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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 3. septembra 2018 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 11 razredih je bilo 15. 9. 

2018 vpisanih 208 dijakov. 
 

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

Program 

Št. 

oddelkov 

Število 

dijakov 

15. 9. 2018 

Izpisani do 

31. 8. 2019 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2019 

GIMNAZIJA  8 173 2  171 

EK. TEHNIK 3 35  4 39 

Skupaj 11 208 2 4 210 

 

Med šolskim letom 2018/2019 sta se izpisala 2 dijaka, oba iz gimnazije. Vzrok za izpis je 

prezahteven program.  Izpisana sta se prepisala v lažji program: 1 izpisan dijak iz gimnazije se 

je preusmeril v program ekonomski tehnik na naši šoli, ena izpisana dijakinja pa se je  

preusmerila v lažji program na drugi šoli. Med šolskim letom so se 4 dijaki vpisali, in sicer vsi 

v program ekonomski tehnik.   

 

Šolsko leto 2018/2019  smo tako zaključili s 210 dijaki. 

 
Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2018/2019 

 

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

Delovno mesto 2016/17 

15.9.2016 

2017/18 

15.9.2017 

2018/19 

15.9.2018 

2019/20 

15.9.2019 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

38 34 33 32 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

38 34 33 32 

Administrativni in  

tehnični delavci 
12 11 11 13 

Skupaj delavci 50 45 44 45 

 

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 je imela pogodbo za določen čas, in sicer do konca maja, nato pa smo ji 

pogodbo spremenili v pogodbo za NDČ s polovičnim delovnim časom.  
 

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

Na dolgotrajnem bolniškem dopustu v tem šolskem letu so bile 3 delavke (več kot 3 mesece). 
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Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 441 (lani 498). Pouk smo 

realizirali z nadomeščanjem, ostala dela pa s prerazporeditvijo. 
 

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

zaposlenih, napredovanja bodo uveljavljena skladno z zakonodajo 1. 12. 2018. 
 

V naziv v tem šolskem letu ni napredoval še nihče, čeprav imamo eno vlogo za napredovanje 

v naziv svetnice.  
 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2015/16 

31. 8. 

2016 

2016/17 

31. 8. 

2017 

2017/18 

31. 8. 

2018 

2018/19 

31. 8. 

2019 

Brez naziva 4 4 4 3 

Mentor/mentorica 2 1 1 1 

Svetovalec/svetovalka 25 22 19 19 

Svetnik/svetnica 7 10 10 10 

Skupaj strokovni delavci  38 37 34 33 
 

Slika 1: Del kolektiva Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2018/2019 

 

 

Svet šole je nastopil mandat 18. aprila 2017 in traja po veljavnih predpisih do 17. aprila 2021.  
 

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

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

Jože Ulčar, Kriška vas 129, 1294 Višnja Gora; 

- 1 predstavnica lokalne skupnosti: 

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

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

- 3 predstavniki staršev:  

Refik Hodžič, Malo Hudo 17, 1295 Ivančna Gorica, 

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

Petra Ilar, Spodnja Draga 40, 1295 Ivančna Gorica; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Gašper Struna, 3. a, 

Martin Meglič, 4. b. 
 

Februarja 2018 je potrdil Letno poročilo za 2017, se seznanil s Finančnim načrtom za leto 2018 

in z izvedenimi aktivnostmi za povečanje vpisa, ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 

2017 in sprejel sklep o razpisu delovnega mesta ravnatelja za mandatno obdobje 2019–2023. 

Na 5. (korespondenčni) seji je potrdil Finančni načrt za leto 2018 in ga junija zaradi dodatnih 

proračunskih sredstev ponovno potrdil. Septembra je potrdil LP 2017/18 in LDN 2018/19. Na 

8. seji so člani sveta šole glasovali o kandidatu za ravnatelja in na 9. seji imenovali ravnatelja 

Milana Jevnikarja za ravnatelja Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica za mandatno 

obdobje 2019–2023.  
 

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

predsednice gospe Petre Ilar redno sestal dvakrat, in sicer jeseni pred sprejemom LDN in 5. 

oktobra 2018 za oblikovanje mnenja o kandidatu za ravnatelja za mandatno obdobje 2019–

2023. Svet staršev v takšni sestavi se bo sestal še za obravnavo tega poročila. 
 

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

 

Predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica: 

1. Jožica STRMOLE – predsednica, 

2. Anton BRČAN, 

3. Darko PANDUR. 

Predstavniki staršev: 

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

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

6. Patricija ŠAŠEK, Perovo 13, 1290 Grosuplje. 

Predstavnica  dijakov: 

7. Ana ERŽEN, 3. a. 
 

UO Šolskega sklada se je sestal septembra 2018, pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto in določil 

predlog za prispevke in načrt porabe sredstev za šolsko leto 2018/19.  

 

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

v EUR 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Prihodki od staršev 13.791 13.433 6.708 5.845 5.825,00 
Donacije,bazar, 

papir 
1.246 1.534 615 1.898,23 1.400,00 

Prenosi iz pret. leta 17.285 15.131 6.407 5.101 4.429,58 

Odhodki 17.193 23.702 8.629 8.414,85 7.824,81 

Stanje ob koncu š. l. 15.131 6.407 5.101 4.429,58 3.830 
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Preglednica 5: Poročilo Šolskega sklada v š. l. 2018/2019 

Stanje 31. 8. 2018 4.429,85 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 3.045,00 

Zbrana sredstva od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019  2.780,00 

Zbrana sredstva na novoletnem bazarju, star papir 1.400,00 

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 11.654,58 
 

V šolskem letu 2018/19 smo torej razpolagali z 11.654,58 € ali 101  %  načrtovanih sredstev. Vplačila 

staršev v sklad so bila v povprečju 63,12 %, lani 65,48 %. Sredstva so bila porabljena skladno z načrtom. 

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

Lastna dejavnost  oz.  lastni prihodki 
 

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

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

Stična, del prostorov na jugu skupaj z zunanjim igriščem pa s pogodbo in dogovorjenim 

ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enoti Pikapolonica. Za OŠ 

Stična (2 razreda) in enoto Pikapolonica Vrtca Ivančna Gorica naša kuhinja pripravlja tudi 

hrano, za vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo. 
 

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

za novo šolsko leto pripravili in dogovorili nove ključe. 
 

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

najemnine omogočajo najnujnejše investicije v vzdrževanje telovadnice, delno pa z 

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

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

dijake. 
 

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

v kateri so uredili fizioterapijo.  
 

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

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

zaposlene za potrebe vrtca. V tem šolskem letu smo pripravljali kosila tudi za učence OŠ Stična, 

ki so gostovali na naši šoli. 

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 2018/2019 so imeli na voljo malico vsi dijaki, dejansko pa je bilo na začetku 

šolskega leta prijavljenih 198 od 208 dijakov ali 95,19 % in 199 prijavljenih na malico od 

209  dijakov (95,22 %) 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). 
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Ob koncu leta (maja 2019) smo imeli 198 prijavljenih na malico od 210 dijakov (94,29 %, 

od tega je imelo 53 dijakov subvencijo v višini cene malice, 29 dijakov je imelo subvencijo 

v višini 70 % cene malice in 21 dijakov v višini 40 % cene malice, 95 dijakov ni imelo 

subvencije. 

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

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

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

redno po položnicah poravnavajo stroške prehrane.  

 
Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev 
 

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

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

IVD in na letošnjem razpisu IVD 2019 so nam konec junija dodelili 36.821,56 €, 

25.646,35 € sredstev (predlani 72.926,58 €), in sicer za zamenjavo treh nadsvetlobnih oken v 

avli, za dokončanje zamenjave strešnih fasadnih obrob, za zunanjo pločevinasto zaščito 6 

nadsvetlobnih oken učilnic in za zamenjavo črpalk in krmiljenja ogrevanja v kurilnici. Dela so 

bila izvedena do 31. avgusta po izvedenih postopkih javnega naročanja. 
 

Nabavo računalnikov in druge IKT ( novo brezžično omrežje na šoli, 2 prenosna računalnika 3 

stacionarni računalniki, 2 projektorja) smo nabavljali po načrtu v okviru projekta SI 2020 z 

deležem lastnih sredstev.  
 

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

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

nekaj žaluzij, rolet, sanirali dve steni (avla in kuhinja) … 

 
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 2019 307.000 €, kar 

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

leto 2019. 

 

MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. Neznani strorilci soi nam dvakrat poškodovali fasado 

z grafiti, kar smo sanirali iz naslova zavarovalnine. 
 

Do konca šolskega leta 2018/19 smo začeli več postopkov za določanje tehnoloških viškov. 

Letos smo dve delavki, učiteljico ekonomskih predmetov in šolsko svetovalno delavko, ki sta 

prenehali biti varovani osebi, odpustili in bosta na čakanju na ZZRS do upokojitve. Za vse 

ostale sodelavce smo postopek ustavili, ker smo za š.l. 2019/20 našli dopolnjevanje do polne 

zaposlitve na drugih zavodih, ena sodelavka pa je varovana pred odpovedjo po ZDR-1 (ustrezen 

delež njene plače bo za čas varovanja pokrivalo ministrstvo). V novem šolskem letu 2019/20 

imamo tako na drugih zavodih 11 delavcev za normativno obveznost 4,24 delovnih mest.  

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

prilagojenega delovnega mesta, zato smo po zaključku bolniške zanjo sprožili postopek 
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določanja tehnološkega viška, ki pa zaradi nesoglasja posebne komisije na ministrstvu ni bil 

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

delovnimi nalogami.  
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

Svet šole je na svoji redni seji septembra 2018 med drugim potrdil Letni delovni načrt Srednje 

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

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

do konca šolskega leta 31. 8. 2019. 
 

Uspešno smo izvedli pouk, povprečna realizacija pouka je 99,24-odstotna, v vseh oddelkih 

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

tudi realizirali v celoti.  
 

Šolski obisk je bil tudi letos povprečen, giblje se med 80,3 % (4.D) in 93,4 % (1.A). Povprečno 

število ur odsotnosti na dijaka je bilo 125 ur, kar je več kot minulo leto, in sicer zaradi dveh 

trajno bolnih dijakov. Neopravičenih ur je bilo malo, v povprečju 3 %.  
 

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

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

Po napornem usklajevanju smo imeli 3. aprila 2019 na Gospodarskem razstavišču lep 

maturantski ples. Organizator je bila plesna šola Urška/pro. Udeležilo se ga je 47 dijakov 

zaključnih letnikov s svojimi starši in ostalimi povabljenimi. 
 

Avgusta 2019 smo z agencijo Mondial za dijake tretjih letnikov uspešno izvedli maturantsko 

ekskurzijo v Grčijo. Potovali so dijaki obeh programov skupaj s  tremi profesoricami, vsi v 

eni skupini. Program je bil realiziran. Tudi v prihodnje bomo organizirali maturantske 

ekskurzije, ki se šoli zdijo primerne glede na kvaliteto in ceno. Še večjo skrb bomo posvečali 

primerni pripravi dijakov. 
 

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

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

dosežki.  
 

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

tradicionalnih šolskih prireditev.  
 

Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, spomladanski in jesenski rok splošne 

mature ter zimski, spomladanski in jesenski rok poklicne mature. 
 

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

govorilnih urah. Govorilne ure za dijake še vedno niso zaživele tako, kot bi želeli, čeprav so 

imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Organizirano pa smo izvajali priprave dijakov za popravne 

izpite in s tem tudi izboljšali uspeh. 
 

Učiteljski zbor se je sestajal redno. Imeli smo 9 konferenc celotnega učiteljskega zbora, 

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

skupinah, npr. oddelčni učiteljski zbori in strokovne skupine. 

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

jih informativni sestanki, potekali pa so napovedano med glavnimi odmori. Izvedli smo 4 take 

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

so bili v tem šolskem letu: 
- SLOVENISTIČNI AKTIV   MAJDA SIMONIČ 

- AKTIV ZA TUJE JEZIKE   JASMINA BALABAN 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   MOJCA KONDA 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   DRAGICA VOLF STARIHA 

- ŠPORTNA VZGOJA    SIMON BREGAR 

- AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE JOŽICA STRMOLE 
 

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

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

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

strokovnega izpopolnjevanja – strokovno izpopolnjevali in dodatno izobraževali ter redno 

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

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  
 

Na šoli je bilo za vse strokovne delavce 18. septembra organizirano predavanje o disleksiji.  
 

Učni uspeh 
 

20. maja so zaključili šolsko leto četrtošolci, dva razreda gimnazijcev (97,6-odstotni uspeh) in 

en razred ekonomskih tehnikov (75-odstotni uspeh). Vsi uspešni dijaki so pristopili k 

opravljanju mature. Gimnazijci (40) so opravljali splošno maturo, ekonomski tehniki (6) pa 

poklicno maturo. 
 

Ko so 24. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 89,5 odstoten 

(lani 88,9 %,). Gimnazijci so bili 93,6-odstotni, ekonomski tehniki pa žal le 71,8-odstotni. 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov v juliju smo dosegli višji uspeh šole – 92,9 %, gimnazijci 

96,5 %, ekonomski tehniki pa 76,9 %.  
 

Po drugem in izrednem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili s 98,6-odstotnim  

uspehom, kar je naš standardni uspeh v zadnjih letih (lani 96 %, predlani 98 %) Gimnazijci so 

bili 99,4-odstotni, ekonomski tehniki pa 94,9-odstotni, oboje je eden najboljših učnih 

uspehov zadnjih desetih let.  
 

Imamo kar 7 gimnazijskih oddelkov s 100-odstotnim uspehom,vsi razen 4. b in med 

ekonomisti 1. d s 100-odstotnim uspehom. Le 3 dijaki iz različnih razlogov niso uspešno 

zaključili letnika. Na celi šoli nihče bo ponavljal letnika, ena dijakinja je zaradi zdravstvenih 

razlogov pogojno vpisana v višji letnik, dva četrtošolca pa lahko uspešno končata letnik s 

popravnimi izpiti. Med 210 dijaki je kar 45 odličnjakov, kar je 21,4 %, lani 26 % (predlani 

24,5 %).  

Preglednica 6: Uspeh v šolskem letu 2018/2019 primerjalno s prejšnjimi leti 

Obdobje Uspeh v % 
 GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 93,6 71,8 89,5 

Po 1. roku PI 96,5 76,9 92,9 

Š. L. 2018/2019 99,4 94,9 98,6 

Š. L. 2017/2018 96,9 91,4 96,0 

Š. L. 2016/2017 99,5 95,8 98,7 

Š. L. 2015/2016 99,3 82,1 95,9 
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POKLICNO MATURO 2019 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar, namestnik Igor Gruden, tajnica Dragica Eržen in člana Anton Brčan in Jožica Strmole. 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 29. maja do vključno 21. junija 2019. Prvič 

jo je v celoti opravljalo 6 rednih dijakov. Izpiti so potekali v skladu s pravili, vsi kandidati so 

pristopili k vsem izpitom.  

PM je uspešno opravilo 6 dijakov, kar je 100 % (lani 88,9 % in  predlani 90,9 %).  

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

pred tremi leti 16,5).  

Rezultat s pohvalo (22 točk) je dosegel Janez Grandovec (lani eden, predlani eden, pred 

tremi leti  nihče). 

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 5. 7. 2019 

ob 10. uri.  

Preglednica 7: Uspeh po predmetih na PM 2019  

PREDMET Št. dijakov % 

pozitivnih 

Povprečna ocena 
 

Povprečno št. točk 

 

Slovenščina 6 100 3,83 78,67 

Angleščina 5 100 3,40 75,80 

Matematika 1 100 5,00 91,00 

Gospodarstvo 6 100 3,50 75,33 

Izdelek oz. storitev 

in zagovor 
6 100 3,67 76,67 

 

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

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2019 
2018 

2017 

2016 

 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 

6 
9 

11 

16 

 

100 
100 

100 

93,75 

 

3,83 
3,78 

3,45 

3,50 

 

78,67 
78,67 

74,0 

74,69 

 

Angleščina 

5 
6 

6 

7 

 

100 
100 

100 

100 

 

3,40 
3,83 

4,67 

4,00 

 

75,80 
80,00 

91,8 

85,29 

 

Matematika 

1 
3 

5 

9 

 

100 
100 

80 

100 

 

5,00 
2,67 

2,60 

4,00 

 

91,00 
56,33 

58,20 

76,56 

 

Gospodarstvo 

6 
9 

11 

16 

 

100 
88,89 

100 

93,75 

 

3,50 
3,22 

2,91 

2,88 

 

75,33 
67,22 

65,0 

65,38 
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Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM, 

 

 
 

Poklicna matura v jesenskem roku je na šoli potekala od 24. avgusta do 4. septembra 2019. 

PM je prvič v celoti opravljal 1 reden dijak in 2 občanki. Dijak je bil uspešen, občanki pa ne.  

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

Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 7 dijakov in 2 občanki. 

Uspešnih je bilo vseh 7 dijakov ali 100 % (lani 100 %, predlani 100 %). 

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

6 
9 

11 

16 

26 

 

100 
100 

100 

100 

100 

 

3,67 
4,11 

3,55 

4,06 

4,31 

 

76,67 
81,22 

76,18 

81,94 

86,27 
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SPLOŠNO MATURO 2019 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar in notranji člani: dr. Boris Osolnik, Franci Grlica ter Metko Peteh. Zunanjih članov 

ŠMK SM v tem letu ni imela. 

Od 40 dijakov programa gimnazija, ki so opravljali splošno maturo, je bilo v 

spomladanskem roku uspešnih vseh 40 kandidatov ali 100 %.  

 

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM  

 
 

Preglednica 9: Uspeh na splošni maturi v spomladanskem roku 2019 

program uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

splošna gimnazija       

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

4.b 21 100,0 0 0,0 21 100 

skupaj 40 100,0 0 0,0 40 100 

dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

skupaj dijaki spl. gimnazije 40 100,0 0 0,0 40 100 

dijaki s PoM (naša šola)  

4.d  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

skupaj naša šola 40 100,0 0 0,0 40 100 

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

dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov SM  

- - - - - - 

 

Preglednica 102: Uspeh splošne mature v spomladanskem roku 2019 – OBČANI 

 uspešni kandidati neuspešni kandidati skupaj 

 število % število % število % 

Občani – cela SM  - - - - - - 

Občani (21 let in več), 1. del celotne 

SM  

- - - - - - 
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občani - popravni izpit (mlajši od 21 

let)  

1 50,0 1 50,0- 2 100 

občani - popravni izpit (21 let in več)  - - - - - - 

občani skupaj na SM 1 50,0 1 50,00 2 100 

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

 
Maturo (popravne izpite) sta v tem roku opravljala 2 občana, uspešen je bil eden. Pri občanih je v 

primeru izboljševanja ocene upoštevana boljša ocena. V tem roku ni ocen izboljševal noben občan. 
 

Povprečje doseženih točk naših maturantov gimnazijcev na spomladanskem roku je letos 20,95 (lani 

19,66). Poprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 

 

4. a 4. b 

21,58 20,38 

 

Maturitetno spričevalo s pohvalo je bilo letos eno (Urh Trinko). 

