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POROČILO O REALIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA 
DELA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 

 

SPLOŠNI PODATKI 
 

Pouk smo pričeli 1. septembra 2021 v eni, tj. dopoldanski izmeni. V 13 razredih je bilo 15. 9. 

2021 vpisanih 340 dijakov. 

Preglednica 1: Pregled gibanja števila dijakov v šolskem letu 2021/2022 

Program 

Št. 

oddelkov 

Število 

dijakov 

15. 9. 2021 

Izpisani med 

šolskim letom 

Vpisani 

med šol. l. 

Število 

dijakov 

31. 8. 2022 

GIMNAZIJA  9 252 7 1 246 

EK. TEHNIK 4 88 1 4 91 

Skupaj 13 340 8 5 337 

 

Šolsko leto 2021/2022 smo začeli s precej večjim številom dijakov kot prejšnje šolsko leto (82 

dijakov več) in tudi sicer je bil začetek tega šolskega leta precej nenavaden. Do 15. 9. se je 

preusmerilo na druge šole kar 9 vpisanih dijakov 1. letnika gimnazije. Po 15. 9. se je izpisalo 7 

dijakov, vsi iz gimnazije. 1 dijak pa je bil izbrisan iz evidence vpisanih v programu ekonomski 

tehnik, ker je prenehal hoditi v šolo. 
 

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

Od izpisanih med šolskim letom so kar trije dijaki zamenjali program na naši šoli: z gimnazije 

v program ekonomskega tehnika (prvošolec zaradi športnih aktivnosti; drugošolec in tretješolka 

zaradi zahtevnosti gimnazije). V 2. letniku gimnazije so bile dodatno izpisane še tri dijakinje: 

ena se je vrnila v Bosno, druga se je preusmerila v strokovni program na drugi šoli in tretja  

nadaljuje svoje izobraževanje v izredni obliki. En dijak 1. letnika gimnazije je konec novembra 

prestopil na drugo gimnazijo. V tem šolskem letu je v programu ekonomski tehnik izstopil en 

sam dijak. 
 

Med šolskim letom se je vpisalo 5 dijakov. V gimnazijo se je novembra v 2. letnik vključil  

dijak s tehniške gimnazije Vegova Ljubljana in približno ob istem času se je dijak 1. letnika 

gimnazije preusmeril v 1. letnik ekonomskega tehnika. V 2. letnik ET pa so se po zaključku I. 

polletja  vpisali kar 3 dijaki: 2 naša gimnazijca (tretješolka in drugošolec) in dijakinja 2. letnika 

Srednje šole za gastronomijo in turizem.    
 

Po zaključku šolskega leta 31. 8. 2022 se je izpisalo še nekaj dijakov, vsi iz 1. letnika, še ena 

gimnazijka 2. letnika pa je prestopila v isti letnik ekonomskega tehnika. 
 

Šolsko leto 2021/2022 smo zaključili s 337 dijaki. 
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Podatki o zaposlitveni strukturi delavcev v šol. letu 2021/2022 

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

Delovno mesto 2019/20 

15. 9. 

2019 

2020/21 

15. 9. 

2020 

2021/22 

15. 9. 

2021 

Strokovni delavci 

(učitelji, laboranti, 

knjiž., svet. delavka) 

32 33 35 

Strokovni delavci, 

ustrezni v skladu z 

norm. in stand. 

32 33 35 

Administrativni in  

tehnični delavci 
13 14 16 

Skupaj delavci 45 47 51 

 

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

razen enega, novo zaposlenega, tudi strokovni izpit. Ob začetku šolskega leta so bili vsi delavci 

zaposleni za nedoločen delovni čas, razen treh, ki so imeli pogodbo za določen čas oziroma so 

dopolnjevali svojo učno obveznost pri nas, vsi za nepolni delovni čas. 
 

Na porodniškem dopustu v šolskem letu je bila ena delavka, ki je zaposlena po pogodbi za 

določen čas do 31. 8. 2022. 

Na dolgotrajnem bolniškem dopustu smo imeli 2 delavki, delno po 4 ure, delno v celoti za 8 ur 

dnevno. 

Število delovnih dni bolniških odsotnosti v šolskem letu je bilo 770 (lani 528).  
 

Napredovanj v plačne razrede letos ni bilo, v naziv pa je v tem šolskem letu napredovalo 5 

delavcev, in sicer v naziv svetnik štirje in v svetovalec ena delavka.  
 

V naziv je v tem šolskem letu napredovalo 5 delavcev, in sicer v naziv svetnik 4 delavci in v 

naziv svetovalka 1 delavka.  
 

Preglednica 3: Nazivi strokovnih delavcev 

Naziv 

2018/19 

31. 8. 

2019 

2019/20 

31. 8. 

2020 

2020/21 

31. 8. 

2021 

2021/22 

31. 8. 

2022 

Brez naziva 3 3 4 5 

Mentor/mentorica 1 2 2 2 

Svetovalec/svetovalka 19 16 15 14 

Svetnik/svetnica 10 11 12 15 

Skupaj strokovni delavci  33 32 33 36 
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Slika 1: Del kolektiva Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  ob koncu pouka 2021/2022 

 

 

 
 

 

Svet zavoda v sedanji sestavi je nastopil mandat z ustanovitveno sejo 23. 4. 2021 in ga 

sestavljajo: 

- 5 predstavnikov delavcev šole: Mojca Saje Kušar, Mojca Konda, Igor Gruden, Marjeta 
Pogačar in Anton Brčan (predsednik); 

- 1 predstavnik lokalne skupnosti: Tomaž Smole, Gabrje pri Stični 49, 1295 Ivančna 

Gorica; 

- 3 predstavniki staršev:  

- Tanja Kolarič, Stična 45 a, 1295 Ivančna Gorica, 

- Uroš Kušar (podpredsednik), Mleščevo 2 g, 1295 Ivančna Gorica,  

- Manica Ambrožič, Preska 29, 1290 Grosuplje; 

- 2 predstavnika dijakov: 

Meta Kovačič, 4. a, 

Daša Rogelj, 4. d. 

- 2 predstavnika ustanovitelja: še nista delegirana. 
 

Štiriletni mandat sveta traja do 23. 4. 2025. 
 

Svet zavoda je v preteklem šolskem letu deloval nemoteno, v skladu svojimi zakonskimi 

pooblastili, kljub temu da dveh predstavnikov ustanovitelja (države) še ni delegiranih. 
 

Na seji 30. 8. 2022, ob začetku šolskega leta 2021/22, je svet potrdil LP 2020/21, LDN 2021/22 

in predlog razpisa za vpis v šolsko leto 2022/23. Ob koncu leta 2021 smo izvedli dve dopisni 

seji zaradi potrditve finančnega načrta za leto 2021 in  spremembe sklepa o ustanovitvi šolskega 

sklada. Na seji 28. 2. 2022 je svet potrdil Letno poročilo za 2021, se seznanil s Finančnim 

načrtom za leto 2022 in ocenil delovno uspešnost ravnatelja za leto 2021.  
 

V Svetu staršev je bilo 13 predstavnikov staršev za vse letnike. Svet se je pod vodstvom 

predsednika Uroša Kušarja sestal enkrat, in sicer jeseni pred sprejemom Letnega poročila in 

Letnega delovnega načrta.  



Letno poročilo 2021/22 Poročilo ravnatelja 

 

4 
 

 

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

 

Predstavniki delavcev Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica: 

1. Igor GRUDEN – predsednik, 

2. Anton BRČAN,  

3. Darko PANDUR. 

Predstavniki staršev: 

4. Dušan PLAVEC, Trubarjeva 1, 1295 Ivančna Gorica, 

5. Matjaž Trontelj, Gregorčičeva 12 A, 1293 Šmarje-Sap, 

6. Patricija ŠAŠEK, Perovo 13, 1290 Grosuplje. 

Predstavnica  dijakov: 

7. Manca KOŠČAK, 3. a 
 

UO Šolskega sklada se je sestal septembra 2022 in pregledal realizacijo za preteklo šolsko leto 

ter določil predlog za prispevke in načrt porabe sredstev za šolsko leto 2022/23.  

 

Primerjava prihodkov in odhodkov Šolskega sklada v zadnjih štirih letih 

v EUR 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Prihodki od staršev 5.825,00 6.285,00 7.575,00 9.000,00 

Donacije, bazar, papir 1.400,00 1.553,40 313,60 697,40 

Prenos iz preteklega 

šol. leta 
4.429,58 3.830,00 8.962,67 11,116,31 

Odhodki 7.824,81 2.705,73 5.734,96 18,017,95 

Stanje ob koncu šol. l. 3.830,00 8.962,67 11,116,31 2.795,76 

 

Struktura sredstev (prihodkov) Šolskega sklada 

Stanje 31. 8. 2021 11,116,31 

Zbrana sredstva od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 4.815,00 

Zbrana sredstva od 1. 1. 2022 do 31. 8. 2022  4.185,00 

Zbrana sredstva za fitnes + star papir 697,40 

SKUPAJ SKLAD V EVRIH 20.813,71 

 

V šolskem letu 2021/22 smo torej razpolagali s 20.813,71 €. Načrtovanih je bilo za 20.900 € 

odhodkov. Vplačila staršev v sklad so bila v povprečju 60,40 %, lani 63 %, v prejšnjem letu pa 

58 %. Za naslednje šolsko leto ostane 2.795,76 €. 
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POMEMBNEJŠI DOGODKI PRI POSLOVANJU 
 

Lastna dejavnost oz. lastni prihodki 
 

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

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

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

dogovorjenim ključem za delitev stroškov obratovanja Vrtcu Ivančna Gorica, enoti 

Pikapolonica (6 oddelkov).  
 

Od junija 2018 smo oddajali tudi eno učilnico za potrebe Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, 

v kateri so uredili fizioterapijo. Najem se je zaključil julija 2022. Učilnica je spet v uporabi za 

šolsko rabo. Dolgoročno pa ima ZD Ivančna Gorica v najemu tudi Zobno ordinacijo v upravnih 

prostorih šole.  
 

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

za vrtec in GŠ Grosuplje pa tudi čistimo. 
 

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

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

stroškov usklajujemo glede na število uporabnikov in druge spremenjene okoliščine.  
 

V minulem šolskem letu smo spet imeli kar veliko najemnikov telovadnice, ker je prineslo 

cca 19.000 eur izdanih računov. Prihodek je bil po ključu razdeljen med stroške elektrike, 

ogrevanja, vzdrževanja in čiščenja ter administrativne stroške. 
 

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

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

malico za 5 oddelkov Vrtca Pikapolonica, ter priprava cca 30 kosil za starostnike v okviru 

pomoči na domu do konec leta 2021. Od decembra dalje imajo dijaki na razpolago tudi 

popoldansko malico. Dnevno smo pripravili okoli 30 obrokov. 
 

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

kuharica in pol ter ena pomočnica in pol zaposleni za potrebe vrtca.  
 

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

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

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

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

leta oziroma do pisne odjave. 
 

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

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

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

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

ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji.  

V šolskem letu je prejemalo subvencijo (podatki za september 2021) v višini cene malice 65 

dijakov, v višini 70 % cene malice 44 dijakov in v višini 40 % cene malice 42 dijakov.  
 

V šolskem letu 2021/2022 (podatki za september 2020) so imeli na voljo malico vsi dijaki, 

dejansko pa je bilo na začetku šolskega leta prijavljenih 318 od 339 dijakov ali 93,81 %.  

Na koncu šolskega leta (podatki za maj 2022) je malicalo v šoli 298 dijakov. 

Polna cena malice znaša 2,73 €.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
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Investicijsko vzdrževanje in nabava opreme iz javnih sredstev 
 

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

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

IVD. Na letošnjem razpisu IVD 2022 so nam sredi maja od petih prijavljenih projektov odobrili 

vse: sanacijo garderobe v telovadnici, prenovo sanitarij za invalida, zamenjavo kritine (strehe) 

nad ravnim delom avle, sanacijo prezračevanja v kemijskem laboratoriju ter zamenjavo 40 

vratnih kril na šoli v skupnem znesku 79.867, 80 € , (lani 77.126 €, predlani 15.258,54 €). 

Dela so bila opravljena do 31. septembra po izvedenih postopkih javnega naročanja 

 

Dvakrat nam je MIZŠ dodelilo interventna sredstva, junija 2022 9.760 € za nadomestilo 

pokvarjenega pomivalnega stroja v kuhinji in avgusta 2022 3.843 € za zamenjavo čistilnega 

stroja v telovadnici. 

 

Iz sredstev za opremo v znesku 8.884 €, ki nam jih je MIZŠ dodelilo marca 2022, smo nabavili 

tehtnice za kemijski laboratorij, dve ognjevarni omari za arhiv, komplet preparatov za 

mikroskopiranje pri BIO, laser za pouk fizike, 2 zmogljivejša namizna računalnika, enega za 

specialno učilnico učnega podjetja, tiskalnik in pisarniške stole za učno podjetje. 
 

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

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

 
Materialni stroški, financiranje zavoda iz javnih sredstev – MoFAS 
 

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

financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS), je bila vanj leta 2005 vključena tudi 

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

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

postal sistem financiranja nevzdržen. S posebno prošnjo smo od MIZŠ pridobili za leto 2022 

166.000 € (lani 223.268 € dodatnih sredstev, predlani 220.000 €, predpredlani 307.000 €), kar 

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

poslovno leto 2022. 

 

MOTNJE PRI DELU 
 

Težav z vlomi in tatvinami nismo imeli. Neznani storilci so nam razbili napisno tablo, podrli 

gol na igrišču in ukradli ploščo na temeljnem kamnu pred šolo. Občasno neznanci razbijejo 

kakšno steklo na oknih, zunanjo luč, prevračajo in poškodujejo koše okoli šole in se sprehajajo 

po šolski strehi. Poškodbe saniramo iz naslova zavarovalnine. 
 

Do konca šolskega leta 2021/22 ni bilo treba izvesti nobenega postopka za določanje 

tehnoloških viškov. Oktobra 2021 nam je umrl knjižničar. Trije sodelavci so se upokojili, dve 

sodelavki sta dali odpoved. Na novo smo zaposlili 13 strokovnih in tehničnih sodelavcev. V 

šol. l. 2021/22 sta le še 2 delavca dopolnjevala delo na drugih zavodih, mi pa smo potrebovali 

dva zunanja sodelavca, ki sta dopolnjevala delo pri nas.  

 

V novem šolskem letu 2022/23 imamo na drugih zavodih na dopolnjevanju le še enega delavca 

(lani 2, predlani 6, prepredlani 11) za normativno obveznost 0,2 delavca (lani 1,08, predlani za  

2,46 delovnega mesta (prepredlani za 4,24).  

 

Vsi strokovni sodelavci imajo v šolskem letu 2022/23 ustrezno izobrazbo, le knjižničarka in 

laborantka morata pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo, učitelj glasbe pa strokovni izpit. 
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REALIZACIJA LDN V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

Svet zavoda je na svoji redni seji septembra 2021 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. 2022. 
 

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

oddelkih nad 98-odstotna, v več oddelkih pa tudi čez 100-odstotna. Vse dejavnosti OIV in 

ID, načrtovane v LDN, smo realizirali v celoti.  
 

Šolski obisk je bil boljši kot običajno, giblje se okoli 95 %. Neopravičenih ur je bilo malo. Pouk 

se je celo šolsko leto odvijal v šoli, imeli smo le tri krajše karantene celih oddelkov. Epidemija 

se je večinoma širila doma, izven šole … 
 

Imamo izjemno lep šolski uspeh, in sicer 95,3 % (lani 98,1 %): na gimnaziji 96,3 % (lani 98 %) 

in 92,3 % (lani 98,2 %) na ekonomski šoli. Le 9 gimnazijcev in 5 ekonomski tehnikov je bilo 

neuspešnih oziroma so se preusmerili.   
 

Imamo 60 odličnjakov, kar je 18 %, in 105 prav dobrih, kar je skoraj tretjina. 
 

Dijaki 2. d in 3. d so v celoti opravili delovno prakso in ostale obveznosti, kot jih določajo 

programi. Izvedli smo program Življenje v naravi za 2. a, 2. b in 2. d. V vseh skupinah  smo 

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

spremljevalci. 
 

Po napornem usklajevanju smo imeli 19. maja 2022 v Cankarjevem domu lep maturantski 

ples. Organizator je bila plesna šola BOLERO. Udeležilo se ga je 64 dijakov zaključnih letnikov 

s svojimi starši in z ostalimi povabljenimi. 
 

Avgusta 2022 smo z agencijo Mondial za dijake tretjih letnikov uspešno izvedli maturantsko 

ekskurzijo v Grčijo. Potovali so dijaki obeh programov skupaj s štirimi profesorji, vsi v eni 

skupini. Program je bil realiziran. Podrobnejše poročilo je v poglavju Ekskurzije. 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 v nadaljevanju omenjeni v poglavju 

Dosežki.  
 

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

tradicionalnih šolskih prireditev. Izvedli smo prireditvi prek aplikacije ZOOM, in sicer pred 

novim letom in za kulturni praznik. Prireditev ob podelitvi spričeval in dnevu državnosti smo 

izvedli pred šolo, julija pa še prireditev ob podelitvi spričeval poklicne in splošne mature v avli 

šole.  
 

Uspešno smo izvedli predmaturitetne preizkuse, spomladanski in jesenski rok splošne in 

poklicne mature. Na splošni maturi smo na spomladanskem roku spet dosegli izjemen 

100-odstotni uspeh, na poklicni maturi pa po obeh izpitnih rokih prav tako 100-odstotni 

uspeh.     
 

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

govorilnih urah, občasno tudi po ZOOM-u. Govorilne ure za dijake še vedno niso zaživele 
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tako, kot bi želeli, čeprav so imeli vsi učitelji urnik govorilnih ur. Je pa bilo bistveno več 

osebnega stika z dijaki po aplikaciji ZOOM in elektronski pošti. 
 

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

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

zbora, zadnja je bila že uvodna za novo šolsko leto, in 4 informativne sestanke. Posamezni 

sestanki so potekali tudi v manjših skupinah, npr. oddelčni učiteljski zbori in strokovne skupine. 

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   SONJA LAMA 

- NARAVOSLOVNI AKTIV   MOJCA KONDA 

- DRUŽBOSLOVNI AKTIV   FRANCI GRLICA 

- ŠPORTNA VZGOJA    FRANCI PAJK 

- AKTIV ZA EKONOMSKE PREDMETE ANTON BRČAN 
 

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

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

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

strokovnega izpopolnjevanja – strokovno izpopolnjevali in dodatno izobraževali ter redno 

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

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V tem šolskem letu je bilo izobraževanj manj, 

večina izobraževanj se je izvajala po različnih aplikacij na daljavo.  
 

Učni uspeh 
 

20. maja so zaključili šolsko leto četrtošolci: dva razreda gimnazijcev z 98,2-odstotnim 

uspehom in en razred ekonomskih tehnikov s 84,6-odstotnim uspehom. Letos so imeli 

četrtošolci spet posebno priložnost, da so še pred začetkom mature izjemoma pristopili k 

opravljanju popravnih izpitov (25. in 26. maja). Uspešna sta bila en gimnazijec in en ekonomist. 

Vsi uspešni dijaki so pristopili k opravljanju mature. Gimnazijci (54) so opravljali splošno 

maturo, ekonomisti (15) pa poklicno maturo. 
 

Ko so 24. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 88,7-odstoten, 

lani 91,8-odstoten. Gimnazijci so bili 93,1-odstotni (lani 94,6), ekonomski tehniki pa 76,9-

odstotni (lani 81,8). 
 

Že po prvem roku popravnih izpitov julija smo dosegli precej višji uspeh šole – 92 %:  

gimnazijci 94,7 %, ekonomski tehniki pa 84,6 %.  
 

Po drugem roku popravnih izpitov smo šolsko leto zaključili s 95-odstotnim (lani 97,7) 

uspehom. Gimnazijci so bili 96,3-odstotni, ekonomski tehniki pa 91,2-odstotni. 
 

Ko smo izvedli še en izredni rok popravnih izpitov, je uspeh obstal pri 95,3 %. 
 

Uspeh šole je tako 95,3-odstoten (lani 98,1): uspeh gimnazije 96,3 (lani 98) in ekonomske 

šole 92,3 (lani 98,2-odstoten). 
 

Od 13 oddelkov na šoli jih je 7 doseglo 100-odstotni uspeh.  

 

Med 337 dijaki je kar 60 odličnjakov. 

Preglednica 4: Uspeh v šolskem letu 2021/2022 primerjalno s prejšnjimi leti 
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Obdobje Uspeh v % 
 GIM ET SKUPAJ 

Konec pouka 93,1 76,9 88,7 

Po 1. roku PI 94,7 84,6 92,0 

Š. L. 2021/2022 96,3 92,3 95,3 

Š. L. 2020/2021 98,0 98,2 98,1 

Š. L. 2019/2020 99,5 100,0 99,6 

Š. L. 2018/2019 99,4 94,9 98,6 

Š. L. 2017/2018 96,9 91,4 96,0 

 
POKLICNO MATURO 2022 je vodila ŠMK za PM v sestavi: predsednik Milan Jevnikar, 

namestnik Igor Gruden, tajnica Dragica Eržen in člana Anton Brčan in Majda Simonič. 

Poklicna matura je v junijskem roku potekala od 28. maja do 22. junija 2022. Prvič jo je v 

celoti opravljalo 14 rednih dijakov. Izpiti so potekali skladno s pravili, vsi kandidati so 

pristopili k vsem izpitom.  

PM je uspešno opravilo 13 dijakov, kar je 92,9 % (lani /, predlani 100 %). Samo ena dijakinja 

ima 1 popravni izpit.  

Povprečno število doseženih točk uspešnih maturantov je letos 15,7 (lani /, predlani 17, 

pred tremi leti 16).  

Rezultat s pohvalo je dosegla Daša Rogelj  (lani /, predlani eden, pred tremi leti eden). 

Spričevala so bila podeljena v šoli na slovesni podelitvi maturitetnih spričeval PM 6. 7. 2022 

ob 10. uri.  

Preglednica 5: Uspeh po predmetih na spomladanskem roku PM 2022 

PREDMET Št. dijakov % 

pozitivnih 

Povprečna ocena  Povprečno št. točk  

Slovenščina 14 100 3,00 68,50 

Angleščina 8 100 4,25 88,25 

Matematika 6 83,33 3,17 64,67 

Gospodarstvo 14 100 4,00 79,86 

Izdelek oz. storitev 

in zagovor 
14 100 3,86 79,36 

 

Preglednica 6: Uspeh po predmetih na PM v zadnjih petih letih 

Predmet 

Št dij. % pozitivnih 

2022 

2020 

2019 

2018 

2017 

Povpr. ocena Povpr. št. 

točk 

Slovenščina 

14 
13 

6 

9 

11  

100 
100 

100 

100 

100  

3,00 
3,54 

3,83 

3,78 

3,45  

68,50 
75,31 

78,67 

78,67 

74  

Angleščina 
 8 
 9 

100 

100 

4,25 
3,89 

88,25 
83,67 
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Slika 2: Pred podelitvijo spričeval PM 

 

 

 

Poklicna matura v jesenskem roku je na šoli potekala od 24. avgusta do 2. septembra 2022. 

