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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 1. septembra 2016 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 12 razredih je bilo 15. 

9. 2016 vpisanih 236 dijakov. 
 

Preglednica 1: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2016/2017 

Program 

Št. 

oddelkov 

Št. 

dijakov 

15. 9. 

2016 

Izpisani do 

31. 8. 2017 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2017 

GIMNAZIJA  8 190 7 3 186 

EK. TEHNIK 4 46 1 3 48 

Skupaj 12 236 8 6 234 

 

Med šolskim letom 2016/2017 je bilo izpisanih 8 dijakov - 7 iz gimnazije in 1 iz programa 

ekonomski tehnik. Vzroki izpisov so različni: 1 dijakinja se je prešolala v Ljubljano, 2 sta se 

preusmerili v program ekonomska gimnazija, 2 izpisana dijaka iz gimnazije  sta se  

preusmerila v program ekonomski tehnik na naši šoli, ostali dijaki pa so se preusmerili v lažje 

programe na druge šole, dijak iz programa ekonomski tehnik pa je prekinil izobraževanje.   

 

Šolsko leto 2016/2017  smo tako zaključili s 234 dijaki. 
 

 
Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2016/2017 

 

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

Delovno mesto 2013/14 

13.9.2013 

2014/15 

15.9.2014 

2015/16 

15.9.2015 

2016/17 

15.9.2016 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

43 42 41 38 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

43 42 41 38 

Pripravniki brez učne 

obveze 
0 0 0 0 

Administrativni in  

tehnični delavci 
13 13 12 12 

Skupaj delavci 56 55 53 50 

 

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

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

delovni čas, razen ene delavke, ki ima pogodbo sklenjeno na NDČ, v obsegu 15 % zaposlitve.  
 



Poročila aktivov 

Letno poročilo 2016/17 5 

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

Na dolgotrajnem bolniškem dopustu v tem šolskem letu je bila ena delavka, in sicer s 

skrajšanim delovnim časom 4 ure, 4 ure pa je delala. 
 

Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 452,75 dni (lani 526). Pouk 

smo realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s prerazporeditvijo. 
 

1. 4. 2017 smo v skladu z zakonodajo izvedli postopek napredovanja v plačne razrede, kjer 

pa ni bilo novih kandidatov za napredovanje. 
 

V naziv je v tem šolskem letu napredovalo 6 delavcev, pet v naziv učitelj svetnik, eden pa v 

naziv učitelj svetovalec, realizacija napredovanj je bila izvedena v skladu z zakonodajo. 

 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2013/14 

31. 8. 

2014 

2014/15 

31. 8. 

2015 

2015/16 

31. 8. 

2016 

2016/17 

31. 8. 

2017 

Brez naziva 4 4 4 4 

Mentor/mentorica 4 3 2 1 

Svetovalec/svetovalka 31 31 25 22 

Svetnik/svetnica 3 4 7 11 

Skupaj strokovni delavci  42 42 38 38 

 

Slika 1: Kolektiv Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2016/2017 
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Svet šole, imenovan za mandatno obdobje 2013-2017,  so sestavljali: 

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

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

Julija Pajk, Studenec 18, 1295 Ivančna Gorica, 

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

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

- 3 predstavniki staršev:  

Maja Andolšek, Podpeč 1, 1312 Videm-Dobrepolje, 

Metka Drobnič, Bevkova 3, 1290 Grosuplje, 

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

- 2 predstavnika dijakov: 

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

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

Svet šole je imel v šolskem letu 2016/2017 tri seje. Med drugim je v tem obdobju obravnaval 

in potrdil Letno poročilo 2015/2016, LDN za šolsko leto 2016/2017, Finančni načrt za 2017, 

Poročilo o delu šolskega sklada za leto 2015/2016, Načrt porabe sredstev šolskega sklada za 

šolsko leto 2016/2017 ter ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 2016. 

Mandat vsem članom Sveta šole je potekel 17. aprila 2017. 
 

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

17. aprila 2021.  
 

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

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

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

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

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

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

- 3 predstavniki staršev:  

Refik Hodžič, Malo Hudo 17, 1295 Ivančna Gorica, 

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

Petra Ilar, Spodnja Draga 40, 1295 Ivančna Gorica; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Nika Žlajpah, 3. b, 

Martin Meglič, 2. b. 

 

Svet šole se je v novi sestavi sestal dvakrat, in sicer na 1. konstitutivni seji in na 2. seji, na 

kateri je potrdil finančni načrt 2017 in potrdil predloge za izboljšanje vpisa.  
 

V Svetu staršev je bilo 13 predstavnikov staršev za vse letnike (3. b ima v svetu 2 starša). 

Svet se je pod vodstvom predsednika gospoda Damjana Kavaša redno sestal dvakrat, in sicer 

jeseni pred sprejemom LDN in januarja 2017 ob sprejemu Letnega poročila z ocenjevanjem 

ravnatelja. Svet staršev v stari 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. Jožica STRMOLE – predsednica, 

2. Anton BRČAN, 

3. Darko PANDUR. 

Predstavniki staršev: 

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

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

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

Predstavnica  dijakov: 

7. Vesna KAVŠEK, 4. b. 

 

UO Šolskega sklada se je sestal 22. 9. 2016, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto in 

določil predlog za prispevke in Načrt porabe sredstev za šolsko leto 2016/17. Šolski sklad se 

je z novim šolskim letom preoblikoval, tako da smo nekatere stroške, ki jih je doslej pokrival, 

izločili iz sklada in jih dijakom zaračunavamo na začetku leta ob drugih stroških (vse stroške 

tiskanja, kopiranja, skeniranja de,ne troške eAsistenta za starše in stroške spremstva na 

ekskurzije). Sklad je šoli v veliko pomoč, omogoča vzdrževati visok standard pouka za vse 

dijake in tudi nabavo nadstandardne opreme. V zadnjih letih ugotavljamo, da sodelovanje 

staršev v skladu ni zgledno in je nesorazmerno s tem, koliko ugodnosti nudi dijakom. 

Predvsem v zaključnih letnikih se prispevki zmanjšajo. 
 

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

v EUR 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Prihodki od 

staršev 
16.996,32 14.072,59 13.791 13.433 6.708 

Donacije 

vračila 
1.871,23 0 1.246 1.534 615 

Prenosi iz 

pret. leta 
32.916,81 26.504,47 17.285 15.131 6.407 

Odhodki 25.279,89 23.292,15 17.193 23.702 8.629 
Stanje ob 

koncu š. l. 
26.504,47 17.284,91 15.131 6.407 5.101 

 

Preglednica 5: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2016/2017 

Stanje 31. 8. 2016 6.407,40 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 3.525,00  

Zbrana sredstva od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017                   3.182,64  

Zbrana sredstva na novoletnem bazarju 615,29  

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 13.730,33  

 

V šolskem letu 2016/17 smo razpolagali s 13.730,33 € ali 98,1 %  načrtovanih sredstev. Vplačila 

staršev v šolski sklad so bila v povprečju 65,64 %. Sredstva so bila porabljena v skladu z načrtom. 

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

Lastna dejavnost  oz.  lastni prihodki 
 

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

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

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

dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enota 

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

za vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo. 
 

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

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

najemnine omogočajo 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, so zaposlene tri kuharice in dve kuhinjski 

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

zaposlene za potrebe vrtca.  

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

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

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

šolskega leta oziroma do pisne odjave. 

V šolskem letu 2016/2017 so imeli na razpolago malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na 

začetku šolskega leta prijavljenih 224 od 236 dijakov ali 94,92 % in 221 prijavljenih na 

malico od 233 dijakov (94,85 %) v januarju. 

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

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

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

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

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

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

rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito. 

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

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

sicer jim pripada subvencija malice; 

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

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

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

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

Ob koncu leta (maja) smo imeli 219 prijavljenih na malico od 234 dijakov (93,59 %, od 

tega je imelo 71 dijakov subvencijo v višini cene malice, 23 dijakov je imelo subvencijo v 

višini 70 % cene malice in 10 dijakov v višini 40 % cene malice, 115 dijakov ni imelo 

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

hrane.  

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

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

položnicah poravnavajo stroške prehrane.  

 
Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev 
 

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

vzdrževalnih del (IVD) ter za nakup opreme, kakor je bilo včasih. Zadnji dve leti je 

ministrstvo izvedlo razpis za IVD in na letošnjem razpisu IVD 2017 v juniju so nam konec 

julija dodelili 72.926,58 €, najprej 64.099,88 € za prenovo garderobe v telovadnici, za 

prenovo električne napeljave v zaklonišču, za delno popravilo strehe in delno prenovo fasade 

in nato še 8.826,70 € za ureditev prezračevanja v avli in telovadnici. Dela bodo izvedena do 

konca oktobra 2017, po izvedenih postopkih javnega naročanja. 

 

Konec julija nam je MIZŠ s posebnim sklepom dodelilo še 8.889,50 € v okviru programa 

opremljanja šol za leto 2017. Tudi ta sredstva moramo porabiti po izvedenih postopkih 

javnega naročanja. 

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

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

nekaj žaluzij, rolet, dokupili nekaj rabljenih računalnikov in razdelilno omarico za priklop 

interneta v računalniških učilnicah … 
 
Materialni stroški, financiranje zavoda iz javnih sredstev – MoFAS 
 

S Sklepom o izboru zavodov, ki se na novo vključijo v projekt uvajanja novega načina 

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

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

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

postal sistem financiranja nevzdržen. S posebno prošnjo smo od MIZŠ pridobili za leto 2017 

cca 240.000 €, kar nam je omogočilo, da smo poslovali brez večjih težav in da bomo tako tudi 

zaključili poslovno leto 2017. 

 

MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. 
 

Do konca šolskega leta 2016/17 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov. 

Letos smo samo eno delavko odpustili in jo poslali na čakanje na ZZRS, kjer bo čakala 

upokojitev. Štiri delavce smo prezaposlili na drug zavod, tri za polni delovni čas, eno delavko 

pa za 60 %. Za tri delavce smo postopek ustavili, ker so varovani pred odpovedjo po ZDR-1, 

ustrezen delež njihove plače bo za čas varovanja pokrivalo ministrstvo. Za vse ostale delavce, 

ki nimajo polne delovne obveznosti doma, smo poiskali dopolnjevanje učne obveznosti na 

drugih zavodih. V novem šolskem letu 2017/18 imamo tako na drugih zavodih 12 delavcev za 

normativno obveznost 5,65 delovnih mest.  
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 

Svet šole je na svoji redni seji septembra 2016 med drugim potrdil Letni delovni načrt Srednje 

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

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

oziroma do konca šolskega leta 31. 8. 2017. 
 

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

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

celoti.  
 

Šolski obisk je bil tudi letos povprečen. Povprečno število ur odsotnosti na dijaka je bilo 107 

ur. Neopravičenih ur je bilo malo, od 0,5 % v 2. b, do 4,2 % v 4. a. Največ neopravičenih 

izostankov je bilo v 2. d (10 %), v 1. d (5 %) in v 4.d (4,6 %). 
 

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

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

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

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

10. aprila 2017 smo imeli uspešen in lep maturantski ples na Gospodarskem razstavišču, 

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

svojimi starši in ostalimi povabljenimi. 
 

Avgusta 2017 smo z agencijo Mondial za dijake tretjih gimnazijskih razredov uspešno 

izvedli maturantsko ekskurzijo v Grčijo. Potovali so dijaki 3. a in 3. b skupaj z 2 

profesoricama, vsi v eni skupini. Program je bil dobro realiziran. Tudi v prihodnje bomo 

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

večjo skrb bomo posvečali primerni pripravi dijakov. 
 

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

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

dosežki.  
 

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

kar tradicionalnih šolskih prireditev.  
 

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

ter zimski, junijski in jesenski rok poklicne mature. 
 

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

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

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

za popravne izpite in s tem tudi izboljšali uspeh. 
 

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

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

skupinah, npr. oddelčni učiteljski zbori in strokovne skupine. 

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

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

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

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

- AKTIV ZA TUJE JEZIKE   MARIJA MAJZELJ OVEN 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   dr. BORIS OSOLNIK 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   DRAGICA VOLF STARIHA 

- ŠPORTNA VZGOJA    MARINA STRNAD 

- AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE ANTON BRČAN 
 

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

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

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

strokovnega izpopolnjevanja – strokovno izpopolnjevali in dodatno izobraževali ter redno 

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

na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  
 

Na šoli je bilo za vse strokovne delavce januarja organizirano izobraževanje z naslovom Le z 

drugimi smo.  
 

Učni uspeh 
 

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

ekonomskih tehnikov s 94,2-odstotnim uspehom (lani 86,1 % predlani 88,5 %)  Vsi uspešni 

dijaki so pristopili k opravljanju mature. Gimnazijci (54) so opravljali splošno maturo, 

ekonomski tehniki (11) pa poklicno maturo. 
 

Ko so 23. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 91,5-odstoten 

(lani 84,5 %, predlani 87,5 %, predpredlani 82,2 %). Gimnazijci so bili 93,5-odstotni, 

ekonomski tehniki pa žal le 83,3. 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov v juliju smo dosegli višji uspeh šole –  92,3 %, 

gimnazijci 94,6 %, ekonomski tehniki uspeha niso spremenili.  
 

Po drugem in izrednem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili s 98,7-odstotnim  

uspehom, kar je naš najvišji uspeh v zadnjih letih (lani 95,6 %, predlani 97,4 %, predpredlani 

94,2 %.) Gimnazijci so bili 99,5-odstotni, ekonomski tehniki pa 95,8. 
 

Imamo kar 9 oddelkov (od 12 oddelkov) s 100-odstotnim uspehom. Tak uspeh imajo vsi 

gimnazijski oddelki, razen 3. a, med ekonomisti pa imata 100-odstotni uspeh 1. d in 2. d. Na 

celi šoli imamo le enega dijaka, ki bo moral ponavljati letnik, dva neuspešna pa nimata več 

možnosti ponavljanja. Zato pa je na šoli kar 55 odličnjakov, kar je 24,5 % ali skoraj četrtina 

vseh vpisanih.  

Preglednica 6: Uspeh v šolskem letu 2016/2017 primerjalno s prejšnjimi leti 

Obdobje Uspeh v % 

 
GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 93,5 83,3 91,5 

Po 1. roku PI 94,6 83,3 92,3 

Š. L. 2016/2017 99,5 95,8 98,7 

Š. L. 2015/2016 99,3 82,1 95,9 

Š. L. 2014/2015 99,4 93,8 97,4 

Š. L. 2013/2014 96,4 89,2 94,2 
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POKLICNO MATURO 2017 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar, namestnik Igor Gruden, tajnik Anton Brčan in članici Dragica Eržen in Mojca Saje 

Kušar. 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 27. maja do 20. junija 2017. Prvič jo je v 

celoti opravljalo 11 rednih dijakov. Izpiti so potekali v skladu s pravili, vsi kandidati so 

pristopili k vsem izpitom.  

PM je uspešno opravilo 10 dijakov, kar je 90,9 % (lani 87,5 %,  predlani 96,2 prej 100 % ).  

Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 15,1 (lani 16,5, predlani 

16,0, pred tremi leti 15,4). 

Rezultat s pohvalo (22 točk) je dosegel David Šircelj (lani nihče, predlani ena, pred tremi 

leti  dva). 

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 5. 7. 

2017 ob 10. uri.  

Preglednica 7: Uspeh po predmetih na PM 2017 

PREDMET Št. dijakov % pozitivnih Povprečna ocena 
2014 / 2015/ 2016/2017 

Povprečno št. točk 
2014 / 2015/ 2016/2017 

Slovenščina 11 100 3,60/3,85/3,5/3,45 76,00/77,58/74,69/74 

Angleščina 6 100 4,00/4,20/4,00/4,67 84,57/86,50/85,29/91 

Matematika 5 80 3,31/2,81/4,00/2,60 67,62/61,06/76,56/58,20 

Gospodarstvo 11 100 3,45/3,12/2,88/2,91 74,05/69,65/65,3/65 

Izdelek oz. storitev in 

zagovor 
11 100 4,00/4,31/4,06/3,55 82,4/86,27/81,94/76,18 

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

. Po tem roku, ko je k matur 

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2017 
2016 

2015 

2014 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 

11 
16 

26 

20 

100 
93,75 

100 

100 

3,45 
3,50 

3,85 

3,60 

74,0 
74,69 

77,58 

76,00 

Angleščina 

6 
7 

10 

7 

100 
100 

100 

100 

4,67 
4,00 

4,20 

4,00 

91,8 
85,29 

86,70 

84,57 

Matematika 

5 
9 

16 

13 

80 
100 
100 

100 

2,60 
4,00 

2,81 

3,31 

58,20 
76,56 

61,06 

67,62 

Gospodarstvo 

11 
16 

26 

20 

100 
93,75 

96,2 

100 

2,91 
2,88 

3,12 

3,45 

65,0 
65,38 

69,65 

74,05 

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

11 
16 

26 

20 

100 
100 

100 

100 

3,55 
4,06 

4,31 

4,00 

76,18 
81,94 

86,27 

82,40 
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iSlika 2: Pred podelitvijo spričeval PM, 

 

 
 

Poklicna matura v jesenskem roku je potekala od 24. avgusta do 2. septembra 2017. PM sta 

opravljali 2 kandidatki. Ena je opravljala popravni izpit, druga pa je izboljševala oceni. Uspeh 

na poklicni maturi v jesenskem roku je 100-odstoten, saj sta bili obe kandidatki uspešni.  

 

Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 11 dijakov. Uspešnih 

je bilo vseh 11 dijakov ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). 
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SPLOŠNO MATURO 2017 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar ter notranji člani: dr. Boris Osolnik, Franci Grlica in Breda Kramar. Zunanji član 

ŠMK SM v tem letu je bil dr. Boštjan Genorio. 

Od vseh 54 dijakov programa gimnazija, ki so opravljali splošno maturo, je bilo v 

spomladanskem roku uspešnih 52 kandidatov ali 96,3 %.  

 

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM 

 

 

Preglednica 9: Uspeh na maturi v spomladanskem roku 2017 

program uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

splošna gimnazija       

4.a 25 96,2 1 3,8 26 100 

4.b 27 96,4 1 3,6 28 100 

skupaj 52 96,3 2 3,7 54 100 

dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

skupaj dijaki spl. gimnazije 52 96,3 2 3,7 54 100 

dijaki s PoM (naša šola)  

4.d  

 

1 

 

100,00 

 

0 

 

0,00 

 

1 

 

100 

skupaj naša šola 53 96,4 2 3,6 55 100 

dijaki s PM (z drugih  šol)   - - 1 100,00 1 100 

dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov 

SM  

- - - - - - 

 

1 dijak naše šole s poklicno maturo je opravljal »dodatni izpit na SM«. Bil je uspešen. 
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Preglednica 10: Uspeh SM v spomladanskem roku 2017 – OBČANI 

 uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

Občani – cela SM  - - 1 100,00 1 100 

Občani (21 let in več), 1. del 

celotne SM  

 

- 

- - - - - 

občani - popravni izpit (mlajši od 

21 let)  

- - 1 100,00 1 100 

občani - popravni izpit (21 let in 

več)  

- - - - - - 

občani skupaj na SM - - 2 100,00 2 100 

občani s PM – 5. predmet  - - - - - - 

 

Maturo sta v tem roku opravljala 2 občana, uspešnih ni bilo. Ena občanka je že 

dosežene ocene na maturi izboljševala in bila pri tem uspešna.   

Povprečje doseženih točk naših maturantov gimnazijcev je letos 21,40 (lani 21,82). 

Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 
 

4. a 4. b 

21,04 21,74 
 

Maturitetnih spričeval s pohvalo je bilo letos 6. 
 

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

šifra  opravljalo % pozitivnih povpr. ocena povpr. 

št. točk 

povpr. 

ocena v 

SLO* 

103 slovenščina 54 98,15 3,50 66,69 3,16 

241 angleščina – osnovni nivo 28 100,00 3,21 70,50 3,51 

242 angleščina – višji nivo 26 100,00 4,15 82,38 4,18 

251 nemščina – osnovni nivo 2 100,00 4,00 82,50 3,73 

251 nemščina – višji nivo - - - - - 

261 francoščina – osnovni nivo 2 100,00 4,00 78,00 3,60 

262 francoščina – višji nivo - - - - - 

281 španščina – osnovni nivo 1 100,00 5,00 91,00 4,11 

282 španščina – višji nivo - - - - - 

401 matematika – osnovni nivo 38 97,37 3,63 74,53 3,28 

402 matematika -  višji nivo 16 100,00 4,25 80,94 4,06 

411 fizika 14 100,00 4,29 81,79 3,57 

421 biologija 24 100,00 3,63 73,54 3,75 

431 kemija 12 100,00 3,92 80,92 3,78 

451 informatika - - - - - 

501 geografija 12 91,67 3,42 70,08 3,39 

511 zgodovina 14 100,00 3,43 71,71 3,39 

521 sociologija - - - - - 

541 psihologija 27 100,00 4,11 80,74 3,65 

701 ekonomija - - - - - 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit. 

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

statistika po predmetih), v Sloveniji pa upoštevani gimnazijci, ki so prvič opravljali maturo. (Vir: 

eRIC  v Ostalih gradivih Statistični podatki) 

** Teh podatkov letos v gradivu za novinarsko konferenco ni bilo. 
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Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku je od rednih dijakov izpolnil 1  kandidat, ki je 

opravljal maturo v celoti. Popravni izpit sta od rednih dijakov opravljala 2 kandidata in 3 

občani. Ena občanka je izboljševala oceno. 
 

Uspeh splošne mature rednih dijakov – gimnazijcev –  je bil na jesenskem roku 100-

odstoten.  
 

Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in 

dijakov s podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj 100-odstoten (lani 94,7, 

predlani 91,4). Uspešno so jo opravili vsi prijavljeni kandidati.  
 

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

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

POKLICNA 

MATURA 

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

SPLOŠNA 

MATURA 

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

 
 

Pohvale, nagrade, priznanja 
 

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

in pohvale. 
 

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

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

priznanji in nagradami. 
 

Na sestanku 6. 6. 2017 je Komisija za Jurčičeva priznanja in nagrade odločila o nagrajencih 

za šolsko leto 2016/2017. 
 

Jurčičeva priznanja: 

1. Anja Hernec, 1. b 

2. Lara Miklavčič, 1. b 

3. Laura Sila, 1. b 

4. Špela Rapuš, 1. b 

5. Nika Škoda, 1. b 

6. Jan Hrovat, 2. a 

7. Manca Kramar, 2. a 

8. Jan Vidrih, 2. b 

9. Danijela Slana, 2. b 

10. Martin Meglič, 2. b 

11. Neža Novak, 2. b 

12. Lucija Zaletel, 3. a 

13. Manca Andolšek, 3. d 

14. Sara Koščak, 4. b 

Bronasta Jurčičeva nagrada: 

1. Gašper Struna, 1. a 

2. Neža Kralj, 3. a 

3. Nejc Bavdek, 2. b 
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4. Anamarija Papež, 3. b 

5. Tina Perko, 3. b 

6. David Šircelj, 4. d 

7. Tjaša Miklavčič, 4. b 

8. Karin Oven in Miha Janežič, oba 3. b 

Srebrna Jurčičeva nagrada 

1. Maja Bošnjaković, 4. a 

2. David Šircelj, 4. d – zlati maturant na poklicni maturi 

Zlata Jurčičeva nagrada 

1. Vid Kavaš, 4. b   

2. Tjaša Miklavčič, 4. b 

3. Tina Zavodnik, 4. b 

4. Maja Bošnjaković, 4. a 

5. Urša Varga, 4. a 

6. Maja Brzin, 4. a 

Vsi prejemniki zlate Jurčičeve nagrade so bili zlati maturanti na splošni maturi.  

