrih odnosov v šoli  in 

odličnih učnih rezultatov (99,6-odstotni uspeh). 

 

 

Vzgojno-izobraževalno delo je potekalo skladno z načrti in celo več, na mnogo področjih smo 

načrtovani obseg dela celo presegli. Imeli smo izjemno lep uspeh ob koncu šolskega leta, 

najboljšega v zadnjih letih,  na junijskem roku obeh matur, splošne in poklicne. Še posebej smo 

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

po najvišjih priznanjih. Teh bi bilo še več, če ne bi bilo zaprtja šol v marcu in odpovedi vrste 

državnih tekmovanj. 

 

 

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. V času zaprtja šole pa smo se z dijaki 

povezali še po elektronskih komunikacijah ter nadgradili že tako izjemno dobre in bogate 

medosebne odnose. Z razumevanjem posebnega položaja dijakov, iskanja vseh možnih stikov 

in pomoči smo pri dijakih in starših uspeli vzpostaviti zaupanje v naše delo na najvišjo raven.  

 

 

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

Dejavno smo se udeleževali prireditev in dogodkov v občini. Žal letos nekaterih tradicionalnih 

prireditev ob koncu pouka nismo mogli izvesti, smo pa se izkazali s predstavitvijo kulturnega 

ustvarjanja v času koronakrize na šolski spletni strani in družabnih omrežjih svetovnega spleta. 

 

 

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

zaposlitev, SIO 2020, Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja v letih 2018–2022 –  Munera 3. 
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Z veseljem in ponosom izrekam kolegom in dijakom zahvalo za vsa prizadevanja, za trud, dobro 

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

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

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

kraju, na širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije.  

 

Kriza, ki nas je prizadela z zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, pojenjuje, koronakriza nas 

ni spravila na kolena. Premagali smo jo z znanjem, delavnostjo in inovativnostjo, kar nas 

navdaja z veseljem in potrjuje pravilnost naše odločitve za profesionalno, vestno,  prizadevno 

in uspešno delo, kar bo naša usmeritev tudi v prihodnje. 

 

Glede na vse to ocenjujem, da smo tudi šolsko leto 2019/2020 zaključili zelo uspešno.  

 

Ivančna Gorica, 15. 9. 2020 

         Ravnatelj:   

Milan Jevnikar, prof.  

 
 

 

 

 

 

Letno poročilo za šolsko leto 2019/2020 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta zavoda  

30. septembra 2020. 
 

 

 

Ravnatelj:  

Milan JEVNIKAR, prof. 

 

 

Predsednica Sveta šole: 

Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Dragica Volf Stariha 

Člani aktiva: Franci Grlica, Vida Hočevar,  Marjan Gorišek, Dragica Volf Stariha, Anja Šmajdek, 

Nikolina Juvan Kovač, Jože Nosan  in Jernej Podgornik. 

 

Sodelovanje pri projektih 
Josip Jurčič in njegov čas, marec 2020, 2. letniki. 

 

Poročilo timskih in kurikularnih povezav v šolskem letu 2019/2020 
Povzete v poročilu TP in KP. 

Vsi člani aktiva sodelujemo pri različnih projektih medpredmetnih povezav na naši šoli. 

 

Tekmovanja 
Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine, 30. januar 2020 

Najboljši trije dijaki na šolskem tekmovanju, Nataša Lukić, Maj Trinko in Samo Trebušak, naj bi se 

udeležili državnega tekmovanja v znanju zgodovine 28. 3. 2020 v Postojni, vendar tekmovanja letos ni 

bilo. 
 

Šolsko tekmovanje iz znanja psihologije, 16. januar 2020 

Najboljši dijakinji  na šolskem tekmovanju, Ana Eržen in Martina Bošnjakovič, naj bi se udeležili 

državnega tekmovanja v znanju psihologije 27. 3. 2020 v Novem mestu, vendar tekmovanja letos ni 

bilo. 
 

Raziskovalne naloge  – GIBANJE ZNANOST MLADINI 

V letošnjem šolskem letu nismo bili mentorji dijakom pri raziskovalnih nalogah. 

 

Ekskurzije 
Geografska strokovna ekskurzija na Notranjsko ter v Pomurje je organiziral in naj bi jo vodil 

profesor geografije Franci Grlica  za  vse dijake 3. letnikov, program gimnazija. Skupaj s kolegico Vido 

Hočevar sta načrtovala ekskurzijo z dijaki 4. letnikov, ki so imeli geografijo in zgodovino  kot izbirni 

predmet na maturi. 

Ekskurzija je bila izvedena  na daljavo samo za maturante. 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje je bila načrtovana maja, vendar zaradi preventivnih 

ukrepov ob pandemijo ni bila izvedena.  
 

Strokovne ekskurzije v okviru predmeta glasba in likovna umetnost 

Klasična in sodobna umetnost v Ljubljani in galerijah, Cankarjev dom –  Antika, 19.11.2019 1. letniki. 

Ogled samostana Stična in orgel – odpadlo. 

Ogled NUK-a in Semeniške knjižnice – odpadlo. 

 

Razstave 
- Inštalacija s knjigami, učilnica 29 in 30. 

- Drevo kot metafora, avla naše šole. 

- Občinski medgeneracijski projekt: Čestitke za starejše občane 

- Matematika – likovna umetnost, e-razstava (glej Peteh, matematični aktiv) 

- Internetna razstava pirhov, 1. letniki 

- Internetna razstava računalniške grafike, 1. letniki. 

- Mali umetniki v karanteni, sodelovanje v projektu, uvrstitev v zaključni video (Nina Grabnar, 1.b) 
 

Mentorji krožkov so oddali svoja poročila (glej poglavje krožki in dejavnosti).  

 
Mentorstvo 

V šolskem letu 2019/2020 člani družboslovnega aktiva nismo bili mentorji študentom.   
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POROČILO O DEJAVNOSTIH AKTIVA ZA TUJE JEZIKE 

 
Vodja aktiva: Jasmina Balaban 

Članice aktiva: Mojca Saje-Kušar, Irena Mori, Sonja Lama, Marija Majzelj-Oven, Marjeta 

Pogačar  

 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu smo delale po usklajenih letnih pripravah ter kriterijih za ocenjevanje, 

se timsko in medpredmetno povezovale, dijake pripravljale na maturo, izvedle predmaturitetne 

preizkuse, spremljale realizacijo pouka ter se udeleževale raznih natečajev in projektov. 

 

Tekmovanja 
 

Šolsko tekmovanje iz španščine 

4. marca 2020 sem na šoli izvedla šolsko tekmovanje iz španščine, namenjeno dijakom, ki se španščine 

učijo tretje leto. Dijaki so se preizkusili v nalogah bralnega razumevanja ter poznavanja in rabe jezika.  

Bronasto priznanje je dosegla Nataša Lukić (3. a) ter se uvrstila na državno tekmovanje, ki pa je 

zaradi epidemije odpadlo. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 
 

Epi Reading Badge 

Tekmovanje iz angleške bralne značke sem izvedla 9. marca 2020 za dijake 2. b razreda. Sodelovalo je 

25 dijakov. Predpisani naslovi so bili: More tales from Shakespeare, The Odyssey in Tales of Mystery 

and Imagination. 

Zlato priznanje so dosegle: Zala Čižmek, Ema Koščak in Alja Štaudohar. 

Srebrno priznanje so dosegli: Nejc Batis, Neža Bregar, Mark Brodnik, Karin Butala, Mark Grm, Anja 

Jarc, Pia Juršič, Rok Koščak, Nika Miklič, Lovro Mirtič, Barbara Možina, Brin Perovšek Moravec, 

Jakob Suhadolc, Isabela Trontelj, Natalija Marija Trontelj, Lara Žgajnar in Aljaž Žlajpah. 

Priznanje za sodelovanje so prejeli: Ana Lina Finec, Nejc Nidorfer, Tajda Resnik, Anja Trontelj in 

Simon Vidmar. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 
 

Epi Lectura 

Tekmovanje iz španske bralne značke sem izvedla 15. maja 2020. Tekmovali so dijaki 2. in 3. letnika 

španščine. 

Za 2. letnik sta bili predpisani zgodbi El collar visigodo in Tú no sabes quién soy. Tekmovalo je 16 

dijakov. 

Zlato priznanje so dosegli: Jure Grabljevec, Ula Pangršič, Maša Porenta, Ivo Štukelj, Anja Jarc, Alja 

Štaudohar, Natalija Marija Trontelj in Lara Žgajnar. 

Srebrno priznanje so dosegli: Karmen Glavan, Anže Jerman, Meta Kovačič, Blaž Levstek, Mark 

Brodnik, Pia Juršič, Damjana Omejec in Isabela Trontelj. 

V 3. letniku so dijaki morali prebrati La bicicleta verde in El chocolate. 

Zlato priznanje sta dosegli: Nataša Lukić in Manca Kepa. 

Srebrno priznanje so dosegli Tevž Ivanjko, Rebeka Jamnik, Luka Kohek in Jure Malovrh. 

Priznanje za sodelovanje je prejela Nastja Žagar. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Državno tekmovanje v znanju angleščine za dijake 2. letnika 

Manca Kepa, Luka Kohek in Jure Malovrh, dijaki 2. b-oddelka, so s svojim videoposnetkom 

IMAGINE DEPRESSION BEING A PERSON sodelovali na državnem tekmovanju v znanju 

angleščine in za svoj prispevek dobili tretje najvišje število točk in SREBRNO priznanje. 

Mentorica: Irena Mori 

 

Šolsko in regijsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnike 

Na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika, ki je potekalo v petek, 8. novembra 2019, 6. in 7. 

šolsko uro, je tekmovalo devet dijakov 3. letnika gimnazije. Najboljši rezultat so dosegli naslednji dijaki: 
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1. NATAŠA LUKIĆ, 3. a 

2. MANCA KEPA, 3. b 

3. ALEX PERKO PLAVEC, 3. a 

Nataša, Manca in Alex so se udeležili regijskega tekmovanja, ki je potekalo 3. 2. 2020 v Novem mestu 

na Centru biotehnike in turizma. 

Nataša Lukič se je uvrstila na državno tekmovanje, ki pa letos ni bilo izvedeno zaradi epidemije 

koronavirusa. Za svoj dosežek je prejela bronasto priznanje. 

Mentorica: Irena Mori 

 

Epi Reading Badge  

Tekmovanje je potekalo 4. marca 2020. V tem šolskem letu so v angleški bralni znački sodelovali trije 

dijaki: Maj Trinko, 1. a, Anja Pajek, 3. a ter Žan Perko, 3. b. 

Maj Trinko je osvojil zlato priznanje, Anja Pajek in Žan Perko pa srebrno priznanje. 

Mentorica: Irena Mori 

 
Epi Čitalka 

V letošnjem šolskem letu smo prvič izvedli rusko bralno značko. Tekmovanje je potekalo 15. maja 2020, 

sodelovala pa je le dijakinja Valeriia Kravchenko, 2. a, in osvojila zlato priznanje. 

Mentorica: Irena Mori 

 

Nemška bralna značka 

Nemška bralna značka PFIFFIKUS je bralno tekmovanje preko spleta.  

Obe knjižici,  Ein Kuss für Theseus (Poljub za Tezeja) in  Überfall in Mannheim –  Lina Lindberg 

ermittelt (Napad v Mannheimu – Lina Lindberg  preiskuje) smo  brali  pri pouku. Dijaki 1. b in 2. b so 

v okviru  priprav na tekmovanje aktivno sodelovali in razvijali vse štiri jezikovne spretnosti.  

Bralnega tekmovanja, ki je bilo v začetku marca, se je iz  1.b  udeležilo 10  dijakov.  Priznanja in potrdila 

o sodelovanju  za šolsko leto 2019/2020  bo Oxford center poslal  jeseni. 

Dijaki iz 2. b se tekmovanja zaradi razglasitve pandemije  niso  organizirano udeležili. 

Zadnja leta opažam, da bralna kultura pri srednješolcih močno upada na račun privlačnejših  medijev, s 

katerimi se močno spreminja tudi stil življenja otrok, mladostnikov in tudi odraslih.   

Mentorica: Marija Majzelj - Oven  

 

Šolsko tekmovanje iz  znanja nemščine 

8. 1. 2020 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine, na katerega smo se pripravljali novembra 

in decembra. Bronasto priznanje sta prejeli Anja Pajek iz 3. a in Klara Mestnik iz 2. a. 

Mentorica: Jasmina Balaban 

 

Timske in kurikularne povezave 
V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje timske in kurikularne povezave: 
 

Datum Dejavnost Razred Nosilci dejavnosti 

26. 9. 2019 Evropski dan jezikov 1.a, b, d, 2.b Jasmina Balaban,  Mojca Saje 

Kušar, Irena Mori 

26.11.2019 Haiku 2.a, b Mojca Saje Kušar, Jasmina 

Balaban 

6. – 7. 12. 

2019 

Strokovna ekskurzija na 

Dunaj 

Zainteresirani 

dijaki 

Jasmina Balaban, Mojca Saje 

Kušar, Boris Osolnik, Marjan 

Gorišek 

31. 1. 2019 Lord of the Flies – obravnava 

maturitetnega dela 

4.a, b Mojca Saje Kušar, Irena Mori, 

Vida Hočevar, Marjan Gorišek 

 

Evropski dan jezikov 2020 

 
Na pobudo Sveta Evrope vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. To je poziv vsem 

evropskim državljankam in državljanom, da se učijo jezikov in priznavajo kulturno raznolikost kot 
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pomembno vrednoto. Ta posebni dan je priložnost, da praznujemo raznolikost jezikov, ki se govorijo v 

naših državah in skupnostih. Na ta način pokažemo, da v Evropi v enaki meri cenimo in spoštujemo 

prav vse glasove.  