Dva kandidata sta opravljala poklicno maturo prvič v celoti, ena kandidatka pa je opravljala 

popravni izpit. Uspeh na poklicni maturi v jesenskem roku je 100-odstoten.  
 

Na poklicno maturo je po obeh izpitnih rokih prvič v celoti pristopilo 16 dijakov. Uspešnih 

je bilo vseh 16 dijakov ali 100 % (lani /, predlani 100 %).  

 

SPLOŠNO MATURO 2022 je vodila ŠMK SM v naslednji sestavi: predsednik Milan 

Jevnikar in notranji člani: Irena Mori, Franci Grlica ter Matko Peteh. Zunanjih članov 

5 
6 

6  

100 
100 

100  

3,40 
3,83 

4,67  

75,80 
80,00 

91,8  

Matematika 

6 
4 

1 

3 

5 

83,3 
75 

100 

100 

80 

3,17 
3,00 

5,00 

2,67 

2,60 

64,67 
63,50 

91,00 

56,33 

58,20 

Gospodarstvo 

14 
13 

6 

9 

11  

100 
100 

100 

88,89 

100  

 4,00 
 4,08 

3,50 

3,22 

2,91  

79,86 
83,15 

75,33 

67,22 

65,0  

Izdelek oziroma 

storitev  in zagovor 

14 
13 

6 

9 

11  

100 
100 

100 

100 

100  

3,86 
4,15 

3,67 

4,11 

3,55  

79,36 
83,31 

76,67 

81,22 

76,18  
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ŠMK SM v tem letu ni imela. 

Od 53 dijakov programa gimnazija, ki so opravljali splošno maturo, je bilo v 

spomladanskem roku uspešnih vseh 53 kandidatov ali 100 %.   

Slika 3: Pred podelitvijo spričeval SM  

 

Preglednica 7: Uspeh na splošni maturi v spomladanskem roku 2022 

Program Uspešni kandidati Neuspešni kandidati Skupaj 

 Število % Število % Število % 

Splošna gimnazija       

4. a 25 100,0 0 0,0 25 100 

4. b 28 100,0 0 0,0 28 100 

Skupaj 53 100,0 0 0,0 53 100 

Dijaki s podaljšanim statusom  - - - - - - 

Skupaj dijaki spl. gimnazije 53 100,0 0 0,0 53 100 

Dijaki s PoM (naša šola)   

6 

 

100,0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

100 

Skupaj naša šola 59 100,0 0 0,0 59 100 

Dijaki z drugih šol, ki so opravljali 

celo SM ali kakšnega od izpitov 

SM:  

- cela SM 

- 5. predmet  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

100 

 

 

 

Uspeh mature v spomladanskem roku 2022 je bil pri občanih naslednji (brez kandidatov, ki so oceno 

izboljševali): 

 Uspešni kandidati Neuspešni kandidati Skupaj 

 Število % Število % Število % 

Občani – cela SM  - - - - - - 
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Občani (21 let in več), 1. del 

celotne SM  

- - - - - - 

Občani – popravni izpit (mlajši od 

21 let) 

- - - - - - 

Občani – popravni izpit (21 let in 

več)  

- - - - - - 

Občani skupaj na SM - - - - - - 

Občani s PoM – 5. predmet  - - - - - - 

 
Povprečje doseženih točk naših maturantov – gimnazijcev – na spomladanskem roku je letos 19,79  (lani 

22,04). Povprečno število doseženih točk po razredih je bilo naslednje: 

4. a 4. b 

20,76 18,93 

 

Maturitetni spričevali s pohvalo sta bili letos dve (Karmen Glavan, Vid Habič).  

Preglednica 8: Uspeh kandidatov v spomladanskem roku po predmetih (brez MT in občanov) v 
primerjavi s slovenskimi povprečji pred rokom za ugovore) 

Šifra  Opravljalo % pozitivnih Povpr. ocena Povp. št. 

točk 

Povp. 

ocena v 

SLO* 

Povp. 

točkovna 

ocena 

SLO** 

103 Slovenščina 53 100,00 3,53 69,32 3,67 - 

241 Angleščina – osnovni nivo 32 100,00 3,44 74,25 3,65 - 

242 Angleščina – višji nivo 19 100,00 4,00 79,63 4,23 - 

251 Nemščina – osnovni nivo 3 100,00 4,33 83,33 3,83 - 

251 Nemščina – višji nivo - - - - - - 

261 Francoščina – osnovni nivo - - - -  - 

262 Francoščina – višji nivo - - - -  - 

281 Španščina – osnovni nivo 3 100,00 3,67 74,33 3,97 - 

282 Španščina – višji nivo 1 100,00 5,00 83,00 4,51 - 

291 Ruščina – osnovni nivo - - - - - - 

292 Ruščina – višji nivo 1 100,00 5,00 96,00 4,85 - 

401 Matematika – osnovni nivo 42 100,00 3,29 71,02 3,27 - 

402 Matematika -  višji nivo 11 100,00 4,18 82,82 4,12 - 

411 Fizika 15 100,00 4,40 83,27 3,76 - 

421 Biologija 11 100,00 3,00 65,36 3,45 - 

431 Kemija 16 100,00 3,63 73,75 3,70 - 

451 Informatika - - - - - - 

501 Geografija 12 100,00 3,08 64,00 3,42 - 

511 Zgodovina 13 100,00 3,54 73,46 3,52 - 

521 Sociologija - - - - - - 

531 Filozofija - - - - - - 

541 Psihologija 33 100,00 3,39 72,88 3,73 - 

701 Ekonomija - - - - - - 

Op: upoštevani so kandidati, ki so opravljali izpit. 

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

dijaki 4. d (vir: program za maturo → Statistika → Osnovna statistika po predmetih), v Sloveniji pa upoštevani 

gimnazijci, ki so prvič opravljali maturo. (Vir: eRIC → v Ostalih gradivih Statistični podatki, zavihek gimnazije 

(prvič)). 

Šolski podatki s slovenskimi torej niso povsem primerljivi! 

** ni podatka 

Pogoje za pristop k maturi v jesenskem roku so izpolnili 3 kandidati – vsi 3 so bili dijaki naše 

šole, občanov ni bilo. 

Dva dijaka sta opravljala splošno maturo v celoti in bila pri tem uspešna, kar pomeni, da je bil 

uspeh splošne mature na jesenskem roku, prav tako kot v spomladanskem, 100-odstoten. 
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Dijakinja, ki je opravljala le 5. predmet splošne mature ob opravljeni poklicni maturi, pa ni bila 

uspešna. 
 

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

po obeh rokih skupaj 100-odstoten. 

Preglednica 9: Uspeh rednih dijakov na SM in PM po obeh rokih 

 Delež uspešnih dijakov v šolskem letu v % 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

POKLICNA 

MATURA 
100 100 100 100 100 / 100 

SPLOŠNA 

MATURA 
94,7 100 95,6 100 97,6 100 100 

 

 

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 zunajšolskih področjih. 
 

Jurčičeve nagrade in priznanja za šol. leto 2021/22 so prejeli naslednji dijakinje in 

dijaki:  
 

-  Jurčičevo priznanje (7) –  Tonja Smole, Tjaša Kužnik, Zala Žerovnik (vse 1. a), Tjaša 

Pajek, 2. a, Maj Trinko, 3. a, Ana Adamlje in Vid Omejec, 3. b, Jakob Suhadolc, 4. b. 
 

-  bronasto Jurčičevo nagrado (2):  Jana Kramar, 3. a, Lucija Struna, 4. b. 
 

-  srebrno Jurčičevo nagrado (3):  Zoja Peteh in Miha Perpar, oba 3. a. 
 

Po rezultatih poklicne mature srebrno nagrado prejme tudi maturantka Daša Rogelj, 4. d 

(prej Jurčičevo priznanje). 
  

-  zlato Jurčičevo nagrado (4):  Benjamin Kutnar, 3. b, Rokometna ekipa dijakov 

Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. 
 

Po rezultatih splošne mature zlato nagrado prejmeta tudi maturanta Karmen Glavan in Vid 

Habič, 4. a. 

 

Vzgojni ukrepi 
 

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

odsotnosti od pouka. 

Preglednica 10: Vzgojni ukrepi 

Vrsta ukrepa 

Število ukrepov 
Ukor Ukor odd. 

uč. zb  

Ukor cel. 

učit. zbora 

Pogojna 

izključitev 
Izključitev 

V š. l. 2018/19 13 0 0 0 0 
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V š. l. 2019/20 9 0 0 0 0 

V š. l. 2020/21 15 0 0 2 0 

V š. l. 2021/22 10 0 0 0 1 

 

Prilagoditve šolskih obveznosti 
 

Šolsko leto 2021/2022 smo začeli s 15 dijaki z odločbo o usmeritvi, med šolskim letom pa so 

odločbo pridobili še 4 dijaki. Natančneje so podatki prikazani v Preglednici 15. Med vrstami 

motenj je največ dijakov s kombiniranimi motnjami (7), od teh ima 5 dijakov zraven še  

primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Samo primanjkljaje na področjih učenja ima še 

dodatno 5 dijakov. Po dva dijaka imata odločbo zaradi govorno-jezikovnih motenj in 

dolgotrajne bolezni, posamezni dijaki pa imajo omejitve zaradi gibalne oviranosti, 

slabovidnosti ter čustveno vedenjskih motenj.  

Od 3 dijakov 1. letnika gimnazije je bila le ena dijakinja uspešna, ena se je izpisala in nadaljuje 

šolanje v tujini in en dijak ponavlja. Gimnazijci višjih letnikov, ki imajo odločbo, pa so bili vsi 

zelo uspešni, tudi oba maturanta.  

Malo bolje so se odrezali dijaki v programu ekonomski tehnik, vsaj v 1. letniku. Od 5 dijakov 

z odločbo so bili kar 4 uspešni in le eden ni opravil letnika ter ponavlja. Vsi dijaki ekonomskega 

tehnika, ki obiskujejo višje letnike, so uspešno izdelali letnik in oba četrtošolca tudi maturo. 

Preglednica 11: Število dijakov z odločbo o usmeritvi v preteklih šolskih letih 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Odločba o usmeritvi 10 5 5 5 3 7 

Preglednica 12: Število dijakov z odločbo o usmeritvi v šolskem letu 2021/22 

Odločba o usmeritvi 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPAJ 

Ekonomski tehnik – začetek š. l. 4 3 1 1 9 

Ekonomski tehnik – med š. l. 1 0 0 1 2 

Ekonomski tehnik skupaj: 5 3 1 2 11 

Gimnazija – začetek š. l. 2 0 2 2 6 

Gimnazija – med š. l. 1 0 0 1 2 

Gimnazija skupaj: 3 0 2 3 8 

Cela šola skupaj: 8 3 3 5 19 

 

Po šolskem letu 2020/2021, ko so se prilagoditve pouka in ocenjevanja kar vrstile zaradi 

državnih ukrepov za zajezitev epidemije s koronavirusom, je spet nastopilo bolj običajno šolsko 

leto. V začetku šolskega leta 2021/2022 je pravico do prilagoditev šolskih obveznosti  pridobilo 

36 dijakov in dijakinj – 1 vrhunski športnik, 12 perspektivnih športnikov, 14 dijakov v primeru 

drugih športnih in kulturnih dejavnosti, 5 zaradi zdravstvenih razlogov in 4 zaradi prestopa v 

drug program. Kasneje med šolskim letom pa smo na šoli prilagodili pouk in ocenjevanje še 4 

dijakom in dijakinjam zaradi zdravstvenih razlogov, 5 dijakom in dijakinjam zaradi drugih 

utemeljenih razlogov (prestop med programi) in še enemu športniku, ki je z veliko zamudo 

predložil dokazila. Skupaj smo torej sestavili osebne izobraževalne načrte 46 dijakom in 

dijakinjam, eno prošnjo za prilagoditve pa smo zavrnili.  
 

 

 

Preglednica 13: Pravica  do prilagoditev šolskih obveznosti 

Kategorije dijakov s pridobljeno pravico do prilagoditev 2019/20 2020/21 2021/22 

Vrhunski športniki   1 
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Tečaja 

slovenščine za tujce v šolskem letu 2021/2022 nismo izvajali. 

 

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

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

1. Matic Košir, od 18. 10. 2021 do 11. 1. 2022, mentor Franci Pajk, 

2. Klemen Steklačič, od 1. 4. 2022 do 7. 6. 2022, mentor Simon Bregar,  

3. Danijela Sitar, od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021, mentorica Vesna Celarc in 

4. Ajda Kenda, opazovalna praksa pri didaktiki, mentorica Marija Majzelj Oven.   

Prireditve 
 

Izvedli smo dve videoprireditvi: pred novim letom in ob kulturnem prazniku. 
 

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

dijakom nižjih letnikov ter izvedli proslavo v počastitev dneva državnosti. Julija smo podelili 

še spričevala poklicne in splošne mature. 

 
DATUM    NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI 

UČITELJI 

PROSTOR/KRAJ 

PRIREDITVE 

23. december 

2021 

Videoprireditev Pričnimo 

praznični december  

(prireditev ob dnevu  

samostojnosti in enotnosti,   

božiču in novem letu) 

Vesna Celarc, 

Mojca Konda 
razredniki  v avli šole 

4. februar 

2022 

Videoproslava ob 

kulturnem prazniku  
Vesna Celarc 

Anej Černe, 

Marija Majzelj 

Oven, Anja 

Šmajdek 

v avli šole 

19. maj 2022 Maturantski ples Milan Jevnikar 

Mojca Konda, 

Mojca Saje Kušar, 

Dragica Eržen 

v Cankarjevem domu 

23. maj 2022 Slovo maturantov 

Mojca Konda, 

Mojca Saje 

Kušar, Dragica 

Eržen 

Razredniki 3. 

letnikov 
v avli šole 

13. junij 2022 
Letni koncert pevskega 

zbora 

Milan Jevnikar, 

Anej Černe 
 v avli šole 

24. junij 2022 
Prireditev ob zaključku 

pouka in dnevu državnosti 
Vesna Celarc  v atriju pred šolo 

11. julij 2022 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne mature 
Dragica Eržen  v avli šole 

6. julij 2022 Prireditev ob podelitvi Mojca Konda,  v avli šole 

Perspektivni športniki 7 2 13 

Sodelovanje pri drugih športnih in kulturnih dejavnostih 21 21 14 

Daljše in pogoste odsotnosti iz zdravstvenih razlogov 8 2 9 

Vzporedno izobraževanje 2 1 0 

Prihod iz tuje države 2 0 0 

Drugi utemeljeni razlogi – prestop med programi, 

poslovno udejstvovanje, vzporedno šolanje v tujini … 

3 5 9 

SKUPAJ 43 31 46 
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spričeval splošne mature Mojca Saje 

Kušar 

 

Podrobnejša poročila so v poglavju Prireditve.  
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DOSEŽKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 

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

na regijskih in nato še državnih tekmovanjih. Ponosni smo na vse dosežke naših dijakov.  
 

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

ZLATA PRIZNANJA 

Benjamin Kutnar 3. B  Državno tekmovanje v logiki Matko Peteh 

Benjamin Kutnar 3. B Zlato Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Miha Perpar 3. A Zlato Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Zoja Peteh 3. A Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Boris Osolnik 

SREBRNA PRIZNANJA 

Ines Glavan 2. A Srebrna Preglova plaketa Mojca Konda 

Zoja Peteh 3. A Srebrna Preglova plaketa Mojca Konda 

Jakob Suhadolc 4. B Srebrno Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Urška Kukovič 4. D Državno tekmovanje iz znanja računovodstva Anton Brčan 

Zoja Peteh 3. A Državno tekmovanje v znanju zgodovine Vida Hočevar 

Benjamin Kutnar 3. B Državno tekmovanje v znanju zgodovine Vida Hočevar 

Jana Kramar 3. B Državno tekmovanje v logiki Matko Peteh 

Ivo Štukelj  4. A Državno tekmovanje v logiki Matko Peteh 

Lucija Struna 4. A Državno tekmovanje v logiki Matko Peteh 

Lucija Struna 4 .A Državno tekmovanje v razvedrilni matematiki Matko Peteh 

Gaja Zabukovec 3. D Srebrno Cankarjevo priznanje Lea Kastelic 

Vanja Pevc 3. B Srebrno Cankarjevo priznanje Lea Kastelic 

Zala Žerovnik 1. A Srebrno Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Nejc Koselj 1. B Srebrno Proteusovo priznanje/nagrada Nastja Mihelčič 

Zoja Peteh 3. A Srebrno Proteusovo priznanje/nagrada Nastja Mihelčič 

BRONASTA PRIZNANJA 

Maj Lebar 1. A Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Jernej Vidmar 1. B Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Urška Hren 1. B Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Milica Sekulić 3. B Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Benjamin Kutnar 3. B Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Karmen Glavan 4. A Bronasta Preglova plaketa Mojca Konda 

Jana Kramar 3. A Bronasto Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Miha Perpar 3. A Bronasto Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Benjamin Kutnar 3. B Bronasto Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Jakob Suhadolc 4. B Bronasto Stefanovo priznanje Maruša Potokar 

Maj Trinko 3. A Državno tekmovanje v znanju zgodovine Vida Hočevar 

Urška Simončič 1. C Bronasto Proteusovo priznanje/nagrada Nastja Mihelčič 

Gaja Zabukovec 3. D Bronasto Cankarjevo priznanje Lea Kastelic 

Vanja Pevc 3. B Bronasto Cankarjevo priznanje Lea Kastelic 

Nina Bregar 3. A Bronasto Cankarjevo priznanje Lea Kastelic 

Ula Regali 2. B Bronasto Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Aljaž Lampret 2. B Bronasto Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Ema Kostanjevec 1. B Bronasto Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Zala Žerovnik 1. A Bronasto Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Tonja Smole 1. A Bronasto Cankarjevo priznanje Majda Simonič 

Benjamin Kutnar 3. B Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Boris Osolnik 

Zarja Berk 1. C Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Boris Osolnik 

Tonja Smole 1. A Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Boris Osolnik 

Ema Kostanjevec 1. B Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Boris Osolnik 

Mark Brodnik 4. B Bronasto priznanje na tekmovanju iz 

španščine 

Mojca Saje Kušar 

Pia Juršič 4. B Bronasto priznanje na tekmovanju iz 

španščine 

Mojca Saje Kušar 
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OSTALA TEKMOVANJA (športna tekmovanja, šah, ples, ) 

Rokometna ekipa – 

fantje 

 1. mesto na državnem prvenstvu srednjih šol v 

rokometu  

Franci Pajk 

Tjaša Kužnik 1. A 

1. mesto na državnem prvenstvu srednjih šol v 

streljanju z zračno puško Simon Bregar 

Vid Omejec in Ana 

Adamlje 
3. B 

Državna prvaka in naj srednješolski plesni par 

v standardnih plesih na Šolskem plesnem 

festivalu 

Marija Majzelj 

Oven 

Jan Goličnik,  

Tjaša Pajek in 

Lovro Mirtič 

1. C 

2. A 

4. B 

Ekipno 2. mesto na državnem šahovskem 

prvenstvu za srednješolce 

Boris Osolnik 

Tjaša Pajek  

 

2. A 3. mesto na državnem šahovskem prvenstvu 

za srednješolce – posamezno. 

Boris Osolnik 

Vid Omejec  3. B Državno šahovsko prvenstvo za srednješolce – 

posamezno – dvanajsti 

Boris Osolnik 

Tjaša Kužnik 1. A 
3. mesto na regijskem srednješolskem 

tekmovanju v streljanju z zračno puško 
Simon Bregar 

Nejc Batis 4. B 
3. mesto na področnem prvenstvu v 

badmintonu za srednje šole (nekategorizirani) 
Robert Bregar 

Odbojkarska ekipa 

deklet: Nina Brega,r 

3. A, Pia Juršič, 4. B, 

Zala Čižmek, 4. B, 

Anja Jarc, 4. B, Nika 

Sekirnik, 4. A, Eva 

Starič, 3. A, Jana 

Kramar,, 3. A, Maja 

Marolt 3. A, Tonja 

Smole, 1. A 

 

2. mesto na dolenjskem področnem 

srednješolskem tekmovanju in 3. mesto na 

državnem ¼-finalnem tekmovanju 

Simon Bregar 

Košarkarska ekipa  
5. mesto na področnem prvenstvu srednjih šol 

v košarki 
Franci Pajk 

HAIKU 

Urban Ulcej 2. A 
Nagrajeni haiku na natečaju za najboljši 

srednješolski haiku 
Jasmina Balaban Neža Marinčič 2. A 

Maj Trinko 3. A 

Inja Amon 1. C  

Nagrada za najboljši srednješolski haiku v 

angleščini 

Mojca Saje Kušar 

Svit Kastelec 1. C Mojca Saje Kušar 

Hana Rački 1. C Mojca Saje Kušar 

Sara Šket Beočanin 2. A Mojca Saje Kušar 

Alja Božič  2. B Mojca Saje Kušar 

Gašper Primc 4. A Nagrada za najboljši srednješolski haiku v 

španščini 

Mojca Saje Kušar 

Isabela Trontelj 4. B Mojca Saje Kušar 

BRALNA ZNAČKA 

Kristina Pevec 

Tonja Smole 

1. A 

Zlato priznanje 

EPI READING BADGE  2022 
Irena Mori 

Urška Hren 

Ema Kostanjevec 

1. B 

Zoja Peteh 

Maj Trinko 

3. A 

Sara Brdnik 

Maša Žnidaršič 

3. B 

Inja Amon 1. C 

Zlato priznanje na tekmovanju EPI READING 

BADGE 2022 
Mojca Saje Kušar 

Zarja Berk 1. C 

Nejc Viršek 1. C 

Jošt Rupnik 1. C 
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Jure Bavdek 2. A 

Lina Sekirnik 2. B 

Tanja Škufca 2. B 

Julija Genorio 2. B 

Ajša Hodžić 2. B 

Aljaž Lampret 2. B 

Matija Adamlje 

Dunja Kostić 

Jaša Mežek 

Živa Nose 

Luka Šket 

Zala Žerovnik 

1. A 

Srebrno priznanje 

EPI READING BADGE  2022 
Irena Mori 

Jernej Vidmar 1. B 

Ema Adamlje 

Matic Berglez 

Ema Cizerle 

Jan Kušar 

Domen Slavič 

Urška Strahinič 

3. A 

Ana Adamlje 

Nina Grabnar 

Benjamin Kutnar 

Vanja Pevc 

Milica Sekulić 

3. B 

Svit Kastelec 

1.C 
Srebrno priznanje na tekmovanju EPI 

READING BADGE 2022 
Mojca Saje Kušar 

Svit Kastelic 

Urška Simončič 

Sara Skubic 

Timotej Balaban 

Luka Mokorel 

Neža Podržaj 

Hana Rački 

Ema Božič 

Jan Goličnik 

Aleksandr Simić 

Vid Čakš 

Laura Smrkolj 

Tula Zorko 

Dominik Vid Viršek 

Teja Jarm 

2. A 
Srebrno priznanje na tekmovanju EPI 

READING BADGE 2022 
Mojca Saje Kušar 

Taja Kastelic 

Lara Elikan 

Jan Dežman 

Ema Zelnikar 

Neža Marinčič 

Urban Ulcej 

Urban Jamnik 

Matic Porenta 

Ardit Ramadani 

Tia Špetič 

Teja Zaletelj 

Tristan Pejašinović 

Čeh 

Rebeka Zaletelj 

Žan Završan 

Lia Indof 

2. B 
Srebrno priznanje na tekmovanju EPI 

READING BADGE 2022 
Mojca Saje Kušar Ula Regali 

Gal Koščak 
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Naja Omahen 

Tanja Struna 

Jernej Miklič 

Alja Božič 

Ajda Barna Grabrijan 

Patricija Kastelic 

Lucija Legen 

Tjaša Kersnič 

Živa Lenarčič 

Hana Zaletelj 

Julija Ambrožič 

Andraž Čepin 

Martin Bradač 

Tjaša Pajek 2. A Zlato priznanje 

EPI ČITALKA 2022 
Irena Mori 

Neža Marinčič 2. A 

Srebrno priznanje 

EPI ČITALKA 2022 
Irena Mori 

Aljaž Lampret 2. B 

Milica Sekulić 

Vanja Pevc 

3. B 

Lara Elikan 2. A 

Zlato priznanje za sodelovanje pri nemškem 

bralnem tekmovanju EPI LESEPREIS 
Jasmina Balaban 

Ardit Ramadani 2. A 

Zoja Peteh 3. A 

Maja Gioahin 3. A 

Urban Jamnik 2. A 

Srebrno priznanje za sodelovanje pri nemškem 

bralnem tekmovanju EPI LESEPREIS 
Jasmina Balaban 

Jan Dežman 2. A 

Teja Jarm 2. A 

Jaša Jugović 2. A 

Urban Ulcej 2. A 

Rebeka Zaletelj 2. A 

Neža Marinčič  2. A 

Ela Cilenšek 3. A 

Urška Hren 

1. B 
Srebrno priznanje na tekmovanju EPI 

LECTURA 2022 
Mojca Saje Kušar 

Mark Virant 

Ema Kostanjevec 

Nejc Hrovat 

RAČUNALNIŠTVO 

1. C: Ema Božič, 

Timotej Balaban,  

Lenart Kek, Vid 

Komadina, Zarja 

Berk, Luka Mokorel,  

Sara Skubic, Jošt 

Rupnik, Neža 

Podržaj, Jan 

Goličnik, Aleksandr 

Simić,  

1. B: David Perko, 

Nejc Hrovat, Matej 

Devjak, Lana Prijatelj 

Boršnar, Tara 

Strajnar Zupanc, 

Marko Jeremić, Lara 

Zabukovec,  

1. A: Tonja Smole, 

Jaša Mežek, Valter 

1. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B 

 

 

 

 

 

 

1. A 

 

Bronasto priznanje na računalniškem 

tekmovanju Bober 
Darko Pandur 
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Zaletel, Kristina 

Pevec,  

1. D: Vid Mohar  

 

 

 

1. D 

Lun Milivojević, 

Martin Papež, Miha 

Perpar, Nejc 

Rozman, Luka 

Struna.  