 

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

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

mladih, podpora staršev in strokovnost mentorjev so formula za uspeh. Lepi uspehi so 

vzpodbuda vsem in potrditev dobrega dela na šoli. Podeljene so ob koncu pouka dijakom 

nižjih letnikov, ob prejemu spričeval poklicne mature za program ekonomski tehnik in ob 

prejemu spričeval splošne mature maturantom gimnazijskega programa. 
 

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

odsotnosti od pouka. 

Preglednica 13: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor odd. 

učit. zbora 

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

v š. l. 2012/13 19 11 5 0 

v š. l. 2013/14 15 6 2 2 

v š. l. 2014/15 13 4 3 0 

v š. l. 2015/16 10 5 2 1 

v š. l. 2016/17 7 2 0 0 

 
 

Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

V preteklem šolskem letu smo veliko pozornost posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 8 

dijakov je imelo pedagoško pogodbo (lani 6), v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  

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

V šolskem letu 2016/2017 so bile realizirane le 3 ure dodatne strokovne pomoči, in sicer kot 

pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj.. 
 

 

 
 



Poročila aktivov 

Letno poročilo 2016/17 18 

Preglednica 14: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Odločba o usmeritvi 10 8 9 10 5 

Pedagoška pogodba 17 14 16 6 8 

 

Preglednica 15: Statusi dijakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladno s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti in internim pravilnikom smo 

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

športniki, podelili 22 statusov, kar pomeni  9,3 % vseh vpisanih dijakov (lani 11,2 %). S 

tem smo dijakom omogočili uspešno šolanje kljub obveznostim, ki jim jih povzročajo njihove 

obšolske aktivnosti. Večinoma  so dijaki status obdržali do konca pouka in so uspešno 

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

popravili. 
 

Tečaja slovenščine za tujce v šolskem letu 2016/17 nismo izvajali.  
 

 

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

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

obvezno delovno prakso. V šolskem letu 2016/17 so bili trije. 

 

1. Nejc Kastelic, od 6. do 14. 10. 2016, mentor Matko Peteh.  

2. Urša Oblak, od 6. do 10. 2. 2017, mentorica Mojca Saje Kušar. 

 

V šolski kuhinji je delovno prakso opravljal: 

1. Simon Adamlje, od 10. do 26. 4. 2017, mentorica Vida Štrus. 
 
 

 

Prireditve 
 

Izvedli smo dan odprtih vrat, božično-novoletno prireditev, sledila je prireditev za kulturni 

praznik, za dan šole, nato smo slovesno izvedli letni koncert šolskih pevskih zborov. 
 

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

slovesnosti smo podelili Jurčičeve nagrade in priznanja ter odlična spričevala dijakom 

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

poklicne in splošne mature. 
 

Vse naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne. 

 

 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

Status športnika A 1 1 0 0 0 

Status športnika B 25 25 21 21 17 

Status kulturnika 17 21 12 9 5 

Vzporedno šolanje - - - - - 

SKUPAJ 43 47 33 30 22 
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DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

6. december 2016 Pričnimo praznični december Maja Zajc Kalar in 

razredniki 

 

3. februar 2016 Literarni večer z Boštjanom 

Gorencem Pižamo 

Vesna Celarc  

7. februar 2017 Proslava ob kulturnem 

prazniku 

Vesna Celarc Milan Jevnikar 

  

 28. marec  2017   Srečanje z znanimi obrazi šole Milan Jevnikar, 

Dragica Šteh 

Vesna Celarc 

Nikolina Juvan Kovač 

10. april 2017 

 

Maturantski ples 

 

Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 4. letnikov  

24. maj 2017 Koncert pevskega zbora  Milan Jevnikar, 

Dragica Šteh 

 

22. maj 2017 Slovo maturantov Breda Kramar  Dragica Eržen 

18. junij 2017 Sodelovanje na Taboru 

pevskih zborov 

Milan Jevnikar  

 

 23. junij 2017 

Prireditev ob zaključku pouka 

in dnevu državnosti 

Vesna Celarc Milan Jevnikar 

 5. julij 2017 

 

Prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne mature 

Dragica Eržen  

10. julij 2017 Prireditev ob podelitvi 

spričeval splošne mature 

Breda Kramar, 

Majda Simonič   

    

 

Podrobnejša poročila so v poglavju prireditve.  
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 
 

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

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

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

tu bom omenil le najvišje dosežke na državnih tekmovanjih. 
 

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

Gašper STRUNA 1. a  ZLATO priznanje iz razvedrilne 

matematike in 2. nagrada 

Matko Peteh 

Gašper STRUNA 1. a ZLATO priznanje na tekmovanju iz 

matematike 

Bernarda Radoš 

Jan HROVAT 2. a ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju iz biologije 

Boris Osolnik 

Anamarija 

PAPEŽ 

3. b ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Boris Osolnik 

Tjaša 

MIKLAVČIČ 

4. b ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju iz znanja o sladkorni 

bolezni 

Boris Osolnik 

Luka 

KASTELIC 

4. d ZLATO priznanje na 18.  državnem 

tekmovanju iz znanja ekonomije za 

ekonomske tehnike, 

3. mesto ekipno na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

David ŠIRCELJ 4. d ZLATO priznanje na 18.  državnem 

tekmovanju iz znanja ekonomije za 

ekonomske tehnike, 

3. mesto ekipno na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

Miha JANEZIČ 

in Karin OVEN 

3. b ZLATO priznanje  na šolskem 

plesnem festivalu – državno 

tekmovanje; 1. mesto v standardnih 

in 4. mesto v latinskoameriških 

plesih. 

Marija Majzelj-

Oven 

Nejc BAVDEK 

in Neža NOVAK 

2. b ZLATO priznanje  na šolskem 

plesnem festivalu – državno 

tekmovanje; 2. mesto v standardnih 

in 3. mesto v latinskoameriških 

plesih. 

Marija Majzelj-

Oven 

Miha ŠIRCELJ 

in Sara 

KOŠČAK 

3. a 

4. b 

ZLATO priznanje  na šolskem 

plesnem festivalu – državno 

tekmovanje; 3. mesto v standardnih 

in 5. mesto v latinskoameriških 

plesih.  

Marija Majzelj-

Oven 

Jure KAVŠEK 1. a SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Špela RAPUŠ 1. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz znanja o sladkorni 

bolezni  

Boris Osolnik 
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Tom 

STEVANOVIĆ 

2. a SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz nemščine 

Marija Majzelj-

Oven 

Urh TRINKO 2. b SREBRNO Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Tina PERKO 3. b SREBRNO Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Maja 

BOŠNJAKOVIĆ 

4. a SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Maja BRZIN 4. a SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju mladih zgodovinarjev 

Vida Hočevar 

Tjaša 

MIKLAVČIČ 

4. b SREBRNO Cankarjevo priznanje Breda Kramar 

Darijo LAZIĆ 4. d SREBRNO priznanje na 18. 

tekmovanju iz znanja ekonomije za 

ekonomske tehnike,  

3. mesto ekipno na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

Neža KRALJ 3. a 3. mesto na državnem natečaju 

Evropa v šoli – videonatečaj 

Mojca Saje 

Kušar 

Skupina dijakov  

Lan 

ZAVAŠNIK, 

Eva 

ŽNIDARŠIČ, 

Leon MIRTIČ, 

Žiga 

MARJANOVIČ 

3. a Generacija EURO, 

uvrstitev v finale državnega 

tekmovanja (med prvih pet ekip) 

Anton Brčan 

Neža KRALJ 3. a naziv Junakinja našega časa za 

prostovoljstvo 

Mojca Saje 

Kušar 

Tine LIKOVIČ 3. a naziv Junak našega časa za 

prostovoljstvo 

Mojca Saje 

Kušar 

Erik 

JOVANOVIĆ 

4. d naziv Junak našega časa za 

prostovoljstvo 

Mojca Saje 

Kušar 

Barbara 

GLAVAN 

1. a nagrada za najboljši srednješolski 

haiku v angleščini 

Mojca Saje 

Kušar 

Danijela SLANA 2. b nagrada za najboljši srednješolski 

haiku v španščini (2) 

Mojca Saje 

Kušar 

Lucija 

ZALETELJ 

3. a nagrada za najboljši srednješolski 

haiku v angleščini 

Mojca Saje 

Kušar 

Katja 

MARKOVIČ 

3. a nagrada za najboljši srednješolski 

haiku v španščini 

Mojca Saje 

Kušar 

EKO krožek šola 1. mesto za najlepšo visoko gredo v 

kategoriji SŠ 

Simon Bregar 

Jelka Grabljevec 

Dragica Volf 

Stariha 
 
 

 Kar 38 naših dijakov je na krvodajalski akciji darovalo kri (25 dijakov 26. 10. 2016 in 

13 dijakov 24. 4. 2017). 
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S K L E P  
 

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

imata naša gimnazija in ekonomska šola za okolje, v katerem delujeta že dobrih 67 let, zato je 

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

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

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

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

prireditve pred novim letom. Pripravili smo srečanja in predstavitve po OŠ, objavljali članke in 

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

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

vpisali dva oddelka gimnazije. Žal pa nismo uspeli dobiti dovolj kandidatov za ekonomskega 

tehnika. Prijavili so se le trije kandidati, ki smo jih morali preusmeriti drugam.  
 

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

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

šolskega leta, najboljšega v zadnjih letih in na junijskem roku obeh matur, splošne in poklicne. Še 

posebej smo navdušeni nad uspehom naših dijakinj in dijakov, ki se udeležujejo tekmovanj in 

posegajo tudi po najvišjih mestih. 
 

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

smo spet izvedli številne projekte, medpredmetne povezave in ekskurzije ter se bogatili na mnogih 

krožkih in obšolskih dejavnostih. Letos smo spet izvedli strokovno ekskurzijo za nadarjene dijake, 

tokrat v Avstrijo. 
 

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

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

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

četrtošolcev izvedemo maturantsko četvorko tudi v Ivančni Gorici, letos v amfiteatru pred šolo. 
 

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

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

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

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

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

števila vpisanih dijakov, nam ni vzela poguma za prizadevno in uspešno delo tudi v prihodnje. 
 

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

2016/2017 zaključili zelo uspešno. Ponosno in z novimi načrti in idejami stopamo v novo šolsko 

leto. 

 

Ivančna Gorica, 15. 9. 2017 

         Ravnatelj:   

Milan Jevnikar, prof.  

Letno poročilo za šolsko leto 2016/2017 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta šole  

27. septembra 2017. 
 

Ravnatelj:  

Milan JEVNIKAR, prof. 

 

 

Predsednica Sveta šole: 

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

Vodja aktiva: Dragica Volf Stariha 

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

Nikolina Kovač Juvan, Marjeta Šlajpah Godec in Jože Nosan 

 

Sodelovanje pri projektih 
Evolucija človeka –  21. september 2016, 1. letnik gimnazije 

Goga – čudno mesto – 21.marec 2017, 3. letnik gimnazije 

Josip Jurčič in njegov čas – 9. marec 2017, 2. letnik gimnazije. 

Kulturnozgodovinske znamenitosti – 12. junij 2017, 1. letnik ekonomske smeri 

Rastem s knjigo – 10. in 11. maj 2017, 1. letnik gimnazije in ekonomske smeri 

Metodologija raziskovalnega dela – 18. april 2017, 3. letnik gimnazije 

Antigona, Vpliv razumevanja likovnega jezika na vizualizacijo pojmov – raziskava PeF Ljubljana je  

potekala celo šolsko leto, 1. letnik gimnazije 

 

Tekmovanje iz znanja zgodovine ter sodelovanje na natečajih in razstavah 
Šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine, ki je bilo  19. januarja  2017, se je udeležilo 25 dijakov, 12 

jih je doseglo bronasto priznanje. 

Na državnem tekmovanju iz znanja zgodovine, ki je bilo 1. aprila 2017, je dijakinja 4.a Maja Brzin 

dosegla srebrno priznanje.  

Portretna risba,  Jan Vidrih, 2. b, nagrajeno delo 

Ex - tempore mladih JSKD: Land art, 17. maj 2017, 1. letnik gimnazije. 

Natečaj »Zakaj je polje jezero« 1. letnik gimnazijske in ekonomske smeri, Jan Vidrih, 2. b, uvrščen v 

ožji izbor na državnem nivoju.  

 

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

november 2017 za dijake 1. letnika gimnazije. 

Strokovna ekskurzija  na Štajersko, 23. in 29. marec 2017, za dijake 3. letnika gimnazije in tiste dijake 

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

Strokovna ekskurzija  v Luko Koper, 24. oktober  2016, za dijake 1. letnika gimnazije. 

Strokovna ekskurzija  v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt,  8. maj 2017, za dijake 1. letnika 

gimnazije. 

Strokovna ekskurzija v Pomurje,  16. maj 2017, za dijake 1. letnika gimnazije. 

Strokovna ekskurzija v Ljubljano, 13.6.2017, obisk Cankarjevega doma in Narodne galerije – 2. letnik 

gimnazije. 

 

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

 
Vodja aktiva: Anton Brčan 

Člani aktiva: Jožica Strmole, Dragica Eržen, Igor Gruden 
 

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

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

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

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

nujne prilagoditve pri izvajanju pouka, tako vsebinske kot tehnične. 

 

Dejavnosti aktiva (ekskurzije, projektni dnevi, medpredmetne povezave) 

 

Dejavnost Razred Nosilec in sodelujoči 
Projektni dnevi v šoli v naravi  (skupaj s 

programom CŠOD Jurček v Kočevju) 

1. d Anton Brčan 

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

Medpredmetna ekskurzija v Koper za vse 

dijake ekonomskega programa 

1. d, 2. d,  

3. d, 4. d 

Aktiv ekonomistov, Boris Osolnik 

Mednarodni sejem učnih podjetij 3 .d Igor Gruden 

Učne situacije   

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

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

Prijava in življenjepis 3. d Igor Gruden, Vesna Celarc 

Prošnja in življenjepis (ANG in NEM) 3. d Igor Gruden, Irena Mori, Marija Majzelj Oven 

Psihološki vidik prodaje 3. d Igor Gruden, Marjan Gorišek 

Rekreacija v podjetju 3. d Igor Gruden, Marina Strnad, Simon Bregar 

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

 

Tekmovanja 
 

naslov tekmovanja datum mentor udeleženci dosežki 

Ekonomija 
Marec 

2017 
Jožica Strmole 

Luka Kastelic Zlato priznanje 

David šircelj Zlato priznanje 

Dario Lazić Srebrno priznanje 

ekipa Tretje mesto 

Sejem učnih 

podjetij 

Marec 

2017 
Igor Gruden Dijaki 3. d 

 

Generacija EURO 
Šolsko 

leto 
Anton Brčan 

Ekipa 3. a  

(Eva Žnidaršič, Žiga 

Marjanovič, Žan 

Zavašnik, Leon 

Mirtič) 

Finale (pet ekip v 

državi) 

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

(informativni dan, novoletna prireditev, obiski osnovnih šol). 
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Za objavo v lokalnem časopisu Klasje smo pripravljali članke o najpomembnejših dogodkih in 

dosežkih dijakov na strokovnem področju. 
 

Poklicna in splošna matura 
Za drugo izpitno enoto, gospodarstvo, je izpitne naloge in vprašanja za ustni del pripravila Jožica 

Strmole v sodelovanju z učitelji modulov, ki so del izpitne enote. Prav tako je bila odgovorna za 

obveščanje in pripravo dijakov. 

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

Grudna, ki jim je mentorstvo nudil tudi v okviru modula poslovni projekti.  

Tajništvo poklicne mature sta opravila Dragica Eržen in Anton Brčan. 

 

Praktično usposabljanje z delom 
Organizator PUD: Igor Gruden 

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

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

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

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

Dvotedensko delovno prakso (PUD) so dijaki 2. d opravili od 30. 1.  do 10. 2. 2017, dijaki 3. d. pa v 

začetku junija (od 5. 6. do16. 6. 2017). Delovno mesto za izvajanje PUD si je praviloma poiskal vsak 

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

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

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu v programu Erasmus Plus (7 

dijakov). 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

poročila. PUD so opravili vsi dijaki. 
 

Projekt Erasmus Plus 
Projekt vodi Igor Gruden. 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu v programu Erasmus Plus (7 

dijakov). Več v poglavju projekti. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH AKTIVA ZA TUJE JEZIKE 

 
Vodja aktiva: Marija Majzelj Oven 

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

Pogačar 
 

Pri vzgojnoizobraževalnem delu smo uskladile letne priprave, upoštevale kriterije za ocenjevanje, 

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

medpredmetno povezovale, dijake smo pripravljale na  tekmovanja, maturo, izvedle predmaturitetne  

preizkuse ter spremljale realizacijo pouka, ki je bila v šolskem letu 2016/2017 100-odstotna z 

manjšimi odstopanji. Analizirale smo naše delo in  ugotovile, da se je vsaka izmed nas trudila na svoj 

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

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

Izpostavimo naslednje aktivnosti:  

 
Šolska tekmovanja 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FRANCOŠČINE 
Mentorica: Marjeta Pogačar 

V šolskem letu 2016/17 je profesorica Marjeta Pogačar v četrtih letnikih izvedla šolsko tekmovanje iz 

znanja francoščine. Dve dijakinji sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo 19. 11. 2016 na 

Zavodu Svetega Stanislava v Ljubljani. Dijakinji nista dosegli vidnejših rezultatov.  
 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  
Mentorice: Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar, Irena Mori 

Šolsko tekmovanje iz znanja angleščine je potekalo 17. novembra 2017. Udeležilo se ga je 45 dijakov 

naše šole. Rezultati so bili naslednji: 

 
1. letnik 

GIMNAZIJA EKONOMSKI TEHNIK 

1. Florijan Vode,1. b 

2. Patricija Končar, 1. a 

3. Ana Eržen, 1. a 

4. Martina Bošnjaković, 1. a 

5. Barbara Glavan, 1. a 

1. Maja Miklič, 1. d), 

 

2. letnik 

GIMNAZIJA EKONOMSKI TEHNIK 

1. Urh Trinko, 2. b  

2. Jure Kavšek, 2. b  

3. Jan Bregar, 2. b   

4. Manca Kramar, 2. a, in  

Nejc Bavdek, 2. b 

5. Tjaša Pirnar, 2. b  

1. Anže Pevc, 2. d 

 

3. letnik 

GIMNAZIJA EKONOMSKI TEHNIK 

1. Nika Žlajpah, 3. b, in  

Lan Zavašnik, 3. a 

2. Leon Mirtič, 3. a 

3. Simon Babnik, 3. b 

4. Katja Kos, 3. b, in  

Miha Janežič, 3. b 

5. Lucija Zaletel, 3. a 

1. Nik Vinšek, 3. d 

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven 
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Tekmovanja iz nemščine je potekalo na šoli 6. januarja 2017. Udeležilo  se ga je 5 dijakov iz tretjih in 

4 iz drugih letnikov.  

REZULTATI v 2. letniku:     REZULTATI v 3. letniku: 

1. mesto: Tom STEVANOVIĆ   1. mesto: Anamarija PAPEŽ 

2. mesto: Neža NOVAK    2. mesto:Tina PERKO 

3. mesto: Urh TRINKO    3. mesto: Eva OVEN 

4. mesto: Sara LEBAR    4. mesto: Blaž KUSTER 

      5. mesto: Kristina Sever 
 

Bronasto priznanje na šolskem nivoju je osvojila Anamarija Papež iz 3. b. 

 
Regijska in državna tekmovanja 

REGIJSKO TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE  
Mentorica: Mojca Saje Kušar 

Regijsko tekmovanje iz angleščine je bilo za dijake 3. letnikov gimnazije in srednje strokovne šole. 

Nanj se lahko uvrstijo najboljši dijaki s šolskih tekmovanj. Na naši šoli so bili letos to: 

Lan Zavašnik, Leon Mirtič, oba 3.a; Nika Žlajpah, 3.b, in Nik Vinšek, 3.d. 

13. februarja jih je v Novo mesto spremljala Mojca Saje Kušar, na žalost pa se nihče od njih ni uvrstil 

na državno tekmovanje. 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven 

Na državnem tekmovanju, ki ga je organiziralo SDUNJ (Slovensko društvo učiteljev nemškega 

jezika)  in je potekalo 9. 2. 2017 na Gimnaziji Jesenice, je Tom Stevanović iz 2. a dosegel srebrno 

priznanje.  

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE  
Mentorica: Irena Mori 

Nejc Sladič, Urh Trinko in Jan Vidrih, dijaki 2. b, so s svojim videoposnetkom ALL DIFFERENT, 

ALL EQUAL sodelovali na državnem tekmovanju iz angleščine in osvojili bronasto priznanje. 

(https://www.youtube.com/watch?v=koE0oFRlHqc). 

 
Bralna značka 
FRANCOŠČINA 

V 3.b sta bila izvedena  priprava in  bralno tekmovanje EPILECTURE, ki ga organizira Državna 

založba Slovenije. Tekmovanje je potekalo 5. 4. 2017. Dve dijakinji sta prejeli srebrno priznanje, trije 

dijaki pa priznanje za sodelovanje.  

ANGLEŠČINA  

V tem šolskem letu je v angleški bralni znački EPI READING BADGE sodelovalo šest dijakov 

prvega in drugega letnika gimnazije. Tekmovanje je potekalo 10. marca 2017. Urh Trinko,    2. b, je 

osvojil zlato priznanje, pet dijakov pa je osvojilo srebrno priznanje:    Nejc Bavdek, Jure Kavšek, 

Jan Vidrih, Tjaša Zdešar (vsi 2. b) in Barbara Glavan, 1. a. 

NEMŠČINA  
Tekmovanje  za nemško bralno značko "PFIFFIKUS" (Navihanec) je potekalo 20. in 21. marca  v 

računalniški učilnici preko spleta s svojo kodo na  osnovnem (A1/A2) in višjem (A2/B1) nivoju  v 

sodelovanju s Centrom Oxford. Udeležilo se ga je 39 dijakov.  Träume beißen nicht (Sanje ne grizejo) 

in Till Eulenspiegel sta bili knjigi, ki sta ju brali  dijaki 2. a in 2. b  za tekmovanje na osnovnem 

nivoju. 

Schöne Augen (Lepe oči)) in Ziel Karminia (Cilj Karminia) so brali dijaki 3. b  in 4. b. Dijaki, ki so 

opravili test  zelo uspešno (več kot 89 %) so bili nagrajeni s priznanji, vsi ostali dijaki, ki so se ravno 

tako trudili in dosegli uspeh pri reševanju testa  med 50 in 89 %, pa so dobili potrdila o sodelovanju. 

Več kot dve tretjini dijakov  je bilo nagrajenih s priznanji, kar dokazuje, da dijaki  radi berejo  tudi  v 

nemščini. 

Z dijaki je imela mentorica profesorica Marija Majzelj - Oven bralne ure pri pouku priprave,   

nadzorovala je tudi tekmovanje.  