 

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

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

povpr. 
ocena v 
SLO* 

103 slovenščina 40 100,00 3,90 73,18 3,36 

241 angleščina – osnovni nivo 22 100,00 3,23 70,14 3,51 

242 angleščina – višji nivo 18 100,00 3,83 76,11 4,12 

251 nemščina – osnovni nivo 1 100,00 4,00 80,00 3,54 

251 nemščina – višji nivo 1 100,00 5,00 88,00 4,34 

261 francoščina – osnovni nivo - - - - - 

262 francoščina – višji nivo - - - - - 

281 španščina – osnovni nivo 2 100,00 4,00 80,00 4,19 

282 španščina – višji nivo 1 100,00 5,00 87,00 4,54 

401 matematika – osnovni nivo 31 100,00 3,55 72,68 3,25 

402 matematika -  višji nivo 9 100,00 3,78 77,56 4,08 

411 fizika 14 100,00 3,79 74,57 3,74 

421 biologija 10 100,00 4,00 78,20 3,72 

431 kemija 9 100,00 3,78 78,67 3,78 

451 informatika 5 100,00 3,20 66,40 3,53 

501 geografija 7 100,00 3,57 70,14 3,43 

511 zgodovina 11 100,00 3,82 75,64 3,27 

521 sociologija - - - - 3,52 

531 filozofija 1 100.00 5,00 92,00 3,86 

541 psihologija 19 100,00 3,68 76,26 3,63 

701 ekonomija - - - - - 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit. 

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

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

Statistični podatki) 

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

 

Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku ena kandidatka ni izpolnila. Ocene je izboljševal 

1 dijak, 1 občan pa je opravljal popravni izpit. 

Dijak, ki je izboljševal oceno, pri tem ni bil uspešen. Občan je bil pri opravljanju popravnega 

izpita uspešen in je tako maturo uspešno opravil. 
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Uspeh splošne mature gimnazijcev letošnje generacije (redno vpisanih gimnazijcev in 

dijakov s podaljšanim statusom) je po obeh rokih skupaj 100-odstoten. 

Uspeh občanov je bil v letošnjem letu na splošni maturi po obeh rokih prav tako 100-

odstoten. 

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

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

POKLICNA 

MATURA 
100 84,6 100 100 100 100 100 

SPLOŠNA 

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

 
 

Pohvale, nagrade, priznanja 
 

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

pohvale. 
 

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

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

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

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

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

na šolskem in izvenšolskih področjih. 
 

Komisija za Jurčičeva priznanja in nagrade je na svoji seji 12. junija 2019 odločila o 

prejemnikih nagrad  za šolsko leto 2018/2019. 

 

Jurčičeva priznanja in nagrade za šolsko leto 2018/19 so prejeli:  

- Jurčičevo priznanje (5): Nejc Ropič, 1. b, Anita Merlak, 3. a, Laura Sila, 3. b, 

skupina dijakov 3. d (Anže Ceglar, Luka Plevnik, Manca Jeršin, Nika Žabot, Matevž 

Ilar, Manca Jeršin), Jure Kavšek, 4. b, 

- bronasto Jurčičevo nagrado (5): Breda Kastelic, 2. b,  Hana Omahen, 2. b, Anže 

Ceglar, 3. d, Nejc Bavdek, 4. b, Neža Novak, 4. b,  

- srebrno Jurčičevo nagrado (2): Jan Bregar, 4. b, in Janez Grandovec, 4. d (zlati 

maturant poklicne mature), 

- zlato Jurčičevo nagrado (1): Gašper Struna, 3. b., Urh Trinko, 4. b (zlati maturant 

splošne mature). 

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

odsotnosti od pouka. 

Preglednica 13: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor Ukor odd. 

uč. zb  

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

v š. l. 2014/15  13 4 3 0 

v š. l. 2015/16  10 5 2 1 

v š. l. 2016/17  7 2 0 0 

v š. l. 2017/18 7 0 1 0 0 

v š. l. 2018/19 13 0 0 0 0 
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Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

V preteklem šolskem letu smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 5 

dijakov je imelo odločbo o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.   
 

Preglednica 15: Pedagoške pogodbe in odločbe o usmeritvi 

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Odločba o usmeritvi 9 10 5 5 5 

 

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

dijaku v srednji šoli. Pravico do prilagoditev šolskih obveznosti je pridobilo 37 dijakov – 9 

perspektivnih športnikov, 18 dijakov v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, 3 dijaki, 

ki se vzporedno izobražujejo, in 7 dijakov zaradi daljših in pogostih odsotnosti iz zdravstvenih 

razlogov. Z osebnim izobraževalnim načrtom smo jim prilagodili šolske obveznosti.  

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

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

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

Preglednica 16: Pravica do prilagoditev šolskih obveznosti 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Tečaja slovenščine za tujce v šolskem letu 2018/19 nismo izvajali.  

 

 

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

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

1. Tomaž Eržen, od 22. 10. 2018 do 22. 1. 2019, mentor Simon Bregar, 

2. Lara Godnjavec, od 26. 11. 2018 do 7. 12. 2018, mentorica Marjeta Šlajpah Godec, 

3. Špela Zupančič, od 4. 3. 2019 do 22. 3. 2019, mentorica Breda Kramar. 

 

Prireditve 
 

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

nato smo slovesno izvedli letni koncert šolskih pevskih zborov. 
 

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

slovesnosti smo podelili Jurčičeve nagrade in priznanja ter odlična spričevala dijakom 

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

poklicne in splošne mature. 
 

Nekatere naše prireditve so bile tudi medijsko odmevne. 

Kategorije dijakov s pridobljeno pravico do prilagoditev 2018/19 

perspektivni športniki 9 

sodelovanje pri drugih športnih in kulturnih dejavnostih 18 

daljše in pogoste odsotnosti iz zdravstvenih razlogov 7 

vzporedno izobraževanje 3 

SKUPAJ 37 
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DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI 
SODELUJOČI 

UČITELJ/-I 

4. december 

2018 

Prireditev Pričnimo praznični december  

(dan samostojnosti in enotnosti,  božič,  

novo leto) 

Vesna Celarc,  

Dragica Eržen 

razredniki  

22. december 

2018 

Prireditev ob zaključku projekta 

Mobilno drsališče kot medgeneracijsko 

stičišče  

Vesna Celarc  

6. februar 

2019 

Proslava ob kulturnem prazniku  Vesna Celarc  

22. marec  

2019  

Srečanje z znanimi obrazi naše šole Milan Jevnikar  

3. april 2019 Maturantski ples Marjeta Šlajpah Godec razredniki 4. 

letnikov  

20. maj 2019 Slovo maturantov Irena Mori, 

Matko Peteh,  

Jožica Strmole 

razredniki 3. 

letnikov 

16. junij 2019 Sodelovanju na Taboru pevskih zborov Milan Jevnikar  

24. junij 2019 Prireditev ob zaključku pouka in dnevu 

državnosti 

Vesna Celarc  

5. julij 2019 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Jožica Strmole  

11. julij 2019 Prireditev ob podelitvi spričeval splošne 

mature 

Irena Mori,  

Matko Peteh 

 

 

Podrobnejša poročila so v poglavju prireditve.  
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POSEBNI DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 
 

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

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

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

nadaljevanju, tu bom omenil le najvišje dosežke na državnih tekmovanjih. 
 

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

Neja Planko in 

Ibro Hodžić  

1. a, 3. a ZLATO priznanje, 2. mesto v 

standardnih plesih na državnem 

tekmovanju - Šolski plesni festival. 

Marija Majzelj-

Oven 

Neja Planko in 

Ibro Hodžić  

1. a, 3. a ZLATO priznanje, 3. mesto v 

latinskoameriških plesih na državnem 

tekmovanju - Šolski plesni festival 

Marija Majzelj-

Oven 

Hana Omahen 2. b ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Gašper Struna 3. a ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki 

Matko Peteh 

Gašper Struna 3. a ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v matematiki 

Bernarda Radoš 

Gašper Struna 3. a ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Gašper Struna 3. a ZLATA Preglova plaketa, državno 

tekmovanje iz znanja kemije 

Mojca Konda 

 

Neža Novak in 

Nejc Bavdek  

4. b ZLATO priznanje, 1. mesto v 

standardnih plesih na državnem 

tekmovanju – Šolski plesni festival 

Marija Majzelj-

Oven 

Neža Novak in 

Nejc Bavdek 

4. b ZLATO priznanje, 2. mesto v 

latinskoameriških plesih na državnem 

tekmovanju - Šolski plesni festival 

Marija Majzelj-

Oven 

Jan Bregar 4. b ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju iz biologije 

Dr. Boris Osolnik 

Janez Grandovec 4. d ZLATO priznanje na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

Nejc Ropič 1. b SREBRNA Preglova plaketa, državno 

tekmovanje iz kemije 

Mojca Konda 

Breda Kastelic 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Hana Omahen 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v matematiki 

Bernarda Radoš 

Breda Kastelic 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v matematiki 

Bernarda Radoš 

Manca Kepa 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Luka Kohek 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Jure Malovrh 2. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz angleščine za 2. letnike 

Irena Mori 

Anja Pajek, Nataša 

Lukić 

2. a SREBRNO Cankarjevo priznanje Breda Kramar 

Matsja Sečnik 2. b SREBRNO Cankarjevo priznanje Breda Kramar 

Liza Curk 3. a SREBRNO Cankarjevo priznanje Breda Kramar 

Gašper Struna 3. a SREBRNO Stefanovo priznanje Maruša Potokar 
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Ana Eržen 3. a SREBRNO priznanje, tekmovanje iz 

znanja o sladkorni bolezni 

Dr. Boris Osolnik 

Anže Ceglar 3. d SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

Luka Plevnik 3. d SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju iz ekonomije 

Jožica Strmole 

Ekipa : Anže 

Ceglar, Matevž 

Ilar, Manca Jeršin 

Nadja Planinšek 

Luka Plevnik, 

Nika Žabot 

3. d SREBRNO priznanje na mednarodnem 

festivalu Več znanja za več turizma 

Jožica Strmole 

Manca Kramar 4. a SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v znanju zgodovine 

Vida Hočevar 

Jure Kavšek 4. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v razvedrilni matematiki 

Matko Peteh 

Jure Kavšek 4. b SREBRNO priznanje na državnem 

tekmovanju v logiki. 

Matko Peteh 

Tjaša Pirnar, Urh 

Trinko 

4. b SREBRNO Cankarjevo priznanje. Breda Kramar 

 
 
 

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

 

 

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

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

katerem delujeta že dobrih 69 let, zato je obsežno in raznoliko tudi to naše poročilo, kljub temu 

da smo imeli na šoli le 11 oddelkov. 

 

 

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

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

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

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

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

prireditev za dan šole in zanimiv, dobro obiskan informativni dan.  

 

 

Z vpisom v novo šolsko leto smo nadvse zadovoljni, saj smo vpisali 64 gimnazijcev in 19 

ekonomskih tehnikov, kar je glede na slovenske razmere velik uspeh, saj je bila letošnja 

generacija devetošolcev ena najmanjših. Novo šolsko leto torej drugič po več letih začenjamo 

z večjim številom dijakov (245), kot smo jih imeli ob zaključku preteklega šolskega leta (210).  

Prepričani smo, da je to tudi odraz dobrega dela in odličnih učnih rezultatov (98,6-odstotni 

uspeh, brez ponavljalca). 

 

 

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

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

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

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

po najvišjih priznanjih. 

 

 

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 na Hrvaško. 

 

 

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 doma. 

 

 

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

zaposlitev, SIO 2020, Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in 

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

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

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

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

kraju, na širšem območju Dolenjske in osrednje Slovenije.  

 

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

z veseljem in potrjuje pravilnost naše odločitve za prizadevno in uspešno delo, kar bo naša 

usmeritev tudi v prihodnje. 

 

Glede na vse to ocenjujem, da smo tudi šolsko leto 2018/2019 zaključili zelo uspešno.  

 

Ivančna Gorica, 15. 9. 2019 

         Ravnatelj:   

Milan Jevnikar, prof.  

 
 

 

 

 

Letno poročilo za šolsko leto 2018/2019 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta šole  

26. septembra 2019. 
 

 
 

 

Ravnatelj:  

Milan JEVNIKAR, prof. 

 

 

Predsednica Sveta šole: 

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

Vodja aktiva: Dragica Volf Stariha 

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

Šmajdek, Nikolina Juvan Kovač, Jože Nosan, Marjeta Šlajpah-Godec in Jernej 

Podgornik 
 

Sodelovanje pri projektih 
Josip Jurčič in njegov čas, maj 2019, 2. letniki. 

Kulturno-zgodovinske znamenitosti naše okolice,  junij  2019, 1. letnik ekonomske smeri. 

. 

Poročilo timskih in kurikularnih povezav v šolskem letu 2018/2019 
Povzete v poročilu TP in KP. 

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

 

Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine 
Najboljši trije dijaki na šolskem tekmovanju, Manca Kramar, Jan Hrovat in Ajda Robida, vsi iz 4.a, so 

se udeležili državnega tekmovanja v znanju zgodovine 30. 3. 2019 v Murski Soboti. Manca Kramar je 

prejela srebrno priznanje. 

 

Raziskovalne naloge  – GIBANJE ZNANOST MLADINI 
V letošnjem šolskem letu nismo bili mentorji dijakom pri raziskovalnih nalogah. 

 

Geografska strokovna ekskurzija na Kras in v Vipavsko dolino ter v Pomurje 
Ekskurzijo je organiziral in vodil profesor geografije Franci Grlica  za  vse dijake 3. letnikov, program 

gimnazija. Skupaj s kolegico Vido Hočevar sta ekskurzijo izvedla z dijaki 4. letnikov, ki so izbrali 

geografijo in zgodovino  kot izbirni predmet na maturi. 

Ekskurzija je bila izvedena 26. in 28. marca 2019. 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje je potekala 14. maja 2019 za dijake 1. letnika gimnazije. 

Strokovni izvajalci so bili profesorji, ki poučujejo geografijo, zgodovino, slovenščino in biologijo v 1. 

letniku gimnazije. 

Strokovna ekskurzija na avstrijsko Koroško je bila  23. oktober 2018. Udeležili so se je letošnji 

maturanti, ki so jih strokovno vodile profesorice, ki jih poučujejo slovenščino in zgodovino. 

 
Strokovne ekskurzije v okviru predmeta 
GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST: 

Ogled opere Všeč si mi v Cankarjevem domu – 10. december 2019. 

Ogled Samostana Stična in orgel – 20. februar 2019. 

Ogled NUK-a in Semeniške knjižnice – 10. december 2019. 

 

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

 

Mentorstvo 
V šolskem letu 2018/2019 člani družboslovnega aktiva nismo bili mentorji študentom.  
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POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA 

 
Vodja aktiva: Jožica Strmole 

Člani aktiva: Anton Brčan, Dragica Eržen, Igor Gruden 
 

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

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

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

 

Dejavnosti aktiva (ekskurzije, projektni dnevi, medpredmetne povezave) 

 

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

(skupaj s programom CŠOD) na področju 

turizma 

1. d Dragica Eržen 

Mednarodni projekt: Erasmus plus, Braga in 

Hirschaid 

3. d Igor Gruden,  Jožica Strmole, Anton Brčan 

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko za vse 

dijake ekonomskega programa, obisk 

podjetja KNAUF Insulation, d. o. o., in ogled 

Škofjeloškega gradu 

1. d,  

3. d, 4. d 

Jožica Strmole, Dragica Eržen 

Mednarodni sejem učnih podjetij v Celju 3 .d Jožica Strmole 

Obisk Banke Slovenije in NLB 4. d Jožica Strmole 

Učne situacije   

Prijava in življenjepis 3 .d Igor Gruden, Vesna Celarc 

Prošnja in življenjepis (ANG) 3. d Igor Gruden, Mojca Saje Kušar 

Računovodska podpora učnemu podjetju 3. d Tone Brčan  

 

Tekmovanja 
 

naslov tekmovanja datum mentor udeleženci dosežki 

20. državno tekmovanje iz 

ekonomije za ET 

marec 

2019 

Jožica 

Strmole 

Janez Grandovec zlato priznanje 

Anže Ceglar srebrno priznanje 

Luka Plevnik srebrno priznanje 

ekipno četrto mesto 

Turistična tržnica 
januar 

2019 

Jožica 

Strmole 

Anže Ceglar, 

Manca Jeršin, 

Matevž Ilar,Nadja 

Planinšek, Luka 

Plevnik, Nika 

Žabot 

Srebrno priznanje 

Mednarodni sejem učnih 

podjetij 

marec 

2018 

Jožica 

Strmole 
Dijaki 3. d 

Uvrščeni med TOP 

10 podjetij 

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

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

angažirala Dragica Eržen s predstavitveno učno uro na osnovnih  šolah v Zagradcu, Dobrepolju in Višnji 
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Gori. Našo šolo smo promovirali s predstavitvijo na osnovnih šolah v Grosuplju (Brčan) in na Mirni 

(Strmole). 

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

dijakov na strokovnem področju. 
 

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

Strmole. 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 je opravljala Dragica Eržen. 

 

Praktično usposabljanje z delom 
Organizator PUD: Igor Gruden 
 

Dvotedensko delovno prakso (PUD) so dijaki 3. d. opravili v začetku junija (od 2. 6. do 15. 6. 2019). 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali v mednarodnem projektu v programu Erasmus Plus (11 

dijakov). Prakso so dijaki opravljali na Portugalskem (6 dijakov) in v Nemčiji (5 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 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 (11dijakov). 

Več v poglavju projekti. 

 

Učna tehnologija 
Učitelji strokovnih ekonomskih predmetov ugotavljamo, da imamo vedno več težav pri pouku, ker nam 

zastareli računalniki ne omogočajo normalnega dela. Zelo bi potrebovali posodobitev učilnice 33 in 

zamenjavo stolov v učilnici 39. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH AKTIVA ZA TUJE JEZIKE 

 
Vodja aktiva: Jasmina Balaban 

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

Pogačar  

 

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

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

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

 

TEKMOVANJA 
 

Šolsko tekmovanje iz španščine 

6. marca 2019 je bilo na šoli izvedeno šolsko tekmovanje iz španščine, ki se ga je udeležilo 6 dijakinj 3. 

a in 3 .b, saj je tekmovanje namenjeno dijakom, ki se španščine učijo tretje leto.  

Bronasto priznanje so dosegle Anita Merlak, Laura Sila in Zala Kanc. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Državno tekmovanje iz španščine 

Državno tekmovanje in zaključna prireditev s kulturnim programom sta potekala  6. aprila 2019 na 

Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana. Letos je bila razpisana tema s področja kulture in civilizacije 

Ekvatorialna Gvineja. Tekmovanja se je udeležila Anita Merlak iz 3.a. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Epi Reading Badge 

Tekmovanje iz angleške bralne značke je bilo 7. marca 2019 za dijake 1. b. Sodelovalo je 27 dijakov. 

Predpisani naslovi so bili: Marvel Guardians of the Galaxy, Gladiator in Time Machine. 

Neža Bregar je dosegla zlato priznanje, dijaki pa so osvojili še 11 srebrnih priznanj in 6 priznanj za 

sodelovanje. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Državno tekmovanje iz angleščine 

Državnega tekmovanja v angleščini, ki je potekalo 18. marca 2019, se je v kategoriji B udeležil dijak 

srednje ekonomske šole Florijan Vode, ki se je iz šolskega uvrstil na regijsko tekmovanje in dosegel 

zadostno število točk za državno tekmovanje. Tekmovanje je potekalo na Gimnaziji in srednji šoli 

Rudolfa Maistra v Kamniku. Florijan je dosegel bronasto priznanje. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Epi Lectura 

Tekmovanje iz španske bralne značke za dijake 2. a, b in 3. a, b. Sodelovalo je 19 dijakov. Predpisani 

naslovi za 2. letnik so bili: Colon y el Nuevo Mundo ter La receta peligrosa; za 3. letnik pa Salvemos el 

Amazonas in El secreto del viejo olmo. 

Zlato priznanje je za 2. letnik dosegla Nataša Lukić, za 3. letnik pa Nikolaj Razinger. Ostali dijaki so 

dosegli srebrna priznanja ali priznanja za sodelovanje. 