3. A 
Bronasto priznanje na računalniškem 

tekmovanju Bober 
Darko Pandur 

 

 

10 naših dijakov je na krvodajalski akciji aprila 2022 darovalo kri. 

 

  



Letno poročilo 2021/22 Poročilo ravnatelja 

 

22 
 

S K L E P  

 

 

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

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

katerem delujeta že dobrih 73 let. Poročilo je obsežno in raznoliko, kljub temu da smo imeli na 

šoli le 13 oddelkov. Povečan obseg dejavnosti je povezan s tem, da smo celo šolsko leto 

preživeli v šoli, le z dvema oz. tremi razredi s krajšo karanteno. 

 

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

dejavnostmi ter tudi s prireditvami in z objavami za javnost obrnili trend vpisa v našo šolo v 

pozitivno smer. Izvedli več videosrečanj z devetošolci okoliških šol, na spletni strani šole smo 

pripravili celovito informativno shemo z zanimivimi filmskimi vložki in nato izvedli tudi zelo 

uspešen informativni dan na daljavo, ki se ga je udeležilo veliko več dijakov kot minulo leto. 

Objavljali smo članke in poročila v lokalnih glasilih, na spletni strani šole in portalih okoliških 

občin.  

 

Veseli in ponosni smo, da smo tudi letos v novo šolsko leto prvič po dolgih letih zopet vpisali 

polnoštevilno generacijo, in sicer 31 ekonomskih tehnikov in 116 gimnazijcev ter tako število 

dijakov glede na šolsko leto 2021/22 povečali za 67 dijakov. Na šoli imamo v novem šolskem 

letu po dolgih letih čez 400 dijakov (407). Prepričani smo, da je to tudi odraz dobrega dela, še 

posebej v času zaprtja šole, izjemno dobrih odnosov v šoli in odličnih učnih rezultatov. 

 

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

načrtovani obseg dela tudi presegli. Imeli smo lep uspeh ob koncu šolskega leta (na junijskem 

roku splošne mature) in kar tri zlate maturantke ter le en popravni izpit na poklicni maturi (tudi 

tu je bila ena zlata maturantka). Še posebej smo navdušeni nad uspehi naših dijakinj in dijakov, 

ki se udeležujejo tekmovanj in posegajo tudi po najvišjih priznanjih. Letos smo tako spet postali 

državni rokometni prvaki, četrtič v zadnjih 12 letih. 

 

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

sodelavci, smo spomladi izvedli številne projekte, medpredmetne povezave in ekskurzije ter se 

bogatili na mnogo krožkih in obšolskih dejavnostih.  

 

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

pomembni, za novo leto in kulturni praznik, tudi na daljavo po videopovezavi. Junija smo 

pripravili odmeven koncert šolskega pevskega zbora in se z njim udeležili Tabora slovenskih 

pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 

 

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

ambasadorka EU, Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

v letih 2018–2022 – Munera 3. 

 

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

voljo, mnoge izvirne in sveže ideje ter za navdušenje, s katerim usmerjajo našo ustanovo k 

vedno novim uspehom. 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 gradnik 

slovenskega šolstva, zakladnica znanja in nosilka kulture v našem kraju, na širšem območju 

Dolenjske in osrednje Slovenije. Tudi zato nas je okolje nagradilo z vpisom 147 novincev v 

novo šolsko leto … 



Letno poročilo 2021/22 Poročilo ravnatelja 

 

23 
 

Kriza, ki nas je zelo prizadela in pestila več let z zmanjševanjem števila vpisanih dijakov, 

pojenjuje, koronakriza nas ni spravila na kolena. Premagali smo jo z znanjem, delavnostjo in 

inovativnostjo, kar nas navdaja z veseljem in potrjuje pravilnost naše odločitve za 

profesionalno, vestno,  prizadevno ter uspešno delo. Vse to bo naš cilj tudi v prihodnje. 

 

Ponosen sem na svoje sodelavce, dijake in njihove uspehe. Tudi zato z zaupanjem in pogumno 

začenjamo novo šolsko leto. 

 

Glede na vse ocenjujem, da smo šolsko leto 2021/2022 zaključili zelo uspešno.  

 

Ivančna Gorica, 15. 9. 2022 

         Ravnatelj:   

Milan Jevnikar, prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letno poročilo za šolsko leto 2021/2022 je bilo obravnavano in sprejeto na seji Sveta zavoda  

3. oktobra 2022. 
 

 

 
 

Ravnatelj:       Predsednik Sveta zavoda: 

Milan JEVNIKAR, prof.           Anton Brčan, univ. dipl. ekon.
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POROČILO O DEJAVNOSTIH DRUŽBOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Franci Grlica 

Člani aktiva: Mateja Filipič Škrinjar, Franci Grlica, Vida Hočevar, Marjan Gorišek, Dragica Volf 

Stariha, Anja Šmajdek, Nikolina Kovač Juvan, Ana Furjan, Karmen Pečarič Podobnik, Marjeta 

Pogačar, Anej Černe in Jernej Podgornik. 

 
Poročilo timskih in kurikularnih povezav v šolskem letu 2021/2022 
Povzete so v poročilu TP in KP. 

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

Tekmovanja 
Šolsko in državno tekmovanje iz znanja zgodovine 

Šolsko tekmovanje je bilo izvedeno 30. 9. 2021, državno pa 12. 3. 2022 v Postojni. 
 

Šolsko tekmovanje iz znanja psihologije 

Letos je zaradi epidemije odpadlo. 
 

Raziskovalne naloge  – GIBANJE ZNANOST MLADINI 

Raziskovalno nalogo z naslovom Višnja Gora nekoč in danes Jana Dežmana je bila predstavljena na 

regijskem tekmovanju 1. 4. 2022 po Zoomu (organizator GSŠRM Kamnik). 
 

Ekskurzije 
Geografska strokovna ekskurzija v Belo krajino ter v Pomurje 

Ekskurzijo je organiziral in naj bi jo vodil profesor geografije Franci Grlica za vse dijake 3. letnikov 

programa gimnazija. Skupaj s kolegico Vido Hočevar sta načrtovala tudi ekskurzijo z dijaki 4. letnikov, 

ki so imeli geografijo in zgodovino kot izbirni predmet na maturi. 

Ekskurzija je bila zaradi epidemioloških razlogov izvedena na daljavo samo za maturante. 
 

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

ukrepov zaradi pandemije ni bila izvedena.  
 

Strokovna ekskuzija v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt je bila izvedena pod vodstvom 

knjižničarke Ane Furjan za vse 1. letnike 31. maja 2022 (MP knjižnična vzgoja, LUM in biologija). 
 

Strokovne ekskurzije in projekti v okviru predmeta GLASBA IN LIKOVNA UMETNOST 

Pri glasbi ni bil izveden noben projekt – z  izjemo letnega koncerta pevskega zbora, ki ga je vodil g. 

Anej Černe. 

Likovni projekti: 

- ekskurzija v Ljubljano – 34. mednarodni grafični bienale (MGLC, Švicerija, TR3, Mala galerija, 

Podhod Ajdovščina) 28. 9. 2021 – 1. a in b, 5. 10. 2021 – 1. c in d; 

- 1. d EKO-projekt (oblikovanje znakov in tisk na zabojnike za recikliranje), razstava v avli 

šole. 
 

Razstave  
- Tradicionalni slovenski zajtrk »eko« –  kulinarična razstava v avli šole. 

- Samostan Stična, Muzej krščanstva na Slovenskem za 1. d. Organizacija: Vida Hočevar. 
 

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

Mentorstvo študentom 
V šolskem letu 2021/2022 člani družboslovnega aktiva nismo bili mentorji študentom.  
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POROČILO O DEJAVNOSTIH AKTIVA ZA TUJE JEZIKE 

 
Vodja aktiva: Sonja Lama 

Članice aktiva: Marjeta Pogačar, Jasmina Balaban, Marija Majzelj – Oven, Irena Mori, Mojca 

Saje Kušar. 
 

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. 
 

Tekmovanja 
 

Priprava in sodelovanje na tekmovanju angleške bralne značke Epi Reading Badge 

Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Dijaki 1. in 2. letnika so sodelovali na tekmovanju iz angleške bralne značke.  

Dijaki 1. letnika so morali prebrati tri knjige, in sicer Gone with the Wind 1, The Merchant of Venice 

in The Canterville Ghost and other stories. 

Zlato priznanje so osvojili: Inja Amon, Zarja Berkz, Nejc Viršek in Jošt Rupnik. 

Srebrno priznanje so osvojili: Svit Kastelec, Urška Simončič, Sara Skubic, Timotej Balaban, Luka 

Mokorel, Neža Podržaj, Hana Rački, Ema Božič, Jan Goličnik, Aleksandr Simić, Vid Čakš, Laura 

Smrkolj, Tula Zorko in Dominik Vid Viršek. 

Priznanje za sodelovanje sta osvojili Nia Cencič Petar in Lucija Možina. 
 

Dijaki 2. letnika so morali prav tako prebrati tri knjige, in sicer Wuthering Heights, A Tale of Two Cities 

in The War of the Worlds. 

Zlato priznanje so osvojili Jure Bavdek, Lina Sekirnik, Tanja Škufca, Julija Genorio, Ajša Hodžić in 

Aljaž Lampret. 

Srebrno priznanje so osvojili Lia Indof, Teja Jarm, Taja Kastelic, Ula Regali, Lara Elikan, Gal Koščak, 

Jan Dežman, Naja Omahen, Tanja Struna, Ema Zelnikar, Neža Marinčič, Jernej Miklič, Urban Ulcej, 

Alja Božič, Ajda Barna Grabrijan, Patricija Kastelic, Lucija Legen, Urban Jamnik, Matic Porenta, Tjaša 

Kersnič, Živa Lenarčič, Hana Zaletelj, Julija Ambrožič, Andraž Čepin, Ardit Ramadani, Tia Špetič, Teja 

Zaletelj, Tristan Pejašinović Čeh, Rebeka Zaletelj, Žan Završan in Martin Bradač. 

Priznanje za sodelovanje so prejeli Tjaša Pajek, Vida Kovačič, Kristina Stefanović, Sara Šket 

Beočanin, Živa Batis, Hana Šket Beočanin, Roš Omahen in Naja Mrvar. 

 

Mentorica: Sonja Lama, prof. 

Dijaki, ki so osvojili srebrno priznanje: 

- Nataša Hrovat, 2. d 

- Nadia Savić, 1. d 

- Laura Bohinc, 1. d 

Mentorica: Irena Mori, prof. 

Zlato priznanje so prejeli dijaki:  
- 1. a: Kristina Pevec in Tonja Smole 

- 1. b: Urška Hren in Ema Kostanjevec 

- 3. a: Zoja Peteh in Maj Trinko 

- 3. b: Sara Brdnik in Maša Žnidaršič 

Srebrno priznanje so prejeli:  

- 1. a: Matija Adamlje, Dunja Kostić, Jaša Mežek, Živa Nose, Luka Šket in Zala Žerovnik 

- 1. b: Jernej Vidmar 

- 3. a: Ema Adamlje, Matic Berglez, Ema Cizerle, Jan Kušar, Domen Slavič in Urška Strahinič 

- 3. b: Ana Adamlje, Nina Grabnar, Benjamin Kutnar, Vanja Pevc in Milica Sekulić 

- 3. d: Jon Vinšek 
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Priznanje za sodelovanje so prejeli:  

- 3. a: Urša Bregar 

- 3. d: Martin Kastelic in Jan Strnad 
 

Priprava in sodelovanje na tekmovanju španske bralne značke Epi Lectura 

Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Dijaki 1. letnika so morali prebrati dve knjigi, in sicer El misterio de las Mascotas in Historia de una 

gaviota z del gato que le enseñó a volar. Obe deli smo obravnavali pri pouku. 

Srebrno priznanje so prejeli: Urška Hren, Mark Virant, Ema Kostanjevec in Nejc Hrovat. 

Priznanje za sodelovanje so prejeli: Zala Kovačič, Marko Jeremić, Lavrencija Kočar, Ema Žnidaršič, 

Matej Devjak, Nik Tomažin, Val Zabukovec, Jan Ropič, Maks Zadel, Urban Ambrožič, Tone Hočevar, 

Neža Krnc in Maks Noah Valas. 

 

Mentorica: Sonja Lama, prof. 

Dijaki, ki so osvojili srebrno priznanje: 

- Kristina Stefanović, 2. b 

- Aljaž Čepin, 2. b 

- Alja Božič, 2. b 

- Tanja Škufca, 2. b 

- Pika Vokal, 3. a 

- Nina Bregar, 3. a 

- Urša Bregar, 3. a 

- Eva Krnc, 3. a 

- Maša Žnidaršič, 3. b 
 

EPI ČITALKA 

Mentorica: Irena Mori, prof. 

Tekmovanje za rusko bralno značko je potekalo 30. marca 2022. Sodelovali so štirje dijaki 2. letnika 

gimnazije in sedem dijakov 3. letnika gimnazije. 
 

Rezultati so naslednji: 

SKUPINA  

Tjaša Pajek, 2. a, je osvojila zlato priznanje. 

Neža Marinčič, 2. a, in Aljaž Lampret, 2. b, sta osvojila srebrno priznanje. 

Kristina  Stefanović, 2. b, je prejela priznanje za sodelovanje. 

SKUPINA II 

Milica Sekulić, 3. b, in Vanja Pevc, 3. b, sta osvojili srebrno priznanje. 

Urška Strahinič, 3. a, Ana Adamlje, 3. b, Ela Cilenšek, 3. a, Urška Novinc Čeferin, 3. a, in Ana 

Kavšek, 3. b, pa so prejele priznanje za sodelovanje.. 
 

Tekmovanje za nemško bralno značko EPI LESEPREIS 

Mentorica: Jasmina Balaban, prof. 
 

Tudi letošnje šolsko leto smo se lotili branja nemških knjig in sodelovali na tekmovanju za nemško 

bralno značko. Sodelovali so dijaki 2. a ter 3. a in bili zelo uspešni, kot kaže število priznanj: 

Lara Elikan (2. a), Ardit Ramadani (2. a), Zoja Peteh (3. a) in Maja Gioahin (3. a) so prejeli zlato 

priznanje. Prejemniki srebrnih priznanj pa so: Urban Jamnik (2. a), Jan Dežman (2. a), Teja Jarm (2. a), 

Jaša Jugović (2. a), Urban Ulcej (2. a), Rebeka Zaletelj (2. a), Neža Marinčič (2. a) in Ela Cilenšek (3. 

a). 
 

Nemška bralna značka »PFIFFIKUS« 

Mentorica: Marija Majzelj Oven, prof. 
 

„Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat  dlje.“ (Meander) 

Na vsaki stopnji so tekmovalci prebrali dve knjižici. Brali smo tudi pri pouku za spodbudo tistim 

dijakom, ki jim branje ni ravno v veselje. 
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Na osnovni ravni A1/A2, prvo in drugo leto učenja nemščine  v srednji šoli, so dijaki  prebrali  Überfall 

in Mannheim – Lina Lindberg ermittelt in Durch den Wind. 

Na višji ravni A2/B1, tretje in četrto leto učenja nemščine, so dijaki prebrali Kreuz und quer durch 

Berlin in Ein Rap für Maja. 

Tekmovanje prek računalnika je potekalo 14. marca 2022 na osnovni in višji ravni. Bralnega tekmovanja 

so se udeležili Zala Čižmek in Ema Koščak iz 4. letnika, Primož Lulik, Tonja Smole, Zala Žerovnik, 

Aleksea Dimec, Luka Šket, Živa Nose iz 1. letnika ter Julija Genorio, Ajša Hodžić, Aljaž Lampret, 

Lucija Legan, Ula Regali in Lina Sekirnik iz 2. letnika. Vsi so dobili priznanja za odličen uspeh na 

tekmovanju, Tonja Smole pa je bila deležna še posebne pozornosti s knjižno nagrado Wie Hund und 

Katze, ker je tako določil žreb. 

Vsi sodelujoči so bili nad branjem navdušeni in prepričana sem, da bo vsako leto več tistih, ki resnično 

uživamo v branju, razvijamo domišljijo, besedni zaklad in širimo svoje obzorje. 
 

Pri urah likovne umetnosti so dijaki poskušali oblikovati dizajn za majico, ki predstavlja Evropski dan 

jezikov 2020. Najboljši predlogi so bili poslani na evropsko tekmovanje. 
 

Priprava in sodelovanje na šolskem in državnem tekmovanju iz španščine 

Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Dijaki, ki se četrto leto učijo španščine, so se 15. februarja pomerili na šolskem tekmovanju iz španščine. 

Sodelovalo je 7 dijakov. Tekmovanje sem izpeljala Mojca Saje Kušar. 

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 9. aprila 2022, so se uvrstili Mark Brodnik, Pia Juršič, Tajda 

Resnik in Natalija Marija Trontelj. 

Mark Brodnik in Pia Juršič sta prejela bronasto priznanje. 
 

Šolsko in regijsko tekmovanje v poznavanju angleščine za 3. letnik 

Mentorica: Irena Mori, prof. 
 

Na šolskem tekmovanju v znanju angleškega jezika, ki je potekalo v četrtek, 7. oktobra 2021, 5. in 6. 

šolsko uro, je tekmovalo šest dijakov 3. letnika gimnazije in šest dijakov programa ekonomski tehnik. 

Najboljši rezultat so dosegli naslednji dijaki: 

- GIMNAZIJA: Benjamin Kutnar, 3. b, Sara Brdnik, 3. b, Maj Trinko, 3. a; 

- EKONOMSKI TEHNIK: Maruša Vidic, 3. d.  

Vsi štirje dijaki so se udeležili tudi regijskega tekmovanja, ki je potekalo 31. 1. 2022 v spletni izvedbi 

prek informacijskega strežnika DMFA. Najboljšim sta zmanjkali le dve točki za uvrstitev na državno 

tekmovanje. 
 

Državno tekmovanje v znanju angleškega jezika za dijake 2. letnika 

Mentorica: Irena Mori, prof. 
 

Ana Adamlje, Nina Grabnar, Vanja Pevc, Žan Strmec in Maša Žnidaršič, dijaki 2. b-oddelka, so s svojim 

videoposnetkom Every single one of them sodelovali na državnem tekmovanju iz znanja angleškega 

jezika za dijake 2. letnika srednjih šol in osvojili zlato priznanje ter prejeli posebno pohvalo tekmovalne 

komisije. 
 

Timske in kurikularne povezave 
 

Datum Dejavnost Razred Nosilci dejavnosti 

27. 9. 2021 Evropski dan jezikov 1. b, c Mojca Saje Kušar, Anja Šmajdek 

28. 9. 2021 Evropski dan jezikov 1. c, d.,  

2. a, b 

Sonja Lama, Demara Ivanič 

3. 2. 2022 Ishiguro Kazuo: Never Let 

Me Go 

4. b Mojca Saje Kušar, Boris Osolnik 

17. 3. 2022 F.S. Fitzgerald: Veliki 

Gatsby 

4. a, b Majda Simonič, Mojca Saje Kušar 
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Evropski dan jezikov 2022 
Mentorici: profesorici Mojca Saje Kušar in Anja Šmajdek 
 

Evropski dan jezikov je dan, ko praznujemo jezikovno raznolikost v Evropi in spodbujamo učenje 

jezikov. Na pobudo Sveta Evrope v Strasbourgu od leta 2001 vsako leto praznujemo 26. septembra 

evropski dan jezikov.  

Letos smo s timsko povezavo angleščine in likovne umetnosti obeležili evropski dan jezikov tudi z dijaki 

1. b in c.  

V okviru angleščine so dijaki s pomočjo predstavitve spoznali jezikovno pestrost in namen praznovanja 

ter se kasneje preizkusili v znanju s kvizom Kahoot, ki je bil zanimiv, poučen in precej tekmovalen.  
 

Pri urah likovne umetnosti so dijaki poskušali oblikovati dizajn za majico, ki predstavlja Evropski dan 

jezikov 2022.  