Znanje nemščine so dijaki  z branjem  knjig  izpopolnili, ga razširili in izboljšali besedni zaklad, 

razvijali fantazijo ter tako koristno izrabili prosti čas  

https://www.youtube.com/watch?v=koE0oFRlHqc
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ŠPANŠČINA 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 

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

stopnji so sodelovali dijaki 1.a in b, ki so dokazali razumevanje dveh del En busca de Boby in Fiesta 

Sorpresa en Chinchon.  

V drugem letniku so dijaki morali prebrati Vacaciones en Mallorca in El manco de Lepanto. 

V tretjem letniku sta bili predpisani deli La llegada de los dioses ter Niebla. 

Skupaj je sodelovalo 42 dijakov. Neža Grum, 1.b, in Hana Mulalić, 3.a, sta dobili zlati priznanji. 

Ostali so dobili srebrna priznanja ali priznanja za sodelovanje. 

 
Natečaji 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU  

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2016/17 – SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI  

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 

NATEČAJ "ZGODBA IZ ŠESTIH BESED " V OKVIRU DNEVA  JEZIKOV 2016 

NATEČAJ SLOVENSKE KARITAS '' IZBERI PRAV. BODI Z MANO.'' 
Podrobneje v poglavju natečaji. 

 
Jezikovne priprave, izobraževanja 
Vse profesorice, ki poučujemo tuje jezike na SŠJJ, smo se 26. in 27. januarja 2017 udeležile na SŠJJ 

Ivančna Gorica obveznega  izobraževanja  z naslovom "LE Z DRUGIMI SMO". 

 
ANGLEŠČINA ZA PRIPRAVO NA PRAKSO (ERASMUS PLUS 2017) 

Jezikovne priprave v angleščini so bile izvedene v mesecu maju 2017. Ure so bile namenjene 

ponovitvi in utrjevanju osnovnega besedišča naslednjih tem: predstavljanje, druženje, telefoniranje, 

načrtovanje in izvedba sestanka, elektronsko sporočilo. Dijaki so morali med urami aktivno sodelovati 

– reševati vaje, se predstaviti, sodelovati v pogovoru, napisati elektronsko sporočilo … 

FRANCOŠČINA 

Profesorica Marjeta Pogačar se udeležila enodnevnega  izobraževanja na študijski skupini,  4-urnega 

posveta  učiteljev francoščine in seminarja za  pripravo dijakov na splošno maturo (1 dan). 

RUŠČINA 1 

Pouk ruščine je dokaj redno obiskovalo štirinajst dijakov prvega in drugega letnika gimnazije. 

Srečevali smo se ob petkih od 7.10 do 7.55. Od oktobra do junija smo imeli 23 ur. Dijaki so se v tem 

času naučili rusko cirilico ter usvojili osnove pozdravljanja, spraševanja po počutju, mestu bivanja, 

dela. Dijaki znajo tudi izraziti svojo narodnost, našteti nekaj držav, različne jezike ter šteti do deset.  

RUŠČINA 2 

Pouk ruščine je že 2. leto zapored redno obiskovalo pet dijakov iz 2. a-oddelka, občasno pa še dve 

dijakinji iz paralelke. Pouk je potekal enkrat tedensko preduro, realizirali pa smo 20 ur. Snov je bila že 

bolj zahtevna: števniki, poklici, spreganje nekaterih glagolov, mesta zaposlitve, poletna in zimska 

oblačila, trgovina z oblačili, množina samostalnikov, nakupovanje, družina, svojilni zaimki in jeziki. 

Naučili smo se tudi Čeburaško, rojstnodnevno pesem. 

NEMŠČINA 

V 4. a sta dve dijakinji opravljali maturo iz nemščine. Profesorica Maja Zajc-Kalar je izvedla  30 ur 

priprav na maturo.  

Prof. Marija Majzelj-Oven se je 22. 8. 2016 udeležila izobraževanja  in usposabljanja strokovnih 

delavcev na študijskem srečanju za srednješolske  učitelje nemščine in formativno spremljanje za 

vključevanje vseh dijakov. 

18. 3. 2017 se je udeležila tudi  simpozija za nemščino "DIGITAL GEHT VIRAL. SPIELE, IDEEN, 

TIPPS, APPS", ki je potekal v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.  

ŠPANŠČINA 

Profesorica Mojca Saje Kušar je opravila 26 ur priprav na maturo iz španščine z dijakinjo Katarino 

Jozić. 
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Ekskurzije 
Profesorica Maja Zajc Kalar je pridobila program ekskurzije na Dunaj. Zaradi premajhnega števila 

prijav ekskurzija ni bila izvedena. 
 

IZMENJAVA S PARTNERSKO  REALNO ŠOLO  V HIRSCHAIDU – podrobneje v poglavju  

ekskurzije. 

 
Timske in kurikularne povezave 
*21. 9. 2016 timsko poučevanje  "DAN JEZIKOV"  za 3. a in 3. b (angleščina, španščina – six word 

story). Prispevki poslani  na natečaj IATEFL (ZajcKalar, Kušar). 

*26. 9. 2016 timsko poučevanje "DAN JEZIKOV" (angleščina, nemščina) za 1. d, 2. d, 3. d in 4. d 

(Zajc Kalar in Saje Kušar). 

*24. 10. 2016 timsko poučevanje "KLIMAWANDEL"(nemščina, geografija) za 4. a (Zajc Kalar in 

Volf Stariha).  

*16. 11. 2016 timsko poučevanje "HAIKU" za 1. a,1. b (angleščina, nemščina, španščina). 

*24. 11.2016 timsko poučevanje "CELICA" za 1b (Osolnik, Zajc-Kalar) 

*30. 11.2016 timsko poučevanje, predstavitev "DNEVA BOJA PROTI AIDSU" za 2. a,2. b,    3. a, 3. 

b (Saje Kušar in Zajc Kalar) in 30. 11. 2016  za 1. a in 1. b. 

*21. 12. 2016 timsko poučevanje MULTIPLE INTELLIGENCES (angleščina, psihologija) (Gorišek, 

Zajc Kalar). 

*RUSIJA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA 

Profesorica Irena Mori je povabila profesorico Vido Hočevar k uri angleščine v 4. a. Pojasnila je  

dogajanje v Rusiji v prvi polovici 20. stoletja, ki je močno vplivalo na nastanek romana Živalska 

farma. Politična satira pisatelja Georgea Orwella je eno od dveh del, ki ga morajo dijaki poznati za 

izpit iz splošne mature pri angleščine. 

*GLASBENI DUNAJ V 19. STOLETJU 

V medpredmetni povezavi (glasba, nemščina in ples) sta v dveh šolskih urah  združili znanje treh 

področij profesorici Nikolina Juvan Kovač in Marija Majzelj-Oven. Dijaki so bili navdušeni in si 

želijo še več takšnih učnih ur.  

 
Projekti in projektni dnevi 
Euroscola/ Evrošola 2016 – podrobneje v poglavju projekti. 
 

Projektni dan – ''Animal Farm'' 

Izvajalki: Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

Živalska farma (v izvirniku angleško Animal Farm) je politična satira britanskega pisatelja Georga 

Orwella, v kateri je alegorično opisan Stalinov totalitarizem. Orwell je bil levičar in član Neodvisne 

delavske stranke, ki je po dogodkih v španski državljanski vojni bil zelo kritičen do Stalina in njegove 

različice komunizma. 

Projektni dan je bil izveden kot priprava na obravnavo maturitetnega dela za dijake 3. a in b ter za  4. 

b 24. januarja 2017. Delo je potekalo 5 šolskih ur, v katerih so dijaki spoznavali zgodovinske, socialne 

in politične okoliščine časa nastanka dela, avtorja in samo delo. Dijaki so prejeli izčrpno delovno 

gradivo. Celoten projekt so pripravile in izvedle Vida Hočevar,   Mojca Saje Kušar  in Maja Zajc 

Kalar. 
 

DAN ODPRTIH VRAT 

Jezikoslovni aktiv je skupaj z izbranimi dijaki predstavil 6. 12. 2017  na dnevu odprtih vrat  jezike, 

učna gradiva,  učne pripomočke, medpredmetne povezave,  igre v vseh  jezikih, ki se poučujejo na  

SŠJJ v Ivančni Gorici. Jezikoslovna tržnica je bila zelo obiskana.  Bodoči   dijaki in njihovi 

spremljevalci so aktivno sodelovali, se zabavali  in strinjali, da je danes  učenje in obvladanje  tujih  

jezikov izrednega pomena. Dan odprtih vrat je bil prefinjeno vtkan v prireditev Začnimo praznični 

december, za katero je napisala scenarij Maja Zajc Kalar in bila soorganizatorica.  
 

KUHAJMO PO FRANCOSKO 
Izvajalka: Marjeta Pogačar 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Politika
https://sl.wikipedia.org/wiki/Satira
https://sl.wikipedia.org/wiki/Britanci
https://sl.wikipedia.org/wiki/Pisatelj
https://sl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://sl.wikipedia.org/wiki/George_Orwell
https://sl.wikipedia.org/wiki/Alegorija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Josip_Visarijonovi%C4%8D_D%C5%BEuga%C5%A1vili
https://sl.wikipedia.org/wiki/Totalitarizem
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Levi%C4%8Dar_(politika)&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neodvisna_delavska_partija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Neodvisna_delavska_partija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0panska_dr%C5%BEavljanska_vojna
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komunizem
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7. 6. 2017 smo z dijaki tretjih letnikov izvedli projekt Kuhajmo po francosko. V projektu smo združili 

vse dijake tretjih letnikov, ki se učijo francoščino, tako drugi kot tretji jezik. Sodelovalo je 19 dijakov. 

S projektom smo zaključili obsežno učno enoto, v kateri smo se pogovarjali o hrani. V mesecih pred 

dejansko izvedbo smo se naučili poimenovati različne vrste sadja, zelenjave, ostale sestavine, 

pripomočke v kuhinji, spoznali smo kopico »kuharskih« glagolov, ki se v receptih uporabljajo v 

velelniku ali nedoločniku, uporabo zaimkov za četrti sklon, oblik, na katere narežemo sadje oziroma 

zelenjavo, izražanje količin oziroma delnih členov in še kaj bi se našlo.  

Seveda smo podrobno spoznali tudi nekaj tipičnih francoskih – frankofonskih jedi, ki smo jih na 

projektu pripravili in tudi pokusili. Letos smo pripravili 9 jedi: quiche lorraine jambon, quiche au 

poireau, taboulé, salade niçoise, crêpes, tarte tatin, clafoutis, ratatouille in galette des rois. Dijaki so 

bili nad svojim delom navdušeni, prepričana sem, da se bodo še kdaj lotili priprave posameznih jedi.  

Prinesla pa sem tudi dva prava francoska sira: brie in camembert. Dijaki so prvič okušali sire s tako 

močnim okusom. Večina je oba sira pokusila, nekateri so bili nad okusom navdušeni, nekatere pa je 

motil že močan vonj.  

Žal tokrat dijaki niso uspeli izdelati videoposnetkov, kako so jedi pripravljali, ker nam je ob koncu 

šolskega leta zaradi sprememb v urniku zmanjkalo časa. 

Zahvaljujem se vodstvu šole in kuharicam, ki so nam prisluhnili in priskočili na pomoč pri izvedbi 

projekta.  
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Boris Osolnik  

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

Potokar 

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

 usklajevanje kriterijev za ocenjevanje, 

 priprava učnih načrtov,  

 udeležba na seminarjih,  

 udeležba na tekmovanjih,  

 izvedba ekskurzij.   

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

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

udeležilo  30 dijakov. Dijaki so dosegli 9 bronastih priznanj. Na državno tekmovanje iz biologije so se 

uvrstili štirje dijaki. Jan Horvat je na državnem tekmovanju dosegel zlato priznanje.  

Na državno tekmovanje iz poznavanja sladkorne bolezni so  se uvrstile tri dijakinje.  Dosegle so dve 

zlati in eno srebrno priznanje. Na šolskem tekmovanju iz poznavanja sladkorne bolezni smo dosegli 

tudi 9  bronastih priznanj. Poleg biološkega krožka je še vedno dejaven tudi šahovski krožek.  
 

Tudi letos smo organizirali šolsko tekmovanje iz fizike za prve letnike. Udeležili so se ga trije dijaki.  

Gašper Struna je dosegel  bronasto Stefanovo priznanje. Regijskega tekmovanja iz fizike se je 

udeležilo 12 dijakov. Dosegli smo 2 bronasti Stefanovi priznanji. Urh Trinko in Tina Perko sta se   

uvrstila na državno tekmovanje in  dosegli srebrni Stefanovi priznanji. 

Šolskega tekmovanja za Preglove plakete so se udeležili trije dijaki (Luka Urh, Jan Hrovat in Jure 

Kastelic). Nihče se ni uvrstil na državno tekmovanje. 

 

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

rastlin – terensko delo, in sicer 18. 10. 2016  ter 27. 10. 2016. 

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

16. 5. 2017  in 23. 5. 2017  v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.  

 

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

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Maruša Potokar je sodelovala pri pripravi, izvedbi in evalvaciji ekskurzije za nadarjene dijake v 

Avstrijo. 

 
Ekovrt 
Že v prejšnjem šolskem letu smo začeli z ekovrtnarskim krožkom. Postavili smo dve visoki gredi, 

uredili cvetlične grede in očistili šolski ribnik. Dijaki spoznavajo, kako na sonaraven način pridelati 

ekološko zelenjavo. Naučili smo se vzgajati sadike iz lastno pridelanih semen. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 
 

Člani podaktiva: Anton Brčan, Matko Peteh in  Bernarda Radoš  

 

Tekmovanje v logiki 
V šolskem letu 2016/2017 je potekalo 31. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje  je bilo v 

septembru. Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 47 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 16 

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

Maja Bošnjaković  in Jure Kavšek sta osvojila srebrni priznanji. 

 

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

sodelovalo 34 tekmovalcev. Dosegli so 10 bronastih priznanj. Štirje dijaki so  se  uvrstili na državno 

tekmovanje, ki je bilo konec novembra v Ljubljani 

Jan Bregar, Anamarija Papež in Tjaša Miklavčič so osvojili srebrna priznanja. Gašper Struna je 

dosegel izjemen uspeh: zlato priznanje in drugo mesto v državi.  

 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 
V šolskem letu 2016/2017 je potekalo 61. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 43 tekmovalcev, osvojenih je bilo 18 bronastih 

priznanj.  Na državno tekmovanje se je uvrstil Gašper Struna. Osvojil je zlato priznanje.  

 

Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 
V šolskem letu 2016/2017 je potekalo 17. tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v 

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

Šolskega  tekmovanja v marcu se je udeležilo 14 dijakov, ki so doseli 3 bronasta priznanja.   
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POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 
 

Vodja: Breda Kramar 

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

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

 

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

-  usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, 

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

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

drugih strokovnih aktivov, 

-  izpopolnjevanje in izobraževanje, 

-  organizacija in izvajanje dejavnosti, 

-  obravnavanje pripomb staršev in dijakov. 

 

DEJAVNOST ČAS NOSILEC/-CI 

Priprava delovnega načrta  (osnutek v juniju) 

pred začetkom 

šolskega leta 

članice aktiva 

Pregled učne obveznosti, razdelitev 

mentorstva organiziranih dejavnosti 

in krožkov 

pred začetkom šol. 

leta 

pedagoški vodja, članice aktiva 

Izdelava in dopolnitev letnih učnih 

načrtov 

do 24. 8. 2016 članice aktiva  

Program interesnih dejavnosti in 

krožkov 

do 24. 8. 2016 članice aktiva 

Pregled Kriterijev ocenjevanja  do zač. šol. leta članice aktiva 

Spremljanje realizacije učnih 

načrtov 

konec vsakega 

ocenj. obdobja 

članice aktiva 

Dogovor o načinu dela z manj in 

bolj uspešnimi dijaki, individualna 

strokovna pomoč 

vse leto vsi učitelji 

Organizacija ogledov gledaliških 

predstav 

v povezavi z 

vsebinami iz učnega 

načrta 

članice aktiva 

Sodelovanje v PUZ vse leto članice aktiva 

Projekt Goga, čudno mesto (3. letnik 

gim.) 

marec 2017 Simonič, Kramar, Gorišek 

Projektni dan: 

Jurčič in njegov čas (2. letnik gim.) 

 marec 2017 

  

članice aktiva 

Literarna 

delavnica 

Pisanje člankov v lokalni časopis 

Klasje                                                       

od oktobra 2016 do 

junija 2017 

vse leto 

M. Simonič  

 

članice aktiva 

Gledališka skupina od oktobra 2016 do 

maja 2017 

V. Celarc 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

od oktobra 2016 do 

marca 2017 

B. Kramar, organizacija, in članice po 

dogovoru 

 Urejanje spletne učilnice vse leto V. Celarc 

Organizacija proslav in prireditev vse leto  V. Celarc 
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Izmenjava učnih gradiv vse leto članice  aktiva  

Spremljanje nove in ponatisnjene 

strokovne literature in leposlovja ter 

sodelovanje s knjižničarjem pri 

nakupu 

vse leto članice aktiva 

Priprava dijakov na maturo in 

poklicno maturo  

vse leto članice aktiva, ki poučujejo v teh oddelkih 

Urejanje učilnic, panojev pred njimi, 

dopolnjevanje z učbeniki in učnimi 

gradivi 

vse leto vse članice aktiva 

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

Načrtovanje ekskurzij in 

sodelovanje pri njih 

po dogovoru vse članice aktiva 

Izvedba predmaturitetnih testov in 

analiza rezultatov 

februar, marec 2017 članice aktiva 

Vodenje sestankov in dokumentacije 

aktiva 

po potrebi vodja aktiva 

Spremljanje realizacije in analiza 

dela aktiva (poročilo o delu) 

konec leta vse članice 

Izvedba maturitetnih izpitov in 

izpitov poklicne mature   

februar, junij 2017 vse članice 

 

Ocena realizacije pouka 

Kramar Celarc Simonič 

2. b – 142/157 1. a –   142 /140  

2.d – 133/140 1. b –   139 /140 3. a – 136/140 

3. b – 136/140 1. d –   138/140 4. a – 168/175 

4. d – 115/119  3. d –  104/102  

4. b – 157/175 2. a – 158/157  

   

 
Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 
2016/2017 
Organizatorica: Breda Kramar 
 

Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je v šolskem letu 2016/2017 potekalo na temo 

NA ODRU DOMIŠLJIJE IN RESNIČNOSTI. Organizacijsko delo za vsa tekmovanja je vodila 

Breda Kramar, ki je bila tudi mentorica za 3. stopnjo, za 2. stopnjo pa Majda Simonič. 

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

deli T. Partljiča Ščuke pa ni in Ščuke pa ne, 3. in 4. letniki gimnazije in strokovne šole (3. stopnja) pa 

so posegli po  dramah G. Strniše, Samorog, in D. Jančarja, Klementov padec. Na tekmovanjih so pisali 

esejsko razmišljanje. 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 9. 12. 2016 na šoli. Tekmovalo je 34 dijakov. 

Tekmovanje sta izvedli Breda Kramar in Marina Strnad. Naloge sta popravili obe mentorici: Majda 

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

Bronasto priznanje je doseglo 13 dijakov, in sicer: Patricija Končar iz 1. a in Lara Grm iz 1. b 

Ana Blaževič Arko in Manca Kramar iz 2. a, Tjaša Pirnar iz 2. b, Maruša Jerlah iz 2. d, Manca 

Andolšek iz 3. d, Dario Lazić iz 4. d, Tjaša Miklavčič, Uroš Grandovec, Aljaž Mihelič, Lana 

Lavrih iz 4. b in Maja Bošnjaković iz 4. a.   
 

Regijsko tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je bilo 25. 1. 2017 v OŠ Antona 

Debeljaka v Loškem Potoku. Na tekmovanje se je uvrstilo 8 dijakov iz naše šole. Dijake je spremljala 
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mentorica Breda Kramar, ocenjevali sta Majda Simonič in Breda Kramar. Srebrno priznanje je 

dosegla Tjaša Miklavčič iz 4. b. Na državno tekmovanje sta se uvrstila Tjaša Miklavčič in Uroš 

Grandovec. 
 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 11. 3. 2017, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Državnega 

tekmovanja sta se udeležila Tjaša Miklavčič in Uroš Grandovec. Dijaka je spremljala Majda Simonič. 

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

Kot običajno smo se tudi letos zbirali na pripravah pred šolskim tekmovanjem (5 ur), za regijsko 

tekmovanje pa 1 uro skupaj, sicer pa individualno med odmori. Dijaki so brali že zgoraj omenjeni zelo 

zahtevni dramski del; Strnišev Samorog za šolsko tekmovanje, Jančarjev Klementov padec pa za 

regijsko, za državno pa ponovno obe skupaj in veliko strokovne literature.  

Na šolskem je tekmovalo 18 dijakinj in dijakov, bronasto priznanje je osvojilo 7 že zgoraj omenjenih, 

na regijsko je šlo lahko trekmovat 5 in je srebrno priznanje osvojila le Tjaša Miklavčič, ki se je z 

Urošem Grandovcem lahko udeležila tudi državnega tekmovanja. 

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

ocenjevala.  

 

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

Na tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je letos pripravljalo 15 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije 

in ena dijakinja srednjega strokovnega programa. Skupni naslov tekmovanja je bil NA ODRU 

DOMIŠLJIJE IN RESNIČNOSTI, dijaki pa so brali komediji Toneta Partljiča Ščuke pa ni in Ščuke 

pa ne ter Shakespearovo dramsko delo Beneški trgovec. Poleg komedij so dijaki brali še razpisano 

dodatno strokovno gradivo. Na srečanjih za šolsko tekmovanje smo se pripravljali 4 šolske ure; 

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

priznanja je osvojilo šest tekmovalk. 
 

Za področno tekmovanje, na katerega so se uvrstile Patricija Končar, Ana Blaževič Arko in Tjaša 

Pirnar, dijakinje gimnazijskega programa, smo se poglabljale v Shakespearovo komedijo Beneški 

trgovec in študirale dodatno strokovno gradivo. Področnega tekmovanja so se udeležile vse tri 

dijakinje. 

 

Urejanje spletne učilnice 
Vesna Celarc 
 

Celo šolsko leto sem urejala spletno učilnico za oba oddelka 1. letnika gimnazije in za 2. a-oddelek. 

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

naloge ... Dijaki so reševali različne jezikovne kvize, ankete in oddajali naloge preko e-učilnice. 

Lektoriranje, članki, nadomeščanje 
Vse leto sva glede na zahteve ravnatelja in želje kolegov lektorirali različna besedila, npr. Poročilo za 

preteklo šolsko leto, Načrt dela za novo šolsko leto, Iskrice idr. Potrebe. 
 

O različnih dogodkih je predvsem prof. Vesna Celarc pisala članke za občinsko glasilo Klasje, o 

maturantskem plesu tudi prof. Kramar.  
 

Med bolniško odsotnostjo sta Vesna Celarc in Majda Simonič nadomeščali sodelavko.  
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE 
VZGOJE 
 
Vodja: Marina Strnad 
Člana: Franci Pajk in Simon Bregar  
Za ŠVK je bil zadolžen Franci Pajk. 
  