Mentorica: Mojca Saje-Kušar 

 

Državno tekmovanje v znanju angleščine za dijake 2. letnika 

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

IMAGINE DEPRESSION BEING A PERSON sodelovali na državnem tekmovanju v znanju 

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

Mentorica: Irena Mori 

 

Regijsko tekmovanje iz angleščine za 3. letnike 
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Regijsko tekmovanje iz znanja angleščine je potekalo 4. 2. 2019 v Novem mestu na Centru biotehnike 

in turizma. 

Udeležili so se ga naslednji dijaki naše šole: Martina Bošnjaković, Barbara Glavan in Patricija 

Končar, vse iz 3. a, in Florijan Vode iz 3. d. 

Na državno tekmovanje se je uvrstil le Florijan Vode.  

Rezultati šolskega tekmovanja v znanju angleščine za 3. letnike – gimnazija: 

1. Patricija Končar, 3. a  

2. Martina Bošnjaković in Barbara Glavan, 3. a  

3. Tanja Urbas, 3. b  

4. Enja Sever, 3. a 

5. Neja Podržaj, 3. b 

6. Ana Eržen, 3. a 

7. Luka Žlajpah, 3. b 

 

Rezultati šolskega tekmovanja v znanju angleščine za 3. letnike – ekonomski tehnik 

1. Florijan Vode, 3. d 

2. Luka Plevnik, 3. d 

3. Alisa Tatarević, 3. d 

Mentorici: Irena Mori, Mojca Saje-Kušar 

 

Epi Reading Badge  

V tem šolskem letu so pri angleški bralni znački sodelovali štirje dijaki 3. a-oddelka. Tekmovanje je 

potekalo 7. marca 2019.  

Martina Bošnjaković je osvojila ZLATO PRIZNANJE, Gašper Struna, Anita Merlak in Enja 

Sever pa SREBRNO PRIZNANJE. 

Mentorica: Irena Mori 

 

Sodelovanje z organizacijo Speakout  

Tudi letos so pri pouku angleščine sodelovali Američani (Aaron Golby, Sally Barrett, Lily Jones) iz 

organizacije SpeakOut, ki so večino gimnazijskih oddelkov obiskali trikrat in pripravili zanimive ure. 

Dijakom so te ure všeč, saj imajo možnost komunicirati z naravnimi govorci. 

Mentorica: Irena Mori 

 

Epi Reading Badge  
Tekmovanje je bilo 8. marca 2019. 

Zlato priznanje so prejeli:   

2.a – Nika Kaurin, Tin Gošnik, Urška Pečjak in Anja Pajek 

1.a – Nika Sekirnik 

Srebrno priznanje: 1.a – Lucija Struna 

Priznanje za sodelovanje: 1. a – Maks Ponikvar 

 

Španska bralna značka EPI LECTURA je bila realizirana 22. 3. 2019. 
Srebrno priznanje je prejela Natalija Marija Trontelj, 1. b. 

Mentorica: Sonja Gale 

 

Šolsko tekmovanje iz  znanja nemščine 

8. 1. 2019 je na šoli potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine, na katerega smo se pripravljali novembra 

in decembra. Bronasto priznanje so prejeli naslednji dijaki: Breda Kastelic iz 2. b-oddelka, Patricija 

Končar in Gašper Struna iz 3.a-oddelka. 

Mentorica: Jasmina Balaban 

 

Nemška bralna značka Epi Lesepreis 
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12. 3. 2019 smo na šoli izvedli tekmovanje iz nemške bralne značke. Zlato priznanje so usvojili Vid 

Habič iz 1. a, Liza Curk ter Gašper Struna iz 3. a. Maks Ponikvar iz 1. a je prejel srebrno priznanje.  

Mentorica: Jasmina Balaban 

 

Nemška bralna značka »Pfiffikus« 

Nemška bralna značka »PFIFFIKUS« (navihanec) je bralno tekmovanje preko spleta. Za 1. b  je bilo 

izvedeno marca.  

Knjižici Jungs sind keine Regenschirme (Fantje niso dežniki) in Die Umweltdetektive (Okoljski 

detektivi) smo  brali  pri pouku. Dijaki so aktivno sodelovali in razvijali vse štiri jezikovne spretnosti. 

Predvsem pa so razvijali  domišljijo in bogatili besedni zaklad. Aktivno so sodelovali v diskusijah, 

analizirali obe deli ter imeli dodatne priprave na  tekmovanje.  

Od dvajsetih v razredu se je za tekmovanje odločilo osem dijakinj in dijakov. Največ točk in priznanja 

za bralne podvige so dosegle: Zala Čižmek, Nika Miklič in Ema Koščak. 

Mentorica: Marija Majzelj-Oven 

 

Evropski dan jezikov 2018 
Na pobudo Sveta Evrope od leta 2001 dalje vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. 

Namen praznovanja je, da seznanimo javnost z nujnostjo učenja jezikov, s čimer podpiramo večjezičnost 

in medkulturno razumevanje; da opozorimo na raznoliko jezikovno in kulturno pestrost Evrope ter da 

spodbudimo vseživljenjsko učenje jezikov v šoli in izven nje. 

Tudi na Srednji šoli Josipa Jurčiča smo letos, kot vsako leto, obeležili evropski dan jezikov. Dijaki so 

najprej spoznali vzroke za pomembnost učenja tujih jezikov, se pomerili v jezikovnem kvizu, na koncu 

pa pred šolo ustvarjali na temo vrednot v našem življenju, ki so nam skupne, ne glede na to, kje živimo 

ali kateri jezik govorimo. 

Praznovanje smo zaključili z besedami španskega pesnika in Nobelovega nagrajenca Juana Ramona 

Jimeneza, ki pravi: ‘Kdor se nauči novega jezika, si pridobi novo dušo.’ 

Mentorice: Mojca Saje-Kušar, Jasmina Balaban, Anja Šmajdek 

 

Ljubljana v tujih jezikih 
V petek, 26. 10. 2018, smo se z dijaki 2. letnikov programa gimnazija odpravili na ogled Ljubljane. 

Dijaki so znamenitosti Ljubljane predstavljali v treh jezikih, in sicer angleščini, nemščini in španščini.  

Vestno pripravljenih predstavitev so se lotili resno in brez treme. Pot nas je vodila od Križank, NUK-a, 

Kongresnega trga, Mestne hiše in Robbovega vodnjaka, mimo tržnice do Zmajskega mostu, Mosta 

ljubezni do zbirališča mladih Prešernovega spomenika. Naučili smo se kar nekaj novih besed, zvedeli 

marsikaj o Ljubljani in tako smo sedaj pripravljeni na vprašanja tujih turistov o najlepših znamenitostih 

Ljubljane.  

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

 

Strokovne ekskurzije 

Strokovne ekskurzije v Milano, Verono in Padovo ter stokovna ekskurzija v London (več v 

poglavju ekskurzije) 

 
Natečaji 
Podrobneje o natečajih v poglavju natečaji. 

 

Izmenjava z Realschule Hirschaid 
Podrobneje v poglavju ekskurzije. 

 

„Du kannst es” 
Kar nekaj dijakov se je med šolskim letom obrnilo name s prošnjo za utrjevanje, dodatno razlago ter 

komunikacijo brez strahu pred napakami. V ta namen smo se sestali po potrebi in ugotovili, da človek 

zmore vse in da ne obstaja ne znam temveč samo ne znam še!  

Mentorica: Jasmina Balaban 
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Promocija šole 
Člani aktiva smo aktivno sodelovali na vseh promocijskih aktivnostih (informativni dan - priprava 

stojnic, skeč v francoščini, novoletna prireditev, članki na spletni strani in v lokalnem časopisu Klasje). 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Mojca Konda  

Člani aktiva: Boris Osolnik, Marko Tomažič, Nada Radoš, Matko Peteh, Maruša Potokar 

in  Peter Kutnar 
 

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 znanja biologije 

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

31 dijakov. Štirje dijaki so osvojili bronasto priznanje. Na državno tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki. 

Jan Bregar je osvojil zlato priznanje. 

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

osvojili sedem dijakov. Na državno tekmovanje sta se uvrstili dve dijakinji. Srebrno priznanje je osvojila 

Ana Eržen. 

Poleg biološkega krožka je še vedno dejaven tudi šahovski krožek.  
 

Organizirali smo šolsko tekmovanje iz znanja fizike, ki se ga je udeležilo 15 dijakov. Regijskega 

tekmovanja iz fizike se je udeležilo pet dijakov. Osvojili smo dve Stefanovi bronasti priznanji. Gašper 

Struna se je uvrstil na državno tekmovanje in dosegel srebrno Stefanovo priznanje. 
 

Organizirali smo tudi šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki se ga je udeležilo šest dijakov. Na državno 

tekmovanje so se uvrstili štirje dijaki. Bronasto Preglovo plaketo je osvojila Breda Kastelic, srebrno 

Preglovo plaketo pa je osvojil Nejc Ropič. Gapšer Struna je osvojil 7. mesto in prejel zlato Preglovo 

plaketo. 
 

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

– terensko delo, in sicer 14. 11. in 23. 11. 2018. 

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

15. 5. in 22. 5. 2019 v obeh oddelkih tretjega letnika gimnazije.  
 

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

Vrenje in dihanje kvasovk. 
 

Delo z nadarjenimi dijaki 
Vsi člani aktiva pripravljamo nadarjene dijake za tekmovanja. Maruša Potokar je sodelovala pri pripravi, 

izvedbi in evalvaciji ekskurzije za nadarjene dijake v Krapino in Varaždin. 
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POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 
 

Člani podaktiva: Anton Brčan, Matko Peteh in Bernarda Radoš  
 

Tekmovanje v logiki 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 33. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje je bilo septembra. 

Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 40 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 15 bronastih 

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

Omahen je dosegla zlato priznanje, Gašper Struna zlato priznanje in Jure Kavšek srebrno priznanje. 
 

Tekmovanje v razvedrilni matematiki 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 29. tekmovanje v razvedrilni matematiki. Decembra smo izvedli 

šolsko tekmovanje. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 30 tekmovalcev. Dosegli so 9 bronastih 

priznanj. Trije dijaki so se udeležili državnega tekmovanja, ki je bilo konec januarja v Ljubljani. Gašper 

Struna je dosegel zlato priznanje, Breda Kastelic in Jure Kavšek pa srebrni priznanji.  
 

Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 63. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja v mesecu marcu se je udeležilo 38 tekmovalcev, osvojenih je bilo 12 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje so se uvrstili trije dijaki. Gašper Struna je osvojil zlato priznanje. Hana 

Omahen in Breda Kastelic sta dosegli srebrni priznanji.    
 

Tekmovanju dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 
V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 19. 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 11 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. 

 

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. 

 

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 
2018/2019 
Organizatorica: Breda Kramar, prof. 
 

Tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje je v šolskem letu 2018/2019 potekalo na temo 

DEDIŠČINA IDENTITETE. Organizacijsko delo za vsa tekmovanja je vodila Breda Kramar, ki je 

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

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

Glavan, Gverilci, in Cankarjevo zbirko črtic Podobe iz sanj ter predpisano strokovno literaturo, 3. in 4. 

letniki gimnazije in strokovne šole (3. stopnja) pa Cankarjeva dela: Martin Kačur, Knjiga za 

lahkomiselne ljudi, Tujci, Krpanova kobila  ter  predpisano strokovno literaturo (kritike, predavanja, 

pisma idr.). 
 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 11. 12. 2019 na šoli. Tekmovalo je 24 dijakinj in 

dijakov. Tekmovanje je izvedla Breda Kramar. Naloge sta popravili obe mentorici: Majda Simonič za 

2. stopnjo in Breda Kramar za 3. stopnjo.  

Bronasto priznanje je doseglo 6 dijakinj in dijakov, in sicer: Anja Pajek, Nataša Lukić iz 2. a, Matsja 

Sečnik in Breda Kastelic iz 2. b, Liza Curk iz 3. a, Tjaša Pirnar in Urh Trinko iz 4. b. 
 

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

Sodražici. Na tekmovanje se je uvrstilo 6 dijakinj in dijakov iz naše šole. Dijake je spremljala mentorica 

Breda Kramar, ocenjevala je Breda Kramar. Srebrno priznanje je doseglo 6 udeležencev: Anja Pajek, 

Nataša Lukić iz 2. a, Matsja Sečnik iz 2. b, Liza Curk iz 3. a, Tjaša Pirnar in Urh Trinko iz 4. b. 
 

Državno tekmovanje je bilo v soboto, 9. 3. 2019, v OŠ Spodnja Šiška v Ljubljani. Državnega tekmovanja 

sta se udeležila Tjaša Pirnar in Urh Trinko. Dijakinjo Tjašo Pirnar je peljala Breda Kramar.  

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

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

Skupni naslov tekmovanja na drugi stopnji je bil DEDIŠČINA IDENTITETE.  

Tekmovalci iz 1. in 2. letnika gimnazije  so prebirali roman Polone Glavan, Gverilci, in Cankarjevo 

zbirko črtic Podobe iz sanj.  Poleg leposlovja  so dijaki brali še razpisano dodatno strokovno gradivo. 

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

Bronasta priznanja so osvojili štirje tekmovalci, vsi iz 2. letnika. 
 

Na področno tekmovanje so se uvrstili Nataša Lukić, Matsja Sečnik ter Breda Kastelic in vsi trije so 

osvojili srebrno priznanje, nihče pa se ni uvrstil na državno tekmovanje. 
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Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. stopnja) - delo z nadarjenimi dijaki 
Mentorica: Breda Kramar, prof.  
 

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

tekmovanje 2 uri skupaj, za državno z dijakoma še 4 ure, sicer pa individualno med odmori. Dijaki so 

brali že zgoraj omenjena Cankarjeva dela: Martin Kačur, Tujci, Knjiga za lahkomiselne ljudi, 

Krpanova kobila ter  predpisano strokovno literaturo in razna pisma, kritike in polemike. 

Na šolskem je tekmovalo 7 dijakinj in dijakov; bronasto priznanje so osvojili 3 že zgoraj omenjeni, na 

regijsko so lahko šli tekmovat 3 in so srebrno priznanje osvojili Liza Curk iz 3. a, Tjaša Pirnar in Urh 

Trinko iz 4. b. 

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

Slovenistične ekskurzije 
Ekskurzija na avstrijsko Koroško, v Cankarjev dom in v Novo mesto (več v poglavju ekskurzije) 

 
Realizacija pouka 

Breda Kramar Vesna Celarc Simonič/Špela Zupančič 

1. a – 140/140 3. a – 135/140 1. b -   138 /140 

2. a –141/140 3. b – 139/140  

2.b–138/140 Simonič/Kramar 4. a –  168 /175  

4. d – 112 /119  3. d -   101 /102  

4. b – 171/175 Celarc/Simonič 137/140  

Menimo, da je bil pouk klub objektivnim težavam (dolgotrajni bolniški odsotnosti) dobro realiziran. 

 
Hospitiranje in poučevanje študentke FF  
Špela Zupančič, nekdanja dijakinja in zdaj magistrska študentka FF, je v februarju in deloma v marcu 

hospitirala pri urah SLO in dodatnem pouku z nadarjenimi v obsegu 20 ur v razredih pri prof. Bredi 

Kramar. 

Zaradi daljše bolniške odsotnosti prof. Majde Simonič pa je od 12.  marca do konca šolskega leta 

uspešno prevzela poučevanje in ocenjevanje SLO v 1. b-gimnazije pod mentorstvom Brede Kramar. 

Opravila je 48 ur pouka. 

 
Strokovno izobraževanje 
Breda Kramar se je udeležila 3-dnevnega seminarja o predupokojitvenih aktivnostih za pedagoške 

delavce v Sežani. 

Dvakrat je v Ljubljani obiskala tudi Rokusovo brezplačno predstavitev novih učbenikov oz. priročnikov, 

in sicer nova slovnica za srednje šole Kozme Ahačiča in samostojnega delovnega zvezka za 2. letnik Na 

pragu besedila s plusom. 

 
Urejanja spletne učilnice 

Vesna Celarc 
 

Celo šolsko leto je urejala spletno učilnico za oba oddelka 3. letnika gimnazije in za 4. a-oddelek. 

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

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

preko e-učilnice. 

 

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

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

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

glasilo Klasje. Med bolniško odsotnostjo sva nadomeščali  sodelavko,  Breda Kramar je  uvajala 

študentko v samostojno poučevanje in ocenjevanje.  
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 
Vodja: Simon Bregar 
Član: Franci Pajk  

Za ŠVK je zadolžen Simon Bregar. 
 
Osnovni program in program izbirnih športov 
V programu gimnazija smo za izvedbo programa izbirnih športov v nekaterih oddelkih uporabili 

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

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

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

izpopolnjevali, nadgrajevali znanje oz. pridobivali novo.  

  

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

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

Dijaki zelo pohvalijo ta način dela in druženja kot: kakovostno, zanimivo, pestro, inovativno, 

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

 

Preglednica 1: Kurikularne povezave in timski pouk ŠPORTNE VZGOJE v programu GIMNAZIJA 
v š. l. 2018/19 

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

Preko celega šol. leta Izbirni šport  Simon Bregar, Franci Pajk VSI 45 

 

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

izvedli in oddali rezultate testiranj za športno-vzgojni karton in tudi že prejeli evalvacijo rezultatov 

oz.  povratne informacije. V celoti so dosegli zelo dobre rezultate v primerjavi z ostalo slovensko 

srednješolsko populacijo.  
  

Skupine pri športni vzgoji 
Skupine pri športni vzgoji v tem šolskem letu niso bile dobre – sestavljene so bile iz različnih oddelkov 

glede na starost, kar je predvsem s pedagoškega stališča pa tudi z vidika priprave urnika ter 

organizacijske izvedbe zelo zahtevno. Ena tudi ni bila številčno ustrezna, (1. a,2. b dekleta), saj je bila 

prevelika. S tako skupino je težko kvalitetno izpeljati zastavljeni program.  

Glavi letošnji problem so bile torej skupine, sestavljene iz različnih oddelkov po starosti. (1. in 2. letnik 

skupaj, 2. in 3. ter 3. in 4 skupaj. S takimi skupinami je res težko delati in so s pedagoškega vidika 

neprimerne. Take skupine naj bodo oblikovane zgolj izjemoma.   

Predlagava, da se v prihodnje naredijo skupine po številu, ki zadostijo zakonskim določbam, skupine, 

sestavljene iz več različnih oddelkov po starosti pa naj se dodatno plačajo kot določa zakon.   

 

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

oktobra  do maja, in sicer od  ponedeljka do petka (skoraj vsak dan je bil v telovadnici dežuren eden od 

profesorjev športne vzgoje)  

 

Projekti 
Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 

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

ŠVZ in izvedla športni dan 2. 3. 2019. Dijaki so prejeli tudi delovne liste – izvleček iz programa 

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

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

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

mentorstvom Marije Majzelj-Oven.  
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 Spoznavno-športni dan za 1. letnike gimnazije, 7. 9. 2018 – Čateške Toplice in 12. 9. Gradišče nad 

Stično (Simon Bregar, Franci Pajk, Mojca Saje Kušar, Breda Kramar in ostali).  
 Medšolsko športno sodelovanje z Gimnazijo Litija – nogometna tekma med ekipo Gimnazije Litija 

in ekipo SŠ Ivančna Gorica ,11. 12. 2018 na naši šoli (Simon Bregar in Mitja Strmec).   

 Ogled okoljevarstvenega filma V imenu ljubezni do vode z močnim socialnim in okoljskim  

sporočilom za vse dijake naše šole, 11. 5.. 2019 (Simon Bregar). 

 Tradicionalna nogometna tekma med gimnazijci in ekonomisti naše šole, 21. 12. 2018. 