Leto 2019 je pomembno leto, saj skupaj s 33 državami članicami praznujemo svoj 25-letni jubilej v 

službi raznojezičnosti, ki postavlja jezike v središče vsega učenja in medsebojnega razumevanja. 

Naša šola se je tudi letos udeležila natečaja ob Evropskem dnevu jezikov, ki je potekal v obliki kratke 

pisane besede. Kolikokrat si moramo zapisati, kaj moramo na dan storiti, na hitro zabeležiti kratki 

opomnik, kolikokrat si dijaki zapišejo, kaj bo za domačo nalogo, kaj se morajo naučiti ali pa 

potrebujemo samo misel, ki nam polepša dan? 

Najboljši izdelki so bili objavljeni na spletni strani društva IATEFL 

http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2019/10/European-Day-of-Languages-2019.pdf 

Objavljene izdelke so pod mentorstvom Mojce Saje Kušar prispevali: Alja Štaudohar, Jakob Suhadolc 

in Brin Perovšek Moravec, Damjana Omejec, Neža Bregar ter Pia Juršič. 

K sodelovanju v različnih aktivnostih smo povabili dijake prvih in drugih letnikov. V prvem delu so 

dijaki lahko pokazali svoje znanje o evropskih jezikih v kvizu, v drugem delu svojo ustvarjalnost. Del 

dijakov je tvoril zanimive povedi iz petih nemških besed, preostali dijaki pa so izrazili svojo kreativnost 

s pisanjem v angleščini, nemščini ali španščini. Izbirali so med tremi možnostmi: Tidbits from my life, 

My goals for this school year ali My favourite quotes. Najboljši izdelki so bili poslani na natečaj ob 

Evropskem dnevu jezikov ter razstavljeni na šoli.  

Mentorice: Mojca Saje-Kušar, Jasmina Balaban, Irena Mori 

 

Strokovne ekskurzije 
Strokovne ekskurzije v Pariz in na Dunaj (več v poglavju ekskurzije). 

 

Natečaji 
Podrobneje o natečajih v poglavju natečaji. 

 

Izmenjava z Realschule Hirschaid 
Podrobneje v poglavju ekskurzije. 

 

Promocija šole 
Člani aktiva smo aktivno sodelovali na vseh promocijskih aktivnostih (informativni dan – priprava 

stojnic, novoletna prireditev …) 
 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Mojca Konda  

Člani aktiva: dr. Boris Osolnik, Marko Tomažič, Nada Radoš, Matko Peteh in Maruša 

Potokar. 
 

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

 usklajevanje kriterijev za ocenjevanje, 

 priprava učnih načrtov,  

 udeleževanje seminarjev,  

 udeleževanje tekmovanj,  

 izvedba ekskurzij.   

Pri vseh naravoslovnih predmetih je bila realizacija ur bistveno boljša kot v zadnjih letih.  
 

http://iatefl2.splet.arnes.si/files/2019/10/European-Day-of-Languages-2019.pdf
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Tekmovanja  
Boris Osolnik je vse zainteresirane dijake pripravljal na šolsko tekmovanje iz znanja biologije in 

tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni. Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 11 

dijakov. Štirje dijaki so osvojili bronasto priznanje in se uvrstili na državno tekmovanje.  

Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo 20 dijakov. Bronasto priznanje je 

osvojilo devet dijakov. Na državno tekmovanje se je uvrstila Ana Eržen, ki je osvojila srebrno priznanje. 

Poleg biološkega krožka je še vedno dejaven tudi šahovski krožek.  
 

Organizirali smo šolsko tekmovanje iz znanja fizike, ki se ga je udeležilo 22 dijakov. Na regijsko 

tekmovanje je bilo prijavljenih 12 dijakov.  
 

Organizirali smo tudi šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki se ga je udeležilo 11 dijakov. Bronasto 

Preglovo plaketo sta osvojila Žana Škerjanc in Gašper Struna. Na državno tekmovanje so se uvrstili 

štirje dijaki.  
 

Zaradi epidemije so bila odpovedana srednješolska regijska in državna tekmovanja iz znanja fizike, 

biologije in kemije. 
 

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

– terensko delo, in sicer 24. 9. in 26. 9. 2019. 
 

Medpredmetne povezave 
Pri pouku biologije smo realizirali več ur timskega in kurikularnega poučevanja: Evolucija človeka 

(biologija in zgodovina) ter Vrenje in dihanje kvasovk (biologija in kemija).  
 

Delo z nadarjenimi dijaki 
Vsi člani aktiva smo pripravljali nadarjene dijake na tekmovanja. 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 
 

Člana podaktiva: Anton Brčan, Matko Peteh in  Bernarda Radoš.  

 
 

Tekmovanje v logiki 
V šolskem letu 2019/2020 je potekalo 34. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje  je bilo septembra. 

Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 41 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 13 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje, ki je bilo novembra v Ljubljani,  so se uvrstili 3  dijaki.  Gašper 

Struna  je osvojil zlato  priznanje, Jana Kramar pa srebrnega. 
 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 
V šolskem letu 2019/2020 je potekalo 30. tekmovanje v razvedrilni matematiki. Decembra smo izvedli 

šolsko tekmovanje.   Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 35 tekmovalcev. Dosegli so 11 bronastih 

priznanj. Štirje  dijaki so se udeležili državnega  tekmovanja, ki je bilo konec januarja na Jesenicah. 

Gašper Struna je dosegel zlato priznanje.  Breda Kastelic, Hana Omahen in Benjamin Kutnar so prejeli 

srebrna priznanja.  

 

Mednarodni dan matematike 14. 3. 
Ob 1. mednarodnem dnevu matematike smo izvedli  likovni natečaj. Udeležilo se ga je 11 dijakov. 

Sedem likovnih izdelkov smo poslali na ocenjevanje v Ljubljano. Neža Bregar je prejela priznanje 

DMFA. 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja in tekmovanje dijakov srednjih 

tehniških in strokovnih šol v znanju matematike sta odpadli zaradi epidemije. 
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POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 
 

Vodja: Vesna Celarc 

Članice aktiva sta profesorici: Breda Kramar in Majda Simonič. 

Majda Simonič je dopolnjevala 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. 

 

Tekmovanja 
Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 2019/2020 

Organizatorica: Breda Kramar, prof. 

Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje je letos sodelovalo 12 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije. 

Skupni naslov tekmovanja na drugi stopnji je bil JAZ, TI, MI VSI (»Le pogumno, le za mano …« 

Anja Štefan). Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru in priprav do izvedbe najprej 

šolskega tekmovanja, ki je bilo letos že  12. novembra 2019  za vse prijavljene, regijskega 9. 1. 2020 v 

Šentvidu pri Stični in državnega tekmovanja v marcu. 

Organizacijsko delo je vodila Breda Kramar, ki je želela tudi letos k tekmovanju pritegniti poleg 

gimnazijcev še dijakinje in dijake iz ekonomskih razredov.  

Glede na zanimanje dijakov je tekmovanje potekalo na dveh stopnjah: 1. in 2. letniki gimnazije (A) in 

strokovne šole  (B) – II. stopnja. Ti so prebirali deli Marjana Tomšiča, Oštrigeca, in Cirila Kosmača, 

Tantadruj, ter predpisano strokovno literaturo.  

3. in 4. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) – III. stopnja pa so posegli po romanih Maje 

Novak, Cimre, in Douglasa Adamsa, Štoparski vodnik po galaksiji, ter  predpisani strokovni literaturi. 

Razpisana  literarna dela in strokovna literatura so podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter 

zmožnosti pisanja besedil, povezanih s prebranim. 

Dijak/dijakinja se prijavi svoji učiteljici slovenščine, nato poteka organizacija tekmovanja elektronsko. 

Po prijavi dijaka se po stopnjah organizira priprava dijakov na prebiranje razpisanega študijskega 

gradiva, priprave so kot do sedaj glede na prijavo in razpisano literaturo vodili profesorici slovenščine: 

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

Pri popravljanju tekmovalnih nalog in izvedbi tako šolskega kot regijskega tekmovanja sta sodelovali 

obe profesorici, saj je to pogoj, da se dijaki lahko udeležijo nadaljnjih tekmovanj. 

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

Mentorica: Breda Kramar 

Na pripravah na tekmovanje je letos sodelovalo več  dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije in ekonomske 

smeri, tekmovalo pa jih je 10, od tega 2 ekonomistki. Imeli smo 6 ur za šolsko in 3 za regijsko 

organiziranih priprav in več stikov med glavnim odmorov ali elektronsko. Za šolsko tekmovanje smo 

prebirali roman Marjana Tomšiča, Oštrigeca in  še razpisano dodatno strokovno gradivo. Na srečanjih 

smo se pogovarjali o vsebini, izmenjavali mnenja ter pregledovali strokovno literaturo. Bronasta 

priznanja so osvojile štiri tekmovalke: Nina Bregar iz 1. A, Nina Grabnar, Vanja Pevc iz 1. B, Milica 

Sekulić iz 1. D.  

Za regijsko tekmovanje smo brali novelo Cirila Kosmača, Tantadruj, ter predpisano strokovno 

literaturo. Tega tekmovanja   so se v OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični udeležile vse štiri in tu 

osvojile srebrno priznanje Vanja Pevc in Milica Sekulić. Nihče pa se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem sva mentorici tudi ocenjevali.  
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Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki 

Mentorica: Majda Simonič 

Za šolsko tekmovanje smo brali Štoparski vodnik po galaksiji (Arthur Douglas Adams) ter  predpisano 

strokovno literaturo, pripravljali pa smo se na daljavo in na srečanjih med prostimi urami. Priprav se je 

udeleževalo več dijakinj, tekmovalo pa je le 6. Bronasto priznanje sta prejeli Nataša Lukić iz 3. b in 

Patricija Končar iz 4. a. Za regijsko tekmovanje smo brali Cimre (Maja Novak) ter  predpisano 

strokovno literaturo. Tega tekmovanja v OŠ Ferda Vesela v Šentvidu pri Stični se je udeležila Nataša 

Lukić. 
 

Ekskurzije  
Ekskurzija v stiški samostan - medpredmetna povezava SLO-GLA (več v poglavju ekskurzije). 

Drugih napovedanih ekskurzij zaradi zaprtja šole nismo izvedli. 
 

Učenje slovenščine kot tujega jezika 
Breda Kramar 
 

Že v septembru se je izrazila potreba po učenju slovenščine za dve dijakinji naše šole – v 1. D (Jovana 

Dejanović) in v 3. A (Lea Kozlica).  

Seminar za učenje tujcev je bil zaradi premajhne udeležbe odpovedan, zato sem glede na izkušnje 

prejšnjih let sama pripravila načrt učenja, ko sem dekleti preizkusila s standardnim testom. Precej 

začetnih ur sem poučevala obe skupaj, ker pa ena ni redno obiskovala šole, sva z Jovano program izvajali 

sami. Zelo hitro je napredovala.  Izvedla sem 37 ur, od 16. marca sem jo vodila tudi na daljavo. Delali 

sva po učbeniku  in delovnem zvezku Čas za slovenščino 2.  Od 5 sva dobro opravili 3 lekcije in končali 

v 4. (Moj dom).  

Menim, da je neverjetno napredovala, tudi zaključna ocena rednega pouka slovenščine  je lepa, zato 

dodatnih ur učenja slovenščine ne bo potrebno. 
 

Realizacija ur pouka 
 

Breda Kramar Vesna Celarc Majda Simonič 

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

2. a –139/140 4. a – 175/169 3. b –  140/140 

3. a – 140/140 4. b – 175/172 2. d – 140/141 

1. d – 140/140  4. d – 119/120   

SLO- TJ – 37 (1. D) + 20 (3.a)   

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

Ogled gledališke predstave 
Organizatorka: Vesna Celarc 

Vsi dijaki obeh maturitetnih oddelkov so si v sredo, 8. januarja 2020, ogledali predstavo Ivana Cankarja 

Za narodov blagor v Mestnem gledališču ljubljanskem. Drama je bila v letošnjem šolskem letu v 

tematskem sklopu za maturo. Drame Hlapci v SNG, predvidene za marec 2020, si zaradi situacije žal 

niso mogli ogledati. 
 

Lektoriranje, članki, nadomeščanje 
Vesna Celarc in Breda Kramar sta vse leto glede na zahteve ravnatelja in želje kolegov lektorirali 

različna besedila (LP, ŠN, za objavo v glasilih, Iskrice, projektno delo ekonomistov za sejem učnih 

podjetij, bilten za informativni dan …). Vesna Celarc je o različnih dogodkih pisala članke za spletno 

stran šole in občinsko glasilo Klasje.  
 

Urejanje spletne učilnice 
Vesna Celarc 

Celo šolsko leto je urejala spletno učilnico za oba oddelka 4. letnika gimnazije in za 1.b-oddelek. 

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

... Dijaki so reševali različne jezikovne kvize, ankete ter oddajali naloge in referate oz. govorne nastope 

preko e-učilnice. 
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 
Vodja: Simon Bregar 
Član: Franci Pajk.  

 
Osnovni program in program izbirnih športov 
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v nekaterih oddelkih za določen čas 

uporabili sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje, ki sva ga s sodelavcem izvedla 

v okviru rednih ur, tako da sva dijakom ponudila dve izbirni vsebini, ki so se ju udeleževali glede na 

interes (lahko tudi pri drugem učitelju, kot ga imajo običajno). Dijaki so se izpopolnjevali, nadgrajevali 

znanje oz. pridobivali novo.  
 