Osnovni program in program izbirnih športov 
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v oddelkih 2. a, 2. b, 3. a, 3. b ter 4. 

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

v 2. ocenjevalnem obdobju ponudili na izbiro tri športe. Izbrali so si enega, v katerem so ob torkih 

izpopolnjevali, nadgrajevali oz. pridobivali novo znanje.  
V drugem letniku gimnazije smo letos izvajali rokomet –  priključili smo tudi dijake prvega letnika ET  

–  vadbo v fitnesu z izdelavo individualnih načrtov vadbe, osnove pilatesa in korekcijskih 

gimnastičnih vaj in intervalno metodo vadbe. Tretji letniki so izbrali igre z loparji (osnove 

badmintona, mini tenis z mehko žogico, namizni tenis), kar dve tretjini dijakov je izbralo odbojko, 

zato smo delo organizirali na dveh nivojih znanja, dijake smo razdelili na osnovi predznanja. Dijaki 

drugega letnika programa ekonomski tehnik so izbrali vadbo v fitnesu. Dijaki četrtih letnikov so se 

odločili za nadgradnjo znanja v košarki, odbojki, ena skupina pa je izbrala osnove samoobrambe, 

masažo in sproščanje. 
  

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

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

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

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

 
Preglednica 2: Kurikularne povezave in timski pouk ŠPORTNE VZGOJE v programu GIMNAZIJA v š. l. 
2016/17 
Datum Naslov KP  Učitelj/pr. enota Razred Št. ur 

Drugo ocenjevalno obdobje Izbirni šport  Simon Bregar, Marina Strnad, Franci Pajk 2. a,b 8 

Drugo ocenjevalno obdobje Izbirni šport  Simon Bregar, Marina Strnad, Franci Pajk 3. a,b 3 + 5 

Drugo ocenjevalno obdobje Izbirni šport  Simon Bregar, Marina Strnad, Franci Pajk 4. a,b 7 + 6 

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

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

oz.  povratne informacije. Izjemne rezultate so dosegli dijakinje in dijaki zaključnih letnikov programa 

gimnazija. 
  

Skupine pri športni vzgoji 
Žal so se z zmanjševanjem števila dijakov na šoli povečale skupine pri športni vzgoji, kar bo v 

prihodnosti morda vplivalo na doseženo taktično znanje dijakov pri športnih igrah. 

Predlagamo plačilo kakšne skupine iz dohodka telovadnice ali šolskega sklada.  
  

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

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

športne vzgoje).  
  
Projekti 
Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 

 projektu »Josip Jurčič in njegov čas« za 2. letnik gimnazije, v katerem smo sodelovali tudi učitelji 

ŠVZ in izvedli športni dan 4. 3. 2017. Dijaki so prejeli tudi delovne liste, izvleček iz programa 

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

 medpredmetno sodelovanje POS – ŠVZ,  rekreacija v podjetju, 24. 4. 2017, odbojka, Igor 

Gruden, Marina Strnad, 
 medpredmetno povezovanje pri projektu Nordijska hoja, 
 spoznavni dan za oddelke 1. letnika (športne in družabne dejavnosti v povezavi z razredniki), 
 projekt izbirnih športov za gimnazijske oddelke 2., 3. in 4. letnika. Sodelovali smo vsi trije 

profesorji za športno vzgojo.  
 

V tem šolskem letu smo sodelovali s KK Grosuplje. Ob torkih zjutraj je imela Anita Merlak 

individualne dvourne treninge košarke, preduro in prvo uro v času športne vzgoje in je v izboru za 

državno reprezentanco. 

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

PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto,   20. 9. 2016, 

mentorja:  Marina Strnad, Simon Bregar.  DIJAKI: 8. mesto, DIJAKINJE:  5.  mesto. 
PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Brežice,  24. 11. 2016, 5.-8. mesto, 

mentorica Marina Strnad. 
PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, 14. 12. 2016, Novo mesto, 5.-8. 

mesto,  mentor Franci Pajk. 
PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE,  18. 1. 2017, Novo mesto, 7.-9. 
. mesto, mentor Simon Bregar. 
PODROČNO TEKMOVANJE, STRELJANJE Z ZRAČNIM OROŽJEM, 7. 2. 2017, Ljubljana, 

spremljevalec Simon Bregar. Eva Žnidaršič je v streljanju s standardno zračno puško dosegla 6. mesto.  

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL, državno prvenstvo za srednje šole, 11. 4. 2017, Celje. STANDARDNI 

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

Koščak in Miha Šircelj. LATINSKOAMERIŠKI PLESI:  3. mesto Neža Oven in Nejc Bavdek, 4. 

mesto Miha Janežič in Karin Oven,  5. mesto Sara Koščak in Miha Šircelj. Mentorica Marija Majzelj-

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

dijakinje, Novo mesto, spremljevalec Franci Pajk. Julij Kramar je dosegel 3. mesto v teku na 100 

metrov, v isti disciplini je Veronika Pavčič dosegla 9. mesto.  

  
Športni dnevi 
V letošnjem šolskem letu smo realizirali naslednje športne dneve: 
Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 
8.  9. 

2016 
1. letnik  Čateške toplice – plavanje ter vodne in obvodne aktivnosti (Simon 

Bregar) 
20. 9. 

2016 
4. a, b, d 
  

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

23. 2. 

2017 
1. letniki Smučanje na Krvavcu, drsanje v Tivoliju in Plečnikova promenada 

(Simon Bregar, Marina Strnad) 
4. 3. 

2017 
2., 3. letnik Jurčičev pohod (Simon Bregar, Marina Strnad) 

23. 3. 

2017 
3. letniki gimnazije Ogled uradnega treninga zaključka svetovnega pokala v smučarskih 

poletih in pohodništvo v Planici ( Simon Bregar, Marina Strnad, 

Franci Pajk) 
31. 5. 

2017 
vsi letniki, razen 

zaključnih 
Športne igre in pohod (Marina Strnad, Simon Bregar, Franci Pajk, 

Vesna Celarc) 
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Športne vsebine v programih 

Avg./sept. 2016 Zaključni letnik Maturantska ekskurzija  
Okt., nov. 2016 Zaključni letnik Vaje za mat. ples, mat. ples  
September 2016 Prvi in zaključni letniki Spoznavno popoldne in adrenalinski park 
Maj, junij  2017 Drugi letniki in 1.d Šola v naravi 

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

 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 46 ur, 
 košarka dijaki – Franci Pajk, 15 ur, 
 rokomet dijaki – Franci Pajk, 10 ur, 
 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad, 2 uri, 
 odbojka vsi – Marina Strnad, 13 ur. 

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

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

 
Dodatne dejavnosti  
8. 9. 2016  SPOZNAVNO POPOLDNE  za dijake prvih letnikov v Čateških toplicah, učitelji 

športne vzgoje Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad in razredniki prvih letnikov Nada Radoš, 

Vesna Celarc, Anton Brčan. 

6. 12. 2016 ZAČNIMO PRAZNIČNI DECEMBER IN DAN ODPRTIH VRAT, organizirali 

smo odmevno nogometno tekmo z uradnim protokolom in navijaškimi skupinami med dijaki četrtih 

letnikov in preostalimi dijaki šole (Simon Bregar, Franci Pajk in Marina Strnad).  

10., 11. 2. 2017 TRŽNICA NA INFORMATIVNEM DNEVU, predstavitev športnih uspehov 

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

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

Prireditve in proslave 

Preglednica 26: Prireditve in proslave v š. l. 2016/17 

DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

6. december 2016 Pričnimo praznični december Maja Zajc Kalar in 

razredniki 

 

3. februar 2017 Literarni večer z Boštjanom 

Gorencem Pižamo 

Vesna Celarc  

7. februar 2017 Proslava ob kulturnem prazniku Vesna Celarc Milan Jevnikar 

  

28. marec  2017   Srečanje z znanimi obrazi šole Milan Jevnikar, 

Dragica Šteh 

Vesna Celarc 

Nikolina Juvan 

Kovač 

10. april 2017 

 

Maturantski ples 

 

Marjeta Šlajpah 

Godec 

razredniki 4. 

letnikov  

24. maj 2017 Koncert pevskega zbora  Milan Jevnikar, 

Dragica Šteh 

 

22. maj 2017 Slovo maturantov Breda Kramar Dragica Eržen 

18. junij 2017 Sodelovanje na Taboru pevskih 

zborov 

Milan Jevnikar  

23. junij 2017 Prireditev ob zaključku pouka in 

dnevu državnosti 

Vesna Celarc Milan Jevnikar 

5. julij 2017 

 

Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Dragica Eržen  

 Prireditev ob podelitvi spričeval 

splošne mature 

Majda Simonič Breda Kramar 

 

 Koordinatorica za kulturne dejavnosti: 

Vesna Celarc, prof. 

 

DAN ODPRTIH VRAT in PRIREDITEV ''ZAČNIMO PRAZNIČNI DECEMBER'' 
Maja Zajc Kalar in drugi profesorji 
 

V torek, 7. decembra 2016, smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča pripravili prireditev z naslovom 

''Začnimo praznični december''. Sodelovalo je več profesorjev, voditelja sta bila Iza Sekirnik in Julij 

Kramar, 2.a. 

Na prireditvi so se predstavili dijaki posameznih razredov s plesnimi, glasbenimi in predstavitvenimi 

točkami, prireditev je bila obarvana tudi s prostovoljnimi prispevki za promocijsko gradivo, ki so ga 

pripravili dijaki 3. b in njihovi starši. Prispevki so bili namenjeni ureditvi knjižnice. 

Šolo je ob tej priložnosti obiskal bivši dijak Klemen Janežič in navdušil prisotne. 

 
LITERARNI VEČER 
Organizatorica: Vesna Celarc 
 

V četrtek,  2. 2. 2017, smo na šolo povabili pisatelja in komika Boštjana Gorenca Pižamo, naš gost je 

bil predvsem zato, ker je na Slovenskem knjižnem sejmu prejel nagrado za svojo knjigo sLOLvenski 
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klasiki 1. Večer sta vodili Zara Rijavec in Manca Kramar. Z obema voditeljicama nas je Pižama 

popeljal skozi ustvarjanje svoje knjige, interpretiral nekaj svojih pesmi in odigral kratek stand up 

prizor. Večer je bil namenjen tudi zunanjim obiskovalcem. 

 
PROSLAVA OB KULTURNEM PRAZNIKU 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Proslava ob kulturnem prazniku je bila 2. februarja 2017 v avli šole. Vodili sta jo Pia Jakše in Sara 

Sever, ki sta ravno tako spregovorili o pomenu praznika, sodelovali pa so plesalci šolske skupine, 

pevski zbor, harmonikarja Nejc Bavdek in  Martin Meglič ter gledališka skupina z igrico 

Pravaženska.com. Ob tej priložnosti so posebna priznanja prejeli tudi dijaki maturanti, ki so vsa štiri 

leta delovali na kulturnem področju. Letos so priznanja prejeli Sara Sever, Sara Koščak, Maja 

Bošnjakovič, Vid Kavaš, Ajda Kenda, Lana Lavrih, Neža Livk in Tjaša Miklavčič.  

 

KONCERT PEVSKEGA ZBORA  
Zborovodja: Milan Jevnikar 

 

V sredo, 24. 5. 2017, smo pevci Mladinskega pevskega zbora Srednje šole  Josipa Jurčiča priredili 

šesti tradicionalni letni koncert. Dogodek smo premišljeno postavili v teden proslavljanja občinskega 

praznika Občine Ivančna Gorica, in sicer po Tednu ljubiteljske kulture. 
 

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

zelo pestrim glasbenim programom.  
 

Za slovesen majski večer, poln nostalgije, odstiranja preteklosti, obujanja spominov in iskanja navdiha 

v ljudski glasbi so poskrbeli mešani pevski zbor, fantovski pevski zbor in instrumentalisti. Zvrstilo se 

je kar osemnajst zborovskih in štiri instrumentalne skladbe. Za sklep so pevci izvedli celo dodatek, kot 

se za pravi koncert spodobi. V hudomušnem dialogu sta se med skladbami in nastopajočimi sprehajala 

moderatorja Iza Sekirnik in Julij Kramar. Različni žanri, instrumenti in vokali so v sproščenem in 

dovršenem poustvarjanju dokazali, da je z delom, voljo, trudom in ščepcem jurčičevske trme mogoče 

doseči marsikaj.  
 

Čeravno si umetnost in glasba ne dovolita umeščanja med statistiko in številke, je na tem mestu prav 

in potrebno povedati, da je na odru Srednje šole Josipa Jurčiča stalo 10 sopranistk, 7 altistk, 5 

tenoristov in 8 basistov. Z instrumentalnimi skladbami pa so se predstavili: profesorica Nikolina 

Kovač Juvan s flavto, Ana Blaževič Arko z violino, Danijela Slana in Ana Eržen na klavirju, Nejc 

Bavdek s kitaro in Martin Meglič s harmoniko.  
 

V času številske recesije na Jurčiču je odločni in jasni kulturni značaj šole ena od najpomembnejših 

vrednot. Da je temu tako, sta dokazala tudi prisrčen aplavz občinstva in prijetno druženje po koncertu 

z nastopajočimi, podžupanom Tomažem Smoletom, številnimi profesorji, starši in ostalimi 

obiskovalci. Naj o zadovoljstvu in rahli ganjenosti ravnatelja in zborovodje Milana Jevnikarja niti ne 

govorimo … Poslovili smo se z: »Na svidenje prihodnje leto!« 

 

SLOVO MATURANTOV 
Koordinatorica: Breda Kramar 
 

V ponedeljek, 23. maja 2017, so imeli zadnji dan pouka oz. podelitev spričeval dijaki 4. letnika, 63. 

generacija naših maturantov. Slovo od maturantov je bilo slovesno. Program sta povezovali Sara 

Koščak in Sara Sever. Vsi maturanti so najprej zapeli himno Gaudeamus igitur, nato pa se je vsak od 

treh oddelkov predstavil s svojo točko, ki so jo pripravili posebej za to priložnost. Dosedanji lastniki 

ključa – dijaki 4. b – so z domiselnimi nalogami, s katerimi so preverili tudi poznavanje zgodovine 

naše šole, in zabavnimi igrami določili nove lastnike ključa. Tokrat so se izkazali ekonomisti, torej 

dijaki iz 3. d. Ravnatelj in razredniki smo podelili spričevala in pohvale vsem četrtošolcem, ki so 
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dosegli odličen uspeh in priznanja z različnih tekmovanj na državni ravni. Po slovesnosti v šoli pa so 

četrtošolci zaplesali maturantsko četvorko kar pred šolo.    

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU POUKA IN DNEVU DRŽAVNOSTI 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v petek, 23. junija 2017, ob 8.30 

v avli šole. Prireditev sta vodili Manca Kramar in Zara Rijavec, o pomenu državnega praznika je 

govorila Iza Sekirnik, dijakinja 2. b. V kulturnem programu so sodelovali pevski zbor šole s himno, 

plesalci naše šole, harmonikarji Nejc Bavdek, Martin Meglič in Ibro Hodžič ter igralci Laura Sila, 

Nika Bregar, Petra Jerič, Klemen Grčman, Anže Ambrožič in Florijan Vode. 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 
Koordinatorica: Dragica Eržen 
 

Dijakinjam in dijakom programa ekonomski tehnik smo v sredo, 5. 7. 2017, podelili spričevala 

poklicne mature. Prireditev je vodila Nika Bregar, dijakinja iz 1. a, z glasbeno točko pa je sodelovala 

Ana Eržen, tudi dijakinja 1. a.  

Ravnatelj Milan Jevnikar je po slavnostnem nagovoru maturantom podelil Jurčičeva priznanja in 

nagrade. Zlati maturant David Šircelj pa se je v imenu maturantov zahvalil vsem profesorjem.  

Po končani prireditvi so se dijaki pred dokončnim slovesom od naše šole s svojimi profesorji še 

zadnjič zadržali na prijetnem klepetu in pogostitvi. 

 

PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 
Koordinatorica: Majda Simonič 
 

Podelitev spričeval splošne mature je bila v ponedeljek, 10. julija 2017, ob 10. uri v avli šole. Na njej 

sta v kulturnem delu z glasbeno točko sodelovali maturantki Marija Omejec in Ajda Kenda. Vtise  

štiriletnega druženja in izobraževanja, ki jih je v nagovoru maturantov strnila Maja Bošnjakovič, je 

prebrala Lea Turšič, prireditev pa je povezovala Manca Kramar. Po ravnateljevem nagovoru smo 

slovesno podelili spričevala splošne mature ter Jurčičeve nagrade in priznanja. Podelitev spričeval je 

bila zaradi kar šestih zlatih in tudi drugih zelo uspešnih maturantov še posebej slovesna.  

 

Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentorja: Simon Bregar in Jelka Grabljevec 
 

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

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

je formalna članica tega projekta.  

Dejavnosti se je redno udeleževalo 7 dijakov naše šole (Neža Livk, 4. letnik gimnazije, Vid Topolovec 

Klemenčič, Žiga Rapuš in Miha Janežič, vsi 3. letnik gimnazije, Lara Grm, Tanja Urbas in Amina 

Bajrektarevič, vse dijakinje 1. letnika gimnazije). Usmerjala sva jih mentorja Jelka Grabljevec in 

Simon Bregar. Mentorja sva se sproti izobraževala na letnem delovnem seminarju Permakulturni vrt 

pri mentorici Jožici Fabjan, učiteljici in pionirki permakulture v Sloveniji, ki se je zaključil novembra 

2016.  

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

Tako kot lani smo najprej naredili okvirni načrt celoletnega dela.  

Na šolskem ekovrtu smo od lani imeli postavljeni dve visoki gredi, dve cvetlični gredici in nekaj 

sadnih oz. okrasnih dreves oz. grmov.   

Vsebine realiziranega dela:   

- zasaditev jablane in hruške, 
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- nekaj teorije o trajnostnem razvoju (kaj to je, kaj pomeni za ohranitev našega planeta, 

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

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 

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

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

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

kjer izvajamo kolobarjenje. Pri delu smo upoštevali tudi načelo dobrih sosedov,  

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

gnojenje oz.  zaščito rastlin, 

- cepljenje različnih sort na podlage – praktično delo, 

- ureditev in zasaditev novih dveh cvetličnih gredic, 

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

- ogled okoljevarstvenega dokumentarnega filma »Ne mečimo hrane stran«,  

- očiščenje obstoječega ribnika in 

- dopolnjevanje kompostnega kupa. 

Dijaki so bili tudi letos pri urah krožka zelo dejavni, zato se jima mentorja lepo zahvaljujeva. Še 

posebej sva vesela, da so se krožku spomladi pridružile tri dijakinje iz 1. letnika.  

Tako kot lani smo se dogovorili, da bomo med počitnicami vsak v določenem obdobju spremljali naše 

rastline in jih po potrebi oskrbovali z vodo, zastirali in odstranjevali morebitne »preveč razbohotene 

plevele«.  

Imamo veliko načrtov za prihodnje leto, ki jih letos nismo uspeli uresničiti:  

 

- postavitev gomilaste visoke grede, 

- postavitev strežnika za vodo, 

- oživitev in urejanje ribnika, 

- ureditev nekdanjega čebelnjaka v vrtno lopo, ki bi mogoče nekoč zopet lahko postala 

čebelnjak, 

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel. 

 

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

Plesni krožek latinskoameriških, standardnih in sving plesov je potekal enkrat na teden, ob 

ponedeljkih, 8. in 9. šolsko uro. Plesalci  in plesalke so lahko  glede na svoj interes in ambicije vadili 

ob petkih  v plesni učilnici brez prisotnosti mentorice. Izjemoma, še zlasti pred nastopi in 

tekmovanjem, so bile plesne vaje tudi večkrat na teden.  

Realiziranih je bilo 64 ur. 

Člani  plesne skupine (plesni pari) so bili: 

1. Neža Novak  in Nejc Bavdek (oba iz 2. b), 

2. Urška Maver  in Vid Topolovec Klemenčič (3. a in 9. r OŠ Stična), 

3. Sara Koščak in Miha Šircelj (3. a in 4. b), 

4. Karin Oven in Miha Janežič (oba 3. b), 

5. Laura Kastelic in Žiga Rapuš (3. b in 3. d). 
 

24. 10. 2016  so  ob pevki  Katarini Mali zaplesali tehnoswing in ob  prepevanju Marka Vozlja 

fokstrot na dobrodelnem koncertu ZA LEPŠI SVET v športni dvorani OŠ Stična. Nastopalo je vseh 

pet parov in navdušilo občinstvo.   

Sledil je nastop 8. 12. 2016  v Domu starejših občanov v Grosuplju, kamor nas je povabila gospa Šajn. 

Na modni reviji treh generacij, ki je bila rdeča nit celotnega večera, so trije pari zaplesali zelo 

popularen ples bachato, angleški valček, fokstrot in dunajski valček. Za vse nastope so poželi velik 

aplavz.  
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Prijazno smo se odzvali tudi vabilu župana Občine Ivančna Gorica  v prazničnem decembru 21. 12.  

2016. Z dvema  plesnima točkama so trije plesni pari sodelovali na novoletnem sprejemu mladih  

uspešnih študentov, podjetnikov in umetnikov,  med katerimi je bilo veliko nekdanjih dijakov naše 

šole.  Župan Dušan Strnad je za srečanje z njimi izbral gostilno Pri Japu v Prapročah  pri Temenici. 
 

Plesali so tudi na šolski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku. 

11. marca 2017  so se trije plesni pari ob zvokih   orkestra slovenske vojske Big Band z gosti  zaplesali 

na večno zelene melodije v športni dvorani v Stični.   

Višek  letošnjega ustvarjanja je bila tekma na  Šolskem plesnem festivalu – državnem tekmovanju  11. 

aprila 2017 na Srednji zdravstveni šoli v Celju.  Dosegli so 1., 2. in 3. mesto v standardnih plesih ter 

3., 4. in 5. mesto v latinskoameriških plesih. Tekmovalo je 9 plesnih parov. Srednjo šolo Josipa Jurčiča  

Ivančna Gorica so zastopali trije plesni pari: Neža Novak in  Nejc Bavdek,  2. in 3 mesto, Karin Oven 

in Miha Janežič, 1. in 4. mesto, Sara Koščak in Miha Šircelj, 3. in 5. mesto. Podrobnejše poročilo si 

lahko preberete  v letnem poročilu pod rubriko PROJEKTI. 

Nekaterim  članom plesne skupine je bila poletna vročina že preveč huda za ples , zato  sta na 

zaključni prireditvi  ob podelitvi spričeval, Jurčičevih priznanj in nagrad zaplesala samo Karin Oven in 

Miha Janežič, dvakratna državna prvaka v standardnih plesih na Šolskem plesnem festivalu. V ritmih 

standardnih plesov sta  pospremila  dijake in profesorje na zaslužene in težko pričakovane počitnice.   

 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden 
 

V šolskem letu 2016/2017 smo izdali dve številki Iskric, ena, oktobrska, je bila namenjena 

diseminaciji projekta Erasmus Plus, druga v juniju pa je bila redna številka. 

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

opremili s fotografijami. Tako smo dobili pregledno poročilo o dogajanju in vtisih udeležencev 

delovne prakse in projekta Erasmus plus v tujini. 