 Naš aktiv je s stojnicama športne vzgoje ter zdrave šole sodeloval na informativnem dnevu, ki je 

potekal 15. in 16. 2. 2019. 

 Program izbirnih dejavnosti oz. vsebin pri športni vzgoji: 10. 10. 2018 –  3. a, b  – pohod na 

Pristavo;  9. 11. (3.b, dekleta) – drsanje na umetnem drsališču Višnja Gora; 16. 11. 20188 –  4. a, b 

– plavanje Atlantis Lj.; 12. in 13. 12. – 1. a, b, d ter 2.b –  drsanje na umetnem drsališču Višnja 

Gora; 26. 4. 2019 –  2.a in 3. a, b – bowling v Areni Ljubljana.  

 Šola v naravi za 2. a, b. Naš aktiv je aktivno sodeloval pri izvedbi zimske šole v naravi s 

poučevanjem alpskega smučanja in s predavanjem o zdravi prehrani ter z organizacijo športno 

rekreativnih vsebin ob večerih – 11. do 15. 3. 2019 (Simon Bregar). 

 Naš aktiv (Simon Bregar) je v letošnjem šolskem letu sodeloval v projektu Munera oz. v okviru 

tega vodil projekt Varna telesna vadba in zdrav način prehranjevanja za občane oz. delavce podjetja 

Livar.  

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

PODROČNO EKIPNO ATLETSKO PRVENSTVO ZA SREDNJE ŠOLE, Novo mesto,   25. 9. 

2018, mentor:  Simon Bregar.  DIJAKI: 7. mesto, DIJAKINJE:  7.  mesto. 

PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKE, 14. 11. 2018, Novo mesto –  5.–8. mesto 

– mentor Simon Bregar 

PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI ZA DIJAKINJE, Brežice,  20. 11. 2018, 3. mesto, 

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

Sekirnik, Ula Pangršič, Valeriia Krawchenko in Meta Kovačič). 

PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI ZA DIJAKE, 13. 12. 2018, Novo mesto, 5.–8. 

mesto,  mentor Franci Pajk. 

PODROČNO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU ZA DIJAKE,  16. 1. 2019, Novo mesto, 

5.–8. mesto, mentor Simon Bregar. 

PODROČNO POSAMIČNO ATLETSKO, 7. 5. 2019, dijaki –  tek na 100 m. – 3. mesto Matevž 

Ilar:  štafeta 4x100 metrov (Ilar, Hodžič, Perko in Herman) diskvalificiran zaradi slabe predaje –  

Novo mesto, spremljevalec Simon Bregar. 

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

Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 

7. 9. 

2018 

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

(Simon Bregar) – Spoznavno-športni dan 

21. 9. 

2018 

4. a, b, d 

  

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

Pajk)  

21. 2. 

2019 

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

Bregar) 

2. 3. 

2019 

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

30. 5. 

2019 

vsi letniki, razen 

zaključnih 

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

Celarc, Igor Gruden, Boris Osolnik) 

19. 6. 

2019 

Pohod za 

zamudnike 

Prilagojen Jurčičev pohod za 2. a, b in tiste iz ostalih oddelkov, 

ki niso opravili nobenega šp. dne –  Simon Bregar 
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Športne vsebine v drugih programih 

Avg./sept. 2018 Zaključni letnik Maturantska ekskurzija  

Okt., nov. 2018 Zaključni letnik Vaje za mat. ples, mat. ples  

September 2018 Prvi in zaključni letniki Spoznavno popoldne in adrenalinski park 

Marec 2019 Drugi letniki Šola v naravi 

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

 mali nogomet dijaki in dijakinje (Simon Bregar) 45  ur, 
 košarka dijaki (Franci Pajk) 15  ur, 
 atletika (Simon Bregar, Franci Pajk) 2 uri, 
 odbojka vsi (Simon Bregar) 30 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 
Preko celega šolskega leta: Ekovrtnarski krožek. S skupino dijakov (8) sem preko celega šolskega leta 

izvedel 43 učnih ur, izvajali smo zanimive vsebine in se marsikaj naučili (Simon Bregar). 
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, PROJEKTI, NATEČAJI, 
OIV IN ID TER DRUGE DEJAVNOSTI 

Prireditve in proslave 

Preglednica 36: Prireditve in proslave v š. l. 2018/19 

DATUM  NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI 
SODELUJOČI 

UČITELJ/-I 

4. december 

2018 

Prireditev Pričnimo praznični december  

(dan samostojnosti in enotnosti,  božič,  

novo leto) 

Vesna Celarc,  

Dragica Eržen 

razredniki  

22. december 

2018 

Prireditev ob zaključku projekta 

Mobilno drsališče kot medgeneracijsko 

stičišče  

Vesna Celarc  

6. februar 

2019 

Proslava ob kulturnem prazniku  Vesna Celarc  

22. marec  

2019  

Srečanje z znanimi obrazi naše šole Milan Jevnikar  

3. april 2019 Maturantski ples Marjeta Šlajpah Godec razredniki 4. 

letnikov  

20. maj 2019 Slovo maturantov Irena Mori, 

Matko Peteh,  

Jožica Strmole 

razredniki 3. 

letnikov 

16. junij 2019 Sodelovanju na Taboru pevskih zborov Milan Jevnikar  

24. junij 2019 Prireditev ob zaključku pouka in dnevu 

državnosti 

Vesna Celarc  

5. julij 2019 Prireditev ob podelitvi spričeval 

poklicne mature 

Jožica Strmole  

11. julij 2019 Prireditev ob podelitvi spričeval splošne 

mature 

Irena Mori,  

Matko Peteh 

 

 

 Koordinatorica za kulturne dejavnosti: 

Vesna Celarc, prof. 

 

SODELOVANJU NA PRIREDITVI OB ODPRTJU DRSALIŠČA V VIŠNJI GORI 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

V torek, 30. oktobra 2018, je skupina glasbenikov sodelovala na prireditvi ob odprtju mobilnega 

drsališča v Višnji Gori. Sodelovali so Nika Škoda, Ana Blaževič Arko, Brina Omahen in Luka 

Plevnik. 

 
PRIREDITEV PRIČNIMO PRAZNIČNI DECEMBER 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Prireditev Pričnimo praznični december je bila v torek, 4. decembra 2018, ob 17. uri v avli šole.       

Prireditev so vodile Laura Sila, Zara Rijavec in Neja Podržaj. Glavni del programa je bil tekmovalnega 

značaja. Šola je namreč razpisala natečaj za najboljšo točko glasbeno, plesno, gledališko ali kakršno koli 

drugo točko, primerno božično-novoletnemu času. Prijavili so se:  plesalca Neža Novak in Nejc Bavdek, 

oddelki 1. a, 1. b in 3. d s točkami, ki jih je izvajal celoten oddelek, plesna skupina in instrumentalna 

skupina 6 glasbenikov (Ana Blaževič Arko, Nika Škoda, Ana Eržen, Nejc Bavdek, Jure Malovrh in 

Meta Kovačič). Zmagala je skupina glasbenikov z instrumentalno izvedbo Bohemian Rhapsody. Za 

nagrado so prejeli brezplačni izlet v mesecu juniju.V glasbenem programu pa so sodelovali tudi Brina 

Omahen, Luka Plevnik, Martin Meglič in Jure Kastelic.  

Po prireditvi je bil novoletni bazar, ki so ga pripravili dijaki vseh letnikov. 
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NOVOLETNI BAZAR 
Koordinatorica: Dragica Eržen 

 

Na novoletni bazar, ki je potekal 4. decembra 2018 po prireditvi,  so se dijaki vseh oddelkov pripravljali 

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

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

najrazličnejših sladic, novoletnih okraskov, ekoloških vrečk, kozmetičnih izdelkov itd. Vsak oddelek si 

je izbral svojo taktiko ponudbe svojih izdelkov. 

Zbrali smo 1442,73 evrov prostovoljnih prispevkov. Na dijaški skupnosti šole so se odločili, da se 

prostovoljni prispevki namenijo za nakup defibrilatorja in v dobrodelne namene. Defibrilator že ima 

svoje mesto v šoli – na steni nasproti vhoda v telovadnico.  

 
PRIREDITVEV OB ZAKLJUČKU PROJEKTA DRSALIŠČE V VIŠNJI GORI   
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Z dijaki gledališke in glasbene skupine smo v soboto, 22. decembra 2018, pripravili prireditev ob zaprtju 

mobilnega drsališča v Višnji Gori oz. ob zaključku projekta MODMEDS.  Pripravili smo gledališko 

igrico z naslovom Nova slovenska literatura po delih in motivih Ivana Cankarja, Janeza Menarta, 

Andreja Rozmana Roze in drugih. Sodelovali so igralci Ana Blaževič Arko, Manca Kramar, Nika 

Bregar, Petra Jerič, Kaja Smrekar, Laura Sila in glasbeniki Ana Blaževič Arko, Nika Škoda, Ana Eržen, 

Nejc Bavdek, Jure Malovrh, Meta Kovačič in Jure Kastelic. Po prireditvi je mlade obiskovalce obiskal 

dedek Mraz. 

 
PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Proslava ob kulturnem prazniku je bila v četrtek,7. februarja 2019  v avli šole. Vodili sta jo Manca 

Kramar in Zara Rijavec. O prazniku je spregovorila dijakinja maturantka Tjaša Pirnar, ki se je ozrla na 

pomen kulture za vse Slovence in odnosu do nje. V nadaljevanju so v programu sodelovali pevka 

Natalija Trontelj in harmonikarja Ibro Hodžič in Gašper Struna. Odprli pa smo tudi  Knjigobežnice, 

knjižne poličke, kakršnih je v naš občini že veliko. Namestili smo jih v osrednji prostor šole – v 

predavalnico, tako da bodo knjige na voljo vsem, dijakom, profesorjem in drugim obiskovalcem šole. 

Tudi tako želimo mlade spodbujati k branju. Osrednji del prireditve pa je bila podelitev priznanj  

dijakom kulturnikom, torej vsem maturantom, ki  so se  vsa štiri leta svojega šolanja ukvarjali s kulturo.  
 

Letošnji dobitniki priznanj so: Manca Kramar, Zara Rijavec in Julij Kramar za vodenje različnih 

prireditev in sodelovanje v igralski skupini; Nejc Bavdek za delo na glasbenem področju in skupaj z 

Nežo Novak tudi za vse dosežke na plesnih tekmovanjih; Ana Blaževič Arko je vsa štiri leta igrala v 

gledališki skupini in pogosto nastopala kot violinistka v šoli in izven nje; Danijela Slana, ki je pogosto 

nastopala kot pianistka in sodelovala v pevskem zboru, in Jan Hrovat, ki je ravno tako pel v zboru, igral 

pa je tudi v gledališki skupini; Ines Merkun, Luka Koščak, Janez Grandovec in Andraž Miklič pa so 

prejeli priznanje kot pevci v pevskem zboru, s katerim so nastopali v šoli in na različnih prireditvah 

izven nje. 

 
PRIREDITEV OB PODELITVI SPRIČEVAL IN DNEVU DRŽAVNOSTI 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

Spričevala in priznanja dijakom nižjih letnikov smo slovesno podelili v ponedeljek, 24. junija 2019, ob 

8.30 v avli šole. Prireditev sta vodili Laura Sila in kaja Smrekar. O pomenu državnega praznika sta  

spregovorili Petra Jerič in Nika Bregar, dijakinji 3. a. Po nagovoru ravnatelja Milana Jevnikarja so v  

kulturnem programu sodelovali Damjana Omejec, Mark Sečnik in Neža Okorn, Lara Miklavčič in 

harmonikarja Gašper Struna in Ibro Hodžič. Odlični dijaki in tisti, ki so prejeli zlata priznanja v 

državnem merilu, ter Jurčičevi nagrajenci pa so prejeli nagrade in priznanja. 
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DAN ŠOLE – SREČANJE Z NOVINARJI IN ZNANSTVENIKI Z NAŠE ŠOLE 
Koordinator: Milan Jevnikar 
 

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

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

22. 3. 2019, ob 18.30 v šolski predavalnici. Pripravili smo okroglo mizo z našimi nekdanjimi dijaki, 

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

tudi kar nekaj staršev. 

 
Obiskovalci so napolnili predavalnico 

 

Okrogla miza z našimi nekdanjimi dijaki, uspešnimi novinarji Meto Černoga, Marjano Grčman, 

Anžetom Božičem in Anamarijo (Ficko) Krese ter univerzitetnima profesorjema in znanstvenikoma dr. 

Jožetom Pižmom, dr. Sebastjanom Šlajpahom pred polno predavalnico srednje šole je bila prava učna 

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

Naši dijaki, maturanti iz let 1991 do 2006, danes pa prepoznavni in ugledni novinarji in znanstveniki, 

so nam pod vodstvom ravnatelja Milana Jevnikarja odstrli svoj pogled in spomine na srednješolska leta 

v Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. 

 
Dr. Sebastjan Šlajpah, Anže Božič, Anamarija Krese, Marjana Grčman, dr. Jože Pižem, Meta Černoga in 

ravnatelj Milan Jevnikar 

 

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

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

mize, ki so v šolo prihajali iz okoliških vasi od Valične vasi do Primskovega pa tudi iz prestolnice 
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Ljubljane tedaj ni bilo nobene dileme. Gimnazija Stična oz. pozneje Srednja šola Josipa Jurčiča je bila 

zanje prva izbira in nikoli niso obžalovali te odločitve. 

 

In še dva odmeva … 

 

Anamarija Krese: »Tudi meni je bilo lepo priti v moj nekdanji drugi 

dom, ki sem ga doživljala že kot  deklica, pa čeprav le skozi kontrolke in 

šolske naloge trgovcev, kovinarjev, ekonomistov in gimnazijcev, ki jih 

je moj oče popravljal (kontrolke mislim) ... Lep poklic opravljate ... 

Včasih mi je žal, da ne obstaja predmet novinarstvo v gimnaziji.« 

 

Dr. Jože Pižem: »Hvala za včeraj. Za dobro družbo in nova poznanstva. 

In prijetne spomine. Ponosen sem na to šolo. In na vse profesorje.« 

 

 

 

SLOVO MATURANTOV 

Koordinatorja: Irena Mori in Matko Peteh 
 

Dijaki zaključnih letnikov (4. a, b, d) so se s kratko prireditvijo poslovili od šole v torek, 21. maja 2019. 

Pred tem so v atriju šole zasadili spominsko drevesce. 

V uvodu prireditve, ki sta jo povezovala Manca Kramar, 4. a, in Julij Kramar, 4. b, so dijaki zapeli 

Gaudeamus igitur. Po himni se je dijakinja Tjaša Pirnar v kratkem nagovoru zahvalila vsem profesorjem 

in delavcem šole. Sledil je govor ravnatelja, nato pa so razredniki Matko Peteh, Jožica Strmole in Irena 

Mori podelili spričevala odličnjakom, podeljena so bila tudi zlata priznanja za dosežke na državnih 

tekmovanjih. Program sta popestrili dve kulturni točki: najprej sta zaplesala Neža Novak in Nejc 

Bavdek, nato pa je sledila še glasbena točka Nejca in Martina Megliča. 

Četrtošolcem so se nižjim letnikom predstavili z zabavnimi filmčki, ki so bili posneti za maturantski 

ples. Zadnje dejanje prireditve, ki se je zaključila s slavnostno četvorko, je bila predaja ključa, ki so si 

ga priborili dijaki 3. d.  

 

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

V petek, 5. 7. 2019, smo na slovesni prireditvi razglasili letošnje rezultate poklicne mature za 

34. generacijo naših ekonomskih tehnikov. Prireditev je srčno vodila razredničarka 4. d Jožica 

Strmole, z glasbeno točko pa je nastopil tudi dijak Alen Možina. 

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

nagrado, ki jo je prejel zlati maturant Janez Grandovec. Maturant Andraž Miklič se je z izbranimi 

besedami iskreno zahvalil profesorjem in staršem. 

Po končani prireditvi so dijaki prejeli še spominsko fotografijo generacije poklicnih maturantov 2019 in 

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

Kljub temu, da smo proslavljali z najmanjšo generacijo (le 6 maturantov) je bilo slavje veliko, saj je bil 

uspeh na poklicni maturi 100-odstoten.   
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PODELITEV SPRIČEVAL SPLOŠNE MATURE 
Koordinatorja: Irena Mori in Matko Peteh 
 

Podelitev spričeval splošne mature je bila v četrtek, 11. julija 2019, ob 10. uri v avli šole. Priložnostni 

program sta povezovala maturanta  Manca Kramar in Julij Kramar. Z rezultati mature je zbrane 

maturante, profesorje in  starše seznanil ravnatelj ter  pohvalil vse dijake za lep uspeh. Tjaša Pirnar, 

dijakinja 4. b, se je v imenu maturantov poslovila od Srednje šole Josipa Jurčiča z zahvalo 

profesorskemu zboru in vsem delavcem šole. Predsednica komisije za Jurčičeva priznanja in nagrade je 

skupaj z ravnateljem in predsednico sveta šole podelila četrtošolcem  Jurčičeva priznanja in nagrade. 

Osrednji del prireditve je predstavljala podelitev spričeval splošne mature, ki so jo opravili ravnatelj, 

tajnik mature in razrednika. Dogodek so obogatili Ana in Ajda Blaževič ter Martin Meglič in Nejc 

Bavdek z glasbenima točkama. Prireditev se je zaključila s fotografiranjem generacije maturantov 2019 

in druženjem ob pogostitvi.  
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Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentor: Simon Bregar 
 

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

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

programa Ekošola.  Naša šola je formalna članica obeh projektov.   

Dejavnosti se je redno ali občasno udeleževalo 8 dijakov in dijakinj naše šole (Aljaž Ostanek iz 3. letnika 

gimnazije, Neža Okorn, Lana Benčan, Nika Kaurin, Manca Kepa, Nataša Lukić in Luka Kohek iz 2. 

letnika gimnazije ter Lara Jerlah iz 1. letnika programa ekonomski tehnik). Usmerjal sem jih mentor 

Simon Bregar.  

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

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

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

okrasnih dreves oz. grmov.  Letos smo se posvetili tudi »osvežitvi« dveh notranjih velikih cvetličnih 

korit v avli šole, ki sta bila precej zanemarjena.  

Vsebine realiziranega dela:   

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

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

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

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 

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

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

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

upoštevali tudi načelo dobrih sosedov,  

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

oz.  zaščito rastlin, 

- cepljenje različnih sort na podlage – praktično delo (češnja), 

- ureditev in zasaditev cvetličnih gredic, 

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

- ogled okoljevarstvenega dokumentarnega filma V imenu ljubezni do vode, 

- dopolnjevanje kompostnega kupa, 

- okraševanje nekaterih notranjih šolskih prostorov s sezonskimi šopki in 

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

nekaterih dotrajanih oz. iztrošenih.  

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

da so  se krožku pridružili nekateri novi člani.   

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:   

- oblikovanje gomilaste visoke grede, 

- postavitev strežnika za vodo, 

- dokončna oživitev in ureditev ribnika, 

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel in 

- dokončna ureditev notranjih dveh velikih korit v avli šole. 

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

V šolskem letu 2018/2019 je bilo realiziranih  48 ur plesnega krožka. Aktivni  člani plesne skupine so 

bili: NEJC BAVDEK in NEŽA NOVAK (oba iz 4. b), IBRO HODŽIĆ (3. a) in NEJA PLANKO (1. a)  

ter MAKS PONIKVAR (1. a) in DAŠA ROGELJ (1. d).  Vaje so potekale  enkrat  tedensko  po 1 šolsko 
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uro, pred nastopi in   ŠPF-tekmovanjem pa tudi 2 ali 3 ure večkrat na teden  v plesni učilnici ali na odru 

v večnamenskem prostoru šole.  