 

Mentorici: Sonja Lama, prof., in Demara Ivanič (pristna govorka angleščine) 
 

Izvedli sva delavnice z dijaki 1. c, 1. d., 2. a in 2. b. 

Delavnice so potekale v predavalnici in obsegale obeleženje Evropskega dneva jezikov na kulturni, 

lingvistični in civilizacijski ravni, s pomočjo katerih so dijaki širili medkulturne, jezikovne in družbene  

kompetence ter medsebojno strpnost. 
 

Izvedba predmaturitetnega testa iz angleščine 
Mentorce: profesorice Mojca Saje Kušar, Sonja Lama in Irena Mori 

 

Datum Razred Nosilci dejavnosti 

12. 3. 2022 4. b, 4. d Mojca Saje Kušar, Irena Mori 

19. 3. 2022 4. a Sonja Lama 

 
 

Promocija šole 
Člani aktiva smo sodelovali v promoviranju šole. 

Mojca Saje Kušar je sodelovala na sestanku za promocijske aktivnosti in na predstavitvi gimnazijskega 

programa za OŠ Škofljica ter na informativnem dnevu 11.–12. februarja 2022. 
 

Prispevki za šolsko glasilo Iskrice 
Mentorica: Sonja Lama, prof. 
 

Eva Starič, 3. a, je prispevala članek v španščini, Hana Jeršin, 3. b, pa pesem v španščini. 

 

Strokovne ekskurzije 
Strokovne ekskurzije zaradi epidemije niso bile izvedene. Izvedena je bila strokovna ekskurzija v 

Firence (poročilo v poglavju ekskurzije). 

 

Natečaji 
Podrobneje v poglavju Natečaji. 

 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH NARAVOSLOVNEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Mojca Konda  

Člani aktiva: Boris Osolnik, Maruša Potokar, Nada Radoš, Matko Peteh, Peter Kutnar in 

Nastja Mihelčič 
 

Realizacija pouka 
Pouk je bil realiziran po načrtu. Izvedene so bile vsakoletne aktivnosti, kot so:  
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• usklajevanje kriterijev za ocenjevanje, 

• priprava učnih načrtov,  

• udeleževanje na seminarjih,  

• udeleževanje na tekmovanjih,  

• izvedba ekskurzij.   
 

Pri vseh naravoslovnih predmetih je bila realizacija ur pouka v povprečju 100-odstotna. Nekoliko nižja 

realizacija je bila pri pouku biologije in kemije v zaključnem letniku, ki je namenjena pripravi na maturo. 

Nižja realizacija je bila posledica prostih delovnih dni zaradi praznikov. 
 

Tekmovanja  
V šolskem letu 2021/2022 smo vse zainteresirane dijake pripravljali na šolsko tekmovanje iz poznavanja 

sladkorne bolezni in šolsko tekmovanje iz znanja biologije. Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni 

bolezni se je udeležilo 15 dijakov. Bronasta priznanja so prejeli Zoja Peteh, Benjamin Kutnar, Zarja 

Berk, Tonja Smole in Ema Kostanjevec. Državnega tekmovanja, ki je potekalo 20. 11. 2021, se je 

udeležila le Zoja Peteh, ki je osvojila zlato priznanje iz znanja o sladkorni bolezni. 

Šolskega tekmovanja iz znanja biologije se je udeležilo 53 dijakov. Bronasto Proteusovo priznanje je 

dosegla Urška Simončič. Nejc Koselj in Zoja Peteh sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je 19. 3. 

2022 potekalo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Oba sta osvojila srebrno Proteusovo priznanje. Tudi 

v tem šolskem letu je bil dejaven in zelo obiskan šahovski krožek, ki ga je vodil profesor dr. Boris 

Osolnik.  
 

Organizirali smo priprave na tekmovanje iz znanja fizike, ki se ga je udeležilo osem dijakov. Na regijsko 

tekmovanje je bilo prijavljenih šest dijakov. Bronasto Stefanovo priznanje so osvojili Jana Kramar, 

Benjamin Kutnar, Jakob Suhadolc in Miha Perpar. Državnega tekmovanja iz fizike, ki je 9. 4. 2022 

potekalo v Velenju, so se udeležili štirje dijaki. Jakob Suhadolc je dosegel srebrno Stefanovo priznanje, 

Benjamin Kutnar in Miha Perpar pa sta osvojila zlato Stefanovo priznanje. 
 

Organizirali smo tudi šolsko tekmovanje iz znanja kemije, ki se ga je udeležilo 30 dijakov. Bronasto 

Preglovo plaketo so osvojili Jernej Vidmar, Maj Lebar, Urška Hren, Ines Glavan, Zoja Peteh, Milica 

Sekulić, Benjamin Kutnar in Karmen Glavan. Na državno tekmovanje, ki je 7. 5. 2022 potekalo na 

Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, so se uvrstili štirje dijaki. Ines Glavan in Zoja 

Peteh sta osvojili srebrno Preglovo plaketo. 
 

Medpredmetne povezave 
Pri pouku biologije smo realizirali timsko in kurikularno poučevanje z naslovom Evolucija človeka 

(biologija in zgodovina), ki je bilo izvedeno septembra. 
 

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

 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH MATEMATIČNEGA 
PODAKTIVA 

  

Člana podaktiva: Mateja Jan, Matko Peteh in Bernarda Radoš  
 

Tekmovanje v logiki 
V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 36. tekmovanje v logiki. Šolsko tekmovanje  je bilo septembra. 

Po pripravah se je šolskega tekmovanja udeležilo 48 tekmovalcev. Podeljenih je bilo 14 bronastih 

priznanj. Na državno tekmovanje, ki je bilo novembra v Ljubljani, se je uvrstili 6  dijakov. Benjamin 

Kutnar je osvojil zlato priznanje. Jana Kramar, Lucija Struna in Ivo Štukelj so prejeli srebrna 

priznanja. 
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Tekmovanje v razvedrilni matematiki 
V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 32. tekmovanje v razvedrilni matematiki. Decembra smo izvedli 

šolsko tekmovanje. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 23 tekmovalcev. Dosegli so 7 bronastih 

priznanj. Lucija Struna  se je udeležila  državnega  tekmovanja, ki je bilo februarja v Ljubljani. Prejela 

je srebrno priznanje.  
 

 Tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 
V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 65. tekmovanje srednješolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja v organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. 

Šolskega tekmovanja v marcu se je udeležilo 45 tekmovalcev, osvojenih je bilo 16 bronastih priznanj.  

Na državno tekmovanje sta se uvrstila dva tekmovalca.  
 

Tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike 
V šolskem letu 2021/2022 je potekalo 21. tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v 

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

Šolskega  tekmovanja v marcu sta se udeležili 2 dijakinji. Podeljeno je bilo eno bronasto priznanje.  
 

 

POROČILO O DELU SLOVENISTIČNEGA AKTIVA 
 

Vodja: Majda Simonič 

Članici aktiva sta profesorici: Vesna Celarc in Lea Kastelic 
 

Cilji aktiva:  

- izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih, 

- usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, 

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

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

drugih strokovnih aktivov, 

- izpopolnjevanje in izobraževanje, 

- organizacija in izvajanje dejavnosti, 

- obravnavanje pripomb staršev in dijakov. 

 

Tekmovanja 
 

Šolsko, regijsko in državno tekmovanje v materinščini za Cankarjevo priznanje 2021/2022 

Organizatorica: Majda Simonič, prof. 
 

Na tekmovanju za Cankarjevo priznanje je letos sodelovalo 12 dijakov iz 1. in 2. letnika gimnazije in 6 

iz 3. letnika gimnazije ter 1 iz ekonomskega programa. Skupni naslov tekmovanja je bil VEDRE 

BLIŽINE MED NAMI. Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru in priprav do 

izvedbe najprej šolskega tekmovanja, ki je bilo letos izvedeno 9. 11. 2021, regijsko in državno pa sta 

potekali na daljavo 9. 12. 2021, 12. 2. 2022. 

Glede na zanimanje dijakov je tekmovanje potekalo na dveh stopnjah: 1. in 2. letniki gimnazije – II. 

stopnja. Ti so prebirali roman Ferija Lainščka Kurji pastir ter predpisano strokovno literaturo. 3. in 4. 

letniki gimnazije – III. stopnja – pa so posegli po dramskih delih Alenke Goljevšček Pod Prešernovo 

glavo, Srečna draga vas domača ter Georga Bernarda Shawa Pygmalion in predpisani strokovni 

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

ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih s prebranim. 

Dijak se je prijavil svoji učiteljici slovenščine, nato pa je organizacija tekmovanja potekala elektronsko. 

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

gradiva. Priprave sta kot do sedaj glede na prijavo in razpisano literaturo vodili profesorici slovenščine: 

2. stopnjo Majda Simonič, 3. stopnjo Lea Kastelic. 
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Pri popravljanju tekmovalnih nalog in izvedbi tako šolskega kot regijskega tekmovanja sta sodelovali 

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

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

Mentorica: Majda Simonič, prof. 
 

Na pripravah na tekmovanje je letos sodelovalo več  dijakov 1. in 2. letnika gimnazije, tekmovalo pa jih 

je 12. Za šolsko tekmovanje smo prebirali roman Ferija Lainščka Kurji pastir in razpisano dodatno 

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

strokovno literaturo. Bronasta priznanja je osvojilo pet tekmovalcev: Ula Regali in Aljaž Lampret iz 2. 

b,  Ema Kostanjevec iz 1. b ter Zala Žerovnik in Tonja Smole iz 1. a.  

Za regijsko tekmovanje smo poglobljeno brali isti roman ter predpisano strokovno literaturo. Tega 

tekmovanja sta se tokrat na daljavo udeležili prvi dve. Srebrno Cankarjevo priznanje je dosegla Zala 

Žerovnik. 

Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje; na šolskem in regijskem tekmovanju sva mentorici tudi 

ocenjevali.  
 

Priprave na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (3. stopnja) – delo z nadarjenimi dijaki 

Mentorica: Lea Kastelic, prof. 
 

Za šolsko tekmovanje smo brali dramsko delo Alenke Goljevšček Pod Prešernovo glavo ter  predpisano 

strokovno literaturo. Priprav se je udeleževalo 7 dijakov, ravno toliko jih je tudi tekmovalo. Bronasto 

priznanje so prejele Gaja Zabukovec, Nina Bregar, Vanja Pevc. Za regijsko tekmovanje smo brali 

dramsko delo Alenke Goljevšček Srečna draga vas domača ter predpisano strokovno literaturo. 

Tekmovanja sta sta se udeležili Gaja Zabukovec in Vanja Pevc. Dosegli sta srebrni Cankarjevi priznanji. 

Za državno tekmovanje smo brali delo Georga Bernarda Shawa Pygmalion ter predpisano strokovno 

literaturo. Tekmovanja se je udeležila Gaja Zabukovec. 
 

Ekskurzije  
Po Prešernovih stopinjah in ogled Narodne galerije – medpredmetna povezava SLO-LIK (več v 

poglavju Ekskurzije). 

Drugih napovedanih ekskurzij zaradi omejevanja stikov v epidemiji nismo izvedli. 
 

Realizacija ur pouka 
 

Lea Kastelic Vesna Celarc Majda Simonič 

1. b – 139/140 2. a – 140/140 1. a – 137/140 

1. c – 140/140 2. b – 140/140 2. d – 133/140 

1. d – 134/140 3. b – 139/140 4. a – 172/175 

3. a – 137/140 4. a – 172/175 4. b – 170/175 

3. d – 103/102  4. b – 170/175 4. d – 120/119 

 
 

Lektoriranje, članki, nadomeščanje 
Članice aktiva smo vse leto glede na zahteve ravnatelja in želje kolegov lektorirale različna besedila 

(LP, ŠN, prispevki za objavo v glasilih, Iskrice, projektno delo ekonomistov za sejem učnih podjetij, 

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

in občinsko glasilo Klasje.  
 

Razno 
 

Organizacija gledaliških predstav v Drami, bralni klub, natečaj za najboljšo kratko zgodbo Bodi 

pisatelj/pisateljica – v poglavju Prireditve, krožki, ekskurzije, projekti, natečaji ter druge dejavnosti. 
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POROČILO O DELU AKTIVA UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE 
 
Vodja: Franci Pajk  
Člana: Simon Bregar in Robert Bregar 
 

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

uporabili sodoben pristop k učenju in poučevanju – timsko poučevanje, ki smo ga člani aktiva izvedli v 

okviru rednih ur tako, da smo dijakom ponudili dve izbirni vsebini, ki so se jih udeleževali glede na 

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

znanje oz. pridobivali novo. Ta način dela smo zaradi prisotnosti koronavirusa lahko uporabili znotraj 

enega oddelka – skupina je lahko bila po spolu mešana.  

  

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

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

Dijaki so zelo pohvalili ta način dela in druženja kot kakovostno, zanimivo, pestro, inovativno, 

sproščujoče itd., zato bomo tak pristop uporabili tudi v naslednjem šolskem letu, če bo možno zopet 

tako, da se bodo lahko v isti skupini združevali tudi dijaki različnih oddelkov.  
 

Preglednica 1: Kurikularne povezave in timski pouk ŠPORTNE VZGOJE v programu 
GIMNAZIJA v š. l.2021/22  

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

Mar.-junij  Izbirni šport  Simon Bregar, Franci Pajk, Robert Bregar  2. a, 2. b, 

4. a, 4. b 

20 

  

Skupine pri športni vzgoji 
Skupine pri športni vzgoji so bile v tem šolskem letu dobro oblikovane in se je z njimi dalo kvalitetno 

delati. 
 

Rekreativni odmor 
V tem šolskem letu smo zaradi posebnih varnostih ukrepov zaradi koronavirusa v obeh glavnih odmorih 

le deloma odprli vrata telovadnice za rekreacijo (od marca do junija). Vstop do prostora za igranje 

namiznega tenisa in badmintona smo dovolili le skupinam iz istega oddelka. Od torka do petka je bil v 

telovadnici dežuren eden od profesorjev športne vzgoje.  
 

Projekti 
Aktiv učiteljev ŠVZ je sodeloval pri: 

• spoznavno-športnem dnevu za 1. letnike gimnazije in 1. letnik programa EKT, 15. 9. 2021 – 

Čateške Toplice – spremljevalci: Simon Bregar, Franci Pajk, Robert Bregar, Lea Kastelic, Majda 

Simonič in Sonja Lama; 

• informativnem dnevu, ki je potekal 12. in 13. 2. 2022, in na predhodnih online predstavitvah za 

različne okoliške osnovne šole; 

• šoli v naravi v Postojni – 2. a in b; naš aktiv je aktivno sodeloval pri izvedbi šole v naravi z 

organizacijo športno-rekreativnih vsebin 8.– 10. 6.  2022 (Simon Bregar); 

• športnovzgojnem kartonu – projekt, ki ga izvedemo v okviru ur športne vzgoje smo letos ponovno 

izvedli, podatke pa bomo na Fakulteto za šport poslali, ko bo se bosta Ministrstvo za šolstvo in 

šport ter Fakulteta za šport uskladila glede vseh okoliščin pošiljanja podatkov (za projekt je 

zadolžen Franci Pajk); 

• medpredmetnem projektu Antika – šport v antiki (13. 4. 2022, Simon Bregar); 

• Jurčičevem pohodu Josip Jurčič in njegov čas (sobota, 5. 3. 2022; Franci Pajk); 

• rekreaciji v podjetju (maj 2022 za dijake 3. d; Simon Bregar in Igor Gruden). 
 

Tekmovanja 
Vsa tekmovanja in doseženi rezultati v tem šolskem letu so zapisani v naslednji preglednici. 
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Državno tekmovanje v šahu: 

- ekipno 2. mesto (Tjaša Pajek, Jan Goličnik in Lovro Mirtič), 

- 3. mesto posamično (Tjaša Pajek) – mentor Boris Osolnik. 

Rokomet: 

- področno, 1. mesto, 

- četrtfinale - avtomatično napredovanje, 

- polfinale, 2. mesto, 

- finale, 1. mesto – mentor Franci Pajk. 

Košarka: 

- področno, 5–7 mesto – mentor Franci Pajk. 

Odbojka za dijakinje: 

- področno, 2. mesto,  

- četrtfinale, 3. mesto – mentor Simon Bregar. 

Nogomet: 

- področno, 5–7 mesto – mentor Simon Bregar. 

Odbojka za dijake:  

- področno, 5–7 mesto – mentor Robert Bregar. 

Badminton: 

- področno tekmovanje (Nejc Batis, 3. mesto) – mentor Robert Bregar. 

Streljanje z zračno puško: 

- državno tekmovanje (Tjaša Kužnik, 1. mesto) – mentor Simon Bregar. 

Ples: 

- plesni pari (Ana Adamlje in Vid Omejec, državno tekmovanje, 1. mesto) – mentorica Marija 

Majzelj Oven. 
 

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

 

Termin Letnik/razred Kraj, dejavnost, organizator 

30. 9. 2021 4. a, b in d  
Bohinj – veslanje, kolesarjenje, plezanje (Franci 

Pajk)  

15. 9. 2021 1. a, b, c in d 
Čateške Toplice – plavanje ter vodne in obvodne 

aktivnosti (Simon Bregar) – spoznavno-športni dan 

1. 3. 2022 1. a, b, c in d ter 3. a, b in d Smučanje, plavanje, drsanje (Robert Bregar) 

5. 3 2022 2. a, b in d Jurčičev pohod (Franci Pajk) 

3. 6. 2022 

1. a, b, c in d 

2. a, b in d 

3. a, b in d 

Nogomet, košarka, odbojka, kolesarstvo, pohod 

(aktiv ŠVZ) 

  
Športne vsebine v drugih programih 

Junij 2022 Drugi letniki Šola v naravi 

 

 

POROČILO O DEJAVNOSTIH EKONOMSKEGA AKTIVA 
 

Vodja aktiva: Anton Brčan 

Člana aktiva: Dragica Eržen in Igor Gruden 

 

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

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

izkušnje in razmere pri delu z dijaki in skušali kurikule narediti še bolj praktične in uporabne.  
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Dejavnosti aktiva (ekskurzije, projektni dnevi, medpredmetne povezave) 
 

Dejavnost Razred Nosilec in sodelujoči 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto 

(Krka, mesto) 
1. d, 2. d Dragica Eržen, Anton Brčan, Igor Gruden  

Strokovna ekskurzija, Višnja Gora 

(Elvez, Hiša kranjske čebele) 
3. d Dragica Eržen 

Strokovna ekskurzija v Rogaško Slatino 

(Steklarna, turizem v Rogaški Slatini) 

4. d Dragica Eržen 

Erasmus + (Italija, Nemčija) 3. d 
Igor Gruden, Anton Brčan, Lea Kastelic, 

Robert Bregar 

Sodelovanje v projektu Šola 

ambasadorka EU 

1. d, 2. d, 3. 

d, 4. d 
Dragica Eržen 

Projekt predstavitev šole 1. d, 2. d, 3. d Anton Brčan, Igor Gruden, Dragica Eržen 

Dan za spremembe 
1. d, 2. d, 3. 

d, 4. d 
Dragica Eržen 

Novoletno okraševanje šole 3. d, 4. d Dragica Eržen 

Medpredmetne povezave    

Rekreacija v podjetju (POS, ŠVZ) 3. d Igor Gruden, Franci Pajk 

Življenjepis v ANG in SLO (POS, 

ANG, SLO) 
3. d Igor Gruden, Irena Mori 

Psihologija prodaje (POS, PSI) 3. d Igor Gruden, Marjan Gorišek 

PUD in Erasmus plus (POS, PUD) 3. d Igor Gruden 

Računovodska podpora učnemu 

podjetju (POS, MAK) 
3. d Anton Brčan, Igor Gruden 

Oglaševanje in blagovne znamke (KOP, 

SLO) 
2. d Igor Gruden, Lea Kastelic 

Ustanovitev turistične agencije (SOP 4, 

SLO, ANG, EKP) 
4. d 

Dragica Eržen, Majda Simonič, Mojca 

Saje Kušar, Anton Brčan 

 

Šola v naravi bo za 1. d izvedena septembra 2022. Za 2. d je bila izvedena od 22. do 24. 6. 2022 v 

Osilnici. V Erasmus plus je sprejet tudi projekt za naslednje šolsko leto. 
 

Tekmovanja 
 

Naslov tekmovanja Datum Mentorica Udeleženci Dosežki 

Mednarodni sejem učnih 

podjetij (na daljavo) 
16. 2. 2022 

Igor 

Gruden UP Eko-kava 
Priznanje za 

sodelovanje 

Državno tekmovanje iz 

znanja računovodstva 
13. 4. 2022 

Anton 

Brčan 

Urška Kukovič 

Daša Rogelj 

David Koprivnikar 

Patrik Lipovšek 

Srebrno priznanje 

(Urška Kukovič) 

 

 

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

(informativni dan, spletna novoletna prireditev). Posebej aktivno smo bili člani aktiva vključeni v 

razredne ure na osnovnih šolah, ki smo jih kot novo obliko promocijskih aktivnosti izvajali na daljavo. 

Na določenih šolah pa smo aktivno obliko predstavitve izvedli tudi neposredno (OŠ Brinje, OŠ Stična, 

OŠ Šentrupert). 
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Za objavo v lokalnem časopisu Klasje smo pripravljali članke o najpomembnejših dogodkih in dosežkih 

dijakov na strokovnem področju. 
 

Izvajanje pouka 
V aktivu menimo, da so dijaki večinoma usvojili snov iz učnih načrtov ter pridobili vse potrebne ocene. 

Pouk strokovnih predmetov smo člani aktiva realizirali skoraj 100-odstotno. 
 

Poklicna matura 
Poklicna matura je bila izvedena brez posebnosti, za kar je poskrbela tajnica PM Dragica Eržen, ki je 

bila tudi nosilka 4. predmeta – izdelave projektne naloge. 2. predmet – gospodarstvo – sta izvedla Anton 

Brčan in Igor Gruden. Z rezultati poklicne mature smo zadovoljni.  

 

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

delom v komerciali in drugih oddelkih, dijaki 3. letnika pa junija 2022, od katerih jih je 11 PUD opravilo 

v okviru programa Erasmus plus v Italiji in Nemčiji. 

 

Z vsemi potrebnimi navodili o PUD so bili dijaki pravočasno seznanjeni. PUD so opravili vsi dijaki. 

Organizator PUD je bil Igor Gruden. 
 

Učna tehnologija 
IKT v učilnicah 33 in 39 je relativno zastarela, zato smo imeli pri izvajanju pouka težave z njenim 

normalnim delovanjem. Konec leta smo iz šolskega sklada za učilnico 39 kupili 4 nove računalnike.  

Potrebno bi bilo sistematično posodabljanje, saj samo tekoče vzdrževanje ni več dovolj. S povečanim 

številom dijakov bo njena uporaba še bolj intenzivna in pričakovati je večje težave pri zagotavljanju 

normalnih pogojev za pouk. 
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PRIREDITVE, KROŽKI, EKSKURZIJE, PROJEKTI, NATEČAJI, 
OIV IN ID TER DRUGE DEJAVNOSTI 

Prireditve in proslave 
Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Vesna Celarc, prof.  