Evalvacija kaže, da te oblike in metode dela nalagajo učiteljem več organizacijskega dela, a so obenem 

za dijake zanimive in priporočljive, saj se seznanijo z različnimi, pestrimi gibalnimi dejavnostmi. Dijaki 

zelo pohvalijo ta način dela in druženja kot: kakovostno, zanimivo, pestro, inovativno, sproščujoče itd., 

zato bomo tak pristop uporabili tudi v naslednjem šolskem letu.   
 

Preglednica 1: Kurikularne povezave in timski pouk ŠPORTNE VZGOJE v programu GIMNAZIJA 
v š. l. 2019/20 

Datum Naslov KP  Učitelj/pr. enota Razred Št. ur 

Nov. – februar  Izbirni šport  Simon Bregar, Franci Pajk VSI 20 
 

Redni pouk smo izvedli po programu in dosegli odličen odstotek realizacije, razen pri zaključnih letnikih 

iz objektivnih razlogov, ker pouk končajo mesec prej kot ostali.   

Projekta Športnovzgojni karton letos zaradi prekinitve šolskega dela v šolski stavbi zaradi pojava 

koronavirusa nismo izvedli, in sicer prvič, odkar potekajo redna merjenja po šolah.  
  

Skupine pri športni vzgoji 
Skupine pri športni vzgoji v tem šolskem letu so bile dobre, razen pri skupini 4. a, b dekleta, ki je bila v 

skladu z našim dogovorom nadnormativna.  
 

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

oktobra  do tokrat izjemoma samo do sredine marca, in sicer od  ponedeljka do petka (skoraj vsak dan 

je bil v telovadnici dežurni eden od profesorjev športne vzgoje)  

 

Projekti 
Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 

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

ŠVZ in izvedla športni dan 7. 3. 2020. Dijaki so prejeli tudi delovne liste – izvleček iz programa 

športnega dne, didaktični plakat Hoja v gore in opis Jurčičeve poti.  

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

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

mentorstvom Marije Majzelj-Oven.  

 spoznavno-športnem dnevu za 1. letnike gimnazije in 1. letnik programa EKT, 13. 9. 2019 – 

Čateške Toplice  – spremljevalci: Simon Bregar, Franci Pajk, Igor Gruden, Jasmina Balaban in 

Irena Mori.  
 organizaciji ogleda okoljevarstvenega filma V imenu »Žejni svet«, z močnim socialnim in 

okoljskim  sporočilom za vse dijake naše šole, 23. 4. 2020 (Simon Bregar). Film so si dijaki ogledali 

od doma. 

 tradicionalni »prednovoletni« nogometni tekmi med dijaki 4. letnika in ostalimi – 24. 12. 2019. 

 informativnem dnevu, ki je potekal 14. in 15. 2. 2020, s stojnicama športne vzgoje ter Ekošole. 

 programu izbirnih dejavnosti oz. vsebin pri športni vzgoji: december 2019 –  4. D, bowling v Areni 

Ljubljana.  
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 šoli v naravi v Bohinju,2. a, b. Naš aktiv je aktivno sodeloval pri izvedbi zimske šole v naravi z 

organizacijo športno-rekreativnih vsebin – 16. do 20. 12. 2019 (Simon Bregar). 

 projektu Munera (Simon Bregar). V letošnjem šolskem letu je Simon Bregar vodil program Varna 

telesna vadba in zdrav način prehranjevanja za sodelavce SŠ Iv. Gorica.  

  športnovzgojnem kartonu,  to jeprojekt, ki ga izvedemo v okviru ur športne vzgoje. Letos prvič, 

odkar se izvajajo meritve, nismo izvedli zaradi koronavirusa (za projekt zadolžen Franci Pajk).  

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

PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto,   23. 9. 

2019, mentor:  Simon Bregar.  DIJAKI: 4. mesto, DIJAKINJE:  5.  mesto. Dijaki so se uvrstili na 

državno tekmovanje.  

Področno tekmovanje v rokometu za dijake, Novo mesto, 24. 10. 2019 –  mentor Franci Pajk. 

Dijaki so zasedli 5.–7. mesto.  

PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKE, 13. 11. 2019, Novo mesto –  5.–7. mesto 

– mentor Simon Bregar 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Brežice,  19. 11. 2019, 3. mesto, 

mentor:  Simon Bregar (Hana Omahen, Lara Žgajnar, Pia Juršič, Anja Jarc, Zala Čižmek, Nika 

Sekirnik, Valeriia Krawchenko, Nina Bregar, Eva Starič, Hana Jeršin in Nika Jarc ). 

PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, 12. 12. 2019, Novo mesto, 4. 

mesto,  mentor Franci Pajk. 

PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE,  22. 1. 2020, Novo mesto, 2. 

mesto, mentor Simon Bregar. Tekmovali so: Gašper Herman, Tevž Ivanjko, Žan Perko, Miha 

Perpar, Martin Černe, Ibro Hodžić, Nejc Perme, Lan Grbac in Nik Balaban.  

Področno posamično v atletiki je odpadlo zaradi koronavirusa. 

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

Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 

13. 9. 

2019 

1. letnik  Čateške toplice, plavanje ter vodne in obvodne aktivnosti 

(Simon Bregar) – Spoznavno-športni dan 

19. 9. 

2019 

4. a, b, d 

  

Bohinj, veslanje, jahanje, plezanje (Franci Pajk)  

6. 3. 

2020 

1.a, b, d in 3.a, b, d Smučanje na Krvavcu, plavanje in trampolin v Ljubljani 

(Simon Bregar) 

7. 3. 

2020 

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

 vsi letniki, razen 

zaključnih 

Športne igre in pohod: ODPADLO ZARADI 

KORONAVIRUSA 

 Zamudniki  Pohod za zamudnike: dpadlo zaradi epidemije 

  
Športne vsebine v drugih programih 

Avg./sept. 2019 Zaključni letnik Maturantska ekskurzija  

Okt., nov. 2019 Zaključni letnik Vaje za mat. ples, maturantski  ples  

September 2019 Prvi in zaključni letniki Spoznavno popoldne in adrenalinski park 

December 2019 Drugi letniki Šola v naravi 

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

 mali nogomet dijaki in dijakinje (Simon Bregar) 19  ur, 
 košarka dijaki (Franci Pajk) 10  ur, 
 atletika (Simon Bregar, Franci Pajk) 2 uri, 
 odbojka vsi (Simon Bregar) 22 ur. 
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Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja smo namenili tako dijakom kot tudi njihovim staršem: športna rekreacija 

ob petkih zvečer – 40 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  
  
Dodatne dejavnosti 
Preko celega šolskega leta: Ekovrtnarski krožek. S skupino dijakov (Lana Benčan, Nika Kaurin, Nataša 

Lukić, Manca Kepa, Luka Kohek, Aljaž Ostanek, Lara Jerlah in Gašper Primc) sem preko celega 

šolskega leta, do 13. marca 2020, izvedel 29 učnih ur, izvajali smo zanimive vsebine in se marsikaj 

naučili (Simon Bregar). 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA 

 
Vodja aktiva: Dragica Eržen 

Člani aktiva: Anton Brčan, Igor Gruden, Jožica Strmole (do novembra). 

Igor Gruden in Anton Brčan sta učno obveznost dopolnjevala na Srednji trgovski šoli v Ljubljani, 

Dragica Eržen pa na OŠ Stična. Jožica Strmole se je novembra upokojila.  

 

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

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

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

 

Dejavnosti aktiva (ekskurzije, projektni dnevi, medpredmetne povezave) 
 

Dejavnost Razred Nosilec in sodelujoči 
Strokovna ekskurzija v Novo mesto za vse 

dijake ekonomskega programa, obisk 

podjetja Krka, d. d.,  in ogled Novega mesta 

1. d,  

2. d, 3. d 

Anton Brčan, Igor Gruden, Dragica Eržen 

Projektni dnevi in medpredmetne povezave so bile večinoma načrtovane za 2. ocenjevalno obdobje in so zaradi 

pouka na daljavo odpadle. 

 

Tekmovanja 
 

Naslov tekmovanja Datum Mentorica Udeleženci Dosežki 

17. mednarodni festival 

Več znanja za več 

turizma 

januar 2020 
Dragica 

Eržen 

Matevž Ilar, Manca Jeršin, 

Gašper Kastelic, Nadja 

Peček, Luka Plevnik, Matej 

Zupančič 

Srebrno 

priznanje 

Vsa ostala tekmovanja so bila načrtovana za 2. ocenjevalno obdobje in so zaradi pouka na daljavo odpadla. 
 

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

(informativni dan, novoletna prireditev, obiski osnovnih šol). Pri promociji šole se je še posebno 

angažirala Dragica Eržen s predstavitveno učno uro na osnovnih  šolah v Zagradcu, Višnji Gori in na 

OŠ Brinje v Grosuplju. Našo šolo smo promovirali s predstavitvijo na osnovnih šolah v Grosuplju 

(Brčan) in v Šentvidu pri Stični (Eržen). 

Za objavo v lokalnem časopisu Klasje smo pripravljali članke o najpomembnejših dogodkih in dosežkih 

dijakov na strokovnem področju. 
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Delo na daljavo 
V aktivu menimo, da smo pri delu na daljavo zaradi epidemije z različnimi sredstvi informacijske 

tehnologije izpeljali zelo dobro in da so dijaki večinoma usvojili snov iz učnih načrtov ter pridobili vse 

potrebne ocene. Ravno tako lahko rečemo, da smo maturante dobro pripravili za strokovni del PM. 
 

Poklicna matura 
Za drugo izpitno enoto, gospodarstvo, sta vprašanja za ustni del pripravila Anton Brčan in Igor Gruden. 

Izpitne komplete (pisne pole) za gospodarstvo smo prejeli s CPI, saj je bila priprava le-teh prvič eksterna.  

Četrto izpitno enoto, izdelek oz. storitev in zagovor, so vsi dijaki pripravljali pod mentorstvom Dragice 

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

Tajništvo poklicne mature je opravljala Dragica Eržen. 

 

Praktično usposabljanje z delom 
Dvotedensko delovno prakso (PUD) so dijaki 2. d. opravili v januarju in februarju 2020. 

Pred odhodom na PUD so dobili dijaki in delodajalci vsa potrebna navodila za izvedbo. Z delodajalci 

smo podpisali tudi obvezne pogodbe o sodelovanju za to šolsko leto. Praktično usposabljanje z delom 

je bilo opravljeno, ko so bile opravljene vse ure in oddano ustrezno poročilo z evalvacijskim obrazcem. 
 

PUD so opravili vsi dijaki. Več v poglavju projekti. 
 

Projekt Erasmus Plus 
Tudi v tem šolskem letu smo z diseminacijo rezultatov projekta iz junija 2019 sodelovali v 

mednarodnem projektu v programu Erasmus Plus (11 dijakov). Prijavljen projekt na razpis 2020 je bil 

uvrščen na rezervno listo. Več v poglavju projekti. 

 

Učna tehnologija 
Računalniška tehnologija je bila v učilnicah 33 in 39 delno posodobljena.  
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, PROJEKTI, NATEČAJI, 
OIV IN ID TER DRUGE DEJAVNOSTI 

Prireditve in proslave 
Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Vesna Celarc  

Prireditve in proslave v š. l. 2019/20 

DATUM ali 

MESEC 

NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

PROSTOR/KRAJ 

PRIREDITVE 

3. december 

2019 

Prireditev Pričnimo 

praznični december  (dan 

samostojnosti in enotnosti,   

božič,  novo leto) 

 

Dragica Eržen, 

Vesna Celarc 
razredniki  v avli šole 

7. februar 

2020 

Proslava ob kulturnem 

prazniku  

 

Vesna Celarc 

Milan Jevnikar, 

Majda Simonič, 

Marija Majzelj 

Oven 

v avli šole 

24. junij 2020 
Prireditev ob zaključku 

pouka in dnevu državnosti 
Vesna Celarc razredniki v zunanjem atriju šole 

26. junij 2020 Maturantski ples Anton Brčan razredničarki v Festivalni dvorani 

7. julij 2020 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne mature 
Anton Brčan Dragica Eržen v avli šole 

13. julij 2020 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval splošne mature 
Vesna Celarc  v avli šole 

 

Prireditev pričnimo praznični december 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Prireditev Pričnimo praznični december je bila v torek, 3. decembra 2019, ob 16.30 v avli šole.  

Prireditev sta vodili Nika Bregar in Petra Jerič. Glavni del programa je bil tekmovalnega značaja, ta del 

pa sta usmerjali Laura Sila in Kaja Smrekar. Šola je namreč razpisala natečaj za najboljšo igrano, 

glasbeno, plesno, gledališko ali kakršno koli drugo točko, primerno božično-novoletnemu času. Prijavili 

so se:  dijaki 1. b z igranim prizorom z naslovom In akcija, avtorja sta bila Maša Žnidaršič in Žan Strmec, 

4. d  in 1. a  z glasbeno točko Fly me too the moon (Urška Strahinič, Luka Plevnik, Trina Bizjak, Gašper 

Kastelic), 2. b z božično sceno z darili, glasbo in petjem, skupina iz 3. a in  3. b se je predstavila z 

glasbeno točko (Brina Omahen, Jure Česnik, Jure Malovrh), dijaki 1. d pa so zapeli pesem Na božično 

noč.  Komisijo so sestavljali profesorja Dragica Eržen in  Boris Osolnik ter gospa Jožica Grum in gospod 

Uroš Kušar, pomagalo pa jim je občinstvo. Na prireditvi je sodeloval ravnatelj Milan Jevnikar s 

priložnostnim govorom, sodelovali pa so tudi plesalci šolske plesne skupine. 