Plesna skupina je na začetku šolskega leta  štela 36 članov. Takoj po pisanju prve kontrolne naloge  se 

je število plesalcev in plesalk prepolovilo itd., dokler ni ostalo samo 6 aktivnih članov. Nekateri člani 

so se nam še občasno pridružili. Kontinuirano delo je bilo moteno, več je bilo ponavljanja in utrjevanja 

ter posledično manj časa za usvajanje novih  plesnih  figur in koreografij.   

Kljub velikemu izpadu so  najboljši  vztrajali in zastopali šolo na najrazličnejših šolskih in izvenšolskih 

prireditvah: na decembrskem novoletnem bazarju,  na informativnem dnevu, na   osnovnošolski 

prireditvi POMLADNI DAN 20.3. 2019 v Stični, na prireditvi KUD Vidovo Šentvid PLES JE 

LJUBEZEN  23.3. 2019. 

Ibro Hodžić je sodeloval kot plesni partner naše bodoče dijakinje  na muzikalu OŠ Stična  TU SMO 

DOMA 27.3. 2019 v Športni dvorani OŠ Stična.  

Nejc Bavdek in Neža Novak sta zaplesala na svojem maturantskem plesu na Gospodarskem razstavišču 

v Ljubljani in na zaključni prireditvi  SLOVO ČETRTOŠOLCEV. Navdušila sta publiko z  dunajskim 

valčkom na posebno koreografijo in glasbo z naslovom Perfect.  

NEŽA NOVAK IN NEJC BAVDEK ter NEJA PLANKO in IBRO HODŽIĆ  so tekmovali 9. maja 2019 

na državnem tekmovanju na Šolskem plesnem festivalu.  Poročilo o tekmovanju je v posebni prilogi. 

Članek   o tem  tekmovanju je napisala Daša Rogelj in je bil objavljen v  junijskem občinskem glasilu 

Klasje. 

Ker sta Neža in Nejc vsa štiri leta izobraževanja n ašoli blestela s posebnimi plesnimi točkami, nastopala 

in se udeleževala  državnega tekmovanja  in zaradi letošnjega  1. mesta  v standardnih  ter 2. mesta v  

latinskoameriških plesih na ŠPF, sem ju predlagala za zlato Jurčičevo  nagrado. 

Delo v plesni učilnici  v tem šolskem letu ni zaživelo v polnem razmahu. Obveznosti mentorice na štirih 

različnih lokacijah, razne dejavnosti in več dejavnosti na isti dan, urnik, pedagoške konference itd. so 

tudi prispevali k temu, da so vaje v okviru plesnega krožka nekajkrat odpadle. Očitno so bili tudi  

prvošolci  preobremenjeni s šolskim delom in so se učili zadnje trenutke za ocenjevanja in pri tem 

pozabili na pestro paleto dejavnosti, ki jim jih šola nudi po pouku..  

 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden 
 

V šolskem letu 2018/2019 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 Nemčiji, napisali vsak svoj članek in ga opremili s 

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

projekta Erasmus plus v tujini. 

Pri rednih izdajah je aktivno kot člani uredništva sodelovalo skupno 12 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. Druga številka je imela različne članke s področja tematik Evropske unije. 

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

2019 financiranje lažje.  

 

Biološki krožek  
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

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

Pripravili smo tudi nekaj zahtevnih in zanimivih eksperimentov.  

 

Šahovski krožek 
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

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

Občasno smo igrali šah. 
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Fizikalni krožek 
Mentorica: Maruša Potokar 
 

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

Gledališka skupina 
Mentorica: Vesna Celarc 
 

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

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

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

 
Šolski pevski zbor 
Zborovodja: ravnatelj Milan Jevnikar 
 

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

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

zborov v Šentvidu pri Stični …). S prepevanjem v zboru smo mlade fante in dekleta kulturno obogatili, 

jih vzgajali za skupnost in pristno prijateljstvo. V minulem šolskem letu je deloval mladinski mešani 

(štiriglasni) zbor. 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 od 30 do 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 38, 24 deklet in 14 fantov. 

Zbor je v šoli nastopil trikrat: na proslavi ob koncu leta, za kulturni praznik v februarju in ob podelitvi 

spričeval. V minulem šolskem letu nam žal ni uspelo izvesti načrtovanega sicer tradicionalnega 

koncerta. 

V nedeljo, 16. 6. 2019, smo v Šerntvidu pri Stični sodelovali na jubilejnem 50. taboru slovenskih pevskih 

zborov. Na medobčinski reviji letos nismo sodelovali. 

Pevske vaje so bile redno vsak teden ob petkih po pouku dve šolski uri. Skupaj z nastopi je bil letni 

obseg dela preko 70 srečanj v skupnem trajanju približno 90 šolskih ur. Vse ure sodelovanja pevcev se 

vodijo kot njihove ure OIV oziroma ID. Vsi pevci pa so ob koncu leta prejeli tudi posebno priznanje. 

 

Krožek ruščine 
Mentorica: Irena Mori 
 

Krožek ruščine je v šolskem letu 2018/2019 obiskovalo pet dijakov programa gimnazija: Tevž Gabrijel 

(4. b), Martina Bošnjaković (3. a), Barbara Budisavljević (3. a), Gaja Kovačič (3. a) in Enja Sever (3. 

a). 

Srečevali smo se pred poukom in občasno 7. šolsko uro, zaradi težav z urnikom smo z eno skupino 

realizirali le nekaj ur. Tudi  letos smo delali po učbeniku Ruščina – korak za korakom.  

 

Realizacija športnih krožkov  
Pripravil: Simon Bregar 
 

V okviru ŠŠD-ja smo izvajali naslednje krožke: 
 mali nogomet vsi  – Simon Bregar, 45  ur, 
 košarka dijaki –  Franci Pajk, 15  ur, 
 atletika vsi – Simon Bregar, Franci Pajk, 2 uri, 
 odbojka vsi – Simon Bregar , 30 ur. 
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Pri krožku malega nogometa smo odigrali tudi dve prijateljski tekmi.  Novembra smo povabili fante iz 

FC Ivačna Gorica, decembra pa smo gostili dijake iz Gimnazije Litja.  

Konec decembra smo organizirali tradicionalno nogometno tekmo med dijaki gimnazije in dijaki 

programa ekonomski tehnik.  

Z ekipo deklet, ki je hodila k odbojkarskemu 

 krožku, pa smo odigrali prijateljsko tekmo z učenkami OŠ Stična (tudi novembra).  

Krožka v nogometu in odbojki sta bila odlično obiskana in sta potekala praktično celo šolsko leto. 

Omenil bi odlično vzdušje in izraženo potrebo dijakov in dijakinj po sprostitvenih dejavnostih, ki jih 

razbremenjujejo šolskega dela.  
  

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

športna rekreacija ob petkih zvečer –  40 ur (Simon Bregar, Franci Pajk).  
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Ekskurzije 
 
Strokovna medpredmetna ekskurzija na Kras in v Vipavsko dolino  
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 geografske in zgodovinske značilnosti ter literarno bogastvo Primorske, 

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

 razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

 navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo ter vpeljevanje v samostojno vodenje 

ekskurzije. 

Izvedba dejavnosti je bila razdeljena na 3 dele: 

A. Tehnična in strokovna priprava pred izvedbo ekskurzije, ki obsega: 

- razdelitev učencev na skupine (geografija, zgodovina, slovenščina), 

- razdelitev naslovov referatov, individualna izdelava referatov na osnovi tiskanih in elektronskih 

medijev, njihovo ovrednotenje in ocenitev, 

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

spremljevalcev na spremstvo dijakov …), 

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

obnašanjem …). 

B. Izvedba ekskurzije na trasi (postanki so podčrtani!): Zbor v Ivančni Gorici na železniško-

avtobusni postaji ob 6.45. Odhod ob 7.00, po potrebi postanek v Grosuplju pri Kongu (7.10). Sledi 

vožnja na relaciji (postanki so podčrtani!): po avtocesti do Razdrtega  – Vipava (ogled izvirov Vipave) 

– Zemono (ogled dvorca) - Ajdovščina - Vipavski Križ (nekdanje mesto; samostanska knjižnica, 

cerkev, Janez Svetokriški). Sledi vožnja iz Vipavske doline preko Vipavskih Brd na Kras – Štanjel 

(galerija L. Spacala in ogled tipične kraške arhitekture naselja) – Tomaj (Kosovelov grob) – Sežana 

(Kosovelova spominska soba, kosilo) - Vilenica (ogled enkratne, najstarejše turistične kraške jame v 

Evropi) in Lokev (ogled vojaškega muzeja Tabor). Vrnitev po avtocesti do izhodišča ekskurzije. Za 

izvedbo je izdelan natančnejši načrt. Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.30. 

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

pripravil načrt njihovega »nastopanja« v avtobusu. 

C. Poročila, analize, ovrednotenje dejavnosti 

Za izvedbo je bil izdelan še natančnejši 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: prof. Franc Grlica. 

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

slovenščino, v 4. letniku pa geografijo in zgodovino.  

Spremljevalci: Franc Grlica, Bernardka Radoš, Vesna Celarc, Vida Hočevar. 

Datum izvedbe: 26. marec in 28. marec 2019.  

Vpis v dnevnik: v vsak oddelek 3. letnika 2 uri geografije, 2 uri zgodovine in 2 uri slovenščine. V 4. 

letniku so bile ure vpisane k pouku geografije oz. zgodovine v skladu z učnim načrtom. 

 

Strokovna medpredmetna ekskurzija v Pomurje  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica 
 

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

geografije, zgodovine, biologije in slovenščine. 

Cilji ekskurzije: 

 spoznati naravne in družbene značilnosti Pomurja ter Prlekije, 

 ovrednotiti pomen reke Mure,  

 spoznati razlike med posameznimi deli Pomurja, 
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 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, judovstvo ..., ogled centra) – 

Ivančna Gorica. Prihod v Ivančno Gorico okrog 19.10.  

Na ekskurziji so dijaki izpolnjevali delovne liste, nekaj je bilo ocenjenih. Ekskurziji naj bi sledile še 

predstavitve dijakov z različnih predmetnih področij in izdelava lončenega lončka, a tega letos nismo 

izpeljali. 

Udeleženci ekskurzije: dijaki 1. letnika gimnazije. 

Strokovni izvajalci: profesorji, ki poučujejo geografijo, zgodovino, slovenščino in biologijo v 1. 

letniku gimnazije. 

Spremljevalci na ekskurziji: Franc Grlica, Vida Hočevar, Mojca Saje-Kušar, Breda Kramar (po 

normativu glede na število dijakov). 

Datum izvedbe: 14. maj 2019. 

Vpis v dnevnik za ekskurzijo: v vsak oddelek 2 uri geografije, 2 uri zgodovine, 2 uri biologije in 2 uri 

slovenščine. 

 

Strokovna ekskurzija v Trst  
Organizatorja ekskurzije: Franci Grlica in Marjeta Pogačar 
 

Udeleženci: dijaki 1. letnika gimnazije. 

Cilji: Spoznavanje Trsta. 

Izvajalec: dnevni center CŠOD. 

Spremljevalci: Breda Kramar, Mojca Saje-Kušar, Sonja Gale, Darko Pandur. 

Datum izvedbe: 19. oktober 2018. 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV. 

 
Strokovna ekskurzija – naravoslovni dan Strunjan 
Organizator ekskurzije: Marjeta Pogačar 
 

Udeleženci: dijaki 2. letnika gimnazije. 

Cilji: spoznavanje slovenske obale in procesov v priobalnem pasu. 

Izvajalec: dnevni center CŠOD. 

Spremljevalci: Simon Bregar, dr. Boris Osolnik.  

Datum izvedbe: 25. oktober 2018. 

Vpis v dnevnik: 7 ur OIV. 

 

Medpredmetna strokovna ekskurzija v Škofjo Loko 
Vodja ekskurzije: Jožica Strmole  

Spremljevalka: Dragica Eržen 
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22. oktobra 2018  smo izvedli strokovno ekskurzijo v Škofjo Loko za vse letnike programa ekonomski 

tehnik. V podjetju Knauf Insulation, ki je največji slovenski proizvajalec izolacijskih materialov, smo si 

ogledali proizvodni proces in skladišča. Na koncu smo si ogledali še Škofjeloški grad, kjer smo si pod 

strokovnim vodstvom ogledali muzej. Sledil je še kratek ogled Škofje Loke. 

 

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

Tudi v letošnjem šolskem letu je potekala izmenjava z Realschule iz pobratene občine Hirschaid. S 7 

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

in zabaven teden. Nemški dijaki so nas obiskali v začetku junija. Tokratna, že šestnajsta, izmenjava je 

bila nekaj posebnega, saj praznujemo 20-letnico partnerstva občin, kar smo obeležili tudi v likovni 

delavnici, kjer so dijaki ustvarjali kiparska in slikarska dela. Cilj izmenjave je bil dosežen, o čemer so 

pričale številne solze ob slovesu.  

 

Strokovna ekskurzija v Milano, Verono in Padovo 
Koordinatorica: Mojca Saje-Kušar 

Spremljevalka: Jasmina Balaban 
 

V petek, 16.11.2018, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na težko pričakovano ekskurzijo v 

Milano, drugo najbolj naseljeno mesto v Italiji, glavno mesto pokrajine Lombardije in eno od svetovnih 

prestolnic mode.  

Milano ima številne muzeje, gledališča in znamenitosti, vključno s stolnico, peto največjo cerkvijo na 

svetu, cerkvijo Santa Maria delle Grazie, v kateri je freska Leonarda da Vincija Zadnja večerja, ki sta 

na Unescovem seznamu svetovne dediščine, kar pritegne v mesto več kot osem milijonov obiskovalcev 

letno. Mesto je znano tudi po številnih mednarodnih prireditvah in sejmih, vključno z Milan Fashion 

Week in Milanskim pohištvenim sejmom, največjim te vrste na svetu. Milano je tudi dom dveh velikih 

nogometnih ekip na svetu, AC Milan in Inter Milan. Prav na stadionu San Siro je bil naš prvi postanek. 

V čast Giuseppeja Meazee, legendarnega nogometaša obeh klubov, je bil pred časom uradno 

poimenovan Stadio Giuseppe Meazza, kljub temu pa mu v nogometnem svetu raje rečejo San Siro. 

Sledil je ogled Gradu Sforzesco, ki izvira iz 15. stoletja, ko so člani rodbine Sforza vladali mestu in staro 

trdnjavo preuredili v grad, sedež elegantnega renesančnega dvora, obdanega z obzidanim lovskim 

parkom.  

Avstrijska cesarica Marija Terezija je bila odgovorna za pomembne prenove v Milanu v 18. stoletju. 

Prenova je obsegala izgradnjo Teatro alla Scala, odprtega leta 1778, ki je danes ena izmed najbolj znanih 

svetovnih opernih hiš, in dala obnoviti kraljevo palačo.  

Nazadnje smo si ogledali milansko stolnico (Duomo di Milano), za dokončanje so potrebovali skoraj 

šest stoletij. 

Končno smo spoznali italijansko visoko modo. Velika Galleria Vittorio Emanuelle II. je nastala med 

1865 in 1877, v počastitev kralja Viktorja Emanuelleja, tam se nahajajo najprestižnejše trgovine. 

Po večerji smo se odpravili v hotel, naslednji dan pa v Verono, mesto, ki je uvrščeno na seznam svetovne 

dediščine UNESCA. 

Najbolj znan je gotovo rimski amfiteater ali arena, ki se nahaja na največjem trgu. Zgrajen okoli leta 30 

n. št. je tretji največji v Italiji po rimskem Koloseju in Areni v Capui (Neapelj).  

Čas je bil za ogled najbolj znane hiše v Veroni, za katero je zaslužen Shakespeare, ki je dogajanje 

tragedije Romeo in Julija postavil prav tja. Domnevni Julijin balkon je zelo oblegan, a če se potepate po 

Veroni, ga morate obiskati. Prav toliko občudovanja kot balkon in kip Julije pod njim – če verjamete v 

legende, se morate za srečo v ljubezni nujno dotakniti njene desne dojke – pa vzbuja tudi prehod do 

Julijinega dvorišča.  

Naša zadnja postaja je bila Padova, domovanje ene najstarejših univerz na svetu. Poleg univerze pa je 

mesto gotovo znano po sv. Antonu, portugalskem frančiškanu, ki je v Padovi nekaj let živel in leta 1231 

tudi umrl. Njegovo telo je ohranjeno v Baziliki sv. Antona, ki je pomembna romarska cerkev. 

Iz Padove smo se odpravili proti domu, polni čudovitih vtisov in pripravljeni na nove šolske izzive … 

čakajoč na naslednje potovanje. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Marija_Terezija
https://sl.wikipedia.org/wiki/La_Scala
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vittorio_Emanuele_II.&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kolosej
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Strokovna ekskurzija v London 
Koordinatorica: Mojca Saje-Kušar 

Spremljevalke: Irena Mori, Sonja Gale, Jasmina Balaban 
 

Od 14. do 17. marca 2019 smo se odpravili na strokovno ekskurzijo v London, Stratford-upon-Avon in 

Oxford. Ogledali smo si večino londonskih znamenitosti, kot so Hyde park, Buchinghamska palača, 

Westminsterska opatija, Downing Street, Trafalgar Square z znamenitim Nelsonovim spomenikom, 

National Gallery, Covent Garden, Royal Opera House, se odpravili do ničelnega poldnevnika v 

Greenwichu, se sprehodili mimo katedrale Svetega Pavla, si ogledali zunanjost najbolj znanega Globe 

Theatra ter posneli nešteto fotografij v slavnem muzeju Madame Tussaud's. 

Podali smo se tudi na angleško podeželje in si ogledali univerzitetni Oxford. Nanj so Britanci izjemno 

ponosni. Ne le da velja oxfordska angleščina za »perfektno«, mesto je pravi arhitektonski dragulj z 

veličastnimi srednjeveškimi stavbami, ozkimi, tlakovanimi uličicami, parki in vrtovi znamenitih 

kolidžev. Tukaj je študiralo kar 24 angleških predsednikov vlad in debeli zidovi častitljivih stavb bi 

lahko razkrili marsikakšno zanimivo študentsko prigodo. Vendar pa Oxford ni le mesto s slovečo auro 

znanosti, temveč tudi center živahnega študentskega življenja, galerij ... To najstarejše angleško 

univerzitetno mesto (1200) je ohranilo svojo zasnovo iz 8. stoletja. Srce mesta predstavlja Trg Redcliff, 

obkrožajo pa ga različna univerzitetna poslopja oz. kolidži: All Souls College, Christ Church College z 

normansko katedralo, Merton College ...  Reka Temza in njeni travnati bregovi dajejo mestu romantičen 

pridih. Obiskali smo Balliol College, kjer se nahaja jedilnica iz filma Harry Potter.  

Popoldan smo prispeli v Stratford-upon-Avon, prisrčno mestece ob reki Avon, prepolno značilnih hišic 

z lesenimi tramovi na pročeljih, rojstni kraj znamenitega pesnika in dramatika Williama Shakespearea.  

Dnevi so kar prehitro minili, a priložnosti za ogled Londona bo še veliko. Pisatelj Samuel Johnson je 

rekel: 'When a man is tired of London he is tired of life.' 

 
Slovenistična eksurzija na avstrijsko Koroško (Medpredmetna povezava SLO-ZGO) 
Vodja: Breda Kramar, prof.  
 