 

Preglednica 13: Prireditve in proslave v š. l. 2021/2022 

DATUM    NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-

CI 

SODELUJOČI 

UČITELJI 

PROSTOR/KRAJ 

PRIREDITVE 

23. 

december 

2021 

Videoprireditev 

Pričnimo praznični 

december  (prireditev ob 

dnevu  samostojnosti in 

enotnosti, božiču in  

novem letu) 

Vesna Celarc, 

Mojca Konda 
razredniki  v avli šole 

4. februar 

2022 

Videoproslava ob 

kulturnem prazniku  
Vesna Celarc 

Anej Černe, 

Marija Majzelj 

Oven, Anja 

Šmajdek 

v avli šole 

19. maj 2022 Maturantski ples Milan Jevnikar 

Mojca Konda, 

Mojca Saje 

Kušar, Dragica 

Eržen 

v Cankarjevem 

domu 

23. maj 2022 Slovo maturantov 

Mojca Konda, 

Mojca Saje 

Kušar, Dragica 

Eržen 

razredniki 3. 

letnikov 
v avli šole 

13. junij 

2022 

Letni koncert pevskega 

zbora 

Milan 

Jevnikar, Anej 

Černe 

 v avli šole 

24. junij 

2022 

Prireditev ob zaključku 

pouka in dnevu 

državnosti 

Vesna Celarc  v atriju pred šolo 

11. julij 

2022 

Prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne 

mature 

Dragica Eržen  v avli šole 

6. julij 2022 
Prireditev ob podelitvi 

spričeval splošne mature 

Mojca Konda, 

Mojca Saje 

Kušar 

 v avli šole 

 

Božično-novoletna prireditev in proslava ob državnem prazniku 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

Prireditev je potekala v četrtek, 23. decembra, v avli šole, učitelji in dijaki pa so jo spremljali v 

neposrednem prenosu v učilnicah, vodili sta jo Lina Sekirnik in Ajša Hodžić iz 2. b. 

Po himni, ki jo je zapel šolski pevski zbor, je o pomenu dneva samostojnosti in enotnosti spregovorila 

predsednica dijaške skupnosti Meta Kovačič. 
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Po voščilu ravnatelja je sledil program, ki so ga ustvarili dijaki sami, vodili sta ga Naja Omahen in Julija 

Ambrožič. Posamezniki ali kar celi oddelki so pripravili zanimivo in zabavno točko, s katero so se 

potegovali za zmago in seveda posebno nagrado. V komisiji so bili profesorja Nastja Mihelčič in Boris 

Osolnik, spremljevalec dijaka Vikas Dan in dijakinja Meta Kovačič. 

Sodelovali so dijaki naslednjih oddelkov: 1. a, 1. b, 1. d, 2. a, 2. b, 3. a in 3. b. Predstavili so zelo 

raznolike pesmi, zgodbe, igre, šale …, zmagali pa so dijaki 3. b, ki so dramatizirali in aktualizirali dramo 

Saloma Oscarja Wilda. Komisija je bila pri odločitvi soglasna. 

 

Prireditev ob kulturnem prazniku 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

Prireditev ob kulturnem prazniku je potekala po videopovezavi, in sicer v petek, 4. februarja, 4. šolsko 

uro iz učilnice 30. Dijaki so jo spremljali v učilnicah z učitelji. 

Proslavo sta vodili Neja Vidmar in Vanja Pevc, uvodno besedo je prispevala Neja Vidmar, v programu 

pa so s prispevki oz. videoposnetki sodelovali pevski zbor šole s slovensko himno, Taja Kastelic na 

violončelu, Trina Bizjak in Urška Strahinič z dvema pesmima, gledališka skupina s posnetkom odlomka 

iz dramatizirane Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji Gori, 3. b-oddelek z zmagovalno točko novoletne 

prireditve in plesalke plesne skupine. 

Ob prazniku smo podelili tudi priznanja maturantom, ki so se vsa štiri leta ukvarjali s kulturo. Letos so 

jih prejeli dijaki: Vid Habič, Patrik More, Lucija Struna, Natalija Marija Trontelj (vsi 4. a), Ema Koščak, 

Rok Koščak, Ana Koleša (vsi 4. b) in Daša Rogelj, 4. d. 

 

Sodelovanje na prireditvi ob odprtju kolesarske poti Muljava–Stična 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V četrtek, 9. junija, ob 10.15 so za promet odprli kolesarsko progo Muljava–Stična. Na dogodku je 

sodeloval tudi Žan Strmec, 3. b, ki je predstavil monolog Lukeže Drnulje iz dramatizacije Jurčičeve 

Kozlovske sodbe v Višnji Gori. 

 

Prireditev ob dnevu državnosti in podelitvi spričeval  
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

V petek, 24. 6.,  smo na prireditvi zaključili šolsko leto in počastili dan državnosti. Prireditev je potekala 

v velikem amfiteatru pred šolo, začela se je ob 8.15, vodili pa sta jo dijakinji 2. b Ajša Hodžić in Julija 

Ambrožič. Za začetek nam je zapel pevski zbor šole pod vodstvom prof. Aneja Černeta, nato pa smo s 

slovesnim govorom Maše Žnidaršič, dijakinje 3. b, počastili tudi dan državnosti. Ravnatelj Milan 

Jevnikar je predstavil minulo šolsko leto, poudaril odlične dosežke na različnih tekmovanjih in zaželel 

lepe počitnice. 

Razredniki posameznih oddelkov so dijakom, ki so dosegli odličen uspeh, izročili priznanja in nagrade, 

predsednica komisije pa je nato razglasila prejemnike Jurčičevih nagrad in priznanj najvišjih nagrad 

naše šole.   

Milica Sekulić in Vanja Pevc, dijakinji 3. b, sta prebrali nekaj nasvetov mlajšim, kako naj ravnajo pri 

posameznem profesorju, da jim bo šlo bolje in laže. Čisto na koncu sta dodali še nasvet za profesorje. 

Skupni program sta zaključili naši odlični glasbenici Urška Strahinič in Trina Bizjak, dijakinji 3. a.   

 

Podelitev spričeval poklicne mature 
Tajnica ŠMK za poklicno maturo: Dragica Eržen, prof. 
 

V sredo, 6. 6. 2022, smo na slovesni prireditvi razglasili letošnje rezultate poklicne mature. Za začetek 

smo posneli spominsko fotografijo v predavalnici, ki so jo vsi maturanti dobili za spomin. Prireditev je 

vodila zlata maturantka Daša Rogelj, s pevsko točko pa je prireditev popestrila dijakinja 1. d, Nadia 

Savić, ki je zapela dve pesmi.  

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

nagrado, ki jo je prejela Daša Rogelj, in zlato Jurčičevo nagrado, ki jo je prejel Janoš Butara kot član 
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rokometne ekipe, ki je bila letos državni prvak. Maturantka Gaja Tamara Medved se je iskreno zahvalila 

profesorjem in staršem za njihovu trud in podporo.  

Prireditve so se udeležili skoraj vsi profesorj, vsi maturanti in nekateri starši. 
 

 

Podelitev spričeval splošne mature 
Koordinatorici: profesorici Mojca Saje Kušar in Mojca Konda 
 

Spričevala splošne mature in Jurčičeve nagrade in priznanja maturantom smo slovesno podelili v 

ponedeljek, 11. 6. 2022, ob 10. uri v avli šole. Za začetek smo posneli spominsko fotografijo v 

predavalnici. Po slovesnem nagovoru ravnatelja in predstavitvi rezultatov, ki so bili letos odlični – vsi 

dijaki so uspešno opravili zrelostni izpit –, smo maturantom podelili Jurčičeve nagrade in priznanja. 

Zlato Jurčičevo nagrado sta prejela maturanta, ki sta prejela tudi spričevalo s pohvalo: Karmen Glavan 

in Vid Habič. Prav tako so zlato Jurčičevo nagrado prejeli dijaki, ki so z rokometno ekipo SŠJJ postali 

prvaki v šolski ligi. To so Nejc Batis, Nejc Ropič in Simon Vidmar. Prireditev je povezoval Vid Habič, 

v kulturnem programu pa so sodelovali Mark Brodnik, Natalija Marija Trontelj in Lara Žgajnar. 

Podelitve se je udeležilo tudi veliko staršev. Po prireditvi so se maturanti in starši še dlje časa zadržali 

v šoli ob prijetnem klepetu s profesorji. 

 

 

Krožki 
Ekovrtnarski krožek 
Mentor: Simon Bregar, prof. 
 

Naša dejavnost poteka v okviru projekta Ekošola in tudi projekta Slovenski šolski ekovrtovi.  Naša šola 

je tudi formalna članica obeh državnih oz. mednarodnih projektov.   

Dejavnosti se je udeleževalo kar nekaj dijakov naše šole:  Ivo Štukelj, Gašper Primc, Ana Adamlje, 

Milica Sekulić, Ela Cilenšek, Eva Krnc in Ema Cizerle. Usmerjal sem jih mentor Simon Bregar.   

Dejavnosti našega krožka so vključevale tudi teoretični pouk, predvsem pa praktično delo na vrtu. Jeseni 

(september, oktober, november in prvi del decembra 2021) ter spomladi (marec, april, maj 2022) smo 

izvedli 24 učnih ur krožka. Izvajali smo zanimive vsebine in se pri tem marsikaj naučili.  
 

Najprej smo naredili okvirni načrt celoletnega dela, realizirali pa smo naslednje vsebine:   

- teorija o trajnostnem razvoju (kaj je trajnostni razvoj, kaj pomeni za ohranitev našega planeta, 

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

- setveni koledar – upoštevanje položajev lune pri sajenju …, 

- priprava zemlje pred sajenjem ter sajenje oz. setev rastlin v grede – praktično delo (razdelitev prve 

visoke grede na 4 poljine, gredice, na katerih izvajamo kolobarjenje, in ureditev druge, na kateri 

imamo posajene trajnice, jagode ter zelišča; pri delu upoštevamo načelo dobrih sosedov,  

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

zaščito rastlin, 

- urejanje štirih cvetličnih gredic, 

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

- urejanje kompostnega kupa.   

Z naravnimi šopki smo skrbeli za okrasitev šolskih prostorov.  
 

Dijaki so bili pri krožku zelo dejavni. Imamo veliko načrtov za prihodnje leto:  

- postavitev strežnika za vodo, 

- dokončno očiščenje in oživljanje že obstoječega ribnika, 

- nadaljnje urejanje okolice in sadnega vrta, 

- uvajanje permakulturnih načel. 
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Plesna dejavnost na šoli 
Mentorica plesne dejavnosti: Marija Majzelj-Oven, prof. 
 

Plesni krožek je potekal ob ponedeljkih, občasno pa tudi večkrat na teden v plesni učilnici SŠJJ. 

Realiziranih je bilo 72 ur.  Na začetku šolskega leta je zanimanje za ples pokazalo 15 dijakov in dijakinj, 

do konca šolskega leta pa so vztrajali in uživali v plesu Vid Omejec, Ana Adamlje (3. b), Roš Omahen, 

Julija Genorio (2. b), Patricija Rozman, Zala Žerovnik (1. a), Jan Goličnik in Vid Čakš (1. c). 

Septembra sta Roš Omahen in Daša Rogelj popestrila tradicionalno medgeneracijsko občinsko 

prireditev Vsi smo ena generacija. 

Na Šolskem plesnem festivalu 18. maja 2022 sta postala državna prvaka in »naj« srednješolski plesni 

par v standardnih plesih Vid Omejec in Ana Adamlje. Odplesala sta angleški valček, tango ter fokstrot. 

Nekaj  dni kasneje, 27. 5. 2022, sta Ana in Vid v ritmu tanga popestrila tudi prireditev občine Ivančna 

Gorica. 

24. junija sta Roš Omahen in Julija Genorio zaplesala ča-ča-ča na šolski prireditvi ob zaključku šolskega 

leta. 

Veselimo se že naslednjega plesnega šolskega leta in novih plesnih izzivov v čudovitem, zdravju in 

počutju koristnem svetu plesa. 

 

Šolsko glasilo Iskrice 
Mentor: Igor Gruden, prof. 
 

V šolskem letu 2021/2022 smo izdali dve številki Iskric, ena, decembrska, je bila rezultat pisanja tako 

učiteljev kot dijakov na temo Jurčičevega leta, druga, avgustovska, pa je bila redna številka z zbranimi 

literarnimi prispevki dijakov. 

V prvi številki so dijaki in učitelji prispevali vrsto zanimivih člankov v zvezi z Josipom Jurčičem. Tudi 

likovna oprema je bila domača – delo naših dijakov. V drugi številki pa smo objavili številne prozne in 

pesniške prispevke naših dijakov v različnih jezikih, nekateri med njimi so bili tudi nagrajeni. 

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

2022 financiranje lažje.  

 

Bralni klub 
Mentorica: Lea Kastelic, prof. 
 

Bralni klub je bil namenjen dijakom, ki jih zanima branje literature. Brali smo raznovrstne knjige, 

razvijali smo pozitiven odnos do književnosti, razvijali zanimanje za sprejemanje različnih književnih 

zvrsti, pogovarjali smo se o prebranem, utemeljevali in predstavljali svoja stališča, spoznavali avtorje 

slovenske in svetovne mladinske književnosti. 
 

Z dejavnostjo Bralni klub smo pričeli oktobra. Redno so se ga je udeleževale 4 dijakinje in še 2 občasno. 

Z dijakinjami smo se srečevale enkrat mesečno. O prebranem smo se pogovarjale, izmenjevale mnenja, 

argumentacije.  

 

Gledališka skupina 
Mentorica: Vesna Celarc, prof. 
 

Člani  gledališke skupine so letos aktivno pripravljali uprizoritev Jurčičeve Kozlovske sodbe v Višnji 

Gori, vendar so bile razmere ob epidemiji zelo neugodne. Nekaj časa smo redno imeli vaje, nato pa so 

se pričele okužbe igralcev, tako da ni bilo moč izpeljati uprizoritve v celoti. Del igrice smo posneli in jo 

predvajali, s posameznimi odlomki pa so člani nastopali na drugih prireditvah. 

 

Biološki krožek  
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

Pri biološkem krožku smo se pripravljali za šolsko in državno tekmovanje iz znanja biologije in 

sladkorne bolezni.  
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Šahovski krožek 
Mentor: dr. Boris Osolnik 
 

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

Dijake smo pripravljali na državno tekmovanje. V soboto, 12. 3. 2022, so dijaki sodelovali na državnem 

prvenstvu v šahu za srednješolce. Tekmovanje je potekalo po pravilih FIDE za pospešeni šah. Vsak 

tekmovalec je odigral devet dvobojev. Na državnem šahovskem prvenstvu za srednje šole smo osvojili 

ekipno drugo mesto. Za ekipo so tekmovali Jan Goličnik, Tjaša Pajek in Lovro Mirtič. Med posamezniki 

je bila Tjaša Pajek tretja, Vid Omejec pa dvanajsti. 

 
Fizikalni krožek 
Mentorica: Maruša Potokar, prof. 
 

Pri fizikalnem krožku so potekale priprave na tekmovanje za Stefanovo priznanje. Pripravljalo se je 6 

dijakinj in dijakov. Vsi so se udeležili regijskega tekmovanja, kjer smo dosegli štiri bronasta Stefanova 

priznanja. Jana Kramar in Miha Perpar iz 3. a, Benjamin Kutnar iz 3. b in Jakob Suhadolc iz 4. b so se 

uvrstili tudi na državno tekmovanje, kjer sta Miha Perpar in Benjamin Kutnar dosegla zlati Stefanovi 

priznanji, Jakob Suhadolc pa srebrno.  

 

Kemijski krožek 
Mentorica: Mojca Konda, prof. 
 

Pri kemijskem krožku smo dijake pripravljali na šolsko in državno tekmovanje iz znanje kemije za 

Preglove plakete.  

 
Šolski pevski zbor 
Zborovodja: Anej Černe, prof. 
 

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. Prišlo je tudi do menjave zborovodje – zbor je vodil profesor glasbene umetnosti Anej 

Černe. »Stari zborovodja« Milan Jevnikar je občasno vodil sekcijske pevske vaje, nadomeščal 

zborovodjo in organizacijsko pomagal pri nastopih in na Taboru. 

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

porabili za pokritje nekaj osnovnih stroškov (nakup map, fotokopiranje not ...) in za zaključno pogostitev 

pevcev po nastopu na Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu.  

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 (prvošolcev) in prav vsi so opravljali avdicijo. Končno 

število pevcev se je ustalilo pri 25, 14 je bilo deklet, fantov pa 11. 

Zbor je v šoli nastopil trikrat: na božično-novoletni prireditvi (23. 12. 2021), letnem koncertu (13. 6. 

2022) in proslavi ob koncu šolskega leta (24. 6. 2022). Načrtovan je bil tudi nastop na prireditvi ob 

kulturnem prazniku, vendar so bili zaradi koronakrize za ta namen uporabljeni videoposnetki z božično-

novoletne prireditve.  

Zbor je 19. 6. 2022 sodeloval na 52. Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Prejel je 

priznanje za 20-letno sodelovanje. 

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

petkih zjutraj za posamezne glasove. Vsi pevci so opravili tudi individualne vokalno-tehnične posvete. 

Skupaj z nastopi je bilo realiziranih več kot 40 srečanj v obsegu približno 60 šolskih ur. Vse ure 

sodelovanja pevcev se evidentirajo kot njihove ure OIV oz. ID. Pevci so ob koncu leta prejeli tudi 

posebno priznanje. 

 

Realizacija športnih krožkov  
Pripravil: vodja aktiva Franci Pajk, prof. 
 

V okviru Šolskega športnega društva smo izvajali naslednje krožke: 

• mali nogomet dijaki (Simon Bregar) –15  ur, 
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• odbojka dijaki in dijakinje (Robert Bregar, Simon Bregar) – 40 ur, 

• badminton dijaki in dijakinje (Robert Bregar) – 12 ur, 

• košarka dijaki (Franci Pajk) – 10 ur, 

• rokomet dijaki (Franci Pajk) – 15 ur, 

• samoobramba in fitnes dijaki in dijakinje (Franci Pajk) – 15 ur. 

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

(odbojka, košarka, fitnes, namizni tenis) ob petkih zvečer (Simon Bregar, Franci Pajk, Robert Bregar) – 

42 ur.  
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Ekskurzije 
 
Strokovna ekskurzija v Firence in Modeno 
Vodja ekskurzije: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

V letošnjem šolskem letu nam je uspelo organizirati ekskurzijo v Firence in Modeno. Maja smo se 

odpravili v eno najlepših italijanskih pokrajin, Toskano, ter spoznali zibelko renesančne umetnosti – 

Firence. Po ogledu znamenitosti, kot so cerkev San Lorenzo s slavno grobnico Medičejcev, Piazzale del 

Duomo, krstilnica s čudovitimi pozlačenimi Vrati paradiža, stolnica Santa Maria del Fiore ter Giottov 

zvonik, pa Palazzo Vecchio in kip Michelangelovega Davida, Neptunov vodnjak in Ponte Vecchio. 

Naslednji dan smo se odpeljali v Modeno, eno izmed italijanskih osrednjih centrov avtomobilske 

industrije, in obiskali Muzej Enzo Ferrari. Niso manjkale niti znamenistosti, ki so uvrščene na seznam 

UNESCO-ve kulturne dediščine. 

 
Strokovna medpredmetna ekskurzija v Belo krajino  
Vodja ekskurzije: Franci Grlica, prof. 
 

Strokovna ekskurzija je v 3. letniku zaradi epidemije odpadla. 

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

maturitetnem predmetu, so ekskurzijo po navodilih izvedli individualno s svojimi avtomobili. Prvotna 

trasa je bila zaradi epidemije prilagojena.  
 

Trasa ekskurzije (postanki so podčrtani): Ivančna Gorica – Dvor (ogled ostankov fužin in kanjona 

Krke) – Soteska – Črmošnjice – Rožanec (ogled Mitrovega templja) – Črnomelj (sprehod skozi mestno 

jedro) – Tribuče – Bojanci (ogled nagrobnih spomenikov na vaškem pokopališču) – Vinica (ogled 

Župančičeve rojstne hiše in rečne terase reke Kolpe) – Pusti Gradac (ogled okljuka Lahinje) – Dragatuš 

– Črnomelj (kosilo) – Gradac – Kučar – Metlika (ogled Belokranjskega muzej, sprehod skozi staro 

mestno jedro) – Novo mesto (ogled arheološkega oddelka Dolenjskega muzeja in Jakčevega doma; 

varianta: sprehod skozi mesto – Novo mesto skozi čas). Prihod v Ivančno Gorico je bil ob 19.00. 
 

Cilji ekskurzije: 

- spoznati naravne in družbene značilnosti jugovzhodne Dolenjske z Belo krajino, 

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

- razširitev in poglobitev znanja iz regionalne geografije Slovenije, 

- navajanje na opazovanje in samostojno delo z literaturo, 

- spoznavati zgodovinsko in kulturnozgodovinsko dimenzijo Bele krajine, 

- samostojna priprava na ekskurzijo na osnovi pisnih in elektronskih virov. 

Dijaki 4. letnikov so pred ekskurzijo izdelali referat, po njej pa pisali poročilo. Oba sta bila ocenjena po 

pravilih za ocenjevanje praktičnega del izpita iz geografije. 

Datum izvedbe: januar in februar 2022 (spletna izvedba). 

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

načrtom. 

 

Mednarodna izmenjava dijakov – izmenjava z učenci partnerske šole iz Hirschaida 
Koordinatorica: Lea Kastelic, prof. 
 

Mednarodna izmenjava dijakov z Realschule Hirschaid je potekala od 30. maja 2022 do 3. junija  2022. 

Udeležilo se je je 6 dijakov 1. in 2. letnikov, in sicer Primož Lulik, Aljaž Lampret, Teja Zaletelj, Rebeka 

Zaletelj, Neža Marinčič in Teja Jarm. Spremljala jih je prof. Marija Majzelj Oven. Dijaki so bili 

nastanjeni pri družinah. Z nemškimi prijatelji so si ogledali mesti Bamberg in Nürnberg. Predvsem je 

bil zanimiv Zukunftsmuseum Nürnberg – Muzej prihodnosti. Skupaj so ob spoznavnih igrah, kuhanju 

in prijetnem druženju preživeli lep teden. Od 3. do 7. oktobra 2022 pa bo izmenjava potekala v Sloveniji.  
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Strokovna ekskurzija v Narodno galerijo in Po Prešernovih stopinjah 
Spremljevalci: profesorji Maruša Potokar, Matko Peteh in Vesna Celarc 
 

Dijaki 2. letnika programa gimnazija so si 24. 3. 2022 ogledali del stalne zbirke v Narodni galeriji, nato 

pa so ravno tako vodeno odšli po poteh, po katerih je hodil France Prešeren. 