Pri rednih izdajah so aktivno kot člani uredništva sodelovali  7 dijakov in 3 učitelji. Seveda je bilo 

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

slovenščino in tuje jezike. Lotevali smo se tako aktualnih tem, intervjujev, poročanj kot literarnih 

prispevkov, pristavili pa tudi kakšno zanimivost. Prva številka je bila izdana oktobr 2016, druga pa 

junija 2017. 

Članice našega uredništva so se udeležile tudi novinarske delavnice Klasja. Sedem dijakov pa je 

februarja sodelovalo tudi pri prilogi Dnevnika Obrazi prihodnosti. 

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

2017 financiranje lažje.  

 

Biološki krožek  
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

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

Z dijaki zaključnega letnika smo obiskali biotehnološko središče in živalski vrt v Ljubljani. Pripravili 

smo tudi nekaj zahtevnih in zanimivih eksperimentov.  

 

Šahovski krožek 
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri šahovskem krožku smo dijakom predstavili osnovne otvoritve ter osnove strategije in taktike šaha. 

Dvakrat tedensko smo igrali šah. 

 
Fizikalni krožek 
Mentorica: Maruša Potokar 
 

V okviru krožka smo se pripravljali za regijsko in državno tekmovanje iz fizike.  
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Gledališka skupina 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

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

Pravaženska.com, ki so jo igralke uprizorile ob kulturnem prazniku. Članice so bile Špela Rapuš, 

Laura Sila, Živa Kramar, Neja Podržaj, Lara Miklavčič in Nika Škoda. Živa Kramar je svojo vlogo 

Lepe Vide odigrala tudi na informativnem dnevu februarja 2017. 

 
Šolski radio 
Šolski radio v šolskem letu 2016/17 ni deloval. 

 

Šolski pevski zbor 
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar 
 

Zborovsko petje nadaljuje in poglablja glasbeno vzgojo v srednji šoli. Ustvarja pevsko osnovo 

slovenski zborovski kulturi, ki je v našem neposrednem okolju še posebej bogata (npr. Tabor 

slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru smo mlade fante in 

dekleta kulturno obogatili, jih vzgajali za skupnost in pristno prijateljstvo. V minulem šolskem letu je 

deloval mladinski mešani (štiriglasni) zbor, občasno pa smo postavili tzudi fantovski zbor. Pevski zbor 

s svojim delovanjem in javnimi nastopi predstavlja pomemben temelj kulturnega dogajanja na šoli, ki 

je del naše kulturne tradicije.   

Sodelovali smo na razpisu Občine Ivančna Gorica in pridobili za dejavnost del sredstev, ki smo jih 

porabili za pogostitev pevcev ob nastopu na reviji in Taboru ter za pokritje nekaj osnovnih stroškov 

(nakup map, fotokopiranje not ...). 

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

dijakinj in dijakov, vključili smo veliko novincev.  Prvošolci imajo ob začetku šolskega leta obvezno 

avdicijo. Število pevcev se je do konca leta ustalilo pri 35, 21 deklet in 14 fantov. 

Zbor je v šoli nastopil trikrat: na proslavi za kulturni praznik v februarju, na prireditvi ob dnevu šole v 

marcu in ob podelitvi spričeval ter seveda na koncertu, o katerem poročamo posebej. 

Zbor je izven šole sodeloval na prireditvi v OŠ Stična 11. 3. 2017, kjer smo prepevali skupaj z 

orkestrom slovenske vojske Big Band. Sodelovali smo na medobčinski reviji odraslih pevskih zborov 

18. 2. 2017 v Vidmu Dobrepolju in 18. 6. 2017 na 48. Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu 

pri Stični. Na reviji so nas strokovno ocenjevali. Zbor je dobil odlično oceno strokovnega 

spremljevalca Gregorja Klančiča. Zbor je bil tudi na Taboru v Šentvidu zelo opažen in nagrajen z 

odobravanjem, saj je bil skoraj edini zbor s samimi mladimi pevci. 

Pevske vaje so bile redno vsak teden ob torkih in četrtkih preduro, enkrat za fante, drugič za dekleta, 

ter ob četrtkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni obseg dela preko 70 srečanj v 

skupnem trajanju približno 90 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se vodijo kot njihove ure OIV 

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

 

Fakultativni pouk ruščine 
Mentorica: Irena Mori 
 

RUŠČINA 1 

Pouk ruščine je dokaj redno obiskovalo štirinajst dijakov prvega in drugega letnika gimnazije pod 

vodstvom  profesorice Irene Mori. Srečevali so se ob petkih. Od oktobra do junija so realizirali 23 ur. 

Dijaki so se v tem času naučili rusko cirilico ter usvojili osnove pozdravljanja, spraševanja po počutju, 

mestu bivanja, dela. Poleg tega znajo dijaki izraziti svojo narodnost, našteti nekaj držav, različne 

jezike ter šteti do deset.  

RUŠČINA 2 

Pouk ruščine je že drugo leto zapored redno obiskovalo pet dijakov iz 2. a oddelka, občasno pa še dve 

dijakinji iz paralelke. Pouk je potekal enkrat tedensko preduro, realizirali pa so 20 ur. Snov je bila že  

zahtevnejša: števniki, poklici, spreganje nekaterih glagolov, mesta zaposlitve, poletna in zimska 
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oblačila, trgovina z oblačili, množina samostalnikov, nakupovanje, družina, svojilni zaimki in jeziki. 

Naučili so se tudi Čeburaško, rojstnodnevno pesem. 

 

Realizacija športnih krožkov  
Pripravil: Simon Bregar 

V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 

 mali nogomet dijaki – Simon Bregar, 46  ur, 
 košarka dijaki – Franci Pajk, 15  ur, 
 rokomet dijaki – Franci Pajk, 10 ur, 
 atletika – Simon Bregar, Franci Pajk, Marina Strnad, 2 uri, 
 odbojka vsi – Marina Strnad, 13 ur. 

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

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

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

Srednje šole za gostinstvo in turizem iz Višnje Gore, decembra pa dijake iz Gimnazije Litija.   

 

Ekskurzije 
 
Strokovna medpredmetna ekskurzija na Štajersko  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

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

sestavni del interne ocene pri maturitetnem predmetu geografija in zgodovina. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Štajersk, 

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

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo Štajerske, 

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

posredovanja informacij sošolcem. 

Izvedba dejavnosti je razdeljena na 3 dele: 

A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki je obsegala: 

- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina), 

- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih 

medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev, 

- priprava dijakov na ekskurzijo pri pouku geografije, zgodovine in slovenščine pred izvedbo 

(podrobna seznanitev s cilji ekskurzije, traso, dolžnostmi, obnašanjem…), 

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

spremljevalcev na spremstvo dijakov…). 

B. Izvedba ekskurzije na trasi: Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod 

ob 7. uri. Sledila je vožnja na relaciji (postanki so podčrtani!):  Kamniško-Mengeško polje (določanje 

geološke zgradbe Ljubljanske kotline) – Kamnik – jama Pekel – Šempeter (ogled rimske nekropole) – 

Celje –  Šmarje pri Jelšah –  Rog. Slatina (ogled vrelcev) –  Rogatec –  Ptujska gora (razgledna točka; 

ogled cerkve; določanje geološke zgradbe Podravske ravnine) – Ptuj (Ptujski muzej; kosilo) –  Slov. 

Bistrica –  po “Sloveniki” do Celja in prek Trojan, Ljubljane, Grosuplja do Iv. Gorice. Prihod v 

Ivančno Gorico okrog 19.10. 

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

pripravil plan njihovega »nastopanja« v avtobusu. 

C. Poročila, analize, ovrednotenje dejavnosti 

Za izvedbo je bil izdelan še natančnejši načrt. 

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

pripravljali na maturo iz geografije in zgodovine.  

Organizator in strokovno vodenje ekskurzije: Franc Grlica, prof. 
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Strokovni izvajalci: Franc Grlica in profesorji, ki v 3. letnikih gimnazije poučujejo zgodovino in 

slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.  

Spremljevalci: Franc Grlica, Marjeta Pogačar, Marjan Gorišek, Vida Hočevar. 

Datum izvedbe: 23. marec in 29. marec 2017.  

Vpis v dnevnik: vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4. 

letniku so bile ure vpisane k pouku geografije oz. zgodovine skladno z učnim načrtom. 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

Strokovna ekskurzija v Pomurje je bila v 1. letniku gimnazije sestavni del pouka geografije in 

obveznih izbirnih vsebin. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije, 

 ovrednotiti pomen reke Mure,  

 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja, 

 spoznati Prekmurje kot multietnični prostor, 

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

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 spoznavati zgodovino in kulturnozgodovinsko dimenzijo tega dela Slovenije, zlasti židovsko 

in madžarsko vprašanje, 

 spoznati naravno rastlinstvo v mrtvicah ob Muri ter gojenje tropskih rastlin na osnovi 

termalne vode, 

  ozavestiti pomen lončarstva v Prekmurju, spoznati njegovo vlogo danes, oblikovati 

lončarski izdelek, 

 spoznati »Plečnikovo« Bogojino. 

Trasa ekskurzije:  

Zbor v Ivančni Gorici na železniško-avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7. uri. Sledila je vožnja na 

relaciji: Grosuplje-Ljubljana – AC izvoz Murska Sobota – Ižakovci (ogled mokrišč (mrtvice), mlin na 

Muri, vožnja z brodom preko Mure in nazaj) – Dobrovnik (Orhideje Oceanis, pomen termalne vode, 

spoznavanje tropskih kulturnih rastlin; Dobrovnik – dvojezičnost) – Filovci (črna keramika, pomen, 

naravne osnove, prekmurska tradicionalna arhitektura) – Bogojina (ogled Plečnikove cerkve ) – 

Moravske Toplice – Martjanci - gostišče Marič  v Sebeborcih (kosilo) – Martjanci – Murska 

Sobota (multikulturnost Murske Sobote (evangeličanska cerkev, judovstvov ..., ogled centra) – 

Ivančna Gorica. Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.10.  

Na ekskurziji so dijaki izpolnjevali delovne liste, nekaj od njih je bilo ocenjenih. Ekskurziji naj bi 

sledile še predstavitve dijakov z različnih predmetnih področij in izdelava lončenega lončka, a tega 

letos nismo izpeljali. 

Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije. 

Organizacija in strokovno vodenje ekskurzije: Franc Grlica. 

Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica ter razredničarki Nada Radoš in Vesna Celarc. 

Datum izvedbe: 16. maj 2017.  

 
Strokovna ekskurzija v Luko Koper  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje delovanja in pomena naše največje luke 

Organizator: Franc Grlica 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Bernarda Radoš, dr. Boris Osolnik, Vesna Celarc  

Datum izvedbe: 24. oktober 2016 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 
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Ta ekskurzija je bila izvedena namesto ekskurzije v Trst, ker je bila večina dijakov v okviru izvedbe 

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

 
Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan 
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

Udeleženci: dijaki 2. letnika gimnazije 

Cilji: spoznavanje slovenske obale in procesov v priobalnem pasu 

Izvajalec: dnevni center CSOD 

Spremljevalci: Irena Mori, dr. Boris Osolnik, Matko Peteh  

Datum izvedbe: 10. november 2016 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV 

 

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

Dne 11. 10. 2016  smo izvedli strokovno ekskurzijo v Koper za vse letnike programa ekonomskega 

tehnika. Obiskali smo Luko Koper, pristaniški logistični sistem, d. d., in si ogledali območje delovanja 

luke. Nato smo odšli v  sosednje podjetje Intereuropo, pristaniški in logistični sistem, d. d., in se 

seznanili z njihovo špeditersko in logistično dejavnostjo ter poslovnimi težavami, s katerimi se 

podjetje srečuje. 

Nato smo obskali Škocjanski zatok in mesto Koper. 

 

Medpredmetna strokovna ekskurzija v podjetja iz okolice šole 
Vodja ekskurzije: Jožica Strmole 
 

Organizirana je bila za dijake 1. In 2. letnika ekonomskega programa. Opravili smo jo peš in obiskali 

naslednja podjetja: 

Cugelj PVC in ALU-okna, d. o. o., 

Senčila  Oven Tomaž Oven, s. p., 

Kmetijska zadruga Stična, z. o. o. 
 

Predstavniki podjetij so dijake seznanili z značilnostmi  poslovanja svojih podjtij, s posebnostmi 

poslovanja ter težavami in ovirami, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Obisk teh podjetij je bil 

zanimiv in za dijake zelo poučen. 

 

Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida 
Koordinatorica: Marija Majzelj Oven 
 

JESENSKA IZMENJAVA 

Učenci osnovne šole Stična in dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča smo se udeležili izmenjave s 

partnersko Realno šolo v Hirschaidu, ki je potekala od 10. do 14. oktobra 2016.  Spremljali sta jih 

učiteljica angleščine na OŠ Stična Alenka Kovač in profesorica nemščine na SŠJJ Marija Majzelj-

Oven. Poleg njiju sta se izmenjave udeležila  tudi  ravnatelj Osnovne šole Stična Marjan Potokar in 

ravnatelj Srednje  šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Milan Jevnikar.  

Ob prihodu v Hirschaid so že čakale gostujoče družine,  novi prijatelji, nemška učiteljica Regine 

Störchle -Pook, učitelj Rüdiger Kohl ter novi ravnatelj Realne šole Michael Arnold. Vznemirljivo in 

enkratno doživetje že takoj ob prihodu! 

Naslednji dan smo obiskali mestno hišo v Hirschaidu in se srečali z županom. Sledil je  ogled 

Hirschaida z nemškim lokalnim vodičem. Obiskali smo Bamberg, čudovito staro srednjeveško mesto  

z bogato kulturo, ga raziskali s pomočjo učnih listov in z znanjem novih prijateljev. Našel se je tudi 

prosti čas za dodatno spoznavanje mesta, nakupovanje in pokušanje nove hrane; zvečer pa  topel 

sprejem družine in večerja,  ki je bila poseben dogodek v prijetnem vzdušju, saj se je zbrala in 

pogovarjala cela družina. 

Naslednjega dne smo  izdelani pp-predstavitve o ogledu Bamberga. Druženje in učenje je bilo zabavno 

in prijetno. Odpeljali smo se v Nürnberg, znano predvsem po božičnem sejmu in medenjakih.  
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Obiskali smo zanimivo  hišo eksperimentov.  Sledil je ogled  cerkev sv. Lovrenca, ki je vsem vzela dih 

zaradi svoje velikosti in bogate okrašenosti.  Sledil je  prosti čas s partnerji. 

V četrtek smo imeli predstavitve o Bambergu, nato pa smo se zapeljali v Ebrach. Po sprehodu med 

krošnjami dreves  smo se povzpeli na  46 m  visoko leseno-kovinsko  konstrukcijo, s  katere je bil zelo 

lep razgled na gozdove, obsijane s soncem v prečudovitih jesenskih barvah. Na vrhu je sicer močno 

pihalo, vendar to ni motilo, saj je bil razgled  res enkraten. Nato pa je sledilo končno težko 

pričakovano  popoldne in aktivnosti  z nemško družino. V petek zjutraj smo se  poslovili od naših  

gostiteljev, na avtobusu peli, se pogovarjali in podoživljali lepe  trenutke ter se že pripravljali na 

bivanje  v Sloveniji, ko bo potrebno nadoknaditi zamujeno v šoli in doma.   

Izmenjava  je bila  čudovita izkušnja, prava  šola za življenje. Priti  k popolnoma tuji družini,  se pri 

njej nastaniti, z njo  shajati, se prilagajati in komunicirati v tujem jeziku so zelo pogumna dejanja. Kar 

naenkrat postane nemščina, ki je sicer tako prijetno težak jezik, manj težka,  lahko bi rekli celo 

zanimiva, logična in urejena. In po začetnih težavah jezik kar steče. Neverjetno! Škoda le, da  partnerji 

niso vrstniki srednješolcev, ampak veliko mlajši. Potem bi bila izmenjava pa res odlična. 
 

SPOMLADANSKA IZMENJAVA 

Od 6. 3. do 10. 3. 2017  je  ponovno potekala izmenjava  dijakov Srednje šole Josipa Jurčiča in  

učencev Osnovne šole Stična z učenci in učitelji  partnerske Realne šole v Hirschaidu. Veselili smo se  

prijateljev,  pri katerih smo v jeseni preživeli zanimiv in pester teden. 

Prvi dan smo učili goste slovenščine  na OŠ Stična  in nato plesali  v plesni učilnici SŠJJ.  

Obiskali smo župana občine Ivančna Gorica Dušana Strnada, ki  nam je zaželel dobrodošlico in dobro 

počutje. S filmom  v nemščini je predstavil  uspešno občino ter spregovoril  o sodelovanju obeh občin 

na  najrazličnejših področjih  ter  poudaril pomen sodelovanja   mladih, na katerih  stoji prihodnost.  

Pot smo nadaljevali proti  staremu delu Ljubljane, ki je navdušila naše prijatelje s svojo majhnostjo in 

popolnostjo, s svojimi znamenitostmi, s čudovitim  razgledom na grad in  živahnim  življenjem ob 

Ljubljanici. 

V sredo smo se z nemškim avtobusom odpeljali  na Primorsko, v Piran in Portorož. Na poti do tja pa 

vsako leto pokažemo  nemškim učencem in spremljevalnim učiteljem biser slovenskega Krasa Lipico, 

ki je v 17 letih, odkar poteka izmenjava,  postala že naš tradicionalni postanek, že dolgo pa smo nanjo 

ponosni. Elegantni  lipicanci so navdušili  tako naše goste kot tudi slovenske učence in dijake.  

Popoldne  je  bilo morsko obarvano. Najbolj pogumni so namočili noge v ledeno mrzlem morju. 

V četrtek smo izdelovali plakate, ki bodo viseli na vseh sodelujočih šolah. Spominjali  nas bodo na 

čudovite izkušnje, ki smo jih doživeli med izmenjavo.  

V petek smo se že morali poslovili od naših prijateljev. Nemški učenci ter spremljevalna učitelja 

Regine Störchle Pook in Rüdiger Kohl so se vrnili domov,  mi pa smo se prijetno utrujeni vrnili v 

šolske klopi.  

Za uspešno izvedbo izmenjave se zahvaljujem  učitelju nemščine na OŠ Igorju  Rainerju ter vsem 

sponzorjem projekta: Srednji šoli Josipa Jurčiča  Ivančna Gorica, Osnovni šoli Stična,  Turistični 

agenciji Palma in Občini Ivančna Gorica. 

Iskrena hvala vsem sodelujočim učencem in staršem dijakov, ki so bili pripravljeni sprejeti  nemške  

učence na svoje domove, se jim posvetiti in poskrbeli, da so se počutili v Sloveniji prijetno domače.  

 
Slovenistična ekskurzija po Tavčarjevi Visoški kroniki 
Vodja ekskurzije: Breda Kramar 
 

Za dijake 2. letnika smo organizirale pouk slovenščine v Škofji Loki po predhodno prebranem 

Tavčarjevem romanu Visoška kronika. Izpred šole smo se odpeljali ob 7.30, si vodeno ogledali Loški 

muzej na gradu, po kratki malici pa sprehod po Škofji Loki s poudarkom na prizoriščih iz romana, 

nato vožnja  na Visoko v Poljansko dolino in ogled notranjščine, spomenika in grobnice pisatelja I. 

Tavčarja. Odhod domov ob 13.10. 37 dijakov so spremljale profesorice Celarc, Kramar in Simonič. 

Cilji so bili doseženi, ekskurzija je lepo potekala. V Ivančno Gorico smo se vrnili ob 14.10. 

 
Ekskurzija za nadarjene v Avstrijo 
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Nadarjene dijake so na ekskurziji za nadarjene v Avstrijo 8. 6. 2017 spremljale Marjeta Šlajpah 

Godec, Maruša Potokar in Vesna Celarc. Dijaki so bili zadolženi za pisanje različnih besedilnih vrst in 

fotografiranje. Zbrana besedila je Vesna Celarc lektorirala, skupaj s profesoricama Marušo Potokar in 

Marjeto Šlajpah Godec izbrala najboljša, ki so bila objavljena na spletni strani šole in v Klasju. Izbrali 

smo tudi najboljšo fotografijo. 

 
Strokovna maturantska ekskurzija v Grčijo 

Spremljevalki: Mojca Saje Kušar in Maja Zajc Kalar 
 

V nedeljo, 27. avgusta 2017, smo se v zgodnjih jutranjih urah z avtobusom odpravili proti Italiji, 

natančneje proti pristanišču v Anconi. Tam smo se vkrcali na ladjo, se razdelili v kabine in se odpočili 

od dolge vožnje. Po večerji smo začeli s skupinsko animacijo – v treh naključno izbranih skupinah 

smo tekmovali v zabavnih igricah, kot na primer, posneti najbolj domiseln selfi, izdelati najboljši 

papirnati avionček in zaplesati grški ples. 

Zjutraj smo se izkrcali v pristanišču Igumenitsa in se podali na Meteoro – 'sredino neba'. Ena največjih 

in najpomembnejših skupin samostanov v Grčiji je zgrajena na naravnih skalah in vključena v 

Unescovo svetovno dediščino.  

Jame v bližini Meteore so bile naseljene že v prazgodovini. Najstarejša kamnita struktura, ki jo je 

naredil človek, je bila tam narejena pred 23.000 leti, verjetno kot obramba pred hladnimi vetrovi.  

V 9. stoletju so asketski menihi naselili Meteoro, bili so prvi po neolitiku, ki so živeli na tem področju. 

Živeli so na skalah na višini tudi do 550 metrov nad planino. Višina skupaj s klifnimi skalami je 

zagotavljala samoto za samotarsko življenje. Menihi so se srečevali samo ob nedeljah in posebnih 

dnevih za čaščenje in molitve. Leta 1344 je Athanasios Koinovitis pripeljal skupino vernikov iz 

gore Athos na Meteoro. Leta 1921 je kraljica Romunije Marija obiskala Meteoro in bila s tem prva 

ženska, ki je kadarkoli stopila v Veliki samostan Metereon. V dvajsetih letih 20. stoletja so bile v skalo 

vklesane stopnice in dodan je bil most z bližnje planote. Med drugo svetovno vojno je bilo mesto 

bombardirano in več umetnin je bilo ukradenih. Do danes se je ohranilo šest samostanov. Vsak 

samostan ima manj kot 10 prebivalcev. Samostani so sedaj turistična atrakcija. 

V mestecu Kalambaka pod Meteoro smo si malce oddahnili, pojedli kosilo ali pa se sprehodili po 

ulicah.  

Pot smo nadaljevali v Delfe, arheološko najdišče, ki po mitu sega v klasično obdobje antične 

Grčije (510-323 pr. n. št.). Mesto Delfi naj bi določil Zevs, ko je skušal najti središče svoje "babice 

Zemlje" (Ge, Gea ali Gaja).  

Starejši miti pravijo, da je bil Piton ali delfski orakelj (preročišče) na kraju, na katerem je bil 

pomemben orakelj že v predklasičnem grškem svetu, ker je bil izredno pomemben za čaščenje boga 

Apolona. Ta naj bi v tem kraju ubil zmaja Pitona, ki je tukaj ščitil popek Zemlje. Apolonov sveti kraj v 

Delfih je bil vsehelensko svetišče, v katerem so se vsaka štiri leta z začetkom leta 586 pred našim 

štetjem srečevali športniki z vsega grškega sveta na pitijskih igrah, enih od štirih vsehelenskih iger, 

predhodnic sodobnih olimpijskih iger. Zmagovalec je za nagrado dobil lovorjev venec, ki ga je 

slovesno odrezal z drevesa deček, ki je simbolno ponovno umoril Pitona. Delfi so se ločili od drugih 

iger po tem, da so gostili muzikos agon, glasbena tekmovanja. 