Za maturante (4. a in b) smo v medpredmetni povezavi (SLO–ZGO) organizirali ekskurzijo na avstrijsko 

Koroško po maturitetnem romanu Maje Haderlap Angel pozabe. Na pot smo se podali 23. 10. 2018 čez 

prelaz Ljubelj do Gosposvetskega polja, videli ostanke Krnskega gradu, poznogotsko cerkev Gospe 

Svete, v Celovcu si ogledali deželni dvorec idr. Po sprehodu po rojstnem kraju pisateljice Maje 

Haderlap, tj. Železna Kapla, nas je v vasi Sele pričakal domačin Nande in  nam predstavil preteklo in 

sedanje življenje v najbolj slovenski vasi na avstrijskem Koroškem. Prebivalci se zavedajo svojih 

korenin, na kar so zelo ponosni, zato se močno upirajo narodnostni asimilaciji. S tem namenom v vas 

Sele redno prihaja duhovnik iz Ljubljane, ki opravlja bogoslužje v slovenskem jeziku, domačini v 

svojem kraju organizirajo koncerte slovenskih glasbenih skupin, da bi tudi mladi ljubili slovenstvo. 

Potem pa so nas domačini še pogostili z lokalnimi dobrotami. 

Z ekskurzijo na avstrijsko Koroško smo lahko podoživeli otroštvo in mladost pripovedovalke iz romana 

Angel pozabe in videli svet okoli sebe drugače, kot ga v nas rišejo sodobni mediji.  

 

Ekskurzija v Cankarjev dom (ogled razstave Ivan Cankar in Evropa ter knjižnega sejma) 
Vodja: Vesna Celarc 
 

Dijaki 3. letnikov gimnazijskega in ekonomskega programa so si v četrtek, 22. novembra 2018, v 

Ljubljani v Cankarjevem domu ogledali razstavo Ivan Cankar in Evropa, nato pa obiskali še knjižni 

sejem. Ob stoletnici Cankarjeve smrti smo obiskali  multimedijsko razstavo o Ivanu Cankarju, katere 

vodeni ogled je trajal dve uri. Dijaki so utrdili že usvojeno znano o slovenskem pisatelju. Po ogledu so 

v prostorih CD samostojno obiskali še 34. slovenski knjižni sejem, spoznavali založnike, različne izdaje 

knjig. Ob tem so reševali delovne liste, ki smo jih pregledali naslednji dan pri pouku. 
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Ekskurzija v Novo mesto 
Vodja: Vesna Celarc  
 

V torek, 7. maja 2019,  so se dijaki tretjih letnikov gimnazije in ekonomske šole udeležili strokovne 

ekskurzije v Novo mesto. Ogledali so si mestno jedro v okljuku Krke: Kapiteljsko oz. Stolno cerkev, 

novomeški Breg, Glavni trg in razstavo Božidarja Jakca v Jakčevem domu. Na razstavi smo se zadržali 

dve uri in ob vodenem ogledu spoznali značilnosti Jakčevega ustvarjanja  ter nekatera njegova dela. 

Posebej smo se na prenovljenem Glavnem trgu ustavili ob Kettejevem vodnjaku. Dijaki so veliko 

novega izvedeli tudi o Juriju Slatkonji, Leonu Štuklju, Juliji Primic ter ponovili znanje o Janezu Trdini. 

 
Ekskurzija za nadarjene in uspešne dijake 
 

Za nadarjene in uspešne dijake smo 13. 6. 2019 organizirali ekskurzijo v Varaždin in Krapino. Izvedbo 

ekskurzije smo zaupali Turistični agenciji Kompas Novo mesto. Udeležilo se jo je 29 dijakov in 2 

spremljevalki (Maruša Potokar in Marjeta Šlajpah Godec).  

 
Maturantska strokovna ekskurzija v Grčijo  (23. 8. – 28. 8. 2019) 
 

39 maturantov programa gimnazija in ekonomski tehnik  se je  v  petek, 23. avgusta,  s profesoricami 

Nado Radoš, Jožico Strmole in Vesno Celarc odpravilo  iz Ivančne Gorice preko Ancone  na  strokovno 

maturantsko ekskurzijo v Grčijo.   

V organizaciji agencije Mondial nas je pot  že prvi dan peljala v Epidaver, kjer smo si ogledali znamenito 

Dionizovo gledališče, tj. največji antični amfiteater z osupljivo akustiko. Ogledali smo si tudi mesto 

Mikene, v katerega vodijo Levja vrata, ter Korintski prekop. Naslednji dan smo se odpravili proti grški 

prestolnici Atenam, kjer smo se sprehodili do Akropole, od koder smo imeli tudi razgled na celotno 

mesto. Fotografirali smo se pred stadionom Panathinaiko, nato pa se z avtobusom odpeljali proti 

Delfom, kjer smo lahko občudovali Apolonov tempelj.     

Naslednje jutro pa smo ponovno odšli na ladjo, ki nas je odpeljala na Zakintos, na katerem so nas čakale 

drugačne dogodivščine. Tukaj smo uživali na mestni plaži, kopali smo se v Zalivu tihotapcev ter 

opazovali mogočne klife in votline, ki jih je izdolblo morje.  Večere so popestrile različne zabave.   

Polni lepih spominov in  še trdnejših prijateljskih vezi so se  dijaki z razredničarkami 28. avgusta z 

letalom odpravili proti Sloveniji.   

Glede na to, da smo po enakem itinerarju potovali pred štirimi leti, je potrebno poudariti, da storitve 

tokratne agencije niso bile na ravni storitev agencije, ki so jo dijaki izbrali pred 4 leti. 

 

 

Projekti 
PROJEKT ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
Vodja projekta: Moja Saje Kušar 
 

Naša šola je letos drugo leto zapored sodelovala v programu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. 

Program, ki ga vodi Informacijska pisarna Evropskega parlamenta, je namenjen srednjim in poklicnim 

šolam po Sloveniji. Predvsem je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski 

parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem 

parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem 

državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja 

Evropa taka, kot si jo želimo. 
 

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

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

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

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

in možnosti življenja v EU. 
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V sredo, 22. maja, smo se udeležili zaključne prireditve projekta, v katerem je letos sodelovalo skoraj 

600 slovenskih srednješolcev iz 49 šol. 

Slovesno podelitev priznanj ambasadorjev Evropskega parlamenta, pospremljeno z dinamičnim 

programom in pogostitvijo, sta vodila Nina Cijan in komik Aleš Novak, na odru pa so jima družbo delali 

še pevka Ema Flora Lotrič ter novinarja RTV Slovenija Gašper Andrinek in Jaša Rajšek, ki sta 

predstavila svoj inovativni projekt poročanja iz Evropskega parlamenta Gašper in Jaša #zasedata in 

navzočim predstavila nekaj manj znanih dejstev o instituciji, ki se imenuje Evropski parlament. 

Po koncu podelitve priznanj, ki jih je mladim ambasadorjem in njihovim mentorjem podelila vodja 

Pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji Manja Toplak, so zbrane dodatno ogreli še člani akrobatske 

skupine Dunking Devils, ki so se te dni prav tako pridružili kampanji Tokrat grem volit, temu pa je 

sledilo sproščeno druženje v bližnji restavraciji. 

 
PROJEKT EVROŠOLA 
Mentorica: Mojca Saje Kušar 
 

Evrošola je projekt, ki mladim omogoča, da iz prve roke spoznajo, kako evropska integracija deluje v 

praksi in kako 28 držav članic oblikuje stališča in odločitve, ki zaznamujejo naša življenja. 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se udeležili nacionalnega tekmovanja, ki ga organizira Pisarna 

Evropskega parlamenta v Sloveniji. V ta namen smo sestavili ekipo 17 dijakov, s katero smo pripravili 

kreativen predlog kampanje ozaveščanja za volitve v Evropski parlament. Kampanja je vključevala 

snemanje videa, idejni osnutek izvedbe kampanje, vključno z radijskim oglasom, zbiranjem podpisov 

Tokrat grem volit, avtorski plakat, promocijske materiale in geslo. 

V okviru projekta smo z dijakinjami sodelovali še pri dveh dogodkih v organizaciji občine Ivančna 

Gorica: 

a) V sredo, 6. marca, je v prostorih Srednje šole Josipa Jurčiča potekal pogovorni večer in diskusija 

z naslovom »Kaj ima EU opraviti s tem?«. Pogovornega večera se je udeležila aktualna evropska 

poslanka Romana Tomc. Svoje videnje in izkušnje pa so prisotnim predstavili še župan Dušan Strnad, 

podžupan Tomaž Smole, predstavniki Študentskega kluba Groš ter mladi iz Srednje šole Josipa Jurčiča 

in Osnovne šole Stična.  

Osrednja gostja večera je bila evropska poslanka Romana Tomc, ki Evropo vidi kot tisto, ki ohranja naš 

način življenja. Evropa je bila grajena za obdobje miru. »Evropa je tista, kjer je kakovost življenja 

najboljša na svetu. Imamo najboljše socialno okolje, kar nekateri tudi vidijo in zato želijo k nam in 

takšno socialno okolje moramo obdržati.« Evropo vidi tudi kot tisto, ki nudi varnost svojim državljanom. 

»Želim Evropo, ki bo varna in želim Schengen, ki deluje. Zato je potrebno stopiti korak nazaj,« je še 

povedala Romana Tomc, ki meni, da ostanemo del Evropske skupnosti, ki skrbi za okolje in za zdravo 

okolje, ter priložnost za mlade.  

V ta namen smo na šoli natisnili plakate, ki vabijo predvsem mlade na prihajajoče volitve v Evropski 

parlament in je nastal v okviru projekta Evrošola, prikazali kratek film, ki vabi mlade, naj se udeležijo 

volitev v EP ter pozvali občane, naj izpolnijo svojo namero o udeležbi na prihajajočih volitvah. 

Sodelovale so dijakinje Enja Sever, Laura Sila in Neja Podržaj. 

b) Občina Ivančna Gorica, ki v letošnjem letu sodeluje v več evropskih projektih, je gostila 

predstavnike 22 delegacij iz 15 držav Evropske unije. V okviru projektov KNOTS in CROSS 

OVER so potekale številne aktivnosti, kjer so na delavnicah iskali odgovore o pojavu 

evroskepticizma, kaj lahko postori in kaj nam nudi Evropa ter kako bolj vključiti mlade in 

izboljšati udeležbo na volitvah v Evropski parlament.  
Poleg uradnega sprejema gostov iz obeh projektu pri županu Občine Ivančna Gorica Dušanu Strnad  je 

osrednji dogodek v teh dneh potekal v soboto, 16. marca 2019, na tržnici v Ivančni Gorici. Na tako 

imenovani Evropski tržnici »EU market« sta prisotne goste in številne občane Ivančne Gorice z obiskom 

počastila Evropska poslanca Patricija Šulin in Milan Zver. Zbranim sta zaupala zanimive informacije o 

Evropi, hkrati pa so prisotni prisluhnili vključevanju mladih v evropske projekte.  

Sodelovali so tudi dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča s stojnico, na kateri so predstavili informacije o 

pomembnosti Evropske unije, plakate in kartice, ki so jih ustvarili kot poziv k udeležbi na volitve v 

Evropski parlament ter pozvali občane, naj izpolnijo svojo namero o udeležbi na volitvah, tako da 

izpolnijo kartonček 'Tokrat grem volit.' To so bile Anita Merlak, Martina Bošnjaković in Enja Sever. 

Spremljala jih je profesorica Dragica Eržen. 
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ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF) – DRŽAVNO TEKMOVANJE 
Mentorica: Marija Majzelj Oven 
 

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  slovi po odličnih plesalcih, ki že 14 let zapored, odkar 

obstaja Šolski plesni festival,  zmagujejo na tovrstnem državnem tekmovanju, ki ga organizira Plesna 

zveza Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport in Zavodom Planica. 

Letošnje tekmovanje je potekalo 9. maja v dvorani plesne šole BOLERO v Ljubljani.   V standardnih 

plesih angleškem valčku, tangu in quickstepu sta  maturanta Neža Novak in Nejc Bavdek ponovila 

lanskoletni odlični uspeh. Priplesala  sta  si prvo mesto v standardnih plesih  in dobila zlato priznanje. 

Njun uspeh sta z 2. mestom dopolnila Neja Planko in Ibro Hodžič. V latinskoameriških plesih sambi, 

čačačaju in  R&R pa je Neži in Nejcu zmaga le  za las ušla, Ibro in Neja  pa sta  bila tretja. 

Gibanje v različnih ritmih  daje  plesalcem moč in energijo.  Srečni so, da lahko plešejo, se zabavajo in 

imajo lepo. Ko se plesna pravljica na Jurčiču  nadaljuje in privede plesalce in plesalke  tudi do zmag na 

tekmovanj, zažarijo njihove oči še v drugačnem lesku in šola zagotovo pridobi ugled. 

 

ERASMUS PLUS 
Koordinator: Igor  Gruden  
 

V šolskem letu 2018/19 smo v jeseni dokončali projekt programa Erasmus Plus iz leta 2017, v okviru 

katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2018 v Nemčiji v Hirschaidu. V fazi 

diseminacije so jeseni 2018 dijaki pripravili ustrezne predstavitve in izdali tudi posebno številko Iskric. 

Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo spletno stran in za občinsko glasilo Klasje. Končno 

poročilo projekta je nacionalna agencija CMEPIUS zelo dobro ocenila. 

V juniju 2019 smo izvedli projekt iz l. 2018 in s skupino 11 dijakov realizirali projekt ter hkrati delovno 

prakso v tujini, v Nemčiji v Hirschaidu in na Portugalskem v Bragi. Vsi cilji projekta so bili doseženi, 

udeleženci in naši partnerji pa zelo zadovoljni. Diseminacija sledi jeseni. 

Kontinuiteta izvajanja programa Erasmus Plus in prej Leonarda da Vincija petnajsto 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 2018/2019 je devetič 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. 

Trinajstega in štirinajstega 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 Suzane Tratnik Noben glas.  
 

PROJEKT EKOŠOLA – mednarodni program 
Mentorja: Dragica Volf Stariha in Simon Bregar 
 

Ekokrožek je namenjen dijakom od 1. do 4. letnika.  Dijaki sodelujejo v različnih projektih. Ekokrožek 

se izvaja po dogovoru z dijaki in mentorji. Ekošola kot način življenja je celosten program, ki skozi celo 

leto s konkretnimi projekti uresničuje cilje vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj. V šolskem letu 

2018/2019 smo skupaj dijaki, profesorji in ostalimi zaposlenimi na naši šoli izvedli naslednje projekte 

in akcije: 

- Slovenski tradicionalni zajtrk, 

- Star papir zbiram, prijatelja podpiram,  

http://www.ekosola.si/
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- Šolska VRTilnica (ekovrtnarski krožek), 

- Zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov, 

- Zbiralna akcija odpadnih baterij in kartuš, 

- Ekološko ozaveščanje – ogled izbranega filma ob dnevu Zemlje (film, ki je nagradil  OZN V 

imenu ljubezni do vode), 

- Izvajanje čistilnih akcij v okolici šole in tematskih razrednih ur. 

 

SIMBIOZA 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah Godec 

 

Simbioza je vseslovenski medgenarcijski projekt, pri katerem imajo glavno vlogo mladi prostovoljci.  
  

Zaradi aktivnega vključevanja v različne oblike medgeneracijskega sodelovanja je naša šola že peto leto 

zapored prejela naziv Simbioza šola.  

 

PODJETNOST V GIMNAZIJI 
Vodja projekta: Mojca Saje Kušar 
 

Na povabilo Zavoda za šolstvo RS smo se lani pridružili  partnerstvu v projektu Krepitev kompetence 

podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah (krajše 

Podjetnost v gimnazijah ali Podvig«).  

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih 

z medpredmetnim povezovanjem in sodelovanjem z okoljem in širšo skupnostjo. V ta namen smo/bomo 

v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, 

preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti 

v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v 

kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem. 

Srednja šola Josipa Jurčiča v projektu deluje kot implementacijska A-šola, jaz pa sem vodja projekta. V 

timu so sodelovali še Boris Osolnik, Vida Hočevar in Nada Radoš. 

 

  



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

 

Letno poročilo 2018/19 56 

Natečaji 
 
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SREDNJEŠOLSKI HAIKU 
Mentorici: Jasmina Balaban in Mojca Saje Kušar 
 

Haiku je trivrstična pesem. Bistveni elementi te pesniške oblike so humor, kratkost in jedrnatost, 

iskrenost ter presenetljivost. Haiku je napisan v enostavnem jeziku, v ospredju sta vsebina in ritmičnost 

pesmi. Če je možno, so verzi 5-7-5-zložni. Pesnik v haikuju ne opisuje, temveč predstavi dogodke, 

doživljaje, čustva. 

Dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča se že tradicionalno udeležujejo natečaja za najboljši srednješolski 

haiku in dosegajo lepe uspehe. Tudi letos se lahko pohvalimo z nagrajenimi deli.  

Letošnji nagrajenci so: 

1. Špela Rapuš in Manca Kepa (haikuji v angleščini), 

2. Manca Kepa, Luka Kohek, Nataša Lukić in Jure Malovrh (haikuji v španščini) in 

3. Liza Curk (haikuji v nemščini). 

 

SODELOVANJE NA NATEČAJU ŽIVLJENJE JE LEPO 
Mentorica: Jasmina Balaban 
 

ŠC Novo mesto je letos razpisal fotografski, slikarski in literarni natečaj z naslovom Življenje je lepo. 

Mark Česnik iz 2. b je na sklepni prireditvi v Novem mestu 23. 4. 2019 prejel prvo nagrado za svojo 

fotografijo. 

 

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI  
Mentorica:  Mojca Saje Kušar 
 

Naša šola se že tradicionalno udeležuje natečaja Evropa v šoli, ki je navadno povezan s temo Evropskega 

leta, ta pa tokrat ni bila razpisana. Letošnji natečaj smo zato povezali s 5. ciljem trajnostnega razvoja 

– Enakost spolov, katerega glavni namen je doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in 

deklic.  

Natečaj Evropa v šoli 2018/2019 je nosil naslov Snemimo roza modra očala: Ustvarjajmo družbo 

enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante. 

Enakost žensk in moških je opredeljena v mnogih mednarodnih in domačih dokumentih, z njo se 

ukvarjajo številne organizacije. Na ravni Organizacije združenih narodov je najpomembnejša 

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, na ravni Sveta Evrope je poleg splošnih 

konvencij o človekovih pravicah pomembna še Konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad 

ženskami in nasilju v družini, v Evropski uniji imamo kar nekaj direktiv, v Sloveniji pa je enakost spolov 

zagotovljena z Ustavo in številnimi zakoni – najsplošnejša sta Zakon o varstvu pred diskriminacijo ter 

Zakon o enakih možnostih žensk in moških. Enakost žensk in moških je pri nas na zakonodajni ravni na 

visoki ravni, žal pa na mnogih področjih vsakdanjega življenja še ne moremo govori o enaki udeležbi, 

zastopanosti in družbeni moči žensk in moških. Ena ključnih ovir za doseganje dejanske enakost žensk 

in moških so spolni stereotipi – to je posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter 

njihovih družbenih vlog. Nanje naletimo v vseh sferah življenja: v družini, vrtcu, šoli, službi, medijih, 

pri sami izbiri izobraževanja in zaposlitve, v športu, prostočasnih dejavnostih … Pogosto so tako vpete 

v naše življenje, da jih sprejemamo kot samoumevne in se tako tudi obnašamo. Predstavljajo enega 

najbolj trdovratnih vzrokov za neenakost spolov v družbi, saj – med drugim – lahko vplivajo na ključne 

odločitve glede interesov, izobraževanja ter kariernih poti žensk in moških. Boj s spolnimi stereotipi je 

tek na dolge proge, saj so nekateri tako močno usidrani v naša življenja, da jih ni ne opazimo več. Poleg 

tega pa mediji, oglaševanje in popularna kultura mnogokrat ne ponujajo drugačnih – nestereotipnih – 

podob žensk in moških ter tako še bolj ukoreninjajo že tako zasidrane predstave o tem, kaj so primerna 

obnašanja, poklici, hobiji in ravnanja žensk in moških. Pomembno vlogo pri odpravljanju spolnih 

stereotipov imamo vsi. (Ne)enakost žensk in moških se začne v domačem okolju, nadaljuje skozi sistem 

vzgoje in izobraževanja, na trgu dela in na vseh ostalih področjih življenja.  