V Narodni galeriji so si ogledali predvsem slikarstvo med 1820 do 1870 in impresionistična dela do 

1918. Prvi del je skladen z obravnavano literarno snovjo (iskali so Prešernove sodobnike).  

Po ogledu Narodne galerije so se odpravili od Prešernove ceste do Prešernovega trga, mimo doprsnega 

kipa Adama Bohoriča, Robbovega vodnjaka, po Ciril-Metodovi cesti do tržnice in Vodnikovega 

spomenika ter si ogledali vse ulice, stavbe in spomenike, ki niso le v zvezi s Prešernovim časom, temveč 

z umetniki z različnih področij in iz različnih obdobij. 

Ves čas so reševali tudi delovni list, ki smo ga kasneje pregledali. 
 

 

Strokovna ekskurzija v NUK, Semeniško knjižnico in živalski vrt 
Koordinatorica: Ana Furjan, mag. zal. štud. 

Spremljevalci: Boris Osolnik, Mateja Jan, Dragica Volf Stariha, Sonja Lama, Anja Šmajdek, Matko 
Peteh 
 

V torek, 31. 5. 2022, smo dijake prvih letnikov (3 oddelki gimnazijcev in 1 oddelek ekonomistov) peljali 

na strokovno ekskurzijo v Ljubljano, kjer smo imeli voden ogled NUK-a in Semeniške knjižnice. Dijaki 

so se seznanili z arhitekturo, zgodovino in delovanjem knjižnic. Poleg tega smo obiskali tudi živalski 

vrt, kjer sta nam vodiča podrobneje predstavila nekaj živalskih vrst, dijaki pa so imeli priložnost 

pestovati dva plazilca in pajka. Po tem so se v prostem času po živalskem vrtu sprehodili še sami. 

Ekskurzija je trajala en šolski dan (8.00–14.00). Med ogledi smo imeli čas za malico ali ogled centra 

Ljubljane. Ker je število obiskovalcev v knjižnicah omejeno, je imel vsak razred svoj vrstni red ogledov. 

 

34. mednarodni grafični bienale 
Vodja ekskurzije: Anamarija Šmajdek, prof. 

Spremljevalci: 

- torek, 28. 9. 2021, 1. a in 1. b: Anamarija Šmajdek, Jasmina Balaban, Majda Simonič, Marija 

Majzelj Oven; 

- torek, 5. 10. 2021, 1. c in 1. d: Anamarija Šmajdek, Mojca Saje Kušar, Simon Bregar, Lea Kastelic; 

- ekskurzija v Ljubljano – 34. mednarodni grafični bienale (MGLC, Švicerija, TR3, Mala galerija, 

Podhod Ajdovščina).  

 

Strokovna ekskurzija v Idrijo  
Vodji ekskurzije: profesorici Nastja Mihelčič in Mojca Konda 
 

V torek, 14. 6. 2022, so dijaki prvih letnikov gimnazijskega programa obiskali mesto Idrija in si ogledali 

nekaj znamenitosti. Ogledali so si topilnico živega srebra, ki so jo prenovili v muzej. Spoznali so 

kemijske značilnosti, pridobivanje in uporabo živega srebra. Sledil je vodeni ogled po Antonijevem 

rovu, v katerem so se dijaki skupaj z vodičem po 117 stopnicah spustili pod staro mestno jedro, kjer so 

se seznanili z vsakdanjim težaškim delom rudarjev vse od 15. stoletja pa do sedemdesetih let prejšnjega 

stoletja. 

Po končanih ogledih je sledil še krajši pohod po učni poti, ki je vodila mimo Scopolijevega vrta, t. i. 

kamšta ali vodnega kolesa ter rak oziroma betonskih kanalov za dovod vode, vse do Divjega jezera, ki 

je predstavljalo tudi končno točko izleta. 

 

Strokovne ekskurzije v programu ekonomski tehnik 
Organizatorica: Dragica Eržen, prof. 

 

Rogaška Slatina, Steklarna Rogaška, d. o. o. 

Spremljevalka: Dragica Eržen, prof. 
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V torek, 12. 10 2021, smo se z dijaki 4. letnika odpravili na ogled Steklarne Rogaška, d. o. o., kjer smo 

si ogledali zanimiv proizvodni proces izdelave stekla. V Steklarni Rogaška že od leta 1665 gojijo 

mojstrsko tradicijo ročno izdelanega kristalnega stekla. Njihov kristal je s svojim neskončnim leskom 

in izjemno jasnostjo eden najkakovostnejših na svetu. Prav vsi izdelki so še vedno izdelani ročno, 

mojstrom steklarjem pa pri tem pomaga najsodobnejša tehnologija.  

Popeljali so nas skozi vse faze proizvodnje – od osnovnih surovin, pihanja stekla do plemenitenja 

izdelkov in končnega pakiranja. Spremljanje izdelave oz. pihanja stekla je bilo resnično zelo zanimivo.  

Ogledali smo si tudi razstavo njihovih svetovno znanih izdelkov in njihovo lastno prodajalno. 

Po ogledu nas je lokalna vodička popeljala skozi Rogaško Slatino, povedala marsikaj novega o vrelcih, 

Donatu Mg, zdraviliškem turizmu in legendo o Pegazu.  

Na poti domov smo se ustavili na Trojanah in se posladkali z znameniti krofi.  

 
Novo mesto, podjetje Krka, d. d.  

Spremljevalci: profesorji Dragica Eržen, Nastja Mihelčič, Anton Brčan in Igor Gruden 
 

V sredo, 20. 4. 2022, smo z dijaki 1. in 2. letnika najprej odšli na ogled podjetja Krka, d. d., ki je vodilno 

generično farmacevtsko podjetje v svetu in ima več kot 12.600 zaposlenih. Na začetku smo si ogledali 

kratko in zanimivo videopredstavitev podjetja, nato pa smo se z dvigalom popeljali na ogled skladišča 

in proizvodnje. Dijaki so bili navdušeni nad tehnologijo, robotiko in urejenostjo.  

Po ogledu podjetja smo si z lokalno vodičko ogledali še znamenitosti Novega mesta.  

 

Višnja Gora, podjetje Elvez, d. o. o. 

Spremljevalka: Dragica Eržen, prof. 
 

V sredo, 1. 6. 2022, smo se z dijaki 3. d z vlakom odpeljali v Višnjo Goro. V družinskem podjetju Elvez 

nas je prijazno sprejela direktorica Simona Petrič in nas, skupaj s svojim sodelavcem, seznanila z 

razvojem podjetja in njihovimi izdelki. Sledil je ogled proizvodnje, kjer smo lahko natančno videli, kako 

poteka proizvodnja in kaj so njihovi končni izdelki.  

Po ogledu podjetja smo se sprehodili skozi Višnjo Goro in se ustavili pri Hiši kranjske čebele. Ogledali 

smo si doživljajsko razstavo, kjer je predstavljena avtohtona slovenska čebelja pasma kranjska sivka. 

Zvedeli smo tudi veliko zanimivosti o razvoju slovenskega čebelarstva.  

 

Maturantska strokovna ekskurzija v Grčijo  (25. 8.–30. 8. 2022) 
Vodja ekskurzije: Mojca Konda, prof. 

Spremljevalci: profesorja Lea Kastelic in Jernej Podgornik ter Ana Furjan, mag. zal. štud. 

 

V četrtek, 25. 8. 2022, smo se profesorji Mojca Konda, Lea Kastelic, Jernej Podgornik in Ana Furjan s 

50 dijaki programa gimnazija in ekonomski tehnik odpravili iz Ivančne Gorice mimo Ancone na  

strokovno maturantsko ekskurzijo v Grčijo, ki jo je v sodelovanju s šolo organizirala agencija Mondial. 

Prvi dan smo s trajektom prispeli v pristanišče v mestu Patras in se z avtobusom odpeljali na ogled 

Epidavra, kjer se nahaja največji antični amfiteater z osupljivo akustiko. Ogledali smo si tudi Mikene, 

mesto, v katerega vodijo levja vrata ter Korintski prekop. Naslednji dan smo si v grški prestolnici Atene 

pogledali znamenito Akropolo in se nato odpeljali proti Delfam, kjer smo lahko občudovali Apolonov 

tempelj. Tretji dan smo se zgodaj zjutraj odpravili proti Meteori in si poleg zanimivih skal, na katerih 

stojijo samostani, ogledali tudi največji samostan Meteoron. Nato smo se iz pristanišča v Igoumenitsi s 

trajektom odpluli na otok Krf, kjer smo uživali na plaži v mestu Ipsos. Večere so popestrile različne 

zabave. Zadnji dan pa smo si ogledali še glavno mesto Krf, ki z zanimivimi ulicami vodi do mogočne 

utrdbe. V torek, 30. 8., smo se z letalom srečno vrnili v Slovenijo, polni lepih spominov in trdnejših 

prijateljskih vezi.  

Z organizacijo in izvedbo strokovne maturantske ekskurzije pri agenciji Mondial smo bili zelo 

zadovoljni. Ogledali smo si vse najpomembnejše znamenitosti, ki jih je odlično predstavila Mondialova 

vodnica, hkrati pa je bilo dovolj časa za druženje in zabavo. Dijaki so se res izkazali pri sooblikovanju 

družabnih večerov in pokazali dobro mero kreativnosti. Zagotovo si zaslužijo pohvalo, saj so se ob vsem 

držali tudi skupnih dogovorov in tako preživeli nepozaben teden.  
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Projekti 
 
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
Vodji projekta: profesorici Moja Saje Kušar in Dragica Eržen 
 

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja odlično priložnost za vse 

učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi privrženci evropskega povezovanja 

prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki 

življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim. 

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 po vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije 

in možnosti življenja v EU. 
 

V letošnjem šolskem letu je naziv Dijak ambasador EP prejelo kar 17 dijakov naše šole. 

 

Erasmus plus 
Koordinator: Igor Gruden, prof.  
 

V šolskem letu 2022/23 bomo jeseni dokončali projekt programa Erasmus Plus iz šolskega leta 

2021/2022, v okviru katerega so bili dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik junija 2022 v Nemčiji 

v Hirschaidu in Trevisu v Italiji. V fazi diseminacije bodo dijaki jeseni 2022 pripravili ustrezne 

predstavitve in izdali tudi posebno številko Iskric. Predstavitev projekta je bila pripravljena tudi za našo 

spletno stran in za občinsko glasilo Klasje.  
 

Na razpisu smo bili v tem šolskem letu uspešni, zato bomo naslednje leto zopet poslali dve skupini 

dijakov v tujino.  

 
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 
Koordinatorja: knjižničar Jože Nosan in Ana Furjan, mag. zal. štud. 
 

Kot veliko let prej je tudi letos 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, s splošnimi knjižnicami, z javnimi in 

zasebnimi srednjimi šolami ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami in zamejskimi srednjimi šolami. 

 

V okviru projekta smo z vsemi 1. letniki (gimnazijci in ekonomski tehniki) obiskali Krajevno knjižnico 

Ivančna Gorica, kjer nam je knjižničar predstavil knjižnico in knjigo Gremo mi v tri krasne pisateljice 

Nataše Konc Lorenzutti. Omenjeno knjigo so vsi dijaki prejeli kot darilo. V programu Ekonomski 

tehnik so pod vodstvom Lee Kastelic knjigo obravnavali tudi pri pouku slovenščine.  

 

Projekt Ekošola – mednarodni program 
Koordinatorja: profesorja Simon Bregar in Mojca Konda 
 

S skupino dijakov (Ivo Štukelj, Gašper Primc, Ana Adamlje, Milica Sekulić, Ela Cilenšek, Eva Krnc in 

Ema Cizerle) smo jeseni (september, oktober, november) ter spomladi (marec, april, maj) izvedli  24 
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učnih ur ekovrtnarskega krožka. Izvajali smo zanimive vsebine (priprava načrta za sajenje, sajenje, 

sejanje, priprava gredic za setev, oskrba rastlin s hranili, spoznavanje naravnih zaščitnih sredstev, 

obrezovanje sadnega drevja, čiščenje ribnika, izdelava šopkov za okrasitev šole …) in se marsikaj 

naučili (Simon Bregar).  

V tem šolskem letu smo skupaj z dijaki, s profesorji in z ostalimi zaposlenimi na šoli izvedli še vrsto 

projektov in akcij: 

- zbiralna akcija starega papirja, ki je potekala 6.–8. aprila 2022; na njej smo zbrali več kot 3 tone 

starega papirja, kar je največ, odkar na šoli potekajo akcije zbiranja papirja; 

- šolska VRTilnica (ekovrtnarski krožek) –  24 šolskih ur; 

- zbiralna akcija odpadnih plastičnih pokrovčkov – poteka skozi celo šolsko leto; 

- zbiralna akcija odpadnih baterij in kartuš –  poteka poteka skozi celo šolsko leto; 

- ekološko ozaveščanje – izmenjava rabljenih oblek v okviru Dneva za spremembe – 8. 4. 2022; 

- izvajanje čistilnih akcij v okolici šole in tematskih razrednih ur – razredniki smo akcije izvajali 

skozi celo šolsko leto;  

- ozaveščanje dijakov glede podnebnih sprememb –  potekalo celo šolsko leto (Mojca Konda in 

Nastja Mihelčič); 

- 24. novembra 2021 smo izvedli tradicionalni slovenski zajtrk (Dragica Volf Stariha); 

- poučevanje o učinkoviti rabi energije, raziskovanje virov pitne vode in njihove kakovosti, 

raziskovanje deklaracij na embalažah živil, kako predelana (procesirana) hrana vpliva na 

zdravje ljudi, izvajanje čistiln akcije obrežja bližnjega potoka Stičnica (Nastja Mihelčič in 

Mojca Konda).  

 

Projekt PODVIG – podjetnost v gimnaziji 
Vodja projekta: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Ključni cilj projekta, ki se z letošnjim letom zaključuje, je bil razviti in preizkusiti model celostnega 

razvoja kompetenc podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem 

in širšo skupnostjo. V ta namen smo sodelovali z razvojnimi in implementacijskimi gimnazijami ter 

konzorcijskimi partnerji. 

Poseben poudarek pri projektu je na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih 

izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. 

Zato smo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tiste, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje 

medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju 

avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost je bila posvečena razvijanju 

pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše 

oblike mreženja. 

Projekt je trajal od maja 2018 in se avgusta 2022 zaključuje. Sodelovalo je 79 partnerjev, svoje delo pa 

smo zaključili na konferenci 29. junija na Brdu pri Kranju. 
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Natečaji 
 
Natečaj The project competition 2022 
Mentorica: Irena Mori, prof. 
 

Ana Adamlje in Nina Grabnar, dijakinji 3. b, sta s svojim prispevkom From eating to heating sodelovali 

na mednarodnem natečaju The Project competition 2022 založbe Oxford university press, v katerem sta 

predstavili enega od problemov sodobnega sveta in poiskali rešitev zanj – lasten izum. 

Prvo mesto v tej starostni skupini so osvojili dijaki iz Slovaške, drugo pa iz Tajske. 

 
Natečaj za najboljši srednješolski haiku v angleščini 
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof. 
 

Dijaki 1., 2. in 4. letnikov so sodelovali na natečaju za najboljši srednješolski haiku iz angleščine in 

prejeli pet nagrad za najboljši haiku v angleščini. Nagrado so prejeli: Inja Amon, Svit Kastelec, Hana 

Rački (vsi iz 1. c), Sara Šket Beočanin (2. a) in Alja Božič (2. b). 

 

Natečaj za najboljši srednješolski haiku v španščini 
Mentorica: Mojca Saje Kušar, prof.  
 

Letošnjega natečaja so se udeležili dijaki 1. in 4. letnikov. Prejeli smo dve nagradi za najboljši haiku v 

španščini: Gašper Primc (4. a) in Isabela Trontelj (4. b). 

 

Natečaj za najboljši srednješolski haiku v nemščini 
Mentorica: Jasmina Balaban, prof. 
 

Tako kot vsako leto smo tudi letos sodelovali na natečaju za najboljši srednješolski haiku, ki ga razpisuje 

Gimnazija Vič. Kot kaže, je kratka oblika haikuja idealna za današnji čas, ki gre preprosto prehitro mimo 

nas, tako hitro, da se nimamo časa ozreti vase, na druge, kaj šele prisluhniti naravi. Za kratek čas so se 

ustavili tudi naši dijaki, ki so zopet dokazali, da znajo prisluhniti. Tudi letos so se lotili pisanja haikujev 

in bili zelo uspešni. Med letošnjimi nagrajenci so: Urban Ulcej (2. a), Neža Marinčič (2. a) ter Maj 

Trinko (3. a). 

 

Natečaj za najboljšo kratko zgodbo Bodi pisatelj/pisateljica 
Mentorica: Majda Simonič, prof. 
 

Pionirska knjižnica je tudi letos razpisala literarni natečaj Bodi pisatelj/pisateljica. Ustvarjalci so morali 

na določeno iztočnico napisati kratko zgodbo. Iz naše šole sta se natečaja udeležili Tonja Smole in Zala 

Žerovnik, obe dijakinji 1. a. Za sodelovanji sta prejeli pohvalo. 
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Dejavnosti šole 
 

Interesne dejavnosti 
Program srednjega strokovnega izobraževanja, smer ekonomski tehnik 

Organizatorica ID: Dragica Eržen, prof. 
 

Realizirane interesne dejavnosti v programu ekonomski tehnik po letnikih v š. l. 2021/22 

1. d Kulturne dejavnosti: decembrska prireditev, proslava ob kulturnem prazniku, slovo 

maturantov s predajo ključa, proslava ob dnevu državnosti in podelitvi spričeval, kulturno-

zgodovinske znamenitosti v okolici šole 

Športne dejavnosti – spoznavni športni dan v Čateških Toplicah, zimski športni dan, 

spomladanski športni dan – športne igre 

Naravoslovne dejavnosti: ogled čistilne naprave v Ivančni Gorici z naravoslovnimi 

dejavnostmi, čistilna akcija 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto in podjetje Krka, d. d., ter ekskurzija v NUK, semeniško 

knjižnico, živalski vrt in ogled razstave 

Ogled razstave – 34. grafični bienale 

Učenje učenja 

Knjižnično-informacijska znanja, glasbeni poetični dogodek – Srečava se v knjižnici,  

Zdrava prehrana, zobozdravstvena preventiva, zdravniški pregled 

ID v lastni izvedbi 

2. d Kulturne dejavnosti: decembrska prireditev, proslava ob kulturnem prazniku, slovo 

maturantov s predajo ključa, proslava ob dnevu državnosti in podelitvi spričeval.  

Športne dejavnosti: Jurčičev pohod (športni dan) in spomladanski športni dan – športne igre 

Strokovna ekskurzija v Novo mesto in podjetje Krka, d. d. 

Zobozdravstvena preventiva in pravilna drža 

Čistilna akcija v okolici šole, sodelovanju v okoljevarstveni akciji Dan za spremembe  

Tečaj prve pomoči 

Tečaj CPP 

Dejavnosti v šoli v naravi 

ID v lastni izvedbi 

3. d Kulturne dejavnosti: decembrska prireditev, proslava ob kulturnem prazniku, ogled 

gledališke predstave Party, slovo maturantov s predajo ključa, proslava ob dnevu državnosti 

in podelitvi spričeval 

Športne dejavnosti: zimski in spomladanski športni dan 

Zdravniški pregled, zdrava prehrana 

Čistilna akcija v okolici šole, sodelovanju v okoljevarstveni akciji Dan za spremembe 

Strokovna ekskurzija v podjetje Elvez, d. o. o., in ogled Hiše kranjske čebele 

Sodelovanje pri promociji šole 

Mednarodni sejem učnih podjetij 

Tečaj CPP 

Tečaj prve pomoči 

ID v lastni izvedbi 

4. d Kulturne dejavnosti: decembrska prireditev, proslava ob kulturnem prazniku, ogled 

gledališke predstave Party, slovo maturantov s predajo ključa, prireditev ob podelitvi 

spričeval poklicne mature 

Športne dejavnosti: športni dan – adrenalinski park Bohinj, plesne vaje za maturantski ples 

Strokovna ekskurzija v Rogaško Slatino in ogled Steklarne Rogaška 

Krvodajalstvo – predavanje in krvodajalska akcija 

Čistilna akcija v okolici šole, sodelovanju v okoljevarstveni akciji Dan za spremembe 

Sodelovanje pri promociji šole 

Predstavitve fakultet, študijsko svetovanje, karierna orientacija, karierni dan in informativni 

dan 

Maturantski ples, maturantska parada v Ljubljani 

ID v lastni izvedbi 
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Praktično usposabljanje z delom 
Organizator: Igor Gruden, prof. 
 

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

delom v komerciali in drugih oddelkih, dijaki 3. letnika pa junija 2022, od tega 11 dijakov v tujini v 

okviru programa Erasmus +. 
 

Delovno mesto za izvajanje PUD si je praviloma poiskal vsak sam; tistim, ki so bili pri iskanju 

neuspešni, pa je PUD organizirala šola. Z vsemi podjetji, v katerih so dijaki izvajali PUD, so bile 

sklenjene Pogodbe o izvajanju praktičnega usposabljanja z delom.  
 

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  

prinesti organizatorju prakse takoj po končanem PUD. Praktično usposabljanje z delom je bilo 

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

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

dobili še natančna navodila organizatorja praktičnega usposabljanja z delom za pripravo poročila. PUD 

so opravili vsi dijaki. 
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Obvezne izbirne vsebine 
Program gimnazija 

Organizator OIV: Franci Grlica, prof. 
 

Vsebine iz letnega delovnega načrta so bile realizirane skoraj v celoti, čeprav nekatere od njih v 

drugačnem obsegu ur, kot je bilo predvideno. Izvedbo nekaterih dejavnosti so preprečili oz. omejevali 

ukrepi v zvezi z epidemijo covid 19. 

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 

Knjižnična 

inform. znanja 

Knjižnična vzgoja, 

vključno z obiskom 

knjižnice v Iv. Gorici, 

NUK, razstave, ZOO ter 

Semeniške knjižnice 

- Izdelava referatov za 

ekskurzije … 

 

- 

Kult. umetniške 

vsebine 

Ogled gledališke 

predstave v SNG 

Drama: Veliki diktator 

Ogled gledališke 

predstave v SNG 

Drama: Veliki diktator 

Ogled gledališke 

predstave v SNG 

Drama: Party 

Ogled gledališke 

predstave v SNG 

Drama: Party 

 Slovo maturantov  Slovo maturantov Slovo maturantov Slovo maturantov 

 - - - Maturantski ples 

Športni dnevi Športno-spoznavni dan 

v Termah Čatež 

Jurčičev pohod 

 

- Adrenalinski park 

Bohinj 

 Zimski športni dan  - Zimski športni dan - 

 Športne igre – pohod Športne igre – pohod Športne igre – pohod - 

Zdravstvena 

vzgoja 

Zdravstveni pregled Varna izbira za 

odgovorno spolnost 

Zdravstveni pregled 

 

Predavanje o 

krvodajalstvu 

 Zdrava prehrana - Zdrava prehrana  

 Zobozdravstvena 

preventiva 

- - - 

Vzgoja za 

družino, mir in 

nenasilje 

- APILAB Hiša 

kranjske čebele VG, 

leto čebele 

- Ples na ulicah 

Ljubljane 

 - - - - 
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B 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik 

Kulturno-

umetniške vsebine 

z likovnega 

področja 

Likovna oprema prireditev 

v šoli in razstave 

 

- - - 

Kulturno-

umetniške vsebine 

z glasbenega 

področja 

- 

 

- - - 

C     

Obvezna ponudba 

šole 

Učenje za učenje - - Učenje za učenje 

 - Šola v naravi v Postojni 

 

- Informativni dan 

 Ekskurzija v Firence in 

Modeno 

Ekskurzija v Firence in 

Modeno 

Ekskurzija v Firence in 

Modeno 

Ekskurzija v Firence 

in Modeno 

 Ekskurzija: Luka Koper - - - 

 Ekskurzija: Idrija Tečaja prve pomoči in 

CPP 

Tečaja prve pomoči in CPP - 

Povsem prosta 

izbira dijaka 

Prosta izbira 

v šoli ali zunaj nje je 

vključevala tudi teme 

iz dramsko-gledaliških, 

glasbenih,  

likovnih in gibalnih  področij, 

dramski krožek,  

 

pevski zbor, rokomet 

… na šoli in zunaj 

nje. 