Po prireditvi je bil novoletni bazar, ki so ga pripravili dijaki vseh letnikov. 
 

Novoletni bazar 
Koordinatorica: Dragica Eržen 
 

Na novoletni bazar, ki je potekal 3. decembra 2019 po prireditvi,  so se dijaki vseh oddelkov pripravljali 

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

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

najrazličnejših sladic, novoletnih okraskov, ekoloških vrečk, torb iz starih kavbojk, kozmetičnih 

izdelkov itd. Vsak oddelek si je izbral svojo taktiko ponudbe svojih izdelkov. 

Dijaška ustvarjalnost se je pod mentorstvom razrednikov in idejnim vodstvom Dragice Eržen v avli 

šole izkazala z enkratno tržnico izdelkov, ki so bili prava paša za oči. Navdušeni obiskovalci, starši naših 

dijakov, prijatelji, nekdanji dijaki in profesorji so v dobri uri in pol ob prijetnem barantanju in klepetu s 
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“trgovci”  pokupili vse. V sklad dijaške skupnosti za dobrodelne namene in nakup “kapucarjev” za vse 

dijake se je “nateklo” kar 2000 evrov prostovoljnih prispevkov. Žal pa zaradi epidemije nakupa 

puloverjev s kapuco nismo mogli izvesti.  
 

Proslava ob kulturnem prazniku 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Proslava ob kulturnem prazniku je bila v petek , 7. februarja 2020,  v avli šole. Vodila sta jo Laura Sila  

in Vid Habič. O prazniku sta na šaljiv način spregovorili dijakinji maturantki Lara Miklavčič in Anja 

Hernec. V nadaljevanju so v programu sodelovali pevski zbor šole pod vodstvom zborovodje Milana 

Jevnikarja, na klavirju jih je spremljal dijak Mark brodnik, dijaki 2. letnika so brali pesmi avtorjev 

Patricije Končar, Mance Kepa, Anžeta Ambrožiča, Martina Černeta in Daše Rogelj. Za izhodišče 

ljubezenskih izpovedi sta jim bila motiva zlate ptice in zlatih jabolk. Njihove pesmi so čudovito 

dopolnjevale ilustracije Barbare Glavan, Neže Bregar, Eve Rojec in Ane Kušar. Točko so pripravili z 

mentorico Majdo Simonič. Plesalca šolske plesne skupine  pod mentorstvom Marije Majzelj Oven pa 

sta zaplesala dunajski valček. 

Osrednji del prireditve pa je bila podelitev priznanj  dijakom kulturnikom, torej vsem maturantom, ki  

so se  vsa štiri leta svojega šolanja ukvarjali s kulturo.  
 

Letošnji dobitniki priznanj so: Nika Bregar, Petra Jerič, Neja Podržaj, Laura Sila, Kaja Smrekar za 

delovanje v gledališki skupini in vodenje prireditev,  v skupini je sodeloval tudi Gašper Herman, poleg 

tega pa bil tudi član plesne skupine; Nika Škoda nas je razveseljevala s svojimi glasbenimi nastopi in 

sodelovanjem v gledališki skupini, Ana Eržen  ravno tako s svojimi nastopi ob  klavirju, 4 leta pa je pela 

v pevskem zboru. Plesal in  pel je tudi Ibro Hodžić, poleg tega pa je na prireditvah sodeloval tudi kot   

harmonikar; Špela Rapuš, Lara Miklavčič, Anja Hernec in Matej Zupančič pa so štiri leta sodelovali v 

pevskem zboru.  
 

Prireditev ob podelitvi spričeval in Dnevu državnosti 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v sredo, 24. junija 2020, ob 8.30 

v avli šole. Prireditev sta vodila Vanja Pevc in Vid Omejec. O pomenu državnega praznika je 

spregovorila dijakinja 3. a Nataša Lukič. Po nagovoru ravnatelja Milana Jevnikarja sta v  kulturnem 

programu sodelovali  Trina Bizjak in Urška Strahinič. 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 za poklicno maturo: Dragica Eržen 
 

V torek, 7. 7. 2020, smo na slovesni prireditvi razglasili letošnje rezultate poklicne mature za 35. 

generacijo naših ekonomskih tehnikov. Prireditev sta vodila dijaka 4. d Nadja Planinšek in Matevž Ilar, 

z glasbeno točko pa je nastopila skupina INK BAND. 

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

nagrado, ki jo je prejela skupina dijakov iz 4. d. Maturant Florijan Vode se je iskreno zahvalil 

profesorjem in staršem. 

Prireditve so se udeležili vsi maturanti in nekateri starši.  

 

Podelitev spričeval splošne mature 
Koordinatorica: Vesna Celarc 
 

Spričevala in priznanja maturantom smo slovesno podelili v ponedeljek, 13. julija 2020, ob 10. uri v 

atriju pred šolo. Prireditev sta vodili maturantki Laura Sila in Lara Miklavčič. Po slovesnem nagovoru 

in predstavitvi rezultatov mature ravnatelja Milana Jevnikarja smo podelili zlati Jurčičevi nagradi 

maturantoma, ki sta prejela spričevalo s pohvalo, Gašperju Struni in Ani Eržen. V  kulturnem programu 

sta sodelovala Gašper Struna in Ibro Hodžič s harmoniko. Maturanti so prejeli svoja spričevala, 

podelitve pa se je udeležilo tudi veliko strašev.   
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Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentor: Simon Bregar 
 

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

Dejavnosti so tudi letos potekale v okviru slovenskega projekta Slovenski šolski ekovrtovi in v okviru 

programa Ekošola.  Naša šola je formalna članica obeh projektov.   

Dejavnosti se je redno ali občasno udeleževalo 8 dijakov in dijakinj naše šole (Aljaž Ostanek iz 4. letnika 

gimnazije, Lana Benčan, Nika Kaurin, Manca Kepa, Nataša Lukić, Luka Kohek iz 3. letnika gimnazije, 

Gašper Primc iz 2. letnika gimnazije ter Lara Jerlah iz 2. letnika programa ekonomski tehnik). Usmerjal 

sem jih mentor Simon Bregar.  

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

Tako kot prejšnja leta smo najprej naredili okvirni načrt celoletnega dela.  

Na šolskem ekovrtu imamo postavljeni dve visoki gredi, štiri cvetlične gredice in nekaj sadnih oz. 

okrasnih dreves oz. grmov.  Tudi letos smo se posvetili dvema notranjima velikima cvetličnima koritoma 

v avli šole in ju urejali po svojih močeh.   

Vsebine realiziranega dela:   

- obrezovanje in oskrba češnje, jablane, šmarne hrušice in okrasnih grmičkov, 

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

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

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 

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

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

odstranjevanje plevela …. Na eni od visokih gred izvajamo kolobarjenje. Pri delu smo 

upoštevali tudi načelo dobrih sosedov,  

- spoznavanje naravnih zaščitnih sredstev za rastline in uporaba komposta ter zastirke za gnojenje 

oz.  zaščito rastlin, 

- ureditev in zasaditev cvetličnih gredic, 

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

- ogled okoljevarstvenega dokumentarnega filma Žejni svet – 23. 4. 2020  

- dopolnjevanje kompostnega kupa, 

- okraševanje nekaterih notranjih šolskih prostorov s sezonskimi šopki in 

- dodatno nasutje komposta in zemlje v notranja velika cvetlična korita, zasaditev novih rož in 

odstranitev nekaterih dotrajanih oz. iztrošenih.  

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

da se je krožku priključil nov član Gašper Primc.   

 

Načrtov za prihodnje leto je veliko:   

- oblikovanje gomilaste visoke grede, 

- postavitev strežnika za vodo, 

- dokončna oživitev in ureditev ribnika, 

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel in 

- dokončna ureditev notranjih dveh velikih korit v avli šole. 

27. 9. 2019 smo se s predstavniki oddelkov udeležili shoda za podnebno pravičnost.  

 
Plesna dejavnost na šoli 
Mentorica plesne dejavnosti: Marija Majzelj-Oven 
 

Plesna skupina se je dokončno oblikovala  šele po polletju. Pred pisnimi ocenjevanji in po njih  je nehalo 

obiskovati plesni krožek vsaj polovica kandidatov, prenehali so plesati tudi zaradi  težav s prevozom 

domov in ostalih izvenšolskih aktivnosti. Potem se je skoraj vsaki vaji kdo pridružil na novo. Člani  

plesne skupine latinskoameriških, standardnih in sving plesov, ki so v šolskem letu 2019/2020 vztrajali 

do razglasitve pandemije v marcu, so bili  naslednji dijaki in dijakinje:  
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1. a 1. b 1. d 2. a 2. b 2. d 4. a 

Ela Cilenšek Milica Sekulić Stefan Gligorić Neja Planko Alja Štaudohar Daša Rogelj Ibro Hodžić 

 Maša Žnidaršič     Gašper 

Herman 

 Zoja Jernejčič      

 Žan Strmec      

 Vid Omejec      
 

Vaje smo imeli  ob četrtkih  po dve šolski uri. Začeli smo 12. septembra 2019,   zadnjo vajo pa smo 

imeli 5. marca 2020. Realizirali smo 42 ur. Nekateri dijaki  so bili na vajah samo 1 uro, z drugimi  smo 

vadili 2 in več ur na teden, odvisno od interesa,  časa in napovedanih nastopov. Občasno so ob petkih  

dijaki in dijakinje plesali  in ponavljali plesne koreografije  tudi  brez  prisotnosti mentorice. 
 

Septembra sta Ibro Hodžič in Neja Planko  zaplesala publiki  R&R na medgeneracijskem srečanju  v 

Ivančni Gorici. 

Na decembrskem srednješolskem bazarju so Gašper Herman in Milica Sekulić, Stefan Gligorić in Daša 

Rogelj ter Ibro Hodžić in Neja Planko odplesali  temperamentni džajv.  

Informativni dan so popestrile in navdušile obiskovalce plesalke čarlstona: Daša Rogelj, Alja Štaudohar, 

Milica Sekulić, Ela Cilenšek, Maša Žnidaršič in  Zoja Jernejčič. 
 

Zaradi pandemije  so odpadle  številne prireditve in z njimi tudi plesni  nastopi. Žal je odpadlo tudi 

državno  plesno tekmovanje v Šolskem plesnem festivalu.  

 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden 
 

V šolskem letu 2019/2020 smo izdali dve številki Iskric, prva, oktobrska, je bila namenjena diseminaciji 

projekta Erasmus Plus, druga v aprilu pa je bila redna številka, pripravljena že v marcu. 

V prvi so dijaki, ki so sodelovali v projektu v Nemčiji, napisali vsak svoj članek in ga opremili s 

fotografijami. Tako smo dobili pregledno poročilo o dogajanju in vtisih udeležencev delovne prakse in 

projekta Erasmus plus v tujini. 

Drugo številko smo posvetili praznovanju 70. letnice šole in povzeli nekatere najzanimivejše članke v 

zgodovini šolskega glasila. 

Prijavili smo se tudi na občinski razpis za dodelitev sredstev za sofinanciranje glasila, da bi bilo v letu 

2020 financiranje lažje.  

 

Biološki krožek  
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri biološkem krožku smo se pripravljali za šolska in državna tekmovanja. 

 

Šahovski krožek 
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri šahovskem krožku sem dijakom predstavil osnovne otvoritve ter osnove strategije in taktike šaha. 

Občasno smo igrali šah. 

 
Fizikalni krožek 
Mentorica: Maruša Potokar 

 

V okviru krožka so potekale intenzivne priprave za prvo in tretjo tekmovalno skupino. Zaradi zaprtja 

šole v času epidemije in odpovedi regijskega in državnega tekmovanja dijaki niso mogli pokazati 

svojega znanja. 
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Šolski pevski zbor 
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar 
 

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 pokritje nekaj osnovnih stroškov (nakup map, fotokopiranje not ...). Stroškov s pogostitvijo 

pevcev za sodelovanje na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu letos (še) ni bilo, ker je bil tabor 

odpovedan zaradi koronakrize. 

Že takoj septembra smo oblikovali mešani pevski zbor, ki ga je na začetku obiskovalo od 30 do 45 

dijakinj in dijakov, vključili smo veliko novincev. Število pevcev se je do marca ustalilo pri 44, 28 deklet 

je bilo in 16 fantov. 

Zbor je v šoli nastopil dvakrat: na proslavi ob koncu leta in za kulturni praznik v februarju. Načrtovali 

smo še nastop na osrednji proslavi ob praznovanju 70-letnice šole, koncert ob zaključku pouka in nastop 

na taboru, kar pa je bilo zaradi epidemije  koronavirusa odpovedano. 

Pevske vaje so bile redno vsak teden ob sredah po pouku dve šolski uri, občasno pa ob ponedeljkih in 

sredah zjutraj za posamezne glasove. Skupaj z nastopi je bilo realiziranih preko 30 srečanj v skupnem 

trajanju približno 45 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se evidentirajo kot njihove ure OIV oziroma 

ID. Vsi pevci pa so ob koncu leta prejeli tudi posebno priznanje. 

 

Krožek ruščine 
Mentorica: Irena Mori 
 

Krožek ruščine so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali štirje dijaki prvega  in drugega letnika  

(1. b: Karmen Čakš, Neja Vidmar, 2. b: Ana Lina Finec, Rok Koščak), nekaj ur pa smo realizirali tudi z 

dvema dijakoma 4. a oddelka – Gašperjem Struno in Arberjem Ramadanijem. Naučili smo se rusko 

abecedo, pravila pravilne izgovarjave, osnove predstavljanja in poslavljanja, spoznali tipična ruska 

imena in poklice. 

Srečevali smo se pred poukom in občasno 7. šolsko uro.  