Sodelovali sta dijakinji Veronika Pavčič na fotografskem in Manca Kepa na likovnem natečaju.  
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Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizatorica ID: Marjeta Pogačar 
 

Preglednica: Realizirane interesne dejavnosti v programu ekonomski tehnik po letnikih 

 

 Realizirane ID v 1. oc. obd. Realizirane ID v 2. oc. obd. 

1. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem 

Športni dan 

Spoznavno popoldne na Gradišču 

Zdravstvena vzgoja - predavanje o 

(zdravem) odnosu do telesa, varni spolnosti 

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko 

Strokovna ekskurzija v Milano 

En dijak je sodeloval v izmenjavi Hirschaid 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob   

kulturnem prazniku, dan šole, slovo maturantov, 

dan državnosti 

Prireditev: Ples je ljubezen 

Zdravniški pregled 

Šolski ples 

Projekt: Rastem s knjigo 

Varni na spletu: Lažne informacije in prevare na 

spletu 

Predstavitev delovanja defibrilatorja 

Ekskurzija v London 

Ogled filma o okolju 

Ogled predstave v SNG Drama Ta veseli dan ali 

Matiček se ženi 

Čistilna akcija 

Športni dan – športne igre 

Dejavnosti v šoli v naravi (10. do 12. 6. 2019), 

CŠOD Ajda, Libeliče 

3. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Tečaj prve pomoči 

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko 

Strokovna ekskurzija v Milano 

Delavnica – Vozimo pametno 

Ogled razstave Ivan Cankar in Evropa 

Novoletna prireditev z bazarjem 

 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

kulturnem prazniku, dan šole, slovo maturantov, 

dan državnosti 

Tečaj CPP 

Predstavitev delovanja defibrilatorja 

Zdravniški pregled 

Zimski športni dan 

Sejem učnih podjetij 

Strokovna ekskurzija v London 

Državno tekmovanje iz ekonomije 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto 

Ogled filma o okolju 

Čistilna akcija 

Športni dan – športne igre 

Praktično usposabljanje, Portugalska in Nemčija 

(2. 6.–15. 6. 2019) 

Predstavitev poklica policist 

 

4. d Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

dnevu samostojnosti in enotnosti 

Novoletna prireditev z bazarjem 

Športni dan Bohinj 

Predavanje Kri rešuje življenja, krvodajalska 

akcija  

Strokovna ekskurzija v Škofjo Loko 

Strokovna ekskurzija v Milano 

En dijak je sodeloval v izmenjavi Hirschaid 

 

Kulturni dogodki na šoli – prireditev ob 

kulturnem dnevu, dan šole, slovo maturantov 

Študijsko usmerjanje 

Predstavitev delovanja defibrilatorja 

Državno tekmovanje iz ekonomije 

Strokovna ekskurzija v London 

Državno tekmovanje iz ekonomije 

Maturantski ples 

Ogled filma o okolju 

Čistilna akcija 

 

 

V okviru interesnih dejavnosti so bila izvedena tudi različna tekmovanja na šolski, regijski in državni ravni. 
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Šola v naravi za 1. letnik ET 
Spremljevalka: Dragica Eržen 
 

Z dijaki 1. d smo od 10. do 12. junija preživeli tri čudovite dneve na Libeliški gori, v domu Ajda na 

Koroškem. V skladu z načrtom smo izvajali predvsem športne dejavnosti z vključenimi vsebinami 

turizma. Športne dejavnosti so obsegale tečaj nordijske hoje, gorsko kolesarjenje, pohodi in vožnja s 

kanuji po reki Dravi. Med organiziranimi dejavnostmi in tudi v prostem času pa smo izvajali še vsebine 

turističnega poslovanja in umetnosti ter spoznavali znamenitosti Koroške.  

 
Obvezne izbirne vsebine 

Program gimnazija 
Organizator OIV: Marjeta Pogačar 

 

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 

 Delavnice o 

migracijah: Moje 

pesmi, moje sanje - 

Spoznavanje migracij 

skozi svet glasbe 

 Delavnice o 

migracijah: Enakost – 

solidarnost - istost 

 

 Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid – 

izmenjava 

 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Obisk pobratene 

občine Hirschaid - 

izmenjava 

Knjižnična 

inform. znanja 

Knjižnična vzgoja, 

vključno z obiskom 

NUK ter Semeniške 

knjižnice 

Projekt Rastem s 

knjigo 

- Izdelava referatov … 

za ekskurzije 

 

- 

Kult.- 

umetniške 

vsebine 

Ogled gledališke 

predstave Ta veseli 

dan ali Matiček se 

ženi 

 Ogled gledališke 

predstave Angel 

pozabe  

 

Ogled gledališke 

predstave Angel 

pozabe  

 

   Ogled razstave Ivan 

Cankar in Evropa 

Maturantski ples 

 Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar Novoletni bazar 

Športni dnevi Športno-spoznavni 

dan v Termah Čatež 

Spoznavno popoldne 

na Gradišču 

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 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

 Predavanje o 

(zdravem) odnosu do 

Šola v naravi - Zdrava 

prehrana 

 - 
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telesa in o varni 

spolnosti 

 Predstavitev 

defibrilatorja 

Predstavitev 

defibrilatorja 

Predstavitev 

defibrilatorja 
 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

 Šola v naravi – 

pogovori o strpnosti 

Delavnice Vozimo 

pametno 
- 

 Ogled filma o okolju Ogled filma o okolju Ogled filma o okolju Ogled filma o okolju 

 Delavnica  

Varni na spletu: 

prepoznavanje lažnih 

informacij in prevar 

na spletu  

   

B 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

likovnega 

področja 

Likovna oprema, 

prireditev v šoli  

 

- - - 

Kulturno-

umetniške 

vsebine z 

glasbenega 

področja 

Opera Všeč si mi 

Ogled orgel v Stični 

in samostana Stična 

Šolski ples - - 

C     

Obvezna 

ponudba šole 

Učimo se učiti  - 

 

Maturantska 

ekskurzija  (priprava) 

Karierna orientacija  

 

  Šola v naravi  

 

Maturantska 

ekskurzija (izvedba) 

Maturantska eksk. 

(izvedba) 

 Ekskurzija: Trst Naravoslovni dan: 

Strunjan 

Ekskurzija: Novo 

mesto 

Ekskurzija na Kras in 

v Vipavsko dolino 

 Ekskurzija v Milano Ekskurzija v Milano Ekskurzija v Milano Ekskurzija v Milano 

 Ekskurzija v London Ekskurzija v London Ekskurzija v London Ekskurzija v London 

 Ekskurzija za 

nadarjene (Varaždin) 

Ekskurzija za 

nadarjene (Varaždin) 

Ekskurzija za 

nadarjene (Varaždin) 

 

Povsem prosta 

izbira dijaka 

Prosta izbira v šoli ali izven nje je vključevala tudi teme iz dramsko-gledaliških, glasbenih, 

likovnih in gibalnih področij: dramski krožek, pevski zbor, rokomet …  na šoli in izven nje 

(CPP in Prva pomoč). 

 
Šola v naravi za druge letnike gimnazijskega programa 
Spremljevalca: Simon Bregar in Boris Osolnik  
 

Šola v naravi je potekala od 11. do 15. 3. 2019 v CŠOD Planica. Udeležili so se jo dijaki 2. a in 2. b-

oddelka ter razrednika Simon Bregar in Boris Osolnik, ki sta spremljala dijake vse dni dejavnosti. 

Dijaki so opravili program šole v naravi  skladno s pripravljenim programom in vsebinami CŠOD. 

 
Gledališki abonma v Drami  
Organizatorica abonmajev: Breda Kramar 
 

Dejavnost je potekala celo šolsko leto za dijake in profesorje, ki so želeli obiskovati gledališče in se v 

septembru prijavili organizatorici Bredi Kramar na abonma. Sodelovalo je 43 dijakov in profesorjev. 

Dijak je abonma in s tem redno obiskovanje predstav uveljavljal pri prostoizbirnih urah OIV. V Drami 

je bilo v dijaškem abonmaju pet predstav, ki so bile razporejene od ponedeljka do četrtka ob 19.30: 

Angel pozabe (Maja Haderlap), Emilia Galotti (G. E. Lessing), Ali (R. W. Fasbinder), Razbiti vrč (H. 

von Kleist) in uprizoritev po izbiri. Angel pozabe je bila tudi uprizoritev po maturitetnem romanu.  
 

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 
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gledani predstavi je dijaku v šoli na voljo debatni pogovor, ki ga vodi organizatorica abonmajev Breda 

Kramar. Za prevoz na predstave poskrbijo dijaki sami oz. njihovi starši.  

 
Organizacija ogleda gledaliških predstav 
Organizatorica: Marjeta Pogačar 
 

V letošnjem šolskem letu so si dijaki 1.a in 1.b-oddelka 10. 12. 2018 ob 9.30 v Cankarjevem 

domu ogledali operno predstavo z naslovom Všeč si mi, v kateri je nastopila tudi naša 

dijakinja Natalija Trontelj. Predstava je trajala 75 minut in je bila nadgradnja tematiki, ki jo je 

dijakom predstavil Mirovni inštitut v delavnici o migracijah Moje pesmi, moje sanje. 
 

V petek, 26. aprila 2019, so dijaki 1. a, 1. b in 1. d  obiskali Dramo SNG in si ogledali Linhartovo 

komedijo z naslovom Ta veseli dan ali Matiček se ženi.  

 

Spoznavno-športni dan za prve letnike, Čateške Toplice 
Koordinator: Simon Bregar 
  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da del 1. športnega dneva za 1. letnike namenimo 

medsebojnemu spoznavanju novih dijakov, nato pa so v naslednjem tednu imeli še dodatne spoznavne 

dejavnosti na Gradišču nad Stično.  

Tako smo se v petek, 7. septembra, namenili v Čateške toplice. Tudi tokrat nas je spremljalo lepo vreme.  

Učitelji spremljevalci (Pajk, Kramar, Saje Kušar, Bregar) smo skupaj z dijaki preživeli lep in pester 

spoznavno-športni dan.  

Z dijaki smo opravili preverjanje znanja plavanja in med oddelčno štafetno tekmo v plavanju. Vsi 

oddelki so se s svojim znanjem plavanja izkazali. Program smo nadaljevali s turnirjem v odbojki na 

mivki in s tekmo v vlečenju vrvi.  

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.  

 

Spoznavno popoldne za prvošolce, Gradišče nad Stično 
Koordinatorici: Mojca Saje Kušar in Dragica Eržen 
 

V sredo, 12. 9. 2018, smo za dijake prvega letnika (gimnazije in srednje ekonomske šole) organizirali 

spoznavno popoldne na Gradišču nad Stično. 

Čeprav nas je po poti močno grelo sonce, pa smo na koncu poti uživali ob mrzli pijači in predvsem ob 

dobri malici. 

Namen spoznavnega popoldneva je bil ustvariti vzdušje za medsebojno spoznavanje v mirnem okolju 

narave. V ta namen smo organizirali različne socialne igre, s pomočjo katerih dijaki začutijo pripadnost 

skupini, ustvarjajo in krepijo medsebojna prijateljstva, razvijajo dobro samopodobo in veščine 

nastopanja ter se učijo komunikacije. 

Verjamemo, da so zgoraj naštete veščine predpogoj za dobro počutje na šoli ter tako tudi predpogoj za 

nadaljnje uspešno delo na učnem področju. 

 

Prostovoljno socialno delo 
Mentorica prostovoljnega socialnega dela:  Marjeta Šlajpah Godec 
 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo v okviru obveznih izbirnih vsebin dijakom ponudili prostovoljno 

socialno delo v Domu starejših občanov Trebnje. 18. septembra 2018 so nas v spremstvu socialne 

delavke Taje Borštnar obiskali trije stanovalci doma. Namen obiska je bil pridobiti nove prostovoljce za 

druženje s stanovalci doma. Gostje so dijakom predstavili življenje in delo v domu. Dijaki so spoštljivo 

in z zanimanjem spremljali njihove predstavitve in se jim na koncu zahvalili za obisk. Za prostovoljno 

delo se je odločilo osem  dijakinj: Meta Kovačič, Alja Štaudohar, Nika Miklič, Ema Koščak, Zala Vidic, 

Tinkara Gliha, Daša Rogelj in Anastasia Jovanović, ki so enkrat tedensko obiskovale stanovalce doma.   
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Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali petkrat. 

Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti.   Dijaška skupnost je  izpeljala volitve za 

predstavnike dijakov v  organih šole. 

Oktobra  je dijaška skupnost  izpeljala oblikovanje mnenja o kandidatih za novega ravnatelja. Po 

predstavitvah obeh kandidatov so dijaki mnenje izrazili z glasovanjem.  

Konec novembra so dijaki obravnavali in sprejeli prenovljeni pravilnik o šolskem redu naše šole. 

Odločeno je bilo, da se tri četrtine zaslužka na decembrskem bazarju nameni nakupu defibrilatorja, 

četrtina  je namenjena vzdrževanju dijaške sobe.  

Konec aprila smo se sestali zaradi  izbora kandidatov šole za projekt Najdijak 2018. Žal tokrat nismo 

uspeli poiskati  kandidatke za najdijakinjo in kandidata za najdijaka. Iz razredov ni prišel niti en predlog.  

V maju smo na pobudo Krajevnega odbora Rdečega križa Ivančna Gorica izpeljali zbiralno akcijo hrane, 

zvezkov, higienskih pripomočkov in ostalih življenjskih potrebščin. Odzvala se je večina dijakov. Z 

zbranim je bila zadovoljna tudi predstavnica Rdečega križa.  

Preko organizacije dijaške skupnosti  so potekale tudi  dejavnosti Ekošole. 

 
Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Marjeta Šlajpah Godec 
 

Projektna skupina za delo z nadarjenimi dijaki je na začetku šolskega leta izdelala okvirni akcijski načrt. 

Na šoli vodimo evidenco o prepoznanih nadarjenih v osnovni šoli.  Šolska svetovalna delavka že ob 

vpisu od dijakov pobere izpolnjene obrazce. Od novincev je Poročilo učenca o področjih prepoznane 

nadarjenosti, dejavnostih in dosežkih v osnovni šoli oddalo 17 dijakov iz programa gimnazija, kar 

predstavlja 27 % populacije. Nihče se ni odločil za individualiziran program.  Med dijaki nismo 

evidentirali novih nadarjenih   

Nadarjeni dijaki so bili vključeni v številne dejavnosti, se pripravljali in sodelovali na številnih 

tekmovanjih ter natečajih.   

Za dijake, ki so bili v osnovni šoli prepoznani kot nadarjeni, in za dijake, ki so v letošnjem šolskem letu 

dosegli vidne rezultate, smo 13. junija 2019 izvedli strokovno ekskurzijo v Krapino in Varaždin.  Dijaki 

so plačali stroške prevoza, ostale stroške pa smo krili iz šolskega sklada. Ekskurzije se je udeležilo 29 

dijakov in dve spremljevalki. 

 

Zbiranje zamaškov za  Lindo 
Koordinatorica: Marjeta Šlajpah  Godec 
 

Letos smo še zbirali zamaške za Lindo. V večnamenskem prostoru smo imeli zaboj za zamaške.  Letos 

smo zbrane zamaške izročili staršem dvakrat.  

 

Zbiranje igrač 
Koordinatorica: Dragica Eržen 

 

V prvih dneh decembra smo letos na šoli ponovno izvedli akcijo z naslovom Ne igram se več, podarim 

ti svojo igračo. Zbrali smo okrog 400 raznovrstnih in lepo ohranjenih igrač.  

Zbrane igrače so dijaki skupaj s profesorjem Igorjem Grudnom v torek, 4. decembra, ob prižigu lučk in 

obisku Miklavža pred občino v Ivančni Gorici podarili otrokom. S takšno drobno pozornostjo smo 

naredili trojno veselje: igrače niso romale v smeti, razveselili smo otroke in ob tem zbrali še prostovoljne 

prispevke, ki smo jih namenili v šolski sklad in dobrodelne namene.  

 

Obisk urada EU poslanca Lojzeta Peterleta 
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 
 

V torek, dne 20.11.2018, smo si z dijaki 3.a in 3. a ogledali urad evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, 

kjer nas je sprejel njegov asistent Andrej Černigoj. Pojasnil nam je nekaj stvari o Evropski uniji in nam 
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pripravil kviz. Nekaj minut smo imeli priložnost govoriti tudi z gospodom Peterletom preko Skypa iz 

Bruslja. Namenil nam je pozornost in odgovarjal na različna vprašanja. Tema našega pogovora se je 

kmalu obrnila na probleme migracij in pomena mladih v Evropski uniji. Predstavil nam je svoja stališča 

glede migracij, ki so seveda jasna, a marsikomu tudi sporna. Ne moremo pa mimo tega, da v povprečju 

delež priseljencev v EU dejansko niti ni visok – uradno je 5,8 %, k čemur je potrebno dodati še kak 

odstotek ali dva ljudi brez (legalnega) stalnega bivališča. Res pa je, da v to številko seveda niso vštete 

legalne druge ali tretje generacije oz. potomci prišlekov – ne glede na to, ali se ti čutijo za Evropejce in 

ali sprejemajo glavne evropske vrednote. Največje vprašanje je bilo, kako so ti ljudje integrirani v 

evropsko družbo. To je tudi eden glavnih poudarkov razmišljanja prof. Enrica Colombatta. Ta namreč 

opozarja, da resnično tveganje za EU leži v neintegriranih priseljencih in ne v samem priseljevanju. Tudi 

Peterle je spregovoril o Colombattu in  povedal svoje mnenje. Omenili pa smo tudi pomen mladih v EU.   

V nekaj državah članicah se je stopnja brezposelnosti med mladimi začela zniževati. Za nas pa je bila 

aktualna tudi tema študija znotraj drugih članic EU, zato smo govorili tudi o tem.  

Sledil je ogled državnega zbora, kjer smo si ogledali sejo poslancev državnega zbora. Izvedeli smo, da 

državni zbor vodi predsednik,   vodi njegovo delo, sklicuje in vodi seje, podpisuje zakone in druge akte, 

ki jih ta sprejme. Mandatna doba poslank in poslancev je štiri leta. Državni zbor omogoča izmenjavo 

stališč, pogledov in mnenj o javnih temah. Ko smo bili na ogledu mi, so se poslanci pogovarjali o tem, 

kako izboljšati promet na naših cestah in zaostriti kazni. Ker smo bili le obiskovalci, smo sejo hitro 

zapustili in si ogledali še ostale pomembne protokolarne prostore slovenskega parlamenta.  

Čisto na koncu nas je Černigoj odpeljal še na ogled predsedniške palače. Tam nas je sprejel gospod Jan 

Kovačič in nam zaupal nekaj besed, kakšen je sploh njihov dan, kaj počnejo in odgovarjal na naša 

vprašanja. Razkazal nam je palačo in v vsakem od prostorov razložil, kaj v teh poteka in kdo se tam 

sestaja. Ogledi so bili zanimivi, predvsem pa so dijaki, ki jih politika zanima, dobili odgovore na nejasna 

vprašanja.  