Zvečer je sledila diskoteka, naslednji dan pa ogled glavnega mesta. Podali smo se namreč v Atene. 

Dediščina klasičnih časov je v mestu še vedno prisotna s starodavnimi spomeniki in umetninami, na 

prvem mestu je Partenon, ključna priča zahodne civilizacije. V mestu je videti tudi spomenike iz 

rimskih in bizantinskih časov, pa tudi nekaj spomenikov iz otomanskih časov. Atene so mesto z 

dvema UNESCO-vima spomenikoma, to sta Akropola in srednjeveški samostan Dafni. Značilnosti 

sodobnih časov po ustanovitvi neodvisne grške države v letu 1834 v današnji prestolnici so med 

drugim grški parlament in Atenska trilogija, ki jo sestavljajo Državna knjižnica Grčije, Atenska 

univerza in Atenska akademija. Atene so bile gostitelj prvih sodobnih olimpijskih iger leta 1896, 108 

let pozneje pa so ponovno gostile poletne olimpijske igre 2004. V Atenah je Narodni arheološki 

muzej, v katerem je mogoče občudovati največjo zbirko predmetov iz grške antike na svetu, in tudi 

Novi muzej Akropole. 
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Sedil je ogled Korinstkega prekopa, ki povezuje Jonsko morje z Egejskim. Danes nima več velikega 

pomena, saj je neprehoden za večino sodobnih ladij. 

Pot smo nadaljevali do Epidavra, ki naj bi ga ustanovil Argolid Epidavrus in naj bi bil rojstni kraj 

Apolonovega sina Asklepija, zdravilca. Epidaver je znan po svojem svetišču, ki je približno 8 km iz 

mesta, in svojem gledališču, ki ga danes spet uporabljajo.  

Asklepejon (zdravilni tempelj) na Epidavru je bilo najbolj znano središče za zdravljenje v klasičnem 

svetu, kraj, kamor so šli bolni ljudje v upanju, da bodo ozdraveli. Če so želeli izvedeti, katero je pravo 

zdravilo za njihove bolezni, so morali preživeti noč v enkoimeteriji, veliki spalni dvorani. V sanjah naj 

bi jim bog svetoval, kaj morajo storiti, da bi ozdraveli. V svetišču so našli gostišče s 160 sobami. V 

okolici so tudi mineralni izviri, ki so jih uporabljali pri zdravljenju. 

Asklepij, najpomembnejši bog zdravilstva v antiki, je svetišču prinesel blaginjo, ko se je v 4. in 3. 

stoletju lotil uresničevanja programa za razširitev in obnovo monumentalnih stavb. Slava in blaginja 

sta se nadaljevali v helenističnem obdobju.  

Naslednji dan smo si ogledali Mikene. Mikenska akropola, ki z višine nadzira okoliška območja in 

ravnico, je bila zgrajena na točki, s katere je bil pogled na vse glavne povezovalne poti, ki vodijo 

po Peloponezu in proti celinski Grčiji. Mogočna utrdba je bila dom kraljeve rodbine in 

ljudstva Atridov. 

V drugem tisočletju pr. n. št. so bile Mikene eno glavnih središč grške civilizacije, vojaška utrdba, s 

katere so vladali velikemu delu južne Grčije. Obdobje grške zgodovine od okoli 1600 pr. n. št. do 

okoli 1100 pr. n. št. je mikenska doba ali obdobje mikenske civilizacije. 

Okoli leta 1150 pr. n. št. so s severa vdrli Dorci in opustošili Mikene. Ker je bila kultura zavojevalcev 

slabše razvita, se je z njihovim prihodom v Grčijo začelo obdobje grškega temnega veka. 

Ogledali smo si tudi grobnico kralja Agamemnona, antičnega grškega mitološkega kralja. V času 

svojega delovanja je kot mikenski kralj po več deset letih vojskovanja prisilil kraljestva Grčije v 

ohlapno zavezništvo. Menda naj bi se po bratovem pozivu odpravil zavzet Trojo, ki jo je poskušal 

uničiti že več kot deset let, in jo po slavni bitki, poznani tudi po trojanskem konju, osvojil. V bitki naj 

bi tudi izgubil brata Menelaja vladarja Šparte. Umorjen je bil po vrnitvi v Mikene. 

Končno smo se s trajektom zapeljali do otoka Zakyntos, kjer smo se po namestitvi v hotelu odpravili 

na peščeno plažo. Zvečer je sledila 'rdeča zabava' v enem od bližnjih klubov. 

Naslednji dan smo si ogledali glavno mesto Zakyntos in se z ladjico odpeljali do 'zaliva tihotapcev', 

kjer smo občudovali kristalno čisto morje. 

Zadnji dan je bil namenjen počitku, plavanju, kupovanju spominkov in pripravi na vrnitev domov ali, 

kot sva ga poimenovali spremljevalki, 'back to reality'. 

 

Projekti 
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF) – DRŽAVNO TEKMOVANJE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven 
 

Plesalci in plesalke latinskoameriških in standardnih plesov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  

so že enajst let zapored  državni prvaki na Šolskem plesnem festivalu. 

 »Odlični plesalci niso dobri zaradi svoje tehnike, odlični so zaradi svoje strasti,« je nekoč dejala 

ameriška plesalka, ki še vedno velja za eno izmed največjih umetnic 20. stoletja, Martha Graham.  

Plesalci latinskoameriških, standardnih in sving plesov  Srednje Šole Josipa Jurčiča se z njo 

popolnoma strinjajo. Učijo se  tehnike plesanja, so vztrajni, radi nastopajo in tekmujejo, predvsem pa 

so v plesu našli svojo strast in ljubezen. 

V torek, 11. 4. 2017, je potekal  v športni dvorani Gimnazije Celje-Center Šolski  plesni festival (ŠPF), 

državno prvenstvo, ki ga  za srednje šole Republike Slovenije organizirata  Zavod za šport RS Planica 

in Plesna zveza Slovenije. Tekmovali so trije plesni pari: Sara Koščak in Miha Šircelj, Karin Oven in 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Asklepij
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Miha Janežič ter Neža Novak in Nejc Bavdek. Najprej so se zavrteli v ritmih latinskoameriških plesov: 

zabavnega čačaja, energične sambe in poskočnega rokenrola. Sledilo je tekmovanje v standardnih 

plesih: angleškem valčku, fokstrotu in tangu. V latinskoameriških plesih so osvojili 3., 4. in 5. mesto, 

v standardnih plesih pa so že 11 let  nepremagljivi na vseh treh stopničkah. Državni naslov prvakov v 

standardnih plesih sta tudi letos ubranila lanskoletna državna prvaka  Karin Oven in Miha Janežič. 

Drugo mesto sta si priplesala Neža Novak in Nejc Bavdek, tretjega mesta pa sta se veselila letošnja 

maturantka Sara Koščak in Miha Šircelj. 

Fotograf in dijak naše šole Vid Topolovec Klemenčič, ki  pleše z Urško Maver v naši skupini,  je 

naredil čudovite posnetke  za spomin na ta veličastni dogodek, ko so skupaj preživeli čudovit dan, se 

prepustili glasbi in ritmu ter pri tem uživali. To pa je pri plesu vedno najpomembnejše.  

 
PROJEKT EUROSCOLA/EVROŠOLA  2016 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vsako leto pripravlja simulacije delovanja 

Evropskega parlamenta  za srednje šole v okviru Evrošole. Namen simulacij je spodbuditi dijake k 

večji državljanski participaciji in jim predstaviti možnosti sodelovanja v procesih demokratičnega 

odločanja. 

Evropski parlament že več let posebno pozornost namenja izobraževanju in osveščanju mladih o 

Evropski uniji, njenih institucijah, državah članicah ter njihovi politični ureditvi. Iz tega razloga je 

Evropski parlament začel izvajati program Evrošola, katerega namen je, da se mladi iz vse Evrope 

srečajo, se spoznavajo ter razpravljajo o svojih izkušnjah. Evropski parlament tako v obliki 

Evropskega mladinskega parlamenta izvaja redna srečanja dijakov iz 27 držav članic v Strasbourgu 

tako imenovano Evrošolo. Na enodnevni obisk Evropskega parlamenta je vsakokrat povabljenih okrog 

500 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: 

 spoznanje delovanja evropskih institucij, 

 razvoj zavesti mladih o njihovi vlogi pri oblikovanju Evrope prihodnosti, 

 spoznanje, da je potrebno vlagati v demokracijo in temeljne pravice, 

 mladim omogočiti, da izrazijo svoje mnenje. 

S simulacijami želijo dijakom predstaviti delovanje in odločanje Evropskega parlamenta, ki deluje kot 

edini neposredno izvoljeni organ v Evropski uniji in kot tak predstavlja steber demokracije in 

demokratičnih procesov širše evropske skupnosti.  

Dijaki naše šole so letos že drugič sodelovali na simulaciji in v ta namen posneli film o pomembnosti 

voda v našem ožjem in širšem okolju. 

Regijsko tekmovanje smo letos gostili na Srednji šoli Josipa Jurčiča, na žalost pa si izleta v Strasbourg 

letos nismo prislužili. Vseeno pa je bilo tekmovanje lepa izkušnja. 

 

ERASMUS PLUS 
Koordinator: Igor  Gruden 
 

V šolskem letu 2016/17 smo jeseni zaključili s projektom programa Erasmus Plus iz leta 2015, v 

okviru katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2016 v ltaliji v Vicenzi. V 

fazi diseminacije so jeseni 2016 pripravili ustrezne predstavitve in izdali tudi posebno številko Iskric. 

Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo internetno stran in za občinsko glasilo Klasje. 

Končno poročilo projekta je nacionalna agencija CMEPIUS zelo dobro ocenila. 
 

Za razpis Erasmus Plus 2017 smo februarja prijavili tudi nov projekt za junij 2018. Projekt smo 

pripravili z zunanjim partnerjem v Hirschaidu. Nacionalna agencija CMEPIUS je projekt sprejela, 

ravno tako ga bo sofinancirala in tudi ocenila ga je dobro. 
 

V juniju 2017 smo izvedli projekt iz l. 2016 in ga s skupino 7 dijakov realizirali  hkrati z delovno 

prakso v tujini, v Italiji v Bologni. Vsi cilji projekta so bili doseženi, udeleženci in naši partnerji pa 

zelo zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni. 
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Kontinuiteta izvajanja programa Erasmus Plus in prej Leonardo da Vinci trinajsto leto zapored 

zagotavlja praktično izobraževanje in pridobivanje dragocenih izkušenj dijakov v mednarodnem 

ekonomskem in kulturnem okolju, kar jim zagotavlja dobre kompetence na njihovi poklicni poti in 

osebni   razvoj, šoli pa izkušnje in ugled pri mednarodnem sodelovanju. 

 
NACIONALNI PROJEKT Rastem s knjigo 
Koordinator projekta: Jože Nosan 

 

V šolskem letu 2016/2017 je že sedmič 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. 

Desetega in enajstega maja smo z dijaki prvih letnikov obiskali oddelek Mestne knjižnice Grosuplje v 

Ivančni Gorici, kjer smo se seznanili s pomenom in delovanjem splošne knjižnice in pomenom branja 

leposlovja. Vsak dijak je prejel knjigo Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu. 
 

PROJEKT EKOŠOLA – mednarodni program 
Mentorji: Jelka Grabljevec, Simon Bregar in Dragica Volf Stariha 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sledili navodilom in ciljem Ekošole, ki so trajnostni, saj mora šola 

živeti v ekološkem duhu in biti vpeta v učne vsebine in način življenja na šoli.   

Izvedli smo naslednje projekte: Evropski teden zmanjševanja odpadkov, Slovenski tradicionalni zajtrk, 

Jaz, ti, mi za Slovenijo. Organizirali smo tudi številne zbiralne akcije, ki so imele povečini 

humanitarni namen. Zbirali smo:  

 odpadne plastične pokrovčke, 

 odpadne baterije, tonerje, kartuše in trakove,   

 odpadni papir. 

Uspešno vodimo šolsko vrtilnico in z ogledom izbranega filma z ekološko vsebino izobražujemo 

dijake. Ti vse šolsko leto s čistilnimi akcijami aktivno skrbijo za čisto okolico šole.  

Nadaljujemo z aktivnostmi 7 korakov, ki jih v zvezi z zeleno zastavo narekuje mednarodni program 

Ekošola.  

 

PROJEKT JOSIP JURČIČ IN NJEGOV ČAS 
Vodja projekta: Aktiv SLO 
 

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

vseslovenski Jurčičevi poti v soboto, 4. 3. 2017, 9. 3. pa 5-urni projekt za 2. a in b v okviru SLO, 

ZGO, SOC in EKO. Po poročanju pri teh urah so dijaki rešili preverjanje znanja, pri SLO so v 

nadaljevanju posamezniki še oblikovali referate in izvedli samostojne govorne nastope, ti so pridobili 

tudi oceno. 

 
PROJEKT GOGA, ČUDNO MESTO  
Vodja projekta: Aktiv SLO 
 

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

PSI. Marjan Gorišek je predstavil Sigmunda Freuda in njegovo psihoanalitično raziskovanje 

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

motive in literarne osebe iz drame Dogodek v mestu Gogi, o ozračju in občutju Goge, o grotesknosti, 

ideji in vplivu na bralca. Iz tega domačega branja in projekta so dijaki v kombinaciji z drugimi 

domačimi branji pisali esejsko šolsko nalogo. 

 



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

 

Letno poročilo 2016/17 53 

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA  
Vodja projekta: Jelka Grabljevec 
 

V okviru projekta Zdrava šola smo v šol. letu 2016/17 skrbeli za zdrav življenjski slog tako, da smo 

vzpodbujali dijake h gibanju v naravi in k zdravim  prehranjevalnim navadam (delavnice in 

predavanja). Celo leto smo vzpodbujali socialne in državljanske kompetence ter poudarjali pomen 

duševnega zdravja za celosten razvoj mladega človeka. Dijake smo usposabljali za učinkovito in 

konstruktivno delovanje v socialnem in poklicnem življenju. Poskrbeli smo za ločeno zbiranje 

odpadkov. Izvajali smo tudi projekt Simbioza in tako poskrbeli za povezovanje mlajše in starejše 

generacije ter razvijanje dobrih medsebojnih odnosov. 

V okviru programa ekovrtnarskega krožka smo se seznanili z ekološko pridelavo hrane in vzgojili 

nekaj sadik zelenjave in dišavnic, ki smo jih porabili v šolski kuhinji. 

 

SIMBIOZA 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec 
 

Simbioza je vseslovenski medgenarcijski projekt e-učenja, pri katerem so poglavitno vlogo prevzeli 

mladi prostovoljci. Letošnja izvedba je potekala med 8. marcem in 5. aprilom 2017, in sicer od 11. ure  

do 12.30. Zaradi strokovne ekskurzije dijakov je bila delavnica 29. 3. prestavljena na 12. 4. 2017. 

Prijavilo se je 15 tečajnikov, ki so delavnice zelo vestno obiskovali.  Na šoli je bil mentor projekta 

Darko Pandur, koordinatorica pa Marjeta Šlajpah Godec. Že jeseni smo načrtovali tudi simbiozo giba, 

za katerega žal ni bilo prijav. Mladi prostovoljci so zaupano nalogo izpeljali odlično. Sodelovali so: 

Domen Benčina, Erik Jere, Patricija Kastelic, Klara Lampret, Hana Mulalić, Miha Šircelj, Sara Vehar, 

Simon Babnik, Gašper Groznik, Miha Janežič, Blaž Kuster, Lenart Lavrih, Valentin Pavšek, Žiga 

Rapuš, Michelle Vidovič, Anamarija Virant in Nika Žlajpah. Vsi tečajniki in prostovoljci so prejeli 

potrdilo o sodelovanju. 

Naša šola je že četrto leto zapored prejela naziv Simbioza šola. Prejeli smo ga na zaključni prireditvi 

7. junija 2017 na Vrhniki. 

 

Natečaji 
 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU 
Mentorici: Maja Zajc Kalar in Mojca Saje Kušar 
 

Haiku je trivrstična pesniška oblika japonskega izvora. Danes velja za najbolj razširjeno pesniško 

obliko na svetu. Njena forma je kratka, po drugi strani pa filozofska, intuitivna, vsebinsko globoka, 

idealna duhovna hrana za sodobnega človeka, ki marsikdaj nima časa opaziti sebe, svojih resničnih 

potreb, drugih. 

V Cankarjevem domu je bila v torek, 11. aprila 2017, svečana podelitev nagrad 17. srednješolskega 

natečaja za najboljši haiku. Kot vsako leto so se ga udeležili tudi dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča in 

prejeli nagrade za svoje male pesniške mojstrovine. 

Haiku kot najkrajša in najčistejša oblika poezije je le navidezno enostavna. 'Bistvo je očem nevidno,' 

pravi Mali princ in prav tako bi lahko rekli tudi za pesnjenje haikujev. Ta mora v bralcu vzbuditi sliko 

avtorjevega dogodka, nato pa v njem dozoreti v enako ali drugačno predstavo. Tudi čustvo, ki izhaja iz 

posameznega haikuja, naj ne bi bilo neposredno poimenovano, pač pa ga mora bralec izluščiti sam. 

 

Nagrajena haikuja v angleškem jeziku 
 

A good book 

I read it all the time 

No one understands. 

Barbara Glavan 

There was caviar, 

red ball gown, tiara, 
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lots of things unsaid. 

Lucija Zaletelj 

Nagrajeni haikuji v španščini 
Todo descansa 

La naturaleza gris 

Y mi corazón. 

Danijela Slana 

Las mariposas, 

Libres y delicadas 

Como tu alma. 

Danijela Slana 

Mar desde lejos, 

numerosas estrellas, 

más te miro a ti.  

Katja Markovič 

Nagrajena haikuja v nemščini 
 

Liebe ist schwierig… 

Blume braucht Wasser und Luft 

Für bunte Blüten. 

Lara Miklavčič 

Schwein hat gegessen 

Ein Mann kommt mit dem Messer 

und geht mit Würsten. 

Gašper Herman 
 

Čeprav je dandanes svet preplavljen z virtualnostjo in mediji, se zdi, da je pisanje haikujev, majhnih 

trivrstičnih liričnih oblik z natančno predpisanim številom zlogov, še vedno aktualno. Živimo hitro, 

zato toliko bolj pogosto iščemo nišo, kjer si lahko odpočijemo od posledic sodobnega sveta. Ne 

preseneča, da postaja pisanje haikujev v nekaterih državah del šolskega kurikuluma in da ga ponujajo 

tudi na različnih evropskih univerzah kot obvezni del seminarjev kreativnega pisanja. Dijaki se s to 

pesniško obliko srečujejo tudi na naši šoli. 

 

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2016/17 – SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 
Mentorica:  Mojca Saje Kušar 
 

Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča se že skoraj tradicionalno udeležujemo natečaja Evropa v šoli, ki 

mlade spodbuja, da razmišljajo o odnosu do Evrope in sveta ter s svojim videnjem in željami opozarja 

na težave, s katerimi se soočamo vsi na svetu. 

Ne živimo pa samo v enem svetu. Živimo v veliko majhnih svetovih. Lahko si jih izmislimo tudi sami. 

Lahko v njih ni nikogar razen nas ali pa so v njem samo tisti, ki jih vanj povabimo. Prav zagotovo pa 

čisto vsi živimo v dveh svetovih.  

Živimo v svetu, kjer žičnate ograje zarežejo v ljudi, ki hočejo pobegniti iz nečloveških razmer, in jih 

vrnejo nazaj. V strah, lakoto, brezup in v smrt. V svet, kjer ob mejah taborijo otroci kot vi, ne da bi 

vedeli, ali bodo še kdaj videli prijatelje ali celo svojo družino, se brezskrbno igrali in spali v pravih 

posteljah. In ne vedo, zakaj je tako, zakaj jim je to storila vojna odraslih. Vedo samo za strah in 

sovraštvo svojih staršev.  

In živimo v svetu, kjer so meje odprte, kjer te tujec gostoljubno povabi v svoj dom in ti ponudi, da ga 

deliš z njim. Kjer ti pomagajo, če se izgubiš. Kjer ti pokažejo, kaj vse je lepega in dobrega pri njih in ti 

napolnijo srce z novo lepoto in glavo z novim znanjem. Svet, v katerem je varno tudi za vrati tvojega 

doma, v sosednji ulici, v sosednjem mestu in v drugih deželah.  

Živimo v svetu, kjer sestradani, mučeni in bolni psi brskajo po smetnjakih v strahu, od kod bo spet kaj 

priletelo, medtem ko se kje v bližini mačka bogatašev zmrduje nad najbolj finim zrezkom. In živimo v 

deželi, kjer dobri ljudje najdejo trpeče živali in jim z ljubečim dotikom zacelijo rane v duši in na 

telesu, jim poiščejo dom, kjer radostni in hvaležni preživijo preostanek življenja.  



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

 

Letno poročilo 2016/17 55 

Živimo v svetu, kjer otroci še vedno ždijo, votli od lakote in negibni, v svetu brez upanja in sanj. 

Medtem pa nekaj kilometrov stran v bogatem letovišču nekdo naveličano brska po krožniku z jedjo, ki 

je tako draga, da bi lahko nahranili celo otrokovo vas.  

In živimo v svetu, kjer ljudje pridejo v to vas, prinesejo hrano, zdravila in vse potrebno, da naučijo 

otroka in njegove starše, kako si pridelati najnujnejše za preživetje tudi tam, kjer nič ne raste. Kako 

vstati in se spet smejati.  

Živimo v svetu, kjer se vali gost smrdljiv dim in hodijo ljudje naokrog z maskami, da se ne zadušijo, v 

svetu, kjer umirajo gozdovi, tečejo umazane in prazne reke, umirajo čebele in izumirajo živalske vrste, 

o katerih boste lahko svojim otrokom samo še pripovedovali. V svetu, kjer na črnih obalah utripajo 

umirajoče ribe in se opotekajo galebi, obliti z nafto in katranom v smrtnem boju.  

In živimo v svetu, kjer tečejo prosojne reke, nad katerimi radostno švigajo srebrne ribe, kjer ptice 

letajo visoko nad zelenimi gorami in modrimi jezeri, kjer otroci razposajeno čofotajo po čistem morju 

in nabirajo školjke ter z zmajem tekajo po velikem travniku. In glej, na njem rastejo tudi cvetlice vseh 

barv in mah v gozdu je svež in dišeč. 

Letošnji natečaj je potekal pod naslovom Svet, v katerem želim živeti. Sodelovalo je več kot 5.000 

otrok, ki so svoje poglede lahko izrazili v literarni, likovni, fotografski ali videoobliki. 

Zelo veseli in ponosni smo, da je naša dijakinja Neža Kralj prejela 3. nagrado na državnem nivoju v 

kategoriji videonatečaj. Nagrado je prejela na slovesni podelitvi iz rok predsednika Odbora za zadeve 

Evropske unije Kmala Izidorja Shakerja. Njen video si lahko ogledate na spletni strani Srednje šole 

Josipa Jurčiča. 