 
Šola v naravi za 2. letnik gimnazije 
Spremljevalci: profesorji Simon Bregar, Vesna Celarc, Matko Peteh 
 

Dijaki 2. letnika gimnazije so preživeli tri dni v Postojni od 8. do 10. junija. Nastanjeni so bili v hostlu 

Proteus. Šola v naravi se je začela z ogledom Križne jame, kjer je dijake presenetila vožnja s čolnom po 

podzemnem jezeru. Največ zadovoljstva in navdušenja je prineslo plezanje med krošnjami dreves v 

Pustolovskem parku Postojna. Jutranji pohod na grič Sovič je razkril pogled na Postojnska vrata, nizek 

prehod med notranjostjo Slovenije in Jadranskim morjem. Dve uri pouka matematike in slovenščine v 

učilnici nista bili naporni. Ogled Notranjskega muzeja, posebej razstava o krasu, je prinesla 

naravoslovno in kulturno bogatitev razgledanosti dijakov. Zadnji dan je bil na vrsti ogled Predjamskega 

gradu, ki je dijake pritegnil s izjemno lego in skrivnostnimi legendami. Preostali čas, predvsem večera, 

je minil z organiziranimi športnimi dejavnostmi na bližnjih igriščih.  

Dijaki in učitelji so bili s šolo v naravi zadovoljni. Sošolci so se spoznali in povezali. Oblikovale so 

močne razredne skupnosti. Vzdušje je bilo prijetno in polno stikov, ki so tako manjkali v času pouka na 

daljavo in omejitev v družabnem življenju. 
 

Šola v naravi za 2. letnik programa ET 
Spremljevalec: Anton Brčan, prof. 
 

Z dijaki 2. d smo od 22. do 24. 6. 2022 preživeli tri dni  v šoli v naravi v Osilnici ob Kolpi. Program je 

pripravila organizatorica interesnih dejavnosti na šoli, Dragica Eržen, skupaj s turističnim centrom 

Kovač, ki ponuja vsebine in namestitev podobnega standarda kot CŠOD.  

Program je bil zelo intenziven, hkrati pa dovolj sproščujoč, da je bil ravno pravšnji za zaključek šolskega 

leta, ko se že začnemo veseliti bolj ali manj zasluženih počitnic.  

Potovanje smo si popestrili tako, da smo spremljali pot in kraje ob njej. Kratek postanek smo naredili v 

Kočevju, se spustili do mejnega prehoda Petrina in se po ozki cesti ob Kolpi pripeljali v Osilnico. Po 

namestitvi smo se že lotili našega prvega podviga, pohoda okrog Osilnice. S prilagodljivo vodnico smo 

se po gozdnih poteh povzpeli do osmega ovinka prelaza na cesti proti Kočevski Reki in se prepričali, od 

kod njegov vzdevek »dolenjski Vršič«.  Za uvod je bilo kar dovolj, zasluženo smo si privoščili večerjo 

in kopanje v bazenu pa tudi nočni počitek. 

Naslednji dan smo se na travniku ob hotelu zabavali pa tudi učili različnih  iger, ki so bile skoraj že pravi 

»team building«. Poseben izziv je bilo plezanje na več kot petmetrsko plezalno steno. Po začetnem 

strahu smo jo na koncu zmogli skoraj vsi. Po kosilu pa smo si privoščili prosto popoldne in se odpravili 

na »plažo« ob Kolpi. Po večerji pa spet kopanje v hotelskem bazenu, ki smo ga imeli samo zase. 
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Zadnji dan smo imeli učenje veslanja na Kolpi. Naučili smo se osnovnih spretnosti veslanja, nato pa je 

sledila prava zabava na vodi, različne vragolije, prevrnjeni čolni, plavanje v sveže hladni reki in še kaj. 

Čas do kosila je minil, kot bi mignil. 

Po kosilu smo se odpravili domov in kar na avtobusu opravili še zadnje dejanje pred odhodom na 

počitnice, to je razdelitev spričeval. 

Razšli smo se polni vtisov, vsi navdušeni in enotnega mnenja, da je bila letošnja šola v naravi popoln 

način zaključka šole in začetka počitnic. 

 
Spoznavno-športni dan za prve letnike, Čateške Toplice 
Koordinator: Simon Bregar, prof. 
  

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se odločili, da spoznavni dan dijakov 1. letnikov (1. a, b, c in d) 

združimo s prvim športnim dnevom. Tako smo se 15. septembra 2021 odpravili v Čateške Toplice.  

Učitelji spremljevalci Simon Bregar, Franci Pajk, Robert Bregar, Lea Kastelic, Dragica Eržen in  Majda 

Simonič smo skupaj z dijaki preživeli lep in pester spoznavno-športni dan. Z dijaki smo opravili 

preverjanje znanja plavanja in izvedli oddelčno štafetno tekmo v plavanju. Vsi oddelki so se s svojim 

znanjem plavanja in navijanjem zopet zelo izkazali. Program smo nadaljevali s turnirjem v odbojki na 

mivki in z zanimivim kvizom iz znanja. Prav vsa tekmovanja so bila zelo zanimiva in izenačena. Na 

koncu je vsak oddelek pripravil in izvedel še svojo predstavitveno točko, pri kateri so sodelovali prav si 

dijaki. Vsa tekmovanja in preizkuse smo točkovali oz. ovrednotili. Že tradicionalnemu tekmovanju 

pravimo čateški mnogoboj. Vsi oddelki so se zelo izkazali, za kar smo čestitali prav vsem. 

Dijaki so imeli tudi nekaj časa za kopanje in druženje. Dan je minil hitro in brez zapletov, zato smo 

bili dijaki in profesorji na koncu zadovoljni, kar pomeni, da je bil glavni cilj dosežen. 

 

Poročilo o delu dijaške skupnosti 
Mentor: Matko Peteh, prof. 
 

V tem šolskem letu so se predstavniki dijakov sestali trikrat. 

Na začetku šolskega leta so izvolili vodstvo dijaške skupnosti in šolsko varuhinjo dijakovih pravic.    

Dijaška skupnost je izpeljala volitve za predstavnike dijakov v  organih šole. S pomočjo ravnatelja je bil 

izveden nakup enotnih šolskih kapucarjev za dijake 1. letnikov.  

Dijaška skupnost je aktivno sodelovala v izražanju mnenj o pouku in ostalih pogojih življenja na šoli. 

Dijake so posebej zanimali šolski red pri malici, prevozi z avtobusom v šolo in iz nje ter  prostovoljne 

dejavnosti. Pogosto so izrazili potrebo po druženju, na primer v obliki šolskega plesa in večdnevnih 

šolskih ekskurzij. 

Izvedeni sta bili dve humanitarni akciji. Akcija Božiček za en dan je bila izpeljana po razredih pod 

vodstvom profesorice Dragice Eržen. V akciji zbiranja pomoči hudo bolni Jerneji Štarkel so dijaki in 

učitelji zbrali dobrih 680 evrov, ki so jih nakazani organizatorju zbiranja pomoči Škofijski karitas Celje.  

Dijaška skupnost je uspešno sodelovala na virtualnem informativnem dnevu SŠJJ. Dijaki so 

obiskovalcem informativnega dne raznoliko in iskreno predstavili zahteve pouka,  utrip zunaj učilnic in 

težave, s katerimi se sreča srednješolec na začetku prvega letnika.  

Spomladi je bil načrtovan nakup enotnih šolskih majic, ki pa ni bil izveden. 

Predsednica dijaške skupnosti se je udeleževala sej parlamenta Dijaške organizacije Slovenije. 

Na sestankih so dijaki zastavljali številna vprašanja in predloge, na katera je ravnatelj podajal izčrpne 

odgovore in pojasnila.  

S pomočjo organizacije dijaške skupnosti so potekale tudi dejavnosti Ekošole. 

 

Prostovoljno delo 
Mentorica prostovoljnega dela: Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. 
 

V letošnjem šolskem letu nismo sodelovali pri prostovoljnem delu zaradi še vedno negotove 

zdravstvene situacije ob začetku šolskega leta, pa tudi siceršnja sodelavka na DSO Trebnje je 

prenehala z delom. Vzpostavili pa smo kontakt z novo sodelavko in se dogovorili za obnovitev 

sodelovanje v naslednjem šolskem letu. 
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Delo z nadarjenimi dijaki 
Koordinatorica za delo z nadarjenimi: Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. 
 

V e-asistentu so bili označeni vsi dijaki 1. letnika, ki so ob vpisu oddali potrdila o odkriti 

nadarjenosti. Poleg so bila opisana tudi področja njihove ugotovljene nadarjenosti. V tem 

šolskem letu je bilo zaradi pandemije še vedno manj priložnosti za delo z nadarjenimi dijaki, 

vendar so naši učitelji oz. mentorji izkoristili številne možnosti za tekmovanja, kar kažejo tudi 

seznami dosežkov. Sicer pa so bili k sodelovanju povabljeni vsi dijaki, ne le dijaki s 

potrdilom o identificirani nadarjenosti. Ob koncu pouka je bil z nagradnim izletom nagrajen 3. 

b-razred, podeljene so bile številne pohvale, priznanja in nagrade najbolj zaslužnim dijakom 

(Jurčičeva priznanja in nagrade). 
 

Božiček za en dan – humanitarna akcija 
Koordinatorja: profesorja Anton Brčan in Dragica Eržen 
 

Omenjena humanitarna akcija je potekala v organizaciji Zavoda 364 in pridruženih prostovoljcev. Na 

poziv organizatorjev se je v preteklem šolskem letu odzvala tudi naša šola. Akcijo sta dijakom 

predstavila Dragica Eržen in Anton Brčan in odziv dijakov je bil odličen. Kar 11 razredov si je prek 

spletne platforme izbralo obdarovanca in zanj pripravilo praznično darilo. Bogato napolnjene in 

privlačno okrašene pakete smo oddali v knjižnici v Ivančni Gorici, ki je bila naša kontaktna točka. 

Še posebej  nas veseli dober odziv dijakov, ki so zopet pokazali, da se jih stiske pomoči potrebnih 

dotaknejo, da jih opazijo in da so po svojih močeh pripravljeni pomagati. Akcijo smo sklenili s trdnim 

sklepom, da se je naslednjič lotimo še bolje organizirani in da bodo v njej sodelovali čisto vsi razredi na 

šoli. 
 

Dan za spremembe 
Koordinatorja: profesorja Simon Bregar in Dragica Eržen 
 

V petek, 8. 4. 2022, smo na šoli izvedli akcijo Dan za spremembe, v okviru katere smo zbrali več kot 3 

tone starega papirja, nekaj starih mobitelov in veliko baterij ter zamenjali lepo število oblačil in knjig. 

Preostanek oblačil smo predali Azilnemu domu, del pa Centru ponovne uporabe. V sklopu akcije so 

lahko dijaki in obiskovalci odigrali tudi partijo šaha. 
 

Izlet delavcev SŠJJ 
Sindikalni zaupnik in organizator izleta: Igor Gruden, prof. 
 

Delavci šole smo se 13. in 14. 5. 2022 odpravili na dvodnevno strokovno ekskurzijo v Novi Sad. Po 

dolgi poti smo si po obvezni kavi ogledali stari del mesta s Petrovaradinsko trdnjavo in se namestili v 

najstarejšem hotelu. Večerja ob zvokih lokalnega ansambla narodne glasbe je bila prijeten zaključek 

dneva. Naslednji dan smo se odpravili čez Fruško goro v manjše mesto Sremski Karlovci, kjer smo si 

po ogledu privoščili nekaj lokalnih kulinaričnih specialitet. Po ogledu bližnjega pravoslavnega 

samostana Krušedol pa nas je pot vodila nazaj v Slovenijo. Napolnjeni z novo energijo in vtisi smo se 

zadovoljni vračali domov. Tudi ta izlet nas je prepričal, da smo dober kolektiv, ki se med sabo razume 

in se zna dobro imeti tudi zunaj šolskih prostorov.  
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REALIZIRANE URE TIMSKIH IN KURIKULARNIH POVEZAV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 
Koordinatorica: Mojca Saje Kušar, prof. 

 

Termin - 

povezava 

 

Datum 

 

Letnik TEMA 

Trajanje 

(šolske 

ure)  

Predmeti Sodelujoči profesorji 

September 

TP 

 

15. 9. 2021 1. a, b, c Spoznavno-športni dan za 1. letnike 8 Športna vzgoja, razredna ura Simon Bregar, Franci Pajk, Robert 

Bregar, razredniki 1. letnikov 

TP 22. 9. 2021 

24. 9. 2021 

27. 9. 2021 

1. a, b, c Evolucija človeka 1 Zgodovina, biologija Boris Osolnik, Vida Hočevar, Nastja 

Mihelčič 

TP 21. 9. 2021 

27. 9. 2021 

1. a, b, c 

 

Evropski dan jezikov 1 Angleščina, likovna umetnost Mojca Saje Kušar, Anja Šmajdek 

Februar 

KP 3. 2. 2021 4. b I. Kazuo: Never Let Me Go 6 Angleščina, zgodovina, psihologija Mojca Saje Kušar, Boris Osolnik 

Marec 

TP 17. 3. 2022 4. a, b F.S.Fitzgerald: Veliki Gatsby 4 Slovenščina, angleščina Majda Simonič, Mojca Saje Kušar 

April 

TP 8. 4. 2022 vsi dijaki Dan za spremembe: izmenjava oblek in 

knjig, zbiranje starega papirja, šah … 

2 Ekologija, sociologija, ekonomija, 

gibanje 

Simon Bregar, Dragica Eržen, Mojca 

Konda, Nastja Mihelčič, Dragica 

Volf Stariha, Boris Osolnik 

KP 13. 4. 2021 2. a, b Od prvih umetnikov do prvih 

znanstvenikov 

7 Zgodovina, slovenščina, matematika, 

športna vzgoj, likovna vzgoja, pravo, 

glasba, sociologija 

Vida Hočevar, Mateja Filipič 

Škrinjar, Simon Bregar, Dragica 

Eržen, Lea Kastelic, Matko Peteh, 

Nada Radoš 

Maj 

TP 4. 5. 2022 

20. 5. 2022 

1. a, c 

1. b 

Projekt: Rastem s knjigo 2 Slovenščina, knjižnična vzgoja Lea Kastelic, Vesna Celarc, Vida 

Hočevar, Franci Grlica, Boris 

Osolnik 

TP 5. 5. 2021 

6. 5. 2021 

vsi 

prijavljeni 

Strokovna ekskurzija v Firence in 

Modeno 

2 dneva Zgodovina, umetnost, tuji jeziki, 

geografija … 

Mojca Saje Kušar in spremljevalci 

Junij  

/ 
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Šolska svetovalka: Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. 

 

V šolskem letu 2021/22 je delo šolske svetovalne službe potekalo po programu, ki je sestavni del 

Letnega delovnega načrta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Program je bil realiziran, čeprav 

so se še vedno poznale nekatere omejitve in druge posledice zaradi ukrepov preprečevanja širjenja 

epidemije koronavirusa.  
 

Delo šolske svetovalke je opravljala Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih., s 50-odstotno delovno 

obveznostjo skozi celo šolsko leto. Ker se je povečalo skupno število dijakov pa tudi dijakov z odločbo 

o usmeritvi, je bila njena delovna obveznost že v začetku šolskega leta povečana za 20 %. Decembra 

2021 so se spremenili normativi za delovno mesto šolskega svetovalnega delavca, zato se je delovna 

obveznost šolske svetovalke od začetka decembra 2021 do konca februarja 2022 dvignila še za 20 %, z 

marcem 2022 pa za dodatnih 10 %, kar pomeni polno (100 %) zaposlitev od marca 2022 naprej. 

Njena tedenska dostopnost je bila do konca meseca novembra od torka do petka, od decembra 2021 

naprej pa vsak dan z dodatno obveznostjo udeležbe zunaj dogovorjenega delovnega časa na skupnih 

pedagoških konferencah in ostalih aktivnostih (predstavitve na OŠ, roditeljski sestanki, prireditve, 

informativni dan).  

Za delo na šoli je imela zagotovljene najnujnejše materialne in prostorske standarde. Šola ji je zagotovila 

dodaten računalnik (laptop) za potrebe svetovalnega dela, kot pomanjkljivejši pa se kaže delovni prostor 

zaradi neustrezne zvočne izolacije. 
 

Pomembnejše opravljene naloge šolske svetovalke v šolskem letu 2021/22: 
 

Informativni dan 
- Letos je bil zasnovan in pripravljen spet drugače kot prejšnja leta, vendar enako kot lani, čeprav ni 

bilo zaprtja šol. Že pred koledarsko določenimi informativnimi dnevi smo se z osnovnimi šolami v 

našem šolskem okolišu dogovorili za neposredno predstavitev naše šole njihovim devetošolcem. 

Izpeljali smo 19 ZOOM-predstavitev za 30 oddelkov devetošolcev in nekaj posameznih učencev. 

Dodatno so bile štirikrat izpeljane predstavitve osebno v razredih, opravila pa jih je Dragica Eržen.  

V večini primerov smo se predstavili celotni generaciji devetošolcev in odzivi so bili zelo dobri. 

Slabša udeležba je bila le na ZOOM-predstavitvi v popoldanskem terminu na OŠ Šmarje-Sap.  

Poleg tega smo se v dveh popoldanskih terminih 1. in 3. februarja 2022 predstavili širši publiki 

učencev in njihovim staršem in ravno tako doživeli lep odziv, zanimanje in prijazne komentarje.  

- Kljub temu so bile potrebne še številne vsebinske in druge priprave ter sodelovanje pri izvedbi 

informativnega dneva, ki je tako kot v lanskem šolskem letu potekal na daljavo preko ZOOM-

a kot običajno v treh terminih 11. in 12. februarja 2022. Udeležilo se ga je več kot 180 učencev, 

podatke o svoji udeležbi pa je izpolnilo 179  učencev in njihovih staršev. Največ učencev je prihajalo 

z grosupeljske OŠ Louisa Adamiča (44), več kot 20 pa iz OŠ Stična in OŠ Ferda Vesela. V letošnjem 

letu smo še bolj razširili interesni krog učencev. Lani so nas obiskali učenci iz 16 OŠ, letos pa so 

poleg učencev iz okoliških 13 OŠ prišli na naš informativni dan tudi učenci še iz 12 drugih OŠ, 

večinoma ljubljanskih. Za devetošolce se je izreklo 125 obiskovalcev, 48 je bilo učencev nižjih 

razredov, ostalo so bili starši oz. neopredeljeni obiskovalci. Več kot polovica udeležencev 

informativnih dnevov je poročala o odličnem učnem uspehu v OŠ.  
 

Vpisni postopek 
- V letošnjem šolskem letu je naša šola od MIZŠ dobila odobren razpis za dodaten oddelek tako v 

gimnaziji kot v programu ekonomski tehnik: na razpolago je bilo 112 prostih mest za gimnazijo in 

56 mest za ekonomskega tehnika. Do prvega prijavnega  roka za vpis v 1. letnik srednje šole 4. 

aprila 2022 se je na našo šolo prijavilo 84 gimnazijcev in 14 ekonomskih tehnikov.  Po dodatnem 

roku za možne prenose prijav se je število kandidatov povzpelo na 92 v gimnaziji in 16 v 

ekonomskem tehniku. Vsi prijavljeni kandidati so se tudi vpisali. 

- 2. krog prijav je prinesel dodatno zapolnitev prostih mest. Na našo šolo je bilo razporejenih še 19 

gimnazijcev in 8 ekonomskih tehnikov, vendar so nekateri kandidati po krajšem času odstopili od 
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vpisa. Tako je za šolsko leto 2022/2023 na našo šolo vpisanih 114 gimnazijcev in 25 ekonomskih 

tehnikov. 1 dijak ponavlja gimnazijski program in 2 dijakinji program ekonomski tehnik. 

- Vpisni postopek je računalniško podprt in povezan z MIZŠ. Vsi vpisani učenci so prejeli sklep o 

sprejemu in 2 potrdili o vpisu  ter obvestilo za prvi šolski dan. 

- Z dodatnimi prošnjami in odločitvami za ponavljanje letnika se je število vseh vpisanih zvišalo na 

115 gimnazijcev in 31 ekonomskih tehnikov. V 1. letniku ekonomskega tehnika so 4 ponavljalci. 
 
 

Karierna orientacija 
- 4. letnik: najintenzivnejša je bila v zaključnih letnikih. V okviru karierne orientacije je šolska 

svetovalna delavka dijake seznanila s procesi odločanja za poklic, jih informirala o možnostih 

nadaljnjega izobraževanja in o vpisnem postopku. Karierna orientacija se po vzgojno-

izobraževalnih programih zaradi različnih možnosti nadaljevanja izobraževanja razlikuje.  

- V zaključnem obdobju šolskega leta (maja 2022) se je hkrati z odločitvijo za izbirne predmete na 

maturi začela tudi bolj poudarjena karierna orientacija v 3. letniku tako v gimnaziji kot v 

ekonomskem tehniku. Ključna za tretješolce je bila informacija, kolikšen delež točk v primeru 

omejitve vpisa na fakulteto prinaša splošni uspeh v 3. letniku. 

- Skupinsko poklicno informiranje in svetovanje je potekalo v obeh gimnazijskih četrtih razredih kot 

tudi v oddelku ekonomskega tehnika konec oktobra in v začetku novembra 2021. Januarja 2022 je 

bil četrtošolcem po razredih bolj natančno predstavljen postopek vpisa, spletni viri informacij, roki 

za prijavo in druge pomembne informacije. 

V e-asistentu je bil oblikovan kanal za karierno orientacijo, kjer so dijaki dobili številne ponudbe 

in obvestila o kariernih sejmih, spletnih predstavitvah fakultet in programov, različna elektronsko 

dostopna gradiva o oblikovanju kariere in opozorila za pomembna opravila ter datume. 