 

Izlet delavcev SŠJJ 
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden 
 

Na sončen petek, 17. maja 2019, smo se ob koncu šolskega leta učitelji in drugi delavci naše šole 

odpravili na vsakoletni izlet, tokrat smo si izbrali južno Češko. Najprej smo obiskali Češke Budejovice, 

kjer smo videli enega največjih trgov v Evropi in druge lokalne znamenitosti. Nato smo se odpravili 

proti gradu Hluboka, ki ima zelo zanimivo notranjščino in zunanji videz po vzoru angleških dvorcev. 

Po prihodu v Češki Krumlov, našo glavno destinacijo, smo se nastanili v hotelu in že težko pričakovali 

večerjo v njihovi tipični gostilni. Naslednji dan smo si ogledali to lepo ohranjeno mesto, ki je tudi pod 

Unescovo zaščito. Naslednja postojanka je bilo mesto Trebon, ki je tudi zanimivo staro južnočeško 

mesto z najstarejšo pivovarno na Češkem. 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 mogoče blizu, a še vedno dovolj neznani. Ves čas je bilo vzdušje zelo prijetno, ogledi 

in pot ne prenaporni, tako da smo tudi letos z izletom spet lahko zadovoljni.  
 

Tako druženje nas bogati ne le zaradi ogledov in kulinarične ponudbe, ampak tudi zaradi dobre družbe 

in razpoloženja, za kar znamo poskrbeti seveda sami. Tudi zato je delo in bivanje v našem kolektivu 

večinoma prijetno in velikokrat tudi prijateljsko.  

https://www.gisreportsonline.com/opinion-will-immigration-sink-the-eu,economy,2660.html
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REALIZIRANE URE TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V ŠOLSKEM LETU 2018/19  
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar 

 

Termin - 

povezava 
Letnik TEMA 

Trajanje 

(šolske 

ure)  

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

7. 9. 2018 

TP 

 

1.a, b Športni dan za 1. letnike 8 športna vzgoja, razredna ura Simon Bregar, Franci Pajk, Breda Kramar, 

Mojca Saje Kušar, Igor Gruden 

12. 9. 2018 1.a, b, d Spoznavni dan za 1. letnike 4 RU, športna vzgoja Mojca Saje Kušar, Dragica Eržen, Breda 

Kramar, Simon Bregar, Franci Pajk 

24. 9. 2018 

TP 

1.a, b Evolucija človeka 1 zgodovina, biologija Boris Osolnik, Vida Hočevar 

26. 9. 2018 

TP 

1.a, b 

 

Evropski dan jezikov 1 angleščina, nemščina, španščina, 

likovna umetnost 

Jasmina Balaban, Mojca Saje Kušar, Anja 

Šmajdek 

Oktober 

17. 10. 2018 

TP 

1.a, b Ljudsko slovstvo in ljudska glasba 1 slovenščina, glasba Majda Simonič, Breda Kramar, Nikolina 

Kovač Juvan 

19. 10. 2018 

TP 

4.a, b Viktorijanska Anglija, Uvod v 

maturitetno delo An Ideal Husband 

4 angleščina, zgodovina Irena Mori, Vida Hočevar 

23. 10. 2018 

TP 

4.a, b Ekskurzija: Koroška in roman Angel 

pozabe 

8 slovenščina, zgodovina Breda Kramar, Vesna Celarc, Vida Hočevar 

26. 10. 2018 

TP 

2.a, b Ljubljana v tujih jezikih 6 angleščina, španščina, nemščina Irena Mori, Mojca Saje Kušar, Jasmina 

Balaban 

10. 10. 2018 

TP 

4.a, b Izbirni šport 5 športna vzgoja (pohod na Pristavo) Franci Pajk, Simon Bregar 

November 

16.– 17. 11. 

2018 

KP 

vsi 

prijavljeni 

Strokovna ekskurzija v Milano, Verono 

in Padovo 

16+ vsi Mojca Saje Kušar, Jasmina Balaban, Mojca 

Konda, Vida Hočevar, Breda Kramar, 

Marjeta Šlajpah Godec 

16. 11. 2018 

TP 

4.a, b Izbirni šport 3 športna vzgoja (plavanje, bowling, 

BTC Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 

21. 11. 2018 

TP 

2.a, b Haiku 1 španščina, nemščina Mojca Saje Kušar, Jasmina Balaban 

December 
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12. 12. 2018 

13. 12. 2018 

TP 

1.a, b, d 

2.a 

Izbirni šport 4 športna vzgoja – drsanje na umetnem 

drsališču v Višnji Gori 

Franci Pajk, Simon Bregar 

Januar 

24. 1. 2019 

KP 

 3.b  George Orwell: Animal Farm 6 angleščina, zgodovina Vida Hočevar, Mojca Saje Kušar 

Februar 

1. 2. 2019 

TP 

2.a, b Vrenje in dihanje kvasovk 1 biologija, kemija Boris Osolnik, Mojca Konda 

20. 2. 2019 

TP 

1.a, b Obisk samostana Stična, stiški rokopis, 

orgle 

2 slovenščina, glasba Breda Kramar, Nikolina Kovač Juvan idr. 

Marec 

14.–17. 3. 

2019 

KP 

vsi 

prijavljeni 

Strokovna ekskurzija v London, Oxford 

in Stratford-upon-Avon 

24+ vsi Mojca Saje Kušar, Irena Mori, Jasmina 

Balaban, Sonja Gale 

18. 3. 2019 

TP 

3.a, b Goga – čudno mesto 4 slovenščina, psihologija Vesna Celarc, Marjan Gorišek 

26. 3. 2019 

TP 

3.a, b Strokovna ekskurzija na Kras in v 

Vipavsko dolino 

6 geografija, zgodovina, slovenščina Franci Grlica, Vida Hočevar, Breda Kramar 

28. 3. 2019 

TP 

4.a, b M Strokovna ekskurzija na Kras in v 

Vipavsko dolino 

6 geografija, zgodovina Franci Grlica, Vida Hočevar 

April 

26. 4. 2019 

TP 

2.a 

3.a, b 

Izbirni šport 3 športna vzgoja (bowling, BTC 

Ljubljana) 

Simon Bregar, Franci Pajk 

26. 4. 2019 

TP 

1.a, b, d 

2.a, b 

Gledališka predstava v SNG Drama, Ta 

veseli dan 

3 slovenščina spremljevalci 

23. 4. 2019 do 

26. 4. 2019 

KP 

2.a, b Josip Jurčič in njegov čas 8+ slovenščina, zgodovina, sociologija, 

športna vzgoja 

Breda Kramar, Vida Hočevar, Dragica Volf 

Stariha, Simon Bregar 

Maj 

7. 5. 2019 

TP 

3.a, b Ekskurzija: Novo mesto (v književnosti 

in kulturi) 

6 slovenščina Vesna Celarc, Breda Kramar, Nada Radoš 

14. 5. 2019 

TP 

1.a, b Ekskurzija v Prekmurje 8 geografija, slovenščina, zgodovina Franci Grlica, Breda Kramar, Vida Hočevar, 

Mojca Saje Kušar 

Junij / 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 

 

V šolskem letu 2018/2019 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 2018/2019: 
 

- Informativni dan: vsebinske in organizacijske priprave ter sodelovanje pri izvedbi informativnega 

dneva, ki je bil 15. in 16. februarja 2019. Udeležilo so se ga 120  učencev in 129 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 19.  in 20. junija 2019.  V programu gimnazija 

smo imeli omejitev vpisa. Prvi krog sprejemnega postopka se je zaključil 21. 6. 2019, drugi pa 28. 

6. 2019.  Od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo predhodno pridobili sklep za 

oblikovanje nandnormativnih oddelkov. V gimnazijo je po zaključku vpisnega postopka  vpisanih 

63 dijakov, v programu ekonomski tehnik pa 16. 

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, naročilnice 

za učbenike iz učbeniškega sklada, tri izjave, povezane z varovanjem osebnih podatko, v in vloge 

za dijaške izkaznice. Cena dijaške izkaznice je 5 €.  

Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o sprejemu in 2 potrdili 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. Organizirali smo oddajo vlog za pridobitev 

kvalificiranega digitalnega potrdila.   

Individualno svetovanje je potekalo po posebnem urniku. V okviru poklicnega svetovanja so dijaki 

opravljali  interesne teste. Individualnega svetovanja se je letos udeležilo 13 dijakov zaključnih 

letnikov in 34 tretješolcev. 

16. 1. 2019 smo za dijake zaključnih letnikov organizirali dvourno seznanitev z vpisnim postopkom. 

Izvedel  jo je predstavnik vpisne službe Univerze Maribor Dejan Senekovič.   
 

- Delo z dijaki: Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme, poteka 

individualno in skupinsko. Na razgovor so bili povabljeni vsi dijaki, ki so imeli v prvem 

ocenjevalnem obdobju več kot tri negativne ocene. Posebna pozornost je bila namenjena dijakom z 

osebnostnimi motnjami in socialnimi problemi ter dijakom s posebnimi potrebami.  
 

V šolskem letu 2018/2019  sta se izpisala 2 dijaka, oba iz programa gimnazija. Eden od izpisanih 

dijakov se je preusmeril v program ekonomski tehnik na naši šoli, eno dijakinjao pa smo  preusmerili 

na drugo šolo.  
 

Med šolskim letom so se v program ekonomski tehnik zaradi preusmeritve vpisali 4 dijaki. 
 

Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 5 

dijakov je imelo odločbe o usmeritvi in na podlagi te dodatno strokovno pomoč.  7 dijakov je med 
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šolskim letom pridobilo pravico do prilagoditev šolskih obveznosti, ki smo jih opredelili z osebnim 

izobraževalnim načrtom.  
 

- Delo z nadarjenimi: Projektna skupina za delo z nadarjenimi je izdelala okvirni načrt. Vodimo 

evidenco evidentiranih nadarjenih. 13. junija 2019 smo izvedli ekskurzijo v Varaždin in Krapino. 

Udeležilo se jo je 29 dijakov iz prvih, drugih in tretjih letnikov.  
 

- Delo z oddelčnimi skupnostmi: Učimo se učiti je naziv programa za dijake 1. letnikov. Izvaja se v 

okviru obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti. V višjih letnikih pa je delo z oddelčnimi 

skupnostmi 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 6 staršem). Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh 

roditeljskih sestankov in govorilnih ur. Za drugi roditeljski sestanek je razrednikom zaključnih 

letnikov pripravila gradivo o možnostih nadaljnjega izobraževanja in vpisni postopek na 

visokošolske zavode. 
 

- Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi 

pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in delo 

na šoli. 
 

- Proučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli: 

Številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in 

šport, Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za 

statistiko, Pedagoškim inštitutom.  
 

- Dodatno pedagoško delo: 

o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika), 

o oblikovanje oddelkov,  

o urejanje podatkov v računalniških aplikacijah Vpis v srednje šole, CEUVIZ, dijaki s 

posebnimi potrebami, ŠOL-S za začetek in konec šolskega leta na portalu MIZŠ ter v e-

Asistentu,, 

o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih, 

izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo 

subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje 

matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice, razpored dežurstva 

profesorjev, 

o promocija šole s predstavitvami programov ter življenja in dela na naši šoli na osnovnih 

šolah Zagradec, Višnja Gora, Trebnje, Brinje Grosuplje in Šentvid pri Stični ter sodelovanje 

pri pripravah in izvedbi delavnic na osnovnih šolah, 

o skrb za promocijsko gradivo, 

o priprava podatkov o šoli za objavo v Srednješolskem vpisniku in na različnih portalih, 

o 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 3. aprila 2019 na Gospodarskem razstavišču, 

o sodelovanje v komisiji za Jurčičeva priznanja in nagrade, 

o koordinacija projekta Simbioza, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. V šolskem letu 2018/19  smo sodelovali 

v raziskavi ESPAD – Evropska raziskava o alkoholu in preostalih drogah med šolsko 

mladino. 
 

Šolska svetovalna delavka se je udeležila vseh sestankov študijskih skupin in izobraževanja za potrebe 

vpisa.   
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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, profesorji in ostalimi 

delavci šole. 

 

Marjeta ŠLAJPAH GODEC, univ. dipl. psih. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
 

Pedagoško delo z dijaki je bilo izvedeno po Letnem delovnem načrtu Srednje šole Josipa Jurčiča. Vsi 

dijaki so bili seznanjeni s ponudbo knjižnice, včlanjeni pa so bili dijaki, ki so si izposojali gradiva. 

V knjižnici je potekal program KIZ kot del obveznih izbirnih vsebin po programu in v obsegu, kot je 

predpisan za posamezni izobraževalni program. 

Postopoma se nadaljuje vnašanje knjižničnih gradiv v sistem COBISS. Ker je knjižničar zaposlen na 

šoli za polovični delovni čas, drugo polovico delovne obveznosti pa dopolnjuje na drugi šoli, 

vpisovanje poteka sorazmerno počasi. Do 30. 6. je bilo vnesenih 2505 enot knjižničnega gradiva in 

908 enot učbeniškega sklada. 

Preglednica 17: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (31. 8. 2019) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT  

FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA 903 

VERSTVO 218 

DRUŽBENE VEDE/UČBENIKI 6793 

SPLOŠNO/ENCIKLOPEDIJE/SLOVARJI 729 

MATEMATIKA, PRIRODOSLOVNE VEDE 1485 

MEDICINA, TEHNIKA 754 

UMETNOST, ŠPORT 953 

JEZIKOSLOVJE 330 

LITERARNE VEDE 554 

LEPOSLOVJE 8012 

ZEMLJEPIS, ZGODOVINA, BIOGRAFIJE 1943 

SEMINARSKE NALOGE 348 

SKUPAJ TISKANA GRDIVA 23022 

VIDEOKASETE 337 

AVDIOKASETE 1454 

ZGOŠČENKE 214 

SKUPAJ MULTIMEDIJSKO GRADIVO 2005 

SKUPAJ VPISANIH ENOT 25027 

PERIODIKA 30 

 

 

 

Preglednica 18: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2018/19 

PROGRAM LETNIK ŠTEVILO DIJAKOV 

vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 

dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 1 57/55 385  

171/1586 2 34/34 340 

3 41/41 451 

4 41/41 410 

EKONOMSKI 

TEHNIK 

1 12/12 48  

 

35/171 
2 0 0 

3 15/15 75 

4 8/8 48 

  208/206 1757  

SKUPAJ    206/1757 

 

 

 

Knjižničar: Jože Nosan, univ. dipl. teol.
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19 
 

   

 

 

 
 

Breda Kramar, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Berk Tio Mestnik Klara 

Bolanča Žan Mihovec Žiga 

Glavan Karmen More Patrik 

Gliha Tinkara Pangršič Ula 

Grabljevec Jure Planko Neja 

Habič Vid Ponikvar Maks 

Huč Petja Porenta Maša 

Jarm Lea Primc Gašper 

Jerman Anže Rakar Jerca 

Koleša Ana Sekirnik Nika 

Koščak Manca Struna Lucija 

Kovačič Meta Štukelj Ivo 

Kravchenko Valeriia Vidic Zala 

Levstek Blaž   



Seznami dijakov 
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Mojca Saje Kušar, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batis Nejc Nidorfer Nejc 

Bregar Neža Omejec Damjana 

Brodnik Mark Perovšek Moravec Brin 

Butala Karin Ropič Nejc 

Čižmek Zala Suhadolc Jakob 

Finec Ana Lina Štaudohar Alja 

Grm Mark Trebušak Tilen 

Jarc Anja Trontelj Anja 

Juršič Pia Trontelj Natalija Marija 

Koščak Ema Vesel Žiga 

Koščak Rok Vidmar Simon 

Miklič Nika Zajc Neli 

Mirtič Lovro Žgajnar Lara 

Možina Barbara Žlajpah Aljaž 



Seznami dijakov 
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Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breznik Pia 

Butara Janoš 

Gioahin Sara 

Jerlah Lara 

Jovanović Anastasia 

Kek Matevž 

Kukovič Urška 

Medved Gaja Tamara 

Miklič Tim 

Perme Nejc 

Pirnat Špela Eli 

Podržaj Lan 

Povše Tim 

Rogelj Daša 

Rojec Eva 

Shaini Zufer 
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Simon Bregar, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benčan Lana 

Berglez Rok 

Gorenc Jerca 

Gošnik Tin 

Kaurin Nika 

Lukić Nataša 

Možina Gregor 

Nose Sabljak Evelin 

Okorn Neža 

Omahen Brina Dolores 

Pajek Anja 

Pečjak Urška 

Perko Plavec Alex 

Piškur Klara 

Posavec Marko 

Valič Elizabeta 

Vene Lara 



Seznami dijakov 
 

73   Letno poročilo 2018/19 
 
 

 
 

 

Dr. Boris Osolnik 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Černe Martin 

Česnik Mark 

Gale Anže 

Ivanjko Tevž 

Jamnik Rebeka 

Kastelic Breda 

Kepa Manca 

Kohek Luka 

Lowritsch Nina 

Malovrh Jure 

Nosan Lucija 

Omahen Hana 

Perko Žan 

Sečnik Matsja 

Virant Nejc 

Zupančič Nejc 

Žagar Nastja 
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Bernardka Radoš, prof 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bošnjaković Martina Kovačič Gaja 

Bregar Nika Marolt Lana 

Budisavljević Barbara Merlak Anita 

Curk Liza Ostanek Aljaž 

Eržen Ana Ramadani Arber 

Glavan Barbara Razinger Nikolaj 

Herman Gašper Sever Enja 

Hodžić Ibro Struna Gašper 

Jerič Petra Trontelj Kristjan Andrej 

Kanc Zala Trontelj Maksimilijan 

Končar Patricija Vrenčur Žan 

  

.  
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Vesna Celarc, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambrožič Anže Podržaj Neja 

Bajrektarević Amina Rapuš Špela 

Godec Tjaša Sila Laura 

Grčman Klemen Smrekar Kaja 

Grm Lara Škoda Nika 

Grum Neža Trebušak Samo 

Hernec Anja Urbas Tanja 

Kušar Gal Žagar Domen 

Miklavčič Lara Žlajpah Luka 

Pekolj Mateja   
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Anton Brčan, univ. dipl. ekon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Brčan Manca 

Ceglar Anže 

Ilar Matevž 

Javornik Juš 

Jeršin Manca 

Kastelic Gašper 

Miklič Maja 

Peček Nadja 

Planinšek Nadja 

Planinšek Nataša 

Plevnik Luka 

Tatarević Alisa 

Vode Florijan 

Zupančič Matej 

Žabot Nika 
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Irena Mori, prof. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Baš Anaya Merkun Ines 

Blaževič Arko Ana Mihelič Nitja Tobija 

Brlek Urška Mirtič Leon 

Dittmayer Colarič Jakob Nidorfer Jure 

Elikan Tom Primc Janez 

Hrovat Jan Rijavec Zara 

Kastelic Jure Robida Ajda 

Kavaš Jan Simonič Ana Lucija 

Kramar Manca Urh Luka 

Lebar Sara   
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Matko Peteh, prof. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ahačevčič Vid Julijan Meglič Martin 

Bavdek Nejc Novak Neža 

Bregar Jan Pavčič Veronika 

Gabrijel Tevž Petrič Manica 

Herman Tinkara Pirnar Tjaša 

Intihar Nika Ratajec Mariša 

Jeras Maruša Sekirnik Iza 

Kavšek Jure Sladič Nejc 

Koščak Luka Slana Danijela 

Kramar Julij Trinko Urh 

Lampret Anja Vidrih Jan 



Seznami dijakov 
 

79   Letno poročilo 2018/19 
 
 

 
 

 

 

 

Jožica Strmole, univ. dipl. ekon. 
 

 

 

 

Grandovec Janez 

Jerlah Maruša 

Koščak Miha 

Miklič Andraž 

Možina Alen 

Perko Gašper 

Pevc Anže 

Tekavec Rok 