 

Krožek francoščine 

Mentorica: Marjeta Pogačar 
 

Krožek francoščine so v šolskem letu 2019/2020 obiskovali štirje dijaki programa gimnazija: Manca 

Kepa (3. b), Luka Kohek (3. b), Nika Kaurin (3. a) in Lara Jerlah (2. d). 

Srečevali smo se ob petkih pred poukom, vendar smo zaradi težav z urnikom realizirali le nekaj ur v 

prvem ocenjevalnem obdobju.  

Manca Kepa mi je občasno prek celega šolskega leta poslala nekaj krajših in daljših pisnih sestavkov, 

ki jih je pisala po navodilih iz nalog za maturo, ki jih je našla na spletni strani RIC-a. Manca Kepa je 

zelo nadarjena za francoski jezik. 

 

Realizacija športnih krožkov  
Pripravil: Simon Bregar 
 

V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 
 mali nogomet vsi  – Simon Bregar, 19  ur, 
 košarka dijaki –  Franci Pajk, 10  ur, 
 atletika vsi – Simon Bregar, Franci Pajk, 2 uri, 
 odbojka vsi – Simon Bregar , 22 ur. 
 

Konec decembra smo organizirali tradicionalno nogometno tekmo, tokrat med dijaki zaključnih 

oddelkov in mlajšimi. Dijaki 4. letnika so bili za odtenek boljši, končni rezultat  je bil 4:3 za starejše.  
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Krožka v nogometu in odbojki sta bila odlično obiskana in sta potekala praktično celo šolsko leto – do 

prekinitve pouka na šoli –13. marca. Omenil bi odlično vzdušje in izraženo potrebo dijakov in dijakinj 

po sprostitvenih dejavnostih, ki jih razbremenjujejo šolskega dela.  
  

Nekatere dejavnosti ŠŠD-ja smo namenili tako aktualnim kot bivšim dijakom in tudi njihovim staršem: 

športna rekreacija ob petkih zvečer –  38 ur (Simon Bregar, Franci Pajk). Imeli smo močno 

košarkarsko skupino, sestavljeno večinoma iz nekdanjih dijakov in še močnejšo odbojkarsko skupino, 

v kateri so tako bivši kot sedanji dijaki.  

  



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

 

37 
 

Ekskurzije 
 
Strokovna medpredmetna ekskurzija na Notranjsko  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 

 

Strokovna ekskurzija je v 3. letniku zaradi epidemije odpadla. 

Dijaki 4. letnika gimnazije, za katere je bila obvezni sestavni del interne ocene pri maturitetnem 

predmetu geografija, so jo po navodilih izvedli individualno s svojimi avtomobili. Trasa za dijake je bila 

glede na načrt zaradi epidemije prilagojena.  
 

Trasa ekskurzije: vožnja po AC do izvoza za Ig, vožnja na Ljubljansko barje do Črne vasi (postanek 

pri Plečnikovi cerkvi) - Ig – vas Jezero (ogled kraškega Podpeškega jezera) - Podpeč – Rakitna na 

Krimskem hribovju (postanek pri jezeru) – Cerknica - Dolenje Jezero (ogled makete s prikazom 

delovanja kraškega jezera) – Cerknica – Podskrajnik (kosilo) – Unec – Rakov Škocjan (ogled) – Unec 

– Planinska jama na J robu Planinskega polja (ogled izvira Unice - tipičnega kraškega izvira) – 

avtocesta – po avtocesti mimo Ljubljane - Ivančna Gorica.  

 

Cilji ekskurzije so bili: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Barja ter dela Notranjske, 

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

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

posredovanja informacij sošolcem. 
 

Dijaki so pred izvedbo izdelali referate, po njej pa poročilo, ki sta bila ocenjena po pravilih za 

ocenjevanje praktičnega del izpita iz geografije. 

 

Datum izvedbe: marec 2020  

Vpis v dnevnik: V 4. letniku so bile ure vpisane k pouku geografije v skladu z učnim načrtom. 

 

 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

Strokovna ekskurzija v Pomurje je zaradi epidemije odpadla. 

 
Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida 
Koordinatorica: Jasmina Balaban 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je potekala izmenjava z Realschule iz pobratene občine Hirschaid. Z 10 

dijaki naše šole in učenci OŠ Stična smo se oktobra odpravili v Nemčijo, kjer smo preživeli lep, poučen 

in zabaven teden. Nemški dijaki so nas obiskali v začetku marca. Program, tako v Nemčiji kot v 

Sloveniji, je bil pester, zabaven, poučen in razgiban, kar je še utrdilo in poglobilo pristne prijateljske 

vezi, ki trajajo že 17 let in ne dvomimo, da bo tako tudi v prihodnje. 

 

Strokovna ekskurzija na Dunaj 
Koordinatorica: Jasmina Balaban 

Spremljevalci: Mojca Saje-Kušar, Boris Osolnik, Marjan Gorišek 

 

V soboto, 6. 12. 2019, smo se s 50 dijaki odpravili na strokovno ekskurzijo na Dunaj, kulturno izjemno 

bogato prestolnico Avstrije. Začeli smo z ogledom Ringa, kjer smo si ogledali razne baročne stavbe in 

palače. Sledil je notranji ogled univerze (Universität Wien), kjer smo bili v kletni predavalnici priča 

predavanju, ki ga je nadobudno spremljalo veliko študentov. Seveda ni šlo brez ogleda glavnih dunajskih 

znamenitosti kot so Stephansdom, Naturhistorisches Museum, Hofburg, Prater. Pravijo, da je Dunaj 

najlepši decembra in seveda nas je s prekrasno, mogočno božično dekoracijo in božičnim sejmom res 
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navdušil. V soboto, 7. 12. 2020, smo nadaljevali z ogledi. Brez Schönbrunna, najbolj obiskane dunajske 

znamenitosti, ni šlo. Navdušile so nas številne sobane, v katerih je bivala Marija Terezija, ter razstava 

oblek Elizabete Bavarske in Franca Jožefa I. V Arsenalu, kjer se nahaja Vojno-zgodovinski muzej, nas 

je najbolj pritegnilo vozilo, v katerem sta bila ubita avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand in 

njegova soproga. Dvodnevno ekskurzijo smo zaključili z ogledom Hundertwasserhaus, hiše, ki vedno 

znova pritegne s svojo unikatnostjo in streho, poraslo z drevesi. 

 

Strokovna ekskurzija v Pariz 
Koordinatorica: Marjeta Pogačar 
 

Pod okriljem agencije Palma smo 24. 10. 2019 dijake odpeljali na strokovno ekskurzijo v Pariz. Domov 

smo se vrnili v torek, 29. 10. 2019. 

Ekskurzije se je udeležilo 54 dijakov in 4 spremljevalci: Milan Jevnikar, Nikolina Kovač Juvan, Marjeta 

Šlajpah Godec in Marjeta Pogačar. 

Med štiridnevnim bivanjem v Parizu smo si ogledali najpomembnejše turistične znamenitosti: palačo 

Versailles in vrtove okrog palače, grič Montmartre z baziliko Sacré-Coeur, Slavolok zmage, Elizejske 

poljane, obiskali smo muzej Louvre, katedralo Notre-Dame smo si zaradi požara v aprilu lahko ogledali 

le z varne razdalje, raziskali smo Mestni otok in Latinsko četrt, si ogledali Napoleonovo grobnico in 

muzej Orsay. Povzpeli smo se tudi na  Eifflov  stolp, se s turistično ladjico popeljali po reki Seini in 

občudovali mostove in zgradbe ob reki ter spoznavali utrip velemesta. 

Raziskovanje Pariza smo zaključili v poslovno-trgovski četrti La Défense. 

Dijaki so bili dobro razpoloženi, vendar nekateri niso kazali pretiranega zanimanja za oglede, nekaj 

dijakov ni vedno upoštevalo navodil vodnika in spremljevalcev, nekajkrat smo morali nekatere 

posameznike iskati in čakati, zato ekskurzija ni potekala v najbolj prijetnem vzdušju. Užitke so nam 

kratile tudi precej dolge čakalne vrste za oglede muzejev in palače Versailles. 

Da bi si dijaki bolje zapomnili, katere kraje in znamenitosti so videli in obiskali, so že med ekskurzijo 

reševali učni list. 

 

Ekskurzija v stiški samostan (Medpredmetna povezava SLO-GLA) 
Vodja: Breda Kramar 
 

Za gimnazijce prvih letnikov (1. a in b) vsako leto v medpredmetni povezavi (SLO-GLA) organiziramo 

ekskurzijo peš v stiški samostan. Letos smo to napovedali za 13. 2. 2020, ki pa je bil zadnji dan pred 

zaprtjem šole in vseh ustanov zaradi epidemije. Pa vendar se je udeležilo 20 dijakinj in dijakov ter prof. 

Bregar, Celarc, Kovač Juvan in Kramar. Najprej smo prisluhnili Luki Posavcu, našemu nekdanjemu 

dijaku, zdaj študentu orgel v Nemčiji, o razvoju orgel, potem pa smo se razdeljeni v dve skupini kar 

dobro sprehodili po notranjščini samostana, pogledali skriptorij in prisluhnili o začetkih pismenstva. Peš 

smo se vrnili v šolo. 

Kasneje sem dijake v šoli na daljavo opozorila o odlični reportaži o stiškem samostanu v oddaji Obzorja 

duha na TV Slovenija.  

 

Strokovna ekskurzija ekonomistov v Novo mesto (medpredmetna povezava) 
Organizatorji: Anton Brčan, Dragica Eržen in Igor Gruden 

V torek, 5. 11. 2019, smo se profesorji in dijaki vseh letnikov ekonomskega programa (1. d, 2. d in 4. 

d), udeležili strokovne ekskurzije v Novem mestu. Najprej smo si ogledali podjetje Krka, d. d., kjer so 

nas na zanimiv zvočni in slikovni način seznanili z zgodovino podjetja. Sledila je pogostitev in ogled 

predstavitvenega filma. Naš ogled se je nadaljeval v dvigalu, iz katerega smo si ogledali vse faze 

delovnega procesa. Faze, ki si jih nismo mogli ogledati v živo, smo lahko spremljali preko zaslonov v 

dvigalu. Sledil je ogled avtomatiziranega visokoregalnega skladišča. Dijaki so bili zelo navdušeni nad 

delovanjem podjetja, saj je podjetje tehnološko zelo napredno, dovršeno in avtomatizirano. Ekskurzijo 

smo nadaljevali z ogledom starega dela Novega mesta. Tam nas je vodička odpeljala do cerkve Sv. 

Nikolaja, nato pa v staro mestno jedro Novega mesta. Na avtobusu proti Ivančni Gorici smo še dokončali 

učne liste in evalvirali strokovno ekskurzijo. 
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Projekti 
 
Združeni projekt šola ambasadorka Evropskega parlamenta in Evrošola 
Vodji projekta: Moja Saje Kušar, Dragica Eržen 
 

Naša šola je kot že vrsto let sodelovala v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta, ki se je 

letos združil s projektom Evrošola. Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, 

je namenjen srednjim in poklicnim šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja 

mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski 

uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi 

pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer, kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj 

lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo. 
 

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v 

stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – 

evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko 

vključijo prek vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije 

in možnosti življenja v EU. 

 

Letos je zaradi izrednih razmer zaključna prireditev odpadla, si je pa 13 naših dijakov priborilo naziv 

dijak ambasador Evropskega parlamenta. To so: Martina Bošnjaković, Anja Hernec, Lara Jerlah, Manca 

Kepa, Luka Kohek, Nataša Lukić, Anita Merlak, Lara Miklavčič, Damjana Omejec, Neja Podržaj, Enja 

Sever, Laura Sila in Alja Štaudohar. 

 

Simulacija Evropskega parlamenta v Strasbourgu 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

Od 13. –15. 11. 2019 sem šla z dijakinjami 4. letnika na simulacijo Evropskega parlamenta v Strasbourg, 

kar je bila nagrada za lanskoletno sodelovanje na projektu Ambasadorji EP. 

Simulacija Evropskega parlamenta je edinstvena priložnost, ki mladim, od 16 do 18 let, omogoča, da 

neposredno izkusijo, kako evropska integracija deluje v praksi.   

Dijaki iz celotne Evrope za en dan zavzamejo plenarno dvorano v Strasbourgu, v svoje roke prevzamejo 

odločitve, ki jih sprejemajo evropski poslanci, ter spoznajo, kako poteka oblikovanje stališč in odločitev 

o aktualnih vprašanjih, ki potem določajo naš evropski vsakdan.    

V obliki simuliranega dela institucije EU izvaja redna srečanja dijakov iz 28 držav članic, ki potekajo 

na sedežu parlamenta v Strasbourgu. 

Na enodnevni obisk Evropskega parlamenta je vsakokrat povabljenih približno 600 dijakov in celotne 

Evropske unije, ki se v okviru šolskega programa ukvarjajo z Unijo in dokazujejo svoje znanje o njej. 

Namen obiska Evropskega parlamenta je: 

 spoznavanje delovanja evropskih institucij, 

 spoznavanje evropske zakonodaje, delovanja in postopkov odločanja Evropskega parlamenta, 

 spoznavanje aktualnih tematik in vprašanj, s katerimi se srečuje Evropska unija, 

 razvoj zavesti mladih o njihovi vlogi pri oblikovanju Evrope prihodnosti, 

 spoznanje, da je treba vlagati v parlamentarno demokracijo in temeljne pravice, 

 mladim omogočiti, da izrazijo svoje mnenje. 