- Karierni dan je bil izpeljan 13. januarja 2022 na temo Postani sprememba. Gospa Darja Sekula 

Krstič je četrtošolcem v intervjuju, ki sta ga vodila Ivo Štrukelj (4. b) in Daša Rogelj (4. d), 

predstavila svojo zanimivo in pestro karierno pot in pokazala možnosti zaposlitve tudi v drugačnih 

oblikah (projektno delo, nevladne organizacije …).    
- Individualno svetovanje je ponovno potekalo v šoli (lani le elektronsko). V okviru poklicnega 

svetovanja so dijaki opravili interesne teste (Kam in kako, TŠI) in izpolnili dva vprašalnika v zvezi 

z odločanjem, ki se trenutno kaže kot največji problem karierne orientacije. En vprašalnik je dijakom 

pomagal do  informacij o njihovem prevladujočem stilu odločanja, drug vprašalnik pa je ugotavljal 

vrsto in intenzivnost težav pri kariernem odločanju. Vsi dijaki, ki so izpolnjevali teste, so dobili 

pisna pojasnila in navodila za nadaljnje ravnanje pri odločanju.  

- Dijaki s posebnimi potrebami so bili novembra 2021 povabljeni k predstavitvi in vključitvi v 

projekt Prehod mladih, ki ga je dijakom in njihovim starše predstavila gospa Andreja Lavrič. 

Predstavitve so se udeležili trije četrtošolci in en tretješolec skupaj s svojimi starši. 

- Marca 2022 so se starši tretje- in četrtošolcev udeležili kariernega svetovanja na daljavo v dveh 

terminih, ki ga je izpeljala uveljavljena karierna svetovalka gospa Maruša Goršak. Predavanja in 

delavnice so potekale s pomočjo koordinatorja CIK Trebnje. 

 

Delo z dijaki  
- Delo z dijaki, ki imajo učne, vzgojne, socialne ali osebnostne probleme, je potekalo pretežno 

individualno in nekajkrat tudi skupinsko (celoten razred ali del razreda). Večkrat so bili za 

posameznega dijaka organizirani skupni sestanki šole (razrednik, učitelj, ravnatelj, šolska 

svetovalka) ter staršev in dijaka. Obravnavani so bili 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, večina jih je zaprosila za pravico do prilagoditev šolskih 

obveznosti, ter dijakom s posebnimi potrebami.  

- Učenje učenja – delavnice za bolj učinkovito učenje, namenjene dijakom prvih letnikov, so bile  

izpeljane konec septembra in v začetku oktobra 2021 v obsegu 3 šolskih ur za vsak posamezen 

gimnazijski oddelek. Dodatno sta bili vsebinam prilagojenega učenja na srednji šoli posvečeni 2 

šolski uri še v oddelku 1. letnika ekonomskega tehnika. 
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- S Centrom za socialno delo Grosuplje smo sodelovali v primeru 2 dijakov zaradi njihovih težjih 

osebnih in družinsko socialnih okoliščin.  
 

- V šolskem letu 2021/2022  se je po 15. 9. 2021 izpisalo oz. preusmerilo 11 dijakov:  

1 dijak 4. letnika je prestopil v izredno izobraževanje, 

1 dijakinja tujka, naknadno sprejeta v 2. letnik gimnazije, se je vrnila v tujino, 

2 dijakinji 2. letnika gimnazije sta se preusmerili (1 izredno, 1 v strokovni program BIC), 

1 prvošolec je prestopil na drugo gimnazijo, 

dijak povratnik 3. letnika ekonomskega tehnika je bil zaradi odsotnosti od pouka izbrisan iz 

evidence, 

1 dijakinja 3. letnika ekonomskega tehnika je prestopila na drugo šolo v drug program takoj po 

začetku pouka,  

3 dijaki so zamenjali program na naši šoli: 1 dijakinja 3. letnika gimnazije je prestopila v 2. letnik 

ekonomskega tehnika, gimnazijec 2. letnika je prestopil v paralelko ekonomskega tehnika in enako 

je zaradi udejstvovanja s športom naredil prvošolec.  

Ob koncu šolskega leta sta se izpisali dve dijakinji prvošolki – ena se vrača na šolanje v tujino, druga 

se je preusmerila v strokovni program. 
 

Po številni premikih v 1. letniku so se nam v začetku šolskega leta pridružili še: 

1 dijakinja iz Novega mesta je prišla v 2. letnik gimnazije, 

2 dijakinji v 2. letnik ekonomskega tehnika,  

1 dijak v 3. letnik in  

1 dijak v 4. letnik tega programa. 

Do 15. 9. 2021 smo vpisali še dekle in fanta v 1. letnik gimnazije in še dve dekleti v 2. letnik 

gimnazije.  

Med šolskim letom (po 15. 9. 2021) so se v program ekonomski tehnik vpisali 4 dijaki: 3 dijaki 

so se preusmerili z naše gimnazije (1 v 1. letnik in 2 v 2. letnik) 1 dijakinja pa je prestopila k nam z 

druge strokovne šole. Vsi so šolsko leto uspešno zaključili. Ravno tako je bil uspešen dijak, ki je z 

Vegove šole v Ljubljana prestopil k nam v 2. letnik gimnazije. 

Opravljeni so bili številni telefonski pogovori za pojasnila in navodila v zvezi s prestopi. 
 

- Tudi v šolskem letu 2021/2022 smo veliko pozornosti posvetili dijakom s posebnimi potrebami. 

Odločbe o usmeritvi je imelo v začetku šolskega leta 15 dijakov in na podlagi te 4 dijaki dodatno 

strokovno pomoč. Med šolski letom so pridobili odločbo še 4 dijaki in 2 sta imela dodeljen DSP.  

Še z dvema dijakoma 1. letnika (1 gimnazijka in 1 ekonomski tehnik) in 1 dijakinjo 3. letnika 

gimnazije smo med šolskim letom sodelovali pri vlaganju zahtevka za pridobitev odločbe o 

usmeritvi. 

 

- 46 dijakov je med šolskim letom pridobilo pravico do prilagoditev šolskih obveznosti zaradi 

zdravstvenih, športnih, kulturnih in drugih utemeljenih razlogov, ki smo jih opredelili z osebnim 

izobraževalnim načrtom. Večina je zaprosila za pravico do prilagoditev v začetku šolskega leta 

(septembra, oktobra 2021), nekaj dijakov pa kasneje zaradi reševanja osebnih in drugih stisk, ki so 

se pokazale med šolskim letom. 
 

- Delo z nadarjenimi: v e-asistentu so bili označeni vsi dijaki 1. letnika, ki so ob vpisu oddali potrdila 

o odkriti nadarjenosti. Poleg so bile opisana tudi področja njihove ugotovljene nadarjenosti. V tem 

šolskem letu je bilo zaradi pandemije še vedno manj priložnosti, vendar so naši učitelji oz. mentorji 

izkoristili številne možnosti za tekmovanja, kar kažejo tudi seznami dosežkov. Sicer pa so bili k 

sodelovanju povabljeni vsi dijaki, ne le dijaki s potrdilom o identificirani nadarjenosti. Ob koncu 

pouka je bil z nagradnim izletom nagrajen 3. b-razred, podeljene so bile številne pohvale, priznanja 

in nagrade najbolj zaslužnim dijakom (Jurčičeva priznanja in nagrade). 
 

- Delo z oddelčnimi skupnostmi: Učimo se učiti je naziv programa za dijake 1. letnikov. Izveden je 

bil oktobra in novembra 2021 v vseh treh oddelkih gimnazije po 3 šolske ure in 2 šolski uri v 

programu ekonomski tehnik. V vseh prvih letnikih in nekaterih višjih letnikih je predavateljica 



Šolska svetovalna služba in šolska knjižnica  

58 
 

dijakom predstavila priročnik Kaj lahko storim, da mi bo lažje? ter demonstrirala uporabo po 

internetu. V višjih letnikih je bilo delo z oddelčnimi skupnostmi vezano na izbiro izbirnih 

predmetov, aktualno problematiko v razredu in karierno orientacijo, največkrat ob priložnostnih 

suplencah pouka. 

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 so bili v šolskem letu 2021/2022 še pogostejši kot prejšnje leto (pisna vabila smo poslali 27 

staršem, lani 19). Starši so se včasih oglasili tudi nenajavljeni na lastno pobudo. Opravljeni so bili 

številni telefonski pogovori s starši in dopisovanja po elektronski pošti. Šolska svetovalna delavka 

se je udeležila vseh roditeljskih sestankov in govorilnih ur.  

Marca 2022 je šolska svetovalka zbrala interese staršev tretje- in četrtošolcev za karierno 

svetovanje na daljavo in organizirala dogodek (omogočila izvedbo). Predavanja in delavnice so 

potekale s pomočjo koordinatorja CIK Trebnje. 
 

- Delo z učitelji in vodstvom šole je bilo zelo dobro in konstruktivno. Sproti smo z individualnimi 

pogovori in na sestankih reševali tekočo problematiko ter iskali boljše možnosti za življenje in delo 

na šoli. 
 

- Preučevanje, odkrivanje in razvijanje zakonitosti vzgojno-izobraževalnega dela na šoli: 

številne evidence, analize in poročila za potrebe šole, sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport, 

Zavodom za šolstvo, Zavodom za zaposlovanje, Državnim izpitnim centrom, Zavodom za statistiko, 

Pedagoškim inštitutom (iskanje informacij in pregledovanje strokovne literature). 

PISA – letos je naša šola marca 2022 sodelovala v mednarodni raziskavi PISA, v katero je bilo 

vključeno 26 ekonomskih tehnikov in 35 gimnazijcev. Šolska svetovalka je koordinirala 

aktivnosti. 
 

- Prostovoljno delo: v letošnjem šolskem letu pri prostovoljnem delu nismo sodelovali zaradi še 

vedno negotove zdravstvene situacije na začetku šolskega leta, pa tudi sodelavka na DSO Trebnje 

je prenehala z delom. Vzpostavili pa smo kontakt z novo sodelavko in se dogovorili za obnovitev 

sodelovanje v naslednjem šolskem letu. 
 

- Dodatno pedagoško in administrativno delo: 

o udeležba na pedagoških in drugih konferencah, svetih staršev (pisanje zapisnika), 

o oblikovanje oddelkov,  

o urejanje podatkov v računalniških aplikacijah Vpis v srednje šole, CEUVIZ, Dijaki s 

posebnimi potrebami, ŠOL-S za začetek in konec šolskega leta na portalu MIZŠ ter v e-

asistentu,  

o administrativno in dokumentacijsko delo: vzdrževanje računalniške evidence o dijakih, 

izpisi seznamov dijakov, obvestil o uspehu, letnih spričeval, potrdil o vpisu, vlog za izdajo 

subvencioniranih mesečnih vozovnic, pedagoška poročila, odgovori na prošnje, vodenje 

matičnih knjig in evidence o izdanih nalepkah za dijaške izkaznice,  

o skrb za promocijsko gradivo, prispevki in objave na šolskih spletnih straneh, 

o koordiniranje sodelovanja v anketah in raziskavah. 
 

- Udeležba na sestankih in izobraževanjih izven šole: šolska svetovalka sem se udeležila nekaj 

sestankov Društva šolskih svetovalnih delavcev, ki so potekali po ZOOM-u, in 16. 3. 2022 

sodelovala pri vodenju skupine ter oblikovanju navodil za priročnik Kaj lahko naredim, da mi bo 

lažje?. 

5. novembra 2021 sem se udeležila online izobraževanja pod okriljem NIJZ z naslovom Skupaj 

zmoremo več – čas za odklop.  

Prav tako so po ZOOM-u potekala tri zaporedna tedenska srečanja s CSD Grosuplje, na katerih smo 

se seznanili z možnostmi ukrepanja v primerih nasilja v družini, namestitvijo mladostnikov v 

Strokovni center in s pripravami mnenj sodiščem.  
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Zaradi mnogih službenih obveznostmi sem slabše sledila izobraževanju MIZŠ glede vpisov v srednje 

šole in na fakultete (po ZOOM-u). 

Zelo dobrodošla pa je bila osebna udeležba v živo na dveh strokovnih srečanjih Spletni pripomočki za 

pripravo mladih na karierno pot (v Ljubljani, 5. 5. 2022) in Dogodek CPI o podpori dijakom tujcem (v 

Ljubljani, 2. 6. 2022). 
 

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, Kliničnega centra, Produkcijske šole, Kriznega centra za mladostnike, 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavodov za zaposlovanje, Zavoda za šolstvo, Prijavno-

informacijske službe ter sorodnimi srednjimi in osnovnimi šolami iz našega šolskega okoliša. 
 

V poročilu so zajeta najpomembnejša področja dela šolske svetovalne službe. Za uspešno delo je zelo 

pomembno tesno sodelovanje šolske svetovalne delavke z vodstvom šole, profesorji in ostalimi delavci 

šole. 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 
Knjižničarka: Ana Furjan, mag. zal. štud. 
 

V šolskem letu 2021/2022 smo izvedli predvidene pedagoške ure z dijaki 1. in 4. letnikov. V sklopu 

OIV smo obiskali tudi Krajevno knjižnico Ivančna Gorica, NUK in Semeniško knjižnico. Izposoja knjig 

in učbenikov je potekala nemoteno. 

Postopoma se nadaljuje vnašanje knjižničnih gradiv v sistem COBISS. Do 30. 6. 2022 je bilo vnesenih 

8910 enot knjižničnega gradiva in 4185 enot učbeniškega sklada. Hkrati z vpisovanjem se gradivo 

pregleda in po potrebi odpisuje. Zaradi prehoda na COBISS se je prenehalo urejanje in posodabljanje 

prejšnjega informacijskega sistema WinKnj. Podatki v spodnji razpredelnici se tako (za razliko od 

prejšnjih let) nanašajo na gradivo, vpisano v COBISS.  

 

Preglednica 13: Obseg knjižničnega fonda po vrstah gradiva (30. 6. 2022) 

VRSTA GRADIVA ŠTEVILO ENOT 

0 Splošno 19 

1 Filozofija. Psihologija 403 

2 Verstva. Teologija 52 

3 Družbene vede 275 

5 Naravoslovne vede 813 

6 Medicina. Tehnologija 84 

7 Umetnost. Razvedrilo. Zabava. Šport 59 

8 Jezikoslovje. Literarne vede (brez leposlovja) 1042 

8 Leposlovje 5567 

9 Geografija. Zgodovina 596 

SKUPAJ 8910 

 

Preglednica 14: Število dijakov in število izposojenih učbenikov v š. l. 2021/22 

PROGRAM LETNIK 
ŠTEVILO DIJAKOV 

vpisanih/uporabnikov 

ŠTEVILO 

IZPOSOJENIH 

UČBENIKOV 

SKUPAJ 

dijakov/učbenikov 

 

GIMNAZIJA 

1. 80/78 540  

245/1950 2. 51/51 455 

3. 61/61 561 

4. 55/54 383 

EKONOMSKI 

TEHNIK 

1. 31/30 153  

 

89/366 
2. 26/25 105 

3. 18/18 59 

4. 17/17 60 

SKUPAJ  339/334 2316 334/2316 
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SEZNAMI DIJAKOV V ŠOLSKEM LETU 2021/22 
 

 

 
 

Majda Simonič, prof. 
 

Adamlje Matija Mežek Jaša 
Boštar Neža Nose Živa 

Brčan Maša Obrč Matic 
Cilenšek Bert Ostanek Maja 

Dimec Aleksea Pevec Kristina 

Glivar Anastazija Pevec Vesna 
Grandovec Marija Rijavec Jon 

Kos Alex Rozman Patricija 
Kostić Dunja Smole Tonja 

Kužnik Tjaša Šket Luka 
Lebar Maj Valič Uroš 

Lenarčič Matjaž Vergo Naja 

Lulik Primož Zaletel Valter 
Mezek Tit Žerovnik Zala 
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Lea Kastelic, prof. 
 

Ambrožič Urban Perko David 

Barbo Jernej Prijatelj Boršnar Lana 
Devjak Matej Pust Mihelčič Brina 

Ferlin Natalija Ropič Jan 
Hočevar Tone Strajnar Zupanc Tara 

Hren Urška Stražišar Nejc 

Hrovat Nejc Tomažin Nik 
Jeremić Marko Valas Maks Noah 

Kočar Lavrencija Vidmar Jernej 
Koselj Nejc Virant Mark 

Kostanjevec Ema Zabukovec Lara 

Kovačič Zala Zabukovec Val 
Krnc Neža Zadel Maks 

Lampret Sara Žnidaršič Ema 
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Simon Bregar, prof. 
 

Amon Inja Možina Lucija 

Balaban Timotej Podržaj Neža 
Berk Zarja Rački Hana 

Božič Ema Rupnik Jošt 
Cencič Petar Nia Simić Aleksandr 

Čakš Vid Simončič Urška 

Goličnik Jan Skubic Sara 
Kastelec Svit Smrkolj Laura 

Kastelic Klara Viršek Dominik Vid 
Kastelic Svit Viršek Nejc 

Komadina Vid Zorko Tula 

Mokorel Luka   
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Sonja Lama, prof. 
 

Auer Brina Mavec David 

Baltić Emanullah Mohar Vid 

Bohinc Laura Pajek Klara 

Bregar Jan Pergar Blaž 

Gale Ana Perkovič Brina 

Garbas Matic Plohl Janja 

Grabljevec Urh Recek Enej 

Hibić Redžo Savić Nadia 

Kastelic Lea Škrjanc Triša 

Kedić Dženan Turk Luka 

Kerezović Luka Vasilevski Mario 

Klašnja Erik Zabukovec Leja 

Kolenc Max Zakrajšek Eva 

Kušar Katja Zaletelj Urška 

Majkić Jovana Zorko Liza 

Marinko Jon   
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Matko Peteh, prof. 
 

Bavdek Jure Pejašinović Čeh Tristan 

Dežman Jan Porenta Matic 

Elikan Lara Ramadani Ardit 

Glavan Ines Skubic David 

Jamnik Urban Šket Beočanin Hana 

Jarm Teja Šket Beočanin Sara 

Jugović Jaša Špetič Tia 

Kastelic Taja Ulcej Urban 

Kovačič Vida Zaletelj Rebeka 

Marinčič Neža Zaletelj Teja 

Mrvar Naja Završan Žan 

Pajek Tjaša Zelnikar Ema 
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Vesna Celarc, prof. 
 

Ambrožič Julija Koščak Gal 

Batis Živa Lampret Aljaž 

Božič Alja Legen Lucija 

Bradač Martin Lenarčič Živa 

Čepin Andraž Miklič Jernej 

Genorio Julija Omahen Naja 

Grabrijan Ajda Barna Omahen Nal Roš 

Hočevar Jože Regali Ula 

Hodžić Ajša Sekirnik Lina 

Indof Lia Stefanović Kristina 

Jernejčič Nina Struna Tanja 

Kastelic Patricija Škufca Tanja 

Kersnič Tjaša Zaletelj Hana 
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Anton Brčan, univ. dipl. ekon. 
 

Ambrož Neja Miklič Tia Estelle 

Bašnec Lisa Pina Mohorčič Maja 

Bašnec Saša Nograšek Jerneja 

Dolinar Rok Omahen Anja 

Ekić Lejla Paolini Aisha Lulú 

Gašperšič Lara Pekeč Dominik 

Glavan Tilen Petrič Maša 

Hrovat Nataša Pevc Erik 

Jovanov Maxim Polajnar Domen 

Kolarič Maks Ratej Lara Maša 

Koprivnikar David Rizvanović Elmedina 

Kotar Eva Trop Tenej 

Lipovšek Patrik Vtič Jan 
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Jasmina Balaban, prof. 
 

Adamlje Ema Kušar Jan 

Berglez Matic Kuzmanović Aleksander 

Bizjak Trina Marolt Maja 

Bregar Nina Milivojević Lun 

Bregar Urša Novinc Čeferin Urška 

Cilenšek Ela Perpar Miha 

Cizerle Ema Peteh Zoja 

Gioahin Maja Pevec Tina 

Golob Andraž Slavič Domen 

Golobič Samo Starič Eva 

Grbac Lan Strahinič Urška 

Hribar Žiga Šegula Maj 

Kavšek Ana Šivec Stanislav 

Korbar Ana Toplišek Maj 

Kramar Jana Trinko Maj 

Krnc Eva Vencelj Zara 
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Irena Mori, prof. 
 

Adamlje Ana Lozar Nejc 

Balaban Nik Omejec Vid 
Brdnik Sara Papež Martin 

Ceglar Blaž Perko Leon 
Čakš Karmen Pevc Vanja 

Grabnar Nina Rozman Nejc 

Grum Nik Sekulić Milica 

Hočevar Luka Strmec Žan 

Hrovat Anej Struna Luka 
Jarc Nika Škrjanec Vid 

Javornik Ažbe Vidmar Neja 
Jernejčič Zoja Zdešar Ula 

Jeršin Hana Zupančič Patricija 

Kutnar Benjamin Žnidaršič Maša 
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Igor Gruden, univ. dipl. ekon. 
 

 

Baratač Tea Kušar Ana 

Berčan Jakob Marinko Gal 

Dalla Grana Elena Papež Nika 

Dejanović Jovana Siard Manja 

Gašperšič Miha Strnad Jan 

Herček Tim Vidic Maruša 

Jakše Nelly Hope Vinšek Jon 

Jerlah Mia Zabukovec Gaja 

Kastelic Martin   
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Mojca Flajs, mag. prof. kem. 
 

 

Bolanča Žan More Patrik 

Glavan Karmen Pangršič Ula 

Gliha Tinkara Planko Neja 

Grabljevec Jure Ponikvar Maks 

Habič Vid Porenta Maša 

Huč Petja Primc Gašper 

Jarm Lea Rakar Jerca 

Jerman Anže Sečnik Matsja 

Koleša Ana Sekirnik Nika 

Koščak Manca Struna Lucija 

Kovačič Meta Štukelj Ivo 

Kravchenko Valeriia Vidic Zala 

Mestnik Klara Žagar Nastja 
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Mojca Saje Kušar, prof. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batis Nejc Omejec Damjana 

Bregar Neža Perovšek Moravec Brin 

Brodnik Mark Resnik Tajda 

Butala Karin Ropič Nejc 

Čižmek Zala Suhadolc Jakob 

Finec Ana Lina Štaudohar Alja 

Grm Mark Trebušak Tilen 

Jarc Anja Trontelj Anja 

Juršič Pia Trontelj Isabela 

Koščak Ema Trontelj Natalija Marija 

Koščak Rok Vidmar Simon 

Miklič Nika Zajc Neli 

Mirtič Lovro Žgajnar Lara 

Možina Barbara Žlajpah Aljaž 

Nidorfer Nejc   
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Dragica Eržen, dipl. upr. org. 
 

 

  

Breznik Pia Mihovec Žiga 

Butara Janoš Miklič Tim 

Gioahin Sara Perme Nejc 

Jerlah Lara Podržaj Lan 

Jovanović Anastasia Rogelj Daša 

Kek Matevž Rojec Eva 

Klemenčič Maksimovič Danijel Smolej Rok 

Kukovič Urška Vesel Žiga 

Medved Gaja Tamara   
 

 