 

NATEČAJ JUNAKI NAŠEGA ČASA 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

Dobrota nima meja, je človekova vrednota in dolžnost, da bo vsem na svetu boljše. Zato je napisati 

nekaj besed o dobrih delih, o dobroti toliko pomembneje, saj danes v časopisih in drugih medijih 

poslušamo o veliko neprijetnih doživetjih, ki nas ne peljejo v boljši jutri.   Prostovoljec je tisti, ki 

nesebično daje svoje znanje, spretnosti, veščine v prostem času  tistemu ali tistim, ki to potrebujejo. 

Prostovoljec je odprto bitje v smeri osebnih odnosov in s tem je tudi kulturno bitje. Prostovoljec pa ni 

odprt samo do človeka, temveč do vsega, kar ga obdaja.    

Ena od organizacij, ki se v Sloveniji ukvarja s prostovoljstvom in opazi posameznike, ki svoj prosti 

čas in nesebičnost namenijo drugim, je Slovenska filantropija. Aktivni državljani se ne rodimo, ampak 

smo v tem duhu (lahko) vzgajani in izobraženi. Veliko vlogo igra šola, saj mladostniki preživijo 

dobršen del vsakdana v prostorih šole. Zato nam ni vseeno, kakšne vrednote in kompetence lahko 

razvijejo.  

Slovenska filantropija  je meseca maju 2017 podelila nazive za odlično organizirano prostovoljstvo v 

vzgoji in izobraževanju osnovnim in srednjim šolam ter letos prvič tudi dijaškim domovom. Z 

natečajem JUNAKI NAŠEGA ČASA vabijo pedagoške delavce, da v svoje delo z otroki in 

mladostniki vključujejo prostovoljstvo kot vrednoto in pristop k sodelovanju, medsebojnemu 

spoštovanju, razvijanju empatije, sprejemanju različnosti, medgeneracijskemu sodelovanju ter 

osebnostni rasti mladih v najboljšem pomenu besede. 

Na Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici je prostovoljstvo prisotno že vrsto let, saj na šoli 

spodbujamo medsebojno spoštovanje, nenasilje, zagotavljanje človekovih pravic in upoštevanje 

demokratičnih vrednot. S prostovoljstvom na šoli se ukvarja več mentorjev. Dijaki prostovoljci 

obiskujejo starejše, pomagajo pri učenju drugim dijakom, izvajajo akcije zbiranja papirja in drugih 

materialov ter s tem širijo ekološko ozaveščenost. Z zbranimi sredstvi pomagajo posameznikom v 

okolju, ki se znajdejo v stiski. V zbiralne in ekološke akcije je vključenih večina dijakov, aktivnih 

prostovoljcev na šoli pa je letos 39. Skupaj so opravili 521 ur prostovoljskega dela. 

Veseli in ponosni smo, da smo v letošnjem šolskem letu že drugič dobili naziv Junaki našega časa kot 

šola (ena izmed dveh srednjih šol v slovenskem merilu), še posebej pa smo veseli častnih nazivov, ki 

so jih prejeli naši dijaki kot posamezniki, ki so prostovoljstvu namenili največ ur svojega prostega 

časa. To so bili Neža Kralj, Erik Jovanović in Tine Likovič. Prav tako je naziv prejela naša šola. 

Čestitamo za naziv in vam želimo še veliko pozitivne energije! 
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NATEČAJ "ZGODBA IZ ŠESTIH BESED " V OKVIRU DNEVA  JEZIKOV 2016 
Mentorici: Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar 
 

Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski 

dan jezikov. Po vsej Evropi se 800 milijonov Evropejcev, ki živijo v 47 državah članicah Sveta 

Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi 

Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za 

doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in hkrati predstavlja ključno sestavino bogate kulturne 

dediščine naše celine. 

Namen evropskega dneva jezikov je občane ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, 

spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje. 

Letos smo se na pobudo mednarodnega društva učiteljev angleščine kot tujega jezika udeležili 

natečaja z naslovom Zgodbe iz šestih besed. Včasih je manj več. Se strinjate? Namen natečaja je bil 

spodbuditi nabrušene jezike, da sestavijo zgodbice le v šestih besedah. Izziv je bil popularen tudi v 

preteklosti, saj je na to temo eno najboljših zgodb vseh časov ustvaril že Ernest Hemingway. 

Nastalo je nekaj zanimivih in originalnih izdelkov, ki smo jih poslali na natečaj IATEFL. 

NATEČAJ SLOVENSKE KARITAS '' IZBERI PRAV. BODI Z MANO.'' 
Mentorica: Maja Zajc Kalar 
 

Do 16. 4. 2017 je potekal natečaj Slovenske Karitas ''Izberi prav. Bodi z mano.'' Z izdelki (pesem, 

zgodba, ppt-predstavitev, risba) so sodelovali: Manca Jeršin, 1. d (3. nagrada natečaja); Nika Škoda, 

Laura Sila in Kaja Smrekar (vse 1. b), Nika Bregar, 1. a, Uroš Grandovec, 4. b, in Rok Omejec, 3. b. 

Vsi dijaki so bili nagrajeni.  

Tema izdelkov je razmišljanje mladostnikov o tem, kdo v njihovo življenje vnaša veselje, kje se 

počutijo sprejete, katere aktivnosti jih veselijo. Želimo jih spodbuditi k razmišljanju o bogastvu 

medsebojnih odnosov, ki je nasprotje razdiralnim učinkom alkohola. Odločitev za bližnjega, šport, 

glasbo … je prava izbira, ki nas spodbuja, da alkoholu rečemo ne. V literarne izdelke dijaki lahko 

vključijo tudi  stiske ljudi, ki jih poznajo in trpijo zaradi nasilja, nesreč in bolezni, ki so posledice 

alkohola. Vsi izdelki dijakov so bili nagrajeni.  

 

Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizator ID: Anton Brčan 
 

Realiziran je  bil obvezni del interesnih dejavnosti v izvedbi šole in tudi vsebine, povezane s 

programom. Celoten obseg vseh ur za vsa štiri leta znaša 352 ur, največ jih je predvidenih za prve 

letnike, kar 128 ur. Največ ur v obveznem delu je namenjenih športnim dnevom in kulturnim 

dejavnostim, pri vsebinah, ki so povezane s programom, pa strokovnim ekskurzijam. 
 

V preteklem šolskem letu smo prvič izvedli strokovno ekskurzijo za vse dijake ekonomskega 

programa, saj je vseh skupaj ravno za en avtobus. Ekskurzija v Koper v jesenskem času se je izkazala 

kot izjemno primerna, tako po  strokovni kot pedagoški strani. Obiskali smo transportni podjetji Luko 

in Interevropo, obiskali Krajinski park Škocjanski zatok in si ogledali staro mestno jedro. 

Druga ekskurzija pa je bila organizirana v juniju za prva dva letnika. Obiskali smo družinska podjetja 

v Ivančni Gorici, tudi to je bila novost in tudi ta ekskurzija je za dijake zelo primerna in poučna. 
 

Aktiv učiteljev športne vzgoje je organiziral načrtovane športne dneve in druge športne dejavnosti 

(šola v naravi, maturantski ples). 
 

Drugi pomembnejši dogodki v okviru interesnih dejavnosti pa so bili: 
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a) Spoznavni dan za vse prve letnike v Čateških toplicah v okviru športnega dneva. Dijaki se s 

pomočjo družabnih iger spoznavajo med seboj, tako da jim je prehod na srednjo šolo čim lažji. 

Izveden je bil v septembru 2016. 

b) Dijaki 1. d so bili v šoli v naravi od 21. 6.  do 23. 6. 2017 v Kočevju, kjer so bile izvedene   

načrtovane športne in naravoslovne aktivnosti po programu CŠOD (veslanje s kanuji, 

spoznavanje pragozda, spoznavanje mesta Kočevje). 

c) Vsi dijaki so se udeleževali kulturnih dogodkov in proslav na šoli.  

d) Dijaki prvega letnika so  z učiteljem Darkom Pandurjem obiskali sejem elektronike v 

Ljubljani. 

e) Za dijake prvih letnikov je bil organiziran projektni dan spoznavanja zgodovinskih in 

kulturnih znamenitosti Stične z okolico  (Vida Hočevar). 

f) Za dijake zaključnih letnikov je bila organizirana predstavitev fakultet na šoli (Marjeta 

Šlajpah). 

g) Za prve letnike je bil organiziran ogled knjižnice v Ivančni Gorici (Jože Nosan). 

h) Z metodami učenja je dijake prvega letnika seznanjala psihologinja Marjeta Šlajpah Godec. 

i) Zdravstvene vsebine sta za prvi in tretji letnik izvedla Boris Osolnik in Jelka Grabljevec. V 

okviru teh vsebin sta bila prvi in tretji letnik tudi na zdravniškem pregledu v ZD Ivančna 

Gorica. Dijaki četrtega letnika pa so bili deležni predavanja o prometni varnosti in o pomenu 

krvodajalstva. Nekateri so se krvodajalske akcije udeležili tudi kot aktivni darovalci. 

j) Za dijake prvega in drugega letnika sta Jelka Grabljevec in Boris Osolnik pripravila  

naravoslovni dan v okolici šole z različnimi vsebinami. 

k) Vsi razredi so opravili  dolžnost čiščenja okolice šole. 

l) Del dejavnosti pa so dijaki izvedli prosto. 

 

Šola v naravi za 1. letnik ET 
Spremljevalec: Anton Brčan 
 

Dijaki 1.d (ekonomski tehnik) so se s spremljevalcem, razrednikom Antonom Brčanom, udeležili 

tridnevne šole v naravi v CŠOD Jurček v Kočevju. Potekala je od 21. do 23. junija. Realizacija ur je 

del interesnih dejavnosti. 
 

Dejavnosti v šoli v naravi smo si izbrali iz pestrega nabora aktivnosti, ki jih ta dom ponuja. Poudarek 

je bil na naravoslovju in športu. 
 

Prvi dan smo se po namestitvi in kosilu odpravili po mestu Kočevje. Posebnost tega doma je, da leži v 

mestu, v delu, ki ga domačini imenujejo Gaj. Zraven doma so še srednja in osnovna šola, vrtec, nova 

športna dvorana in drugi športnorekreacijski objekti. V tej prvi vsebini, ki se imenuje Mesto se 

predstavi, smo spoznali mestno središče, zgodovino mesta in se potem odpravili na pohod v bližnjo 

okolico do Kočevskega jezera, ki smo ga tudi »preizkusili«, kar je bilo zaradi vročega vremena še 

posebej prijetno. 
 

Drugi dan smo obiskali Rajhenavski pragozd, spoznali zgodovino nemških kočevarjev in videli 

zapuščene nemške vasi. Krožna učna pot nas je pod vodstvom biologa Jureta navdušila. Izkušnja 

bivanja v popolnoma divji in nedotaknjeni naravi je bila za vse nas nova in zares posebna. Popoldne 

pa smo izkoristili za spoznavanje rastlin in živali na učni poti Rožni studenec, čisto na koncu pa smo 

spet izkoristili bližino jezera in možnost osvežitve v njem. 
 

Po večerji smo se skupaj z osnovnošolci iz Šmartnega ob Paki odpravili do osrednjega mestnega trga 

in na odru za poletne prireditve izvedli kratek program in podelili spričevala. Pri tem smo poželi kar 

nekaj odobravanja in aplavza mimoidočih in gostov bližnjih lokalov.   
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Tretji dan smo bili športno naravnani. Z dvema velikima kanujema smo veslali po reki Rinži, nato pa 

smo se preizkusili še v natančnosti v streljanju z lokom. Po kosilu pa smo se polni novih izkušenj, 

znanj in dobre volje odpravili domov in na zaslužene počitnice. 

 

 
Obvezne izbirne vsebine 

Program gimnazija 
Organizator OIV: Franci Grlica 

 

Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v 

drugačnem  obsegu ur, kot je bilo predvideno.  

V nadaljevanju navajam dejavnosti, razdeljene v sklope A (vsebine, obvezne za vse), B (vsebine, 

obvezne za tip gimnazije) in C (prosta izbira), ki smo jih realizirali v letošnjem šolskem letu: 

 

 

 

 

 

 

 

 
VSEBINE 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

A DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST DEJAVNOST 

Državljanska 

kultura 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli 

Kult. prireditve in 

proslave na šoli
  

Kult. prireditve in  

proslave na šoli 

  Evropske vsebine 

(obisk Narodne 

galerije in CD) 

Študij na Kitajskem Študij na Kitajskem 

Knjižnična 

inform. znanja 

Knjižnična vzgoja, 

vključno z obiskom 

NUK ter Semeniške 

knjižnice 

- Izdelava referatov… za 

ekskurzije… 

 

- 

Kult.-umetniške 

vsebine 
- - - Maturantski ples 

 

 Pričnimo praznični 

december 

Pričnimo praznični 

december 

Pričnimo praznični 

december 

Pričnimo praznični 

december 

Športni dnevi Športno-spoznavni 

dan v Termah Čatež 

 

Jurčičev pohod 

 

Zimski športni dan 

 

Adrenalinski park 

Bohinj 

 

 Zimski športni dan  

 

- - - 

 Športne igre –  pohod 

 

Športne igre –  pohod 

 

Športne igre – pohod 

 
- 

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdr. pregled Šola v naravi – 

športni teden – 

preživetje v naravi 

Zdr. pregled 

 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

 »Varna izbira za 

odgovorno spolnost« 

Šola v naravi –  

»Zdrava prehrana« 

 - 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

- Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

- - 

 - Topla afriška srca 

 

- - 

B 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 
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Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

likovnega 

področja 

- likovna oprema; 

prireditev v šoli  

 

- - - 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

glasbenega 

področja 

- 

 
- - - 

C     

Obvezna 

ponudba šole 

Učenje za učenje 

 

- 

 

Maturantska 

ekskurzija  (priprava) 

Učenje za učenje
 

 

 Ekskurzija v  

Prekmurje 

Šola v naravi  

 

Maturantska 

ekskurzija (izvedba) 

Maturantska eksk. 

(izvedba) 

 ekskurzija: Trst Naravoslovni dan: 

Strunjan 

ekskurzija: Štajerska - 

Povsem prosta 

izbira dijaka 

Prosta izbira 

v  šoli ali izven nje 

je vključevala tudi 

teme  

iz dramsko-

gledaliških, 

glasbenih,  

likovnih in gibalnih  

področij: 

dramski krožek,  

 

pevski zbor, 

rokomet… na šoli 

in izven nje. 

Šola v naravi za druge letnike gimnazijskega programa 
Spremljevalca: Matko Peteh in Irena Mori 
 

Programa Šola v naravi v domu CŠOD Fara se je od 15. 5. 2017 do 19. 5. 2017 udeležilo 39 dijakov 2. 

letnika gimnazije. Odsotna je bila samo ena dijakinja. 

Dijake sta spremljala razrednika obeh oddelkov Irena Mori, 2. a, in Matko Peteh, 2. b. 

Dijaki so vsak dan sodelovali v različnih dejavnostih, ki so bile povezane z naravoslovnimi, 

družboslovnimi ali športnimi vsebinami. Organizirane so  bile tako v dopoldanskem in popoldanskem  

času kot tudi zvečer.  Med najzanimivejše zagotovo sodijo naslednje: Fara z okolico, slap Nežica, reka 

Kolpa in površje ob njej, rafting, adrenalinski park, zipline, ogled muzeja Kaštel Zrinskih, življenje v 

Kostelu nekoč in danes. 

Dijaki so bili pohvaljeni za lepo vedenje, upoštevanje navodil, vzorno sodelovanje na dejavnostih, lep 

odnos do pedagoških delavcev in ostalega osebja, vestno dežuranje v jedilnici (priprava miz, 

razdeljevanje obrokov, pospravljanje), vzdrževanje reda in čistoče v sobah. Petdnevno druženje je bilo 

poučno, zabavno, sproščujoče, zanimivo, adrenalinsko, zato nam bo vsem ostalo v lepem spominu. 

 

Gledališki abonma v Drami  
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar 
 

Dejavnost je potekala celo šolsko leto za dijake in profesorje, ki so želeli obiskovati gledališče in se v 

septembru prijavili organizatorici Bredi Kramar na abonma. Sodelovalo je 22 dijakov in profesorjev. 

Dijak je abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavljal pri prostoizbirnih urah OIV. Izbirali 

so samo abonma v Drami, in sicer je dijaški abonma imel pet predstav, ki so bile razporejene od 

ponedeljka do četrtka ob 19.30: Disident Arnož in njegovi (Jančar) Merlin ali Pusta dežela (Dorst), 

Vojna in mir (Tolstoj), Antigona  (Sofoklej),  in uprizoritev po izbiri. Dijaki imajo 30-odstotni 

popust, cena abonmaja pa je odvisna od mesta sedeža  (od 52 do 23 evrov).  

Na vse gledališke predstave so dijaki predhodno vsaj deloma pripravljeni (glede vsebine in žanra). Po 

gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi organizatorica abonmajev Breda 

Kramar. Za prevoz na predstave poskrbijo dijaki sami oz. njihovi starši.  

 
Organizacija ogleda gledališke predstave 
Organizatorica: Vesna Celarc 
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V letošnjem šolskem letu so si dijaki obeh oddelkov 1. letnika gimnazije v petek, 3. 2. 2017, ogledali 

predstavo Antigona v SNG Drama v Ljubljani. Za večino je bilo to prvo srečanje z osrednjim 

slovenskim gledališčem, na tragedijo pa so bili pripravljeni, ker je bila nadgradnja obravnave pri 

pouku književnosti in v povezavi z LUM. 

 

Spoznavno-športni dan za prve letnike 
Kooridnator: Simon Bregar 
  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da spoznavni dan dijakov vseh oddelkov 1. letnika 

združimo s prvim športnim dnevom. Tako smo se v četrtek, 8. septembra, namenili v Čateške toplice. 

Napovedano je bilo lepo vreme in vremenoslovci se niso zmotili.  

Učitelji spremljevalci smo skupaj z dijaki preživeli lep in pester spoznavno-športni dan. Z dijaki smo 

opravili preverjanje znanja plavanja in medoddelčno štafetno tekmo v plavanju. Vsi oddelki so se s 

svojim znanjem plavanja izkazali. Program smo nadaljevali s turnirjem v odbojki na mivki, s tekmo v 

vlečenju vrvi, nato pa smo preverili tudi matematično-logično znanje najbolj »brihtnih glav« v 

posameznem oddelku. Na koncu je vsak oddelek pripravil še svojo predstavitveno točko, pri kateri so 

sodelovali prav vsi dijaki. Vsa tekmovanja in preizkuse smo točkovali oz. ovrednotili. Tekmovanje 

smo poimenovali Čateški mnogoboj. 

Na koncu je bila v zelo napetem spoznavno-športnem mnogoboju najuspešnejša ekipa iz 1. b, vendar 

sta se je izkazala tudi druga dva oddelka, zato sta zaslužila čestitke.  

Dijaki so imeli tudi nekaj časa zase, da so se kopali in družili.  Dan je minil hitro in brez zapletov, tako 

dijaki kot profesorji spremljevalci pa smo bili na koncu zadovoljni, kar pomeni, da je bil naš cilj 

dosežen.  

Prostovoljno socialno delo 
Mentorica prostovoljnega socialnega dela:  Marjeta Šlajpah Godec 
 

Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno 

socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje. 26. septembra 2016 so nas obiskale tri stanovalke 

doma in njihova socialna delavka. Dijakom prvih letnikov so predstavile življenje in delo v domu. 

Dijaki so do obiskovalk izkazali spoštljiv odnos.  Za prostovoljno delo so se odločile štiri  dijakinje: 

Nika Bregar, Barbara Budisavljević, Zala Kanc in Barbara Glavan, ki so enkrat tedensko obiskovale 

stanovalce doma. Na zaključnem srečanju 28. 6. 2017 so prejele pohvalo in priložnostno darilce. 

 

Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali štirikrat. 

Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti.  Izpeljana je bila akcija zbiranja denarja 

za obnovo dijaške sobe. 

Konec septembra je dijaška skupnost izpeljala volitve za dijaške člane organov šole. 

Decembra je bila izvedena akcija zbiranja prostovoljnih prispevkov ob smrti sina našega priljubljenega 

učitelja. Zbranih je bilo 362,45 evra. Večji del tega zneska, 360,45 evra, so dijaki namenili Zvezi 

prijateljev mladine Slovenije. 

Spomladi smo izvedli izbor kandidatov šole za projekt Najdijak 2016. Izbrali smo kandidatko za 

najdijakinjo in kandidata za najdijaka. To sta bila Tjaša Miklavčič in Žan Podvršnik. Predstavniki 

dijakov so soglasno izvolili Niko Žlajpah za članico sveta šole. 

Preko organizacije dijaške skupnosti  so se izvedle tudi vse dejavnosti Ekošole. 

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec 
 

Projektna skupina za delo z nadarjenimi dijaki v sestavi Milan Jevnikar, Maruša Potokar, Marjan 

Gorišek in Marjeta Šlajpah Godec je na začetku šolskega leta izdelala okvirni akcijski načrt. Na šoli 

vodimo evidenco o prepoznanih nadarjenih v osnovni šoli.  Šolska svetovalna delavka že ob vpisu od 

dijakov pobere izpolnjene obrazce. Od novincev je Poročilo učenca o področjih prepoznane 
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nadarjenosti, dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli oddalo 18 dijakov iz programa gimnazija, kar 

predstavlja 41,9 % populacije. Nihče se ni odločil za individualiziran program.  Med dijaki nismo 

evidentirali novih nadarjenih   

Nadarjeni dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti, se pripravljali in sodelovali na številnih 

tekmovanjih ter natečajih.  V petek, 21. 10.2016, smo za zainteresirane dijake organizirali ogled 

razstave Nikola Tesla – človek prihodnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

Za dijake, ki so bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni in za dijake, ki so v letošnjem šolskem 

letu dosegli vidne rezultate, smo 8. junija 2017 izvedli strokovno ekskurzijo na avstrijsko Koroško 

(Hiša eksperimentov – Celovec – Opičja gora), in sicer so dijaki plačali stroške prevoza, vstopnine pa 

smo krili iz šolskega sklada. Ekskurzija je zahtevala aktivno sodelovanje dijakov.  

 

Zbiranje zamaškov za  Lindo 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec 
 

Še vedno sodelujemo v akciji  zbiranja zamaškov za Lindo. V večnamenskem prostoru imamo zaboj 

za zamaške, ki se konstantno polni. V letošnjem letu smo zbrane zamaške izročili staršem dvakrat.  

Glede na dober odziv smo se odločili, da bo zbiranje zamaškov naša stalna akcija.  

 

Svetovni dan boja proti AIDS-U 
Sodelujoči: Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar in Boris Osolnik 
  

Prvega decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Prvič je postal ta datum pomemben leta 

1988, ko ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za svetovni dan boja proti aidsu. Danes je 

ta dan pomemben, saj nas združuje v boju proti aidsu oziroma hivu, je dan, na katerega lahko 

pokažemo našo podporo osebam, ki živijo s hivom, in se spomnimo na vse, ki so zaradi aidsa umrli. 