  

Udeleženci spoznajo delovanje in odločanje Evropskega parlamenta, v večjezičnih delovnih skupinah – 

simuliranih parlamentarnih odborih, pripravljajo rešitve za aktualna evropska vprašanja, pri čemer 

razpravljajo, se pogajajo in zavzemajo stališča do njih. Vse to v jeziku, ki ni njihov materni, navadno je 

to angleščina. 

Izkupiček so parlamentarne resolucije o aktualnih vprašanjih, o katerih mladi glasujejo na plenarnem 

zasedanju. 



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

 

40 
 

Tako okrepijo svoja jezikovna znanja in izboljšajo retorične večine. Hkrati pa je udeležba odlična 

priložnost, da se med seboj spoznajo ter sklenejo nova poznanstva in prijateljstva z vrstniki iz vseh držav 

Evropske unije. 

 

Erasmus plus 
Koordinator: Igor  Gruden  
 

V šolskem letu 2019/20 smo jeseni dokončali projekt programa Erasmus Plus iz leta 2018, v okviru 

katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2019 v Nemčiji v Hirschaidu in v 

Bragi na Portugalskem. V fazi diseminacije so jeseni 2019 dijaki pripravili ustrezne predstavitve in 

izdali tudi posebno številko Iskric. Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo spletno stran 

in za občinsko glasilo Klasje.  
 

V juniju 2020 projekta nismo izvedli, saj v tem šolskem letu nismo imeli 3. letnika.  
 

Na razpisu v tem letu sicer nismo bili uspešni, bomo pa praktično usposabljanje junija 2021 za 3. letnik 

skušali kljub temu izvesti s pomočjo občine Hirschaid. 

 
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 
Koordinator projekta: Jože Nosan 

 

V šolskem letu 2019/2020 je desetič potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s 

knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom 

za izobraževanje, znanost in šport, Združenjem splošnih knjižnic, Zavodom RS za šolstvo, Društvom 

šolskih knjižničarjev Slovenije in Društvom slovenskih pisateljev ter v sodelovanju s splošnimi 

knjižnicami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami in zamejskimi srednjimi šolami. 

Za srednješolce je bila izbrana knjiga pisateljice Cvetke Sokolov V napačni zgodbi. Zaradi 

koronavirusa projekta nismo mogli izvesti.  
 

Projekt Ekošola – mednarodni program 
Mentorja: Dragica Volf Stariha in Simon Bregar 
 

Ekokrožek je namenjen dijakom od 1. do 4. letnika.  Dijaki sodelujejo v različnih projektih. Krožek se 

izvaja po dogovoru z dijaki in mentorji. Ekošola kot način življenja je celosten program, ki skozi celo 

leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V šolskem letu 

2019/2020 smo skupaj dijaki, profesorji in ostalimi zaposlenimi na naši šoli izvedli naslednje projekte 

in akcije: 

- Slovenski tradicionalni zajtrk, 

- Star papir zbiram, prijatelja podpiram,  

- Šolska VRTilnica (ekovrtnarski krožek), 

- Zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov, 

- Zbiralna akcija odpadnih baterij in kartuš, 

- Ekološko ozaveščanje – ogled izbranega filma ob dnevu Zemlje (film Žejni svet, ki so si ga 

dijaki ogledali doma 23. 4. 2020), 

- Izvajanje čistilnih akcij v okolici šole in tematskih razrednih ur. Razredniki smo akcije 

večinoma izvedli do prekinitve pouka v šolski stavbi – 13. 3. 2020, 

- Ozaveščanje dijakov glede podnebnih sprememb, 

- Postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov v šolski stavbi, 

- Spodbujanje rekreativnih odmorov in zagotavljanje gibalne dejavnosti dijakov, 

- Udeležba na shodu za podnebno pravičnost 27. 9. 2019 v Ljubljani. 20 dijakov naše šole sem 

vodil Simon Bregar.  

 

 
 

http://www.ekosola.si/
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Simbioza 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah Godec 

 

Simbioza je vseslovenski medgenarcijski projekt, pri katerem imajo glavno vlogo mladi prostovoljci.  
  

Zaradi aktivnega vključevanja v različne oblike medgeneracijskega sodelovanja je naša šola že šesto 

leto zapored prejela naziv Simbioza šola.  

 

Podjetnost v gimnaziji 
Vodja projekta: Mojca Saje Kušar 
 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali v projektu Krepitev kompetence podjetnosti in 

spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (krajše Podjetnost v 

gimnazijah ali Podvig).  

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih 

z medpredmetnim povezovanjem in sodelovanjem z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen smo v 

sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, 

preizkušali in implementirali modele, ki omogočajo učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v 

gimnazijski prostor in s pomočjo katerih gimnazije celovito razvijajo kulturo podjetnosti v kontekstu 

interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. 

Srednja šola Josipa Jurčiča v projektu deluje kot implementacijska A-šola. V timu smo sodelovali Mojca 

Saje Kušar, Boris Osolnik, Vida Hočevar, Nada Radoš in Mojca Konda. 
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Natečaji 
 
Natečaj za najboljši srednješolski haiku 
Mentorici: Mojca Saje Kušar in Jasmina Balaban 
 

Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča se že tradicionalno udeležujejo natečaja za najboljši srednješolski 

haiku in dosegajo lepe uspehe. Tudi letos se lahko pohvalimo z nagrajenimi deli.  

Letošnji nagrajenci so: 

1. Mark Brodnik in Ivo Štuhelj  (haikuji v španščini) in 

2. Maks Ponikvar (haikuji v nemščini). 

 

Natečaj Evropa v šoli  
Mentorica:  Mojca Saje Kušar 
 

Naša šola se že tradicionalno udeležuje natečaja Evropa v šoli. V tem šolskem letu se je natečaj 

osredotočal na 13. cilj trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam 

in njihovim posledicam. Natečaj je zato nosil naslov Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. 

Naša naloga je, da ukrepamo in preprečimo, da bi se podnebne razmere močno poslabšale. Vsak od nas 

lahko kot posameznik prispeva svoj del s sprejemanjem pametnih odločitev, kot so varčevanje z 

energijo, uživanje lokalno pridelane hrane rastlinskega izvora in uporaba okolju prijaznih prevoznih 

sredstev. Vsekakor pa je ukrepanje proti podnebnim spremembam naloga vlade, podjetij, šol in drugih 

organizacij, ki lahko s sodelovanjem poskrbijo za boljšo prihodnost. Mladi po vsem svetu se dobro 

zavedajo, kaj jih čez 20 ali 50 let lahko čaka, zato združeni v protestih želijo vplivati na dejanja tistih, 

ki odločajo. Morda sami precej bolje od nas razumejo, kaj podnebne spremembe pomenijo in prinašajo. 
Na fotografskem natečaju sta sodelovala dijaka Manca Kepa in Luka Kohek. Luka se je s svojo 

fotografijo Na Marsu je težje hoditi kot na Zemlji uvrstil na nacionalni izbor natečaja. 

 

Likovni natečaj ob mednarodnem dnevu matematike 
Mentorja: Anamarija Šmajdek in Matko Peteh 
 

Unesco je razglasil 14. marec  za mednarodni dan matematike. Po svetu bodo vsako leto ta dan potekali 

različni dogodki, povezani z matematiko.Oodločili smo se, da razpišemo likovni natečaj za dijake.  

Likovno delo naj bi na izviren način prikazalo prisotnost matematike v naravi, v vsakdanjem človeškem 

življenju ali znanosti. Člani komisije za ocenjevanje izdelkov so bili  učitelji Anamarija Šmajdek, 

Bernarda Radoš in Matko Peteh.  

Komisija je prejela  12 likovnih izdelkov. Devet izdelkov smo nagradili z oceno odlično pri matematiki 

ali likovni umetnosti. Dela  sedmih avtorjev smo  posredovali glavnemu organizatorju   Društvu 

matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Neža Bregar iz 2.b je prejela priznanje.  

 
Natečaj za najboljši prevod leposlovnega besedila iz angleščine v slovenščino 
Mentorica: Irena Mori 
 

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem je razpisala 1. nagradni natečaj za najboljši 

prevod leposlovnega besedila iz angleščine v slovenščino. Na natečaju so lahko sodelovali dijaki 3. in 

4. letnikov vseh slovenskih srednjih šol, in sicer tako, da so poslali prevod enega izmed treh spodaj 

navedenih besedil: 

 Začetek novele (str. 1–3) Coming of Age in Karhideiz zbirke The Birthday of the World avtorice Ursule 

K. Le Guin. 

 Začetni del odseka Love out of place v noveli The Matter of Seggri(str. 44–46) iz zbirke The Birthday 

of the World avtorice Ursule K. Le Guin. 

 Pesem Breaks avtorice Kate Tempest. 

Z naše šole sta na natečaju sodelovala Martina Bošnjaković, 4. a, in Jure Malovrh, 3. b. 
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Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizator ID: Igor Gruden 
 

Preglednica: Realizirane interesne dejavnosti v programu ekonomski tehnik po letnikih 

 

 Realizirane ID v 1. oc. obd. Realizirane ID v 2. oc. obd. 

1. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem 

Športni dan 

Spoznavno popoldne v Čatežu 

Zdravstvena vzgoja –  predavanje o 

(zdravem) odnosu do telesa, varni spolnosti 

Učenje učenja 

Ogled razstave in mesta v Lj. 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto 

Strokovna ekskurzija ns Dunaj in Pariz 

(individualno) 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob   

kulturnem prazniku, dan državnosti 

Zdravniški pregled 

Varni na spletu: Lažne informacije in prevare na 

spletu 

Ogled predstave, filma – doma  

Športni dan – individualna rekreacija 

2. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Tečaj prve pomoči 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto 

Strokovna ekskurzija na Dunaj in Pariz 

(individualno) 

Delavnica – Vozimo pametno  

Novoletna prireditev z bazarjem 

En dijak je sodeloval v izmenjavi s 

Hirschaidom 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

kulturnem prazniku, dan šole, dan državnosti 

Zimski športni dan 

Varni na spletu: Lažne informacije in prevare na 

spletu 

Ogled predstave, filma – doma  

Športni dan – individualna rekreacija 

 

4. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem 

Športni dan Bohinj 

Predavanje Kri rešuje življenja, krvodajalska 

akcija  

Strokovna ekskurzija v Novo mesto 

Strokovna ekskurzija na Dunaj in Pariz 

(individualno) 

 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

kulturnem dnevu, dan šole 

Študijsko usmerjanje 

Ogled predstave, filma – doma  

Športni dan – individualna rekreacija 

 

 

V okviru interesnih dejavnosti so bila izvedena do 13. 3. 2020 tudi različna tekmovanja na šolski, 

regijski in državni ravni, pri katerih so sodelovali nekateri dijaki. V času epidemije koronavirusa so 

dijaki nekatere dejavnosti opravljali doma, po priporočilih in navodilih razrednikov in samoiniciativno. 
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Obvezne izbirne vsebine 
Program gimnazija 

Organizator OIV: Franci Grlica 
 

Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v 

drugačnem  obsegu ur, kot je bilo predvideno. Nekatere, tiste v spomladanskem in poletnem času, so 

zaradi epidemije odpadle. 

V nadaljevanju navajam dejavnosti, razdeljene v sklope A (vsebine, obvezne za vse), B (vsebine, 

obvezne za tip gimnazije) in C (prosta izbira), ki smo jih realizirali v letošnjem šolskem letu: 

 
VSEBINE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST 

Državljanska 

kultura 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli  

Kult. prireditve in  

proslave na šoli 

 Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid – 

izmenjava 

Obisk pobratene občine 

Hirschaid - izmenjava 

Obisk pobratene občine 

Hirschaid - izmenjava 

Knjižnična 

inform. znanja 

- - Izdelava referatov za 

ekskurzije 

- 

Kult. umetniške 

vsebine 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli  

 Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar 

Športni dnevi Terme Čatež – 

plavanje, vodne, 

obvodne aktivnosti in 

spoznavno popoldne 

Jurčičev pohod 

 

- Adrenalinski park 

Bohinj, jahanje, 

veslanje, pohod 

 

 Zimski športni dan  - Zimsko športni dan - 

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdr. pregled Šola v naravi – 

športni teden – 

preživetje v naravi 

Zdr. pregled 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

 »Varna izbira za 

odgovorno spolnost« 

 »Zdrava prehrana«  - 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

 Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

delavnice »Vozimo 

pametno« 
- 

 

B 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Kulturno-umetniške 

vsebine z likovnega 

področja 

- likovna oprema 

prireditev v šoli  

 

- - - 

Kulturno-umetniške 

vsebine z 

glasbenega področja 

- 

 
- - - 

C     

Obvezna ponudba 

šole 

Učimo se učiti  - 

 

Maturantska 

ekskurzija  (priprava) 

Karierna orientacija  

 

  Šola v naravi  

 

Maturantska 

ekskurzija (izvedba) 

Maturantska eksk. 

(izvedba) 

 ekskurzija:  

Trst 

Naravoslovni dan: 

Strunjan 

 - 

Povsem prosta 

izbira dijaka 

Prosta izbira 

v šoli ali izven 

nje je 

vključevala tudi 

teme  

iz dramsko-

gledaliških, 

glasbenih,  

likovnih in gibalnih  

področij: 

dramski krožek,  

 

pevski zbor, 

rokomet … na šoli 

in izven nje, CPP in 

Prva pomoč 
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Šola v naravi za druge letnike gimnazijskega programa 
Spremljevalci: Breda Kramar, Mojca Saje Kušar in Simon Bregar 
 

V šolo v naravi smo se odpravili v času od 16. do 20. decembra 2019. Udeležili so se jo dijaki 2. a in 2. 

b-oddelka, obe razredničarki in profesor športne vzgoje. Bivali smo v CŠOD Bohinj in se preizkusili v 

različnih dejavnostih: orientacijskem teku, lokostrelstvu, preživetju v naravi, nordijski hoji, cirkuških 

veščinah, športnih igrah. Spoznali smo pestrost Bohinja in opravili tudi nekaj ur slovenščine, angleščine 

in španščine v sproščenem vzdušju. 

 
Gledališki abonma v Drami  
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar 
 

Dejavnost bi potekala celo šolsko leto za dijake in profesorje, ki so želeli obiskovati gledališče in se v 

septembru prijavili organizatorici Bredi Kramar na abonma. Sodelovalo je 43 dijakov in profesorjev. 

Dijak je abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavljal pri prostoizbirnih urah OIV. V DRAMI 

je dijaški abonma in ima pet predstav, ki so razporejene od ponedeljka do četrtka ob 19.30: Saloma 

(Oscar Wilde), Gospa z morja (Henrik Ibsen), Maria (Simon Stephans), 2020 (Ivica Buljan) in 

uprizoritev po izbiri. Žal se je z marcem zaradi pandemije obiskovanje gledališča končalo in si 

predstave po izbiri nismo ogledali. 
  
Dijaki imajo 30-odstotni popust, cena abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža  (od 52 do 23 evrov). Na 

vse gledališke predstave so dijaki predhodno vsaj deloma pripravljeni (glede vsebine in žanra). Po 

gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi organizatorica abonmajev Breda 

Kramar. Za prevoz na predstave poskrbijo dijaki sami oz. njihovi starši.  

 
Ogled gledališke predstave 
Organizatorka: Vesna Celarc 
 

Vsi dijaki obeh maturitetnih oddelkov so si v sredo, 8. januarja 2020, ogledali predstavo Ivana Cankarja 

Za narodov blagor v Mestnem gledališču ljubljanskem. Drama je bila v letošnjem šolskem letu v 

tematskem sklopu za maturo. Drame Hlapci v SNG, predvidene za marec 2020, si zaradi situacije žal 

niso mogli ogledati. 

 

Spoznavno-športni dan za prve letnike, Čateške Toplice 
Koordinator: Simon Bregar 
  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da spoznavni dan dijakov 1. letnikov združimo s prvim 

športnim dnevom. Tako smo se v petek, 13. septembra, odpravili v Čateške toplice. Napovedano je bilo 

lepo vreme in vremenoslovci se niso zmotili. Bilo nam je celo vroče. 

Učitelji spremljevalci smo skupaj z dijaki preživeli lep in pester spoznavno-športni dan. Z dijaki smo 

opravili preverjanje znanja plavanja in izvedli oddelčno štafetno tekmo v plavanju. Vsi oddelki so se s 

svojim znanjem plavanja in navijanjem zelo izkazali. Program smo nadaljevali s turnirjem v odbojki na 

mivki in s tekmo v vlečenju vrvi. Prav vse tekme so bile zelo zanimive in izenačene. Na koncu je vsak 

oddelek pripravil in izvedel še svojo predstavitveno točko, pri kateri so sodelovali prav si dijaki. Vsa 

tekmovanja in preizkuse smo točkovali oz. ovrednotili. Tekmovanje smo poimenovali Čateški 

mnogoboj. 

Na koncu je bila v napetem spoznavno-športnem mnogoboju (odločilo je dodatno vprašanje – 

poznavanje domače geografije) najuspešnejša ekipa iz 1. a, a tudi ostala dva oddelka, 1.b, in 

ekonomski, oddelek 1.d, sta se zelo izkazala, zato smo čestitali prav vsem. 

Dijaki so imeli tudi nekaj časa za kopanje in druženje. Dan je minil hitro in brez zapletov, zato smo 

bili dijaki in profesorji na koncu zadovoljni, kar pomeni, da je bil glavni cilj dosežen. 

 

Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali štirikrat. 
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Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti.   Dijaška skupnost je  izpeljala volitve za 

predstavnike dijakov v  organih šole. Predstavniki dijakov so se udeležili shoda za podnebno pravičnost 

v Ljubljani. Oblikovali so mnenje in želje o nakupu enotnih šolskih kapucarjev.  

V novembru  je dijaška skupnost  izpeljala  zbiranje denarnih sredstev za pomoč pri zdravljenju dečka 

Krisa in tako sodelovala v humanitarni akciji, ki je zajela celotno Slovenijo. Prostovoljne prispevke so 

prispevali tudi učitelji. Zbrano je bilo več kot 400 evrov.  

V decembru je dijaška skupnost razpravljala o porabi sredstev z novoletnega bazarja. Odločili so se, da 

1400 evrov namenijo za nakup kapucarjev, preostalih 600 evrov pa za humanitarne namene. Izpeljan je 

bil izbor kandidatov naše šole za za razpis Najdijaka in Najdijakinje. Izbrani so bili Gašper Struna, Hana 

Omahen in Breda Kastelic.  

V začetku marca so se predstavniki dijaške skupnosti po daljšem izbiranju odločili, da del zaslužka z 

novoletnega bazarja v znesku 600 evrov namenijo humanitarni organizaciji Karitas za projekt Za srce 

Afrike.  

Preko organizacije dijaške skupnosti  so potekale tudi  dejavnosti Ekošole. 

 

Prostovoljno delo 
Mentorica prostovoljnega dela:  Marjeta Šlajpah Godec 
 

Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno 

delo v Domu starejših občanov Trebnje. 23. septembra 2019 so nas v spremstvu socialne delavke Taje 

Borštnar obiskali trije stanovalci doma. Namen obiska je bil pridobiti nove prostovoljce za druženje s 

stanovalci doma. Gostje so dijakom predstavili življenje in delo v domu. Dijaki so spoštljivo in z 

zanimanjem spremljali njihove predstavitve in se jim na koncu zahvalili za obisk. Za prostovoljno delo 

se je odločilo šest  dijakinj: Gaja Zabukovec, Ema Adamlje, Ana Korbar, Tina Pevec, Urška Novinc 

Čeferin in Ana Kavšek, ki so približno enkrat tedensko obiskovale stanovalce doma.   

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorici za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec in Karmen Pečarič Podobnik 
 

Na šoli vodimo evidenco o prepoznanih nadarjenih v osnovni šoli.  Šolska svetovalna delavka že ob 

vpisu od dijakov zbere izpolnjene obrazce. Od novincev je Poročilo učenca o področjih prepoznane 

nadarjenosti, dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli oddalo 18 dijakov iz programa gimnazija, kar 

predstavlja 28 % populacije in 2 dijaka v programu ekonomski tehnik, kar pomeni 10 %.  Med dijaki 

nismo evidentirali novih nadarjenih. 

Nadarjeni dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti, se pripravljali in sodelovali na številnih 

tekmovanjih, prireditvah ter natečajih, ki so bile dostopne do sredine marca. Natančneje so tekmovanja 

in prireditve, udeležba in dosežki dijakov opisani v poročilih predmetnih aktivov. 

Druge dejavnosti zaradi ukrepov ob pandemiji korona virusa niso bile izpeljane (nagradna strokovna 

ekskurzija). 
 

Zbiranje igrač 
Koordinatorica: Dragica Eržen 
 

Akcijo, ki smo jo poimenovali »Ne igram se več, podarim ti svojo igračo«, smo glede na pozitivni odziv 

prejšnjih let ponovili tudi letos. Igrače smo na šoli zbirali v prvih dneh decembra in zbrali več kot 700 

raznovrstnih in lepo ohranjenih igrač. Akciji so se letos pridružili tudi nekateri občani.  

Zbrane igrače smo v sredo, 4. decembra, ob prižigu lučk in obisku Miklavža pred občino v Ivančni 

Gorici, podarili otrokom. S takšno drobno pozornostjo smo naredili trojno veselje: igrače niso romale v 

smeti, razveselili smo otroke in ob tem zbrali še prostovoljne prispevke, ki smo jih namenili v šolski 

sklad in dobrodelne namene.  

 

Izlet delavcev SŠJJ - odpadel 
Sindikalni zaupnik in vsakoletni organizator izleta: Igor Gruden 
 



Timske in kurikularne povezave 
 

47 
 

REALIZIRANE URE TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V ŠOLSKEM LETU 2019/20  
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 

 
Termin - 

 

povezava 

Letnik TEMA Trajanje 

(šolske 

ure)  

 

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

TP 

13.9.2019 

1.ab Športni dan za 1. letnike 8 športna vzgoja, razredna ura Simon Bregar, Franci Pajk, razredniki 1. 

letnikov 

TP 

19.9.2019 

3.10.2019 

1.ab Evolucija človeka 1 zgodovina, biologija Boris Osolnik, Vida Hočevar 

TP 

26.9.2019 

1.abd 

2.b 

Evropski dan jezikov 2 angleščina, nemščina, španščina Mojca Saje Kušar, Jasmina Balaban 

Oktober 

TP 

8. 11. 2019 

1.ab Ljudsko slovstvo in ljudska glasba 1 slovenščina, glasba Vesna Celarc, Breda Kramar, Nikolina 

Kovač Juvan 

TP 

8. 2. 2019 

4.ab Ogled gledališke predstave v MGL Za 

narodov blagor 

3 Slovenščina Vesna Celarc, spremljevalci 

TP 

17.10.2019 

4.ab Izbirni šport 5 športna vzgoja (pohod na Pristavo) Franci Pajk, Simon Bregar 

KP 

24.-29.10. 

2019 

vsi 

prijavljeni 

strokovna ekskurzija v Pariz 24+ vsi Marjeta Pogačar in spremljevalci 

November 

TP 

26.11.2019 

2.ab Haiku 1 španščina, nemščina Mojca Saje Kušar, Jasmina Balaban 

December 

KP 

6.-7.12. 

2019 

vsi 

prijavljeni 

strokovna ekskurzija na Dunaj 16  vsi Jasmina Balaban, Mojca Saje Kušar, Boris 

Osolnik, Marjan Gorišek 

TP 

23.12.2019 

4.ab vrenje in dihanje kvasovk 1 biologija, kemija Boris Osolnik, Mojca Konda 
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TP 

24.12.2019 

različni 

letniki 

nogometna tekma med dijaki 4. letnikov 

in mlajšimi 

2 športna vzgoja, sociologija Simon Bregar, Franci Pajk 

TP 

13.12.2019 

4.ab izbirni šport 3 športna vzgoja (bowling, BTC 

Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 

Januar 

KP 

31.1.2020 

 4.ab William Golding: Lord of the Flies 6 angleščina, zgodovina, psihologija Vida Hočevar, Mojca Saje Kušar, Irena 

Mori, Marjan Gorišek 

Februar 

TP 

13. 3. 2020 

1.ab Obisk samostana Stična, Stiški rokopis, 

orgle 

2 slovenščina, glasba Breda Kramar, Vesna Celarc, Nikolina 

Kovač Juvan 

Marec 

TP 

12. 3. 2020 

3.ab Goga – čudno mesto 4 slovenščina, psihologija Majda Simonič, Breda Kramar, Marjan 

Gorišek 

KP 

7. 3. 2020 

2.ab Jurčič in njegov čas 8 + športni 

dan 

slovenščina, zgodovina, sociologija, 

ekonomija, športna vzgoja 

Breda Kramar, Majda Simonič, Vida 

Hočevar, Vesna Celarc, Simon Bregar, 

Franci Pajk 

April 

KP 

23.4.2020 

(ogled doma) 

vsi Ogled okoljevarstvenega filma 'Žejni 

svet' 

2 biologija, ekonomija, zgodovina, 

geografija, angleščina, kemija, 

francoščina, varstvo okolja 

Simon Bregar 

Maj/ 

Junij/ 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

 

V šolskem letu 2019/20 je delo šolske svetovalne službe potekalo po programu, ki je sestavni del 

Letnega delovnega načrta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.  Program je bil realiziran.  
 

Svetovalno delo je do 30. 10. 2019 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 so potekale v popoldanskem času.   

S 1. 11. 2019 je delo šolske svetovalke nastopila Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. s 50-% 

delovno obveznostjo. Njena tedenska obveznost je bila od torka do petka od 8. do 13. ure  z dodatno 

obveznostjo udeležbe izven dogovorjenega delovnega časa na skupnih pedagoških konferencah in 

ostalih aktivnostih (predstavitve na OŠ, roditeljski sestanki, prireditve, inf. dan).  

Za delo sta imeli zagotovljene najnujnejše materialne in prostorske standarde. 
 

Karmen Pečarič Podobnik je bila zaradi hujše poškodbe 18. 2. 2020 na daljši bolniški odsotnosti do 15. 

7. 2020. Od 20. aprila 2020 je v obsegu 15 ur tedensko delo šolske svetovalke spet opravljala Marjeta 

Šlajpah Godec.  
 

Pomembnejše opravljene naloge šolske svetovalne delavke v šolskem letu 2019/20: 
 

- Informativni dan: vsebinske in druge priprave ter sodelovanje pri izvedbi informativnega dneva, 

ki je bil 14. in 15. februarja 2020. Udeležilo so se ga 107  učencev in njihovih staršev, od tega je 

bilo 79 devetošolcev in 28 učencev nižjih razredov. 
 

- Vpisni postopek: prijavni rok za vpis v 1. letnik srednje šole je bil zaradi razmer pandemije 

koronavirusa podaljšan do 11. maja 2020.  Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov smo 

dokumente za vpis zbirali 30. junija  za ekonomiste in 1. julija 2020 za gimnazijce. V gimnazijo je 

po zaključku vpisnega postopka  vpisanih 53 dijakov, v program ekonomski tehnik pa 15. 

Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in 

šport.  

Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 2 potrdili o vpisu  ter obvestilo za prvi šolski dan. 
 