Na NIJZ-ju ocenjujejo, da v Sloveniji živi s hivom manj kot ena oseba na 1.000 prebivalcev, 1/3 jih ne 

ve, da so okuženi, kar nas po podatkih UNAIDS in Svetovne zdravstvene organizacije še vedno uvršča 

v kategorijo držav z nizko stopnjo epidemije. Kljub temu pa hiva in možnosti okužbe z njim ne gre 

podcenjevati. V letošnjem letu je bilo novoodkritih okužb s hivom do 22. 11. 2016 že 56, kar je največ 

do danes. V 43 % (podatek za 2016, v preteklih letih se je odstotek gibal med 42 % in 63 %) so te 

novoodkrite okužbe pozne diagnoze, kar je slaba novica za osebo s hivom, ker je zdravljenje toliko 

bolj učinkovito, če je okužba zgodaj odkrita.  

Globalno se ocenjuje, da živi s hivom 34 milijonov ljudi. Kljub temu da so virus odkrili šele leta 1984, 

je za posledicami hiva ali aidsa do danes umrlo že več kot 35 milijonov ljudi, zaradi česar je hiv ena 

najbolj uničujočih pandemij, ki jih poznamo. Žal ima še vedno premalo ljudi dovolj informacij o 

hivu/aidsu, kako se ustrezno zaščititi pred okužbo, kakšen je napredek na področju zdravljenja, ne 

pozna novih možnosti za zaščito, da ne omenjamo stigme in diskriminacije, ki še vedno ostajata zelo 

močni.  

Prav zato ostaja svetovni dan boja proti aidsu pomemben dan za osveščanje o hivu, stigmi, 

diskriminaciji, možnostmi prenosa okužbe, primerni zaščiti, novostih na področju zdravljenja in 

pomenu testiranja. Prav tako je pomembno, da ga obeležujemo, da se spomnimo, da hiv ni izginil, da 

še obstaja, še vedno potrebujemo financiranje za razvoj zdravljenja, dvigovanje osveščenosti, 

informiranje, boj proti predsodkom, nudenje psihosocialne pomoči in izboljšanje izobraževalnih 

prizadevanj.  

Zato smo tudi na naši šoli obeležili ta dan. Sodelovali so dijaki 1. a in b, 2. a in b ter 3. a in b.  

 

Izlet delavcev SŠJJ 
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden 
 

Na sončen petek, 19. maja 2017, smo se ob koncu šolskega leta učitelji in drugi delavci naše šole 

odpravili na vsakoletni izlet, tokrat smo si izbrali krajšo zahodnoitalijansko avanturo. Najprej smo 

obiskali Čedad, kjer smo si ogledali mesto Langobardov in zelene Nadiže ter popili prvo kavo. Nato 

smo se odpravili na ogled Vidma, kjer je lep razgled z gradu in zanimivo staro mestno jedro. 

Naslednja postojanka je bilo okrogla Palmanova, nazadnje  pa smo se ustavili v še vedno veličastnem 

Ogleju. 
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Pozno kosilo smo imeli na slovenski strani v Brdih. V zgodnjih večernih urah je bil čas za povratek 

domov.  
 

Dobro vodenje nam je zagotovilo lepo dogodivščino, saj smo izvedeli marsikatero novo zanimivost o 

krajih, ki so nam sicer precej blizu, a še vedno dovolj neznani. Ves čas je bilo vzdušje zelo prijetno, 

ogledi in pot ne prenaporni, tako da smo tudi letos z izletom lahko zadovoljni.  
 

Tako druženje nas bogati ne le zaradi ogledov in kulinarične ponudbe, ampak tudi zaradi dobre družbe 

in razpoloženja, za kar znamo poskrbeti seveda sami. Tudi zato je delo in bivanje v našem kolektivu 

večinoma prijetno in velikokrat tudi prijateljsko.  
 

 



Timske in kurikularne povezave 
 

Letno poročilo 2016/17 63 

REALIZIRANE URE TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V ŠOLSKEM LETU 2016/17  
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 

 

Termin - 

povezava 

Letnik TEMA Trajanje 

(šolske 

ure)  

 

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

TP 3. a, b  Evropski dan jezikov; 

21. 9. 2016: Six word story – vsi 

prispevki poslani na natečaj 

IATEFL 

1  angleščina, španščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

TP 1. d, 2. d, 

3. d, 4. d 

Evropski dan jezikov; 

26. 9. 2016: Six word story 

1 angleščina, nemščina Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar 

KP 1. Spoznavni dan za 1. letnike 6  razredniki, učitelji športne vzgoje 

TP 1. Prazgodovina in prvi človekovi 

koraki 

2 zgodovina, biologija Vida Hočevar, Boris Osolnik 

TP 4. Izbirni šport 6 športna vzgoja (bovling, plavanje) Franci Pajk, Simon Bregar 

Oktober 

TP 4. a 24. 10. 2016: Klimawandel 1 nemščina, geografija Dragica Volf Stariha, Maja Zajc Kalar 

TP 2. a, b Kotne funkcije v pravokotnem 

trikotniku 

1 matematika, fizika Matko Peteh, Maruša Potokar 

TP 3. Izbirni šport 5 športna vzgoja (bovling) Marina Strnad, Franci Pajk 

November 

TP 1. Slovenska ljudska pesem 2 slovenščina, glasba Vesna Celarc, Nikolina Kovač Juvan 

TP 2. b Musik kennt keine Grenzen    1 nemščina Marija Majzelj Oven, Nikolina Juvan 

Kovač 

TP 1. a, b 16. 11. 2016: Haiku 1 angleščina, nemščina, španščina Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar 

TP 1. b 24. 11. 2016: Celica 1 angleščina, biologija Maja Zajc Kalar, Boris Osolnik 

TP 3. a, b  Haiku 1 angleščina, španščina, nemščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 

TP 2. a, b; 

3.a, b 

30. 11. 2016: Dan boja proti AIDS-

u 

1 angleščina Mojca Saje Kušar, Maja Zajc Kalar, 

Boris Osolnik 

TP 1. a, b 30. 11. 2016: Dan boja proti AIDS- 1 angleščina Maja Zajc Kalar, Mojca Saje Kušar 
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u 

December 

TP 3. b Multiple intelligences 1 psihologija, angleščina Marjan Gorišek, Maja Zajc Kalar 

Januar 

KP 3. a, b; 4. 

b  

24. 1. 2017: George Orwell: Animal 

farm 

6 angleščina, zgodovina Vida Hočevar, Maja Zajc Kalar, Mojca 

Saje Kušar 

TP 3. a Vektorski produkt 1 matematika, fizika Matko Peteh, Maruša Potokar 

TP 2.ab Ogled parlamenta, Cankarjevega 

doma in razstave v CD – L.N. 

Tolstoj 

6-8 sociologija, filozofija, državljanska 

vzgoja 

Jože Žlahtič, Dragica Volf Stariha 

Februar 

TP 2.-4.  Izbirni šport 3-8 športna vzgoja Marina Strnad, Franci Pajk, Simon 

Bregar 

Marec 

KP 2. Jurčič in njegov čas 8 + 

športni 

dan 

slovenščina, zgodovina, sociologija, 

ekonomija, športna vzgoja 

Vesna Celarc, Majda Simonič, Breda 

Kramar, Vida Hočevar, Jožica Strmole, 

Dragica Volf Stariha, Simon Bregar 

TP 3. a, b Goga in Gogovci 4 slovenščina, psihologija Majda Simonič, Marjan Gorišek 

TP 3.ab Ekskurzija na Štajersko 8 geografija, zgodovina, slovenščina Franci Grlica, Vida Hočevar, Breda 

Kramar, Majda Simonič 

KP 4. a Rusija v prvi polovici 20. stoletja in 

Animal Farm 

6 zgodovina, angleščina Vida Hočevar, Irena Mori 

April 

TP 3.ab Metodologija raziskovalnega dela 8 psihologija, sociologija Marjan Gorišek, Dragica Volf Stariha 
 

Maj 

KP (maj ali 

junij) 

 

1. Ekskurzija v Pomurje 19 slovenščina, geografija, zgodovina, 

biologija, umetnostna vzgoja 

Vesna Celarc, Vida Hočevar, Franci 

Grlica 

TP 1. Dihanje in vrenje pri kvasovkah 1 biologija, kemija Boris Osolnik, Marko Tomažič 

KP 1.-4. Šolski plesni festival za srednje šole 8 športna vzgoja Marija Majzelj Oven, aktiv športne 

vzgoje 

Junij 

TP 

 

1. Antigona  gledališka predstava in pouk; 

slovenščina, likovna umetnost 

Vesna Celarc, Anja Šmajdek 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

V šolskem letu 2016/2017 je delo šolske svetovalne službe potekalo po programu, ki je sestavni del 

Letnega delovnega načrta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.  Program je bil  v celoti 

realiziran.  
 

Svetovalno delo je opravljala Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. Njen delovni čas je bil od 7.15 

do 14.45 z obvezno udeležbo pri vseh aktivnostih, ki potekajo v popoldanskem času.  Za delo ima 

zagotovljene najnujnejše materialne in prostorske standarde.  
 

Pomembnejše naloge šolske svetovalne delavke v šolskem letu 2016/2017: 
 

- Informativni dan: Vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi 

informativnega dneva, ki je bil 10. in 11. februarja 2017. Udeležilo se ga je 75 učencev in 86 

staršev. 
 

- Vpisni postopek: Sprejemanje prijav za vpis v 1. letnik srednje šole, pisno obveščanje kandidatov 

o izpolnjevanju vpisnih pogojev in o datumu vpisa, vpis in obveščanje kandidatov o sprejemu in 

začetku šolanja. Dokumente za vpis smo pobirali 20. junija 2017.  V gimnazijo je po zaključku 

vpisnega postopka  vpisanih 37 dijakov. V programu ekonomski tehnik so bili prijavljeni 4 

kandidati. Po dvigu ene prijave smo izgubili še zadnje upanje za izvedbo tega programa. 

Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan s Centrom za vpis v srednjo šolo na 

Ministrstvu za šolstvo in šport. V času vpisa smo poleg predpisane vpisne dokumentacije pobirali 

še: poročila o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih, prijave na šolsko 

prehrano, soglasja za objavo osebnih podatkov in vloge za dijaške izkaznice. Cena dijaške 

izkaznice je 5 €.  

Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 4 potrdila o vpisu, potrjeno vlogo za 

subvencioniran prevoz  ter obvestilo za prvi šolski dan. 
 

- Karierna orientacija: Najintenzivnejša je v zaključnih letnikih. V okviru karierne orientacije je 

šolska svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o 

možnostih nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Karierna orientacija se po vzgojno-

izobraževalnih programih zaradi različnih možnosti nadaljevanja izobraževanja razlikuje. 

Skupinsko poklicno informiranje in svetovanje je potekalo v okviru razrednih ur in v okviru 

obveznih izbirnih vsebin oziroma interesnih dejavnosti. Zaradi novega načina prijavljanja smo na 

šoli organizirali oddajo vlog za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.   

Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V okviru poklicnega svetovanja so 

dijaki opravljali  interesne teste. Individualnega svetovanja se je udeležilo 36 dijakov zaključnih 

letnikov. 

9. 2. 2017 smo za dijake zaključnih letnikov organizirali dvourno seznanitev z vpisnim 

postopkom. Izvedli sta jo predstavnici vpisne službe Univerze Maribor. Od oktobra do januarja so 

potekale predstavitve posameznih visokošolskih in višješolskih zavodov (Ekonomska fakulteta 

Ljubljana, Fakulteta za šport, Filozofska fakulteta, višji šoli iz Novega mesta in Ljubljane – PTT). 
 

- Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme, poteka 

individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v prvem 

ocenjevalnem obdobju več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom 

z osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.  
 

Do 1. 7. 2017 je v evidenci izpisanih za šolsko leto 2016/2017  8 dijakov  (7 iz gimnazije in 1 iz 

programa ekonomski tehnik).  
 

Med šolskim letom se je zaradi preusmeritve vpisalo 6 dijakov (3 v program ekonomski tehnik in 

3 v gimnazijo). 
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Tudi v šolskem letu 2016/2017 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 8 

dijakov je imelo pedagoško pogodbo, v kateri smo jim prilagodili izvedbo pouka.  
 

5 dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  V 3. letniku 

gimnazije smo imeli dijakinjo, ki je imela stalno spremljevalko za nudenje fizične pomoči.  
 

- Delo z nadarjenimi: Projektna skupina za delo z nadarjenimi je izdelala okviren načrt. Vodimo 

evidenco evidentiranih nadarjenih. 8. junija 2017 smo izvedli ekskurzijo v Avstrijo. Udeležilo se 

jo je 55 dijakov iz prvih, drugih in tretjih letnikov. 21. 10.2016 smo za zainteresirane dijake 

organizirali ogled razstave Nikola Tesla – človek prihodnosti v Cankarjevem domu v Ljubljani. 
 

- 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 povezano z izbiro izbirnih ur in karierno orientacijo. 

Šolska svetovalna delavka je sodelovala pri reševanju učne in vzgojne problematike v posameznih 

oddelkih. 
 

- Delo s starši: Individualni pogovori s starši o učnih, vzgojnih, socialnih in osebnostnih problemih 

dijakov (pisna vabila smo poslali 8 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom pripravila 

gradivo o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na visokošolske zavode. 
 

Šolska svetovalna delavka je bila prisotna pri ustnih zagovorih pred izrekom vzgojnih ukorov, za 

katere postopek vodi ravnatelj. Skrbela je za organizacijo sestankov, pošiljala vabila na zagovor in 

pisala zapisnik.  
 

- Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi 

pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in 

delo na šoli. 
 

- Proučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli: 

Številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in 

šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za 

statistiko, Pedagoškim inštitutom.  

 

- Dodatno pedagoško delo: 

o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika), 

o oblikovanje oddelkov,  

o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih, 

izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo 

subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje 

matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice, razpored dežurstva 

dijakov in profesorjev, 

o predstavitev programov ter življenja in dela na naši šoli, na osnovnih šolah Mirna, 

Trebnje, Brinje Grosuplje, Louis Adamič Grosuplje in Šentvid pri Stični, 

o organizacija predstavitve visokošolskih zavodov za dijake 3. in 4. letnikov, 

o prostovoljno socialno delo v okviru obveznih izbirnih vsebin – dijaki so opravljali 

prostovoljno socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje, 

o mentorstvo maturantskega plesa, ki je bil 10. aprila 2017 na Gospodarskem razstavišču in 

se ga je udeležilo 59 dijakov, 

o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade, 

o koordinacija projekta Simbioza, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. V šolskem letu 2016/17 smo 

sodelovali pri naslednjih: pilotno testiranje novega psihološkega orodja za karierno 

orientacijo, mednarodna raziskava o odnosu mladih do tobaka in standardizacija testa BG-

II. 
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Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe 

vpisa. Na šoli se je udeležila izobraževanja Le z drugimi smo. Zunaj šole se je udeležila strokovnega 

srečanja z naslovom Prispevki strok za svetovalno delo v praksi.   

Delo šolske svetovalne delavke zahteva stalno strokovno povezovanje in sodelovanje s strokovnimi 

sodelavci v ustreznih zunanjih ustanovah z namenom dopolnjevanja v svetovalni dejavnosti bodisi na 

področjih pomoči posamezniku ali skupini bodisi na področju razvojnih in preventivnih dejavnosti, ki 

se nanašajo na šolo. Tesno se povezujemo s strokovnimi sodelavci centrov za socialno delo,  

Svetovalnega centra v Ljubljani, Ministrstva za šolstvo in šport, zavodov za zaposlovanje, Zavoda za 

šolstvo, prijavno-informacijske službe in sorodnih srednjih ter osnovnih šol. 

V poročilu so zajeta najpomembnejša področja iz dela šolske svetovalne delavke. Za uspešno delo je 

zelo pomembno tesno sodelovanje šolske svetovalne delavke z vodstvom šole in profesorji. 

 

Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. 

ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
 

Pedagoško delo z dijaki je bilo izvedeno po Letnem delovnem načrtu Srednje šole Josipa Jurčiča. Vsi 

dijaki so bili seznanjeni s ponudbo knjižnice, včlanjeni pa so bili dijaki, ki so si izposojali gradiva. 

V knjižnici je potekal program KIZ kot del obveznih izbirnih vsebin po programu in v obsegu, kot je 

predpisan za posamezni izobraževalni program. 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (30. 6. 2017) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT  

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 891 

VERSTVO 216 

DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI 6740 

SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI 729 

MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE 1480 

MEDICINA, TEHNIKA 752 

UMETNOST, ŠPORT 950 

JEZIKOSLOVJE 329 

LITERARNE VEDE 552 

LEPOSLOVJE 7849 

ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 1934 

SEMINARSKE NALOGE 348 

SKUPAJ TISKANA GRDIVA 22770 

VIDEOKASETE 337 

AVDIOKASETE 1454 

ZGOŠČENKE 214 

SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO 2005 

SKUPAJ VPISANIH ENOT 24775 

PERIODIKA 30 

Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2016/17 

PROGRAM LETNIK ŠTEVILO DIJAKOV 

vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 

dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 1 46/45 396  

187/2016 2 40/40 440 

3 49/49 564 

4 56/56 616 

EKONOMSKI 

TEHNIK 

1 12/12 72  

 

40/208 
2 8/8 56 

3 12/12 44 

4 14/14 36 
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  228/227 2224  

SKUPAJ    227/2224 

 

Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol. 
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2016/17 
 

 

 

 
 
 

Razredničarka: Bernardka Radoš, prof. 
 

Bošnjaković Martina Kovačič Gaja 

Bregar Nika Marolt Lana 
Budisavljević Barbara Merlak Anita 

Curk Liza Ostanek Aljaž 
Eržen Ana Ramadani Arber 

Glavan Barbara Sever Enja 

Herman Gašper Struna Gašper 

Hodžić Ibro Trontelj Kristjan Andrej 

Jerič Petra Trontelj Maksimilijan 
Kanc Zala Vrenčur Žan 

Končar Patricija 
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Razredničarka: Vesna Celarc, prof. 
 

Ambrožič Anže Pekolj Mateja 
Bajrektarević Amina Podržaj Neja 

Godec Tjaša Rapuš Špela 

Grčman Klemen Sila Laura 
Grm Lara Smrekar Kaja 

Grum Neža Strah Rok 
Hernec Anja Škoda Nika 

Javornik Juš Trebušak Samo 
Kramar Mojca Živa Urbas Tanja 

Kušar Gal Žagar Domen 

Miklavčič Lara Žlajpah Luka 
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Razrednik: Anton Brčan, univ. dipl. ekon. 
 

Brčan Manca Planinšek Nataša 
Ceglar Anže Plevnik Luka 

Ilar Matevž Šepetavc Maja 

Jeršin Manca Tatarević Alisa 
Kastelic Gašper Vode Florijan 

Miklič Maja Zupančič Matej 
Peček Nadja Žabot Nika 

Planinšek Nadja   
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Razredničarka: Irena Mori, prof. 
 

Baš Anja Merkun Ines 

Blaževič Arko Ana Mihelič Nitja Tobija 
Brlek Urška Nidorfer Jure 

Dittmayer Colarič Jakob Primc Janez 
Hrovat Jan Rijavec Zara 

Kastelic Jure Robida Ajda 

Kavaš Jan Stevanović Tom 
Kramar Manca Urh Luka 

Lebar Sara 
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Razrednik: Matko Peteh, prof. 
 

Ahačevčič Vid Julijan Novak Neža 
Bavdek Nejc Pavčič Veronika 

Bregar Jan Petrič Manica 

Gabrijel Tevž Pirnar Tjaša 
Herman Tinkara Ratajec Mariša 

Intihar Nika Sekirnik Iza 
Jeras Maruša Sladič Nejc 

Kavšek Jure Slana Danijela 
Koščak Luka Trinko Urh 

Kramar Julij Vidrih Jan 

Lampret Anja Zdešar Tjaša 
Meglič Martin   
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Razredničarka: Jožica Strmole, univ. dipl. ekon. 

 

 

Grandovec Janez 
Jerlah Maruša 

Koščak Miha 
Miklič Andraž 

Možina Alen 

Perko Gašper 
Pevc Anže 

Tekavec Rok 
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Razredničarka: Mojca Saje-Kušar, prof. 
 

Ahčin Klara Mulalić Hana 
Balant Lucija Oven Eva 

Benčina Domen Rogelj Vita 

Jere Erik Šircelj Miha 
Kastelic Patricija Topolovec Klemenčič Vid 

Kralj Neža Vehar Sara 
Lampret Klara Verbič Sara 

Likovič Tine Zaletel Lucija 
Marjanovič Žiga Zavašnik Lan 

Markovič Katja Zavodnik Saša 

Marolt Tara Žnidaršič Eva 
Mirtič Leon   
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Razredničarka: Marija Maja Zajc-Kalar, prof. 
 

Babnik Simon Omejec Rok 
Bregar Kaja Oven Karin 

Brezar Karin Papež Anamarija 

Drobnič Eva Pavšek Valentin 
Golobič Andreja Perko Tina 

Groznik Gašper Rapuš Žiga 
Janežič Miha Sever Kristina 

Kos Katja Slak Kristina 
Koželj Bor Vesel Ela 

Kuster Blaž Vidovič Michelle 

Lavrih Lenart Virant Anamarija 
Mrvar Tjaša Žlajpah Nika 
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Razrednik: Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

Andolšek Manca 
Aščić Endrina 

Bašnec Pia Kim 

Grabovac Maja 
Ilić Miloš 

Kastelic Laura 
Kožar Koščak Iza 

Ljubijankić Fatma 
Ljubijankić Sifet 

Štefe Juan Pablo 

Vinšek Nik 
Zajc Koleša Luka 
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Razredničarka: Majda Simonič, prof. 
 

Adamlje Sara Lavrih Ernestina 
Bošnjaković Maja Lekše Vid 

Brlek Jernej Lesjak Primož 

Brzin Maja Longar Nina 
Bučar Jan Muhič Žiga Jan 

Glavič Urša Omejec Marija 
Godec Matic Pekeč David 

Hočevar Luka Predalič Ajda 
Hočevar Matic Rogelj Neža 

Javornik Nejc Stare Jakob 

Kanc Pia Struna Nika 
Kenda Ajda Tomič Luka 

Koščak Tilen Turšič Lea 
Kukenberger Karin Varga Urša 
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Razredničarka: Breda Kramar, prof. 
 

Gracar David Miklavčič Tjaša 
Grandovec Eva Pekolj Kristina 

Grandovec Uroš Perpar Tjaša 

Jakše Pia Petan Ema 
Jozič Katarina Pintar Rebeka 

Kavaš Vid Pirnat Nik 
Kavšek Vesna Podvršnik Žan 

Kolar Ana Puš Žan 
Kolenc Kristina Pušljar Matic 

Koščak Sara Robida Aljaž 

Krištof Eneja Sever Sara 
Lavrih Lana Skubic Jošt 

Livk Neža Zavodnik Tina 
Mihelič Aljaž Zorec Katarina 
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Razredničarka: Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 

Bašnec Rok 
Divjak Klara 

Jakov Patricia 

Jovanović Erik 
Kastelic Luka 

Lazić Darijo 
Miklič Jan 

Pevc Lan 
Retar Matic 

Šircelj David 

Tekavčič Maša 
Tomc Nika 

Zaletelj Eva 
 
 