- Karierna orientacija: Najintenzivnejša je bila v zaključnih letnikih. V okviru karierne orientacije 

je šolska svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o 

možnostih nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Karierna orientacija se po vzgojno-

izobraževalnih programih zaradi različnih možnosti nadaljevanja izobraževanja razlikuje. 

Skupinsko poklicno informiranje in svetovanje je potekalo v okviru razrednih ur in v okviru 

obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti. 9. 1. 2020 smo organizirali oddajo vlog za 

pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.   

Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V okviru poklicnega svetovanja so dijaki 

opravljali  interesne teste. Individualnega svetovanja se je letos udeležilo 22 dijakov zaključnih 

letnikov in nekaj tretješolcev. Tretješolci so 11. oz. 12. 2. 2020 dobili navodila in dostop do 

elektronskih interesnih testov (Kam in kako, TŠI). 

Na šoli smo imeli tudi nekaj predstavitev posameznih višješolskih poklicev. Šolska svetovalna 

služba je sodelovala pri predstavitvah ŠC PET Ljubljana, ŠC Novo mesto za četrtošolce programa 

ekonomski tehnik in pri predstavitvi poklica policista za tretješolce gimnazije. 

Dijaki zaključnih letnikov so dobili ponudbo za skupno udeležbo na sejmu Informativa, ki je potekal 

na GR v Ljubljani 24. in 25. 1. 2020, vendar se ni prijavilo dovolj kandidatov. Sejma se je udeležila 

Karmen Pečarič Podobnik in posamezni dijaki v samostojni organizaciji. Gradiva s sejma so bila 

razstavljena in na razpolago vsem dijakom v šolski knjižnici. 
 

- Karierni dan: Šolska svetovalna delavka je 7. 1. 2020 v sodelovanju z Zavodom Nefiks pripravila 

za dijake 4. letnika intervju z županom Občine Ivančna Gorica Dušanom Strnadom pod naslovom 

Prihodnost je lokalna. Dogodka so se udeležili vsi četrtošolci, intervju pa sta vodila dijakinja Petra 

Jerič in dijak Ibro Hodžić. 
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- Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme, je potekalo 

individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v prvem 

ocenjevalnem obdobju več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom z 

osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.  
 

V šolskem letu 2019/2020  se je izpisalo oz. preusmerilo 7 dijakov:  

2 dijaka sta prestopila iz programa gimnazija v program ekonomski tehnik na naši šoli,  

1 dijakinja je prestopila iz programa ekonomski tehnik v program gimnazija na naši šoli,  

4 dijaki pa so se izpisali iz šole (2 iz programa gimnazija in 2 iz programa ekonomski tehnik). 
 

Med šolskim letom se je v program gimnazija v 2. letniku prepisala dijakinja z druge šole. 
 

Tudi v šolskem letu 2019/20 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 

Odločbe o usmeritvi so imeli 3 dijaki in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  Enemu dijaku 

so med šolskim letom spremenili določila Odločbe o ukinitvi DSP.  

37 dijakov je med šolskim letom pridobilo pravico do prilagoditev šolskih obveznosti zaradi 

zdravstvenih, športnih, kulturnih in drugih utemeljenih razlogov, ki smo jih opredelili z osebnim 

izobraževalnim načrtom.  
 

- Delo z nadarjenimi: Projektna skupina za delo z nadarjenimi je izdelala okviren načrt. Sicer pa so 

bili k sodelovanju povabljeni vsi dijaki, ne le dijaki s potrdilom o identificirani nadarjenosti. 
 

- Delo z oddelčnimi skupnostmi: Učimo se učiti je naziv programa za dijake 1. letnikov. Izvaja se v 

okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. V višjih letnikih pa je delo z oddelčnimi 

skupnostmi vezano na izbiro izbirnih ur, aktualno problematiko v razredu 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 9 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je staršem dijakov zaključnih 

letnikov pripravila predstavitev o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na 

visokošolske zavode. Gradiva je v nadaljnjo uporabo posredovala razrednikom. 
 

- 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. 
 

- Preučevanje, 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 in administrativno delo: 

o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika), 

o oblikovanje oddelkov,  

o urejanje podatkov v računalniških aplikacijah Vpis v srednje šole, CEUVIZ, Dijaki s 

posebnimi potrebami, ŠOL-S za začetek in konec šolskega leta na portalu MIZŠ ter v e-

Asistentu,  

o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih, 

izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo 

subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje 

matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice, razpored dežurstva 

profesorjev, 

o promocija šole s predstavitvami programov ter življenja in dela na naši šoli, na osnovnih 

šolah Zagradec, Višnja Gora, Trebnje, Brinje Grosuplje, LA Grosuplje, Dobrepolje in 

Šentvid pri Stični ter sodelovanje pri pripravah in izvedbi delavnic na osnovnih šolah, 
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o skrb za promocijsko gradivo, 

o priprava podatkov o šoli za objavo v Srednješolskem vpisniku in na različnih portalih, 

o prostovoljno delo v okviru obveznih izbirnih vsebin – dijaki so opravljali prostovoljno delo 

v Domu starejših občanov Trebnje, 

o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. 
 

- Udeležba na sestankih in izobraževanjih izven šole: 

Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe 

vpisa.  Udeležila se je predstavitve o spremembah dela na CSD (OE Grosuplje), dneva odprtih vrat, 

pprojekt Človek, posveta Kariernih centrov Univerze v Ljubljani, Festivala poklicev v Novem mestu ter 

prvega medobčinskega aktiva šolskih svetovalnih delavcev. 
 

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, Produkcijske šole, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

Zavodov za zaposlovanje, Zavoda za šolstvo, Prijavno-informacijske službe ter sorodnih srednjih in 

osnovnih šol iz našega šolskega okoliša. 
 

V poročilu so zajeta najpomembnejša področja iz dela šolske svetovalne službe. Za uspešno delo je zelo 

pomembno tesno sodelovanje šolske svetovalne delavke z vodstvom šole, profesorji in ostalimi delavci 

šole. 

 

      Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. 

Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
 

Pedagoško delo z dijaki je bilo izvedeno po Letnem delovnem načrtu Srednje šole Josipa Jurčiča. Vsi 

dijaki so bili seznanjeni s ponudbo knjižnice, včlanjeni pa so bili dijaki, ki so si izposojali gradiva. 

V knjižnici je potekal program KIZ kot del obveznih izbirnih vsebin po programu in v obsegu, kot je 

predpisan za posamezni izobraževalni program. 

Postopoma se nadaljuje vnašanje knjižničnih gradiv v sistem COBISS. Ker je knjižničar zaposlen na 

šoli za polovični delovni čas, drugo polovico delovne obveznosti pa dopolnjuje na drugi šoli, 

vpisovanje poteka sorazmerno počasi. Do 31. 8.2020 je bilo vnesenih 4.825 enot knjižničnega gradiva 

in 3.619 enot učbeniškega sklada. 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (31. 8. 2020) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT  

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 906 

VERSTVO 218 

DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI 6820 

SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI 729 

MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE 1487 

MEDICINA, TEHNIKA 754 

UMETNOST, ŠPORT 953 

JEZIKOSLOVJE 330 

LITERARNE VEDE 555 

LEPOSLOVJE 8045 

ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 1954 

SEMINARSKE NALOGE 348 

SKUPAJ TISKANA GRDIVA 23099 

VIDEOKASETE 337 

AVDIOKASETE 1454 

ZGOŠČENKE 215 

SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO 2006 

SKUPAJ VPISANIH ENOT 25105 

PERIODIKA 30 

 

Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2019/20 

PROGRAM LETNIK ŠTEVILO DIJAKOV 

vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 

dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 1. 64/64 448  

192/1764 2. 54/54 540 

3. 33/33 363 

4. 41/41 410 

EKONOMSKI 

TEHNIK 

1. 17 68  

 

49/178 
2. 18 54 

3. 0 0 

4. 14 56 

  241/241 1939  

SKUPAJ    241/1939 

 

 

Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol. 
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 
 

 

Jasmina Balaban, prof. 
 

Adamlje Ema Hribar Žiga Peteh Zoja 

Berglez Matic Kavšek Ana Pevec Tina 

Bizjak Trina Korbar Ana Slavič Domen 

Bregar Nina Kramar Jana Starič Eva 

Bregar Urša Krnc Eva Strahinič Urška 

Cilenšek Ela Kušar Jan Šegula Maj 

Cizerle Ema Kuzmanović Aleksander Šivec Stanislav 

Gioahin Maja Marolt Maja Toplišek Maj 

Golob Andraž Milivojević Lun Trinko Maj 

Golobič Samo Novinc Čeferin Urška Vencelj Zara 

Grbac Lan Perpar Miha Vokal Pika 
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Irena Mori, prof. 
 

Adamlje Ana Omejec Vid 

Balaban Nik Papež Martin 

Brdnik Sara Perko Gregor 

Ceglar Blaž Perko Leon 

Čakš Karmen Pevc Vanja 

Grabnar Nina Rozman Nejc 

Grum Nik Sekulić Milica 

Hočevar Luka Strmec Žan 

Hrovat Anej Struna Luka 

Jarc Nika Škerjanc Žana 

Javornik Ažbe Škrjanec Vid 

Jernejčič Zoja Vidmar Neja 

Jeršin Hana Zdešar Ula 

Kotar Eva Zupančič Patricija 

Kutnar Benjamin Žnidaršič Maša 

Lozar Nejc   
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Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

Baratač Tea Kušar Ana 

Berčan Jakob Marinko Gal 

Dejanović Jovana Papež Nika 

Gašperšič Miha Sečnik Nimai 

Gligorić Stefan Siard Manja 

Herček Tim Strnad Jan 

Jakše Nelly Hope Vinšek Jon 

Jerlah Mia Zabukovec Gaja 

Kastelic Martin   
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Breda Kramar, prof. 
 

 

Bolanča Žan Mestnik Klara 

Glavan Karmen More Patrik 

Gliha Tinkara Pangršič Ula 

Grabljevec Jure Planko Neja 

Habič Vid Ponikvar Maks 

Huč Petja Porenta Maša 

Jarm Lea Primc Gašper 

Jerman Anže Rakar Jerca 

Koleša Ana Sekirnik Nika 

Koščak Manca Struna Lucija 

Kovačič Meta Štukelj Ivo 

Kravchenko Valeriia Vidic Zala 

Levstek Blaž   
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Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Batis Nejc Omejec Damjana 

Bregar Neža Perovšek Moravec Brin 

Brodnik Mark Resnik Tajda 

Butala Karin Ropič Nejc 

Čižmek Zala Suhadolc Jakob 

Finec Ana Lina Štaudohar Alja 

Grm Mark Trebušak Tilen 

Jarc Anja Trontelj Anja 

Juršič Pia Trontelj Isabela 

Koščak Ema Trontelj Natalija Marija 

Koščak Rok Vidmar Simon 

Miklič Nika Zajc Neli 

Mirtič Lovro Žgajnar Lara 

Možina Barbara Žlajpah Aljaž 

Nidorfer Nejc   
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Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 
 

Breznik Pia Mihovec Žiga 

Butara Janoš Miklič Tim 

Gioahin Sara Perme Nejc 

Jerlah Lara Podržaj Lan 

Jovanović Anastasia Povše Tim 

Kek Matevž Rogelj Daša 

Klemenčič Maksimovič Danijel Rojec Eva 

Kukovič Urška Shaini Zufer 

Medved Gaja Tamara Vesel Žiga 
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Simon Bregar, prof. 
 

 

 

Benčan Lana Omahen Brina Dolores 

Berglez Rok Pajek Anja 

Gorenc Jerca Pečjak Urška 

Gošnik Tin Perko Plavec Alex 

Kaurin Nika Piškur Klara 

Kozlica Lea Posavec Marko 

Lukić Nataša Valič Elizabeta 

Možina Gregor Vene Lara 

Nose Sabljak Evelin   
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Boris Osolnik 
 

 

Černe Martin Malovrh Jure 

Česnik Mark Nosan Lucija 

Gale Anže Omahen Hana 

Ivanjko Tevž Perko Žan 

Jamnik Rebeka Sečnik Matsja 

Kastelic Breda Virant Nejc 

Kepa Manca Zupančič Nejc 

Kohek Luka Žagar Nastja 
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Bernardka Radoš, prof. 
 

 

 

Bošnjaković Martina Kovačič Gaja 

Bregar Nika Marolt Lana 

Budisavljević Barbara Merlak Anita 

Curk Liza Ostanek Aljaž 

Eržen Ana Ramadani Arber 

Glavan Barbara Razinger Nikolaj 

Herman Gašper Sever Enja 

Hodžić Ibro Struna Gašper 

Jerič Petra Trontelj Kristjan Andrej 

Kanc Zala Trontelj Maksimilijan 

Končar Patricija Vrenčur Žan 
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Vesna Celarc, prof. 

 

 

Ambrožič Anže Podržaj Neja 

Bajrektarević Amina Rapuš Špela 

Godec Tjaša Sila Laura 

Grčman Klemen Smrekar Kaja 

Grm Lara Škoda Nika 

Grum Neža Trebušak Samo 

Hernec Anja Urbas Tanja 

Kušar Gal Žagar Domen 

Miklavčič Lara Žlajpah Luka 

Pekolj Mateja   
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Anton Brčan, univ. dipl. ekon. 
 

 

Ceglar Anže Planinšek Nadja 

Ilar Matevž Planinšek Nataša 

Javornik Juš Plevnik Luka 

Jeršin Manca Tatarević Alisa 

Kastelic Gašper Vode Florijan 

Miklič Maja Zupančič Matej 

Peček Nadja Žabot Nika 
 


