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Kot urednica zbornika se posebej veselim, da nam je v precej kratkem časovnem obdobju uspelo 
spraviti na svetlo zbornik ob 60-letnici naše šole. Ker je šola dobila zbornik že ob 50-letnici, smo se odločili, 
da v drugem zborniku predstavimo delovanje šole v zadnjih desetih letih. Pri tem mi je bila zaupana naloga 
glavne urednice, kar je bil zame velik izziv in odgovornost. Odgovornost do vseh. Do tistih, ki so kakorkoli 
omenjeni v njem, in do tistih, ki bodo zbornik prijeli v roke in ga prebrali. 
Pogled v zadnjih deset let ponuja barvito podobo dejavnosti in aktivnosti v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 
delom na šoli. Vsem udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa so bili in so zagotovljeni odlični 
materialni in prostorski pogoji za kvalitetno in inovativno delo, ki ga je zahtevala prenova izobraževalnih 
programov. Le-ta poudarja predvsem povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega znanja, da se 
zagotovi večja vsebinska povezanost in prepletenost znanja z razvojem poklicnih in ključnih kompetenc, 
ki vodijo do celovite usposobljenosti za poklic. 
Da je šola sledila zahtevam prenove, dokazujejo prispevki, ki so v zborniku urejeni tematsko. Najpomembnejšo 
vlogo imajo številni projekti, ki velikokrat predstavljajo povezovanje formalnega izobraževanja v srednji šoli 
z delom v neformalnih oblikah. Kot slovenistko me veseli dejstvo, da ima šola bogato knjižnico, v kateri 
se odvijajo številne prireditve. Veseli me tudi spoznanje, da se je v zadnjih dveh letih med dijaki povečalo 
zanimanje za �ilm in gledališče, saj je, kot je dejala moja stanovska kolegica Mojca Butinar Mužina, »vredno  
videti in uživati v predstavi, še lepše pa je prisostvovati pri samem procesu ustvarjanja in nastajanja igre 
z dijaki in sodelavci.«
Šolsko žitje je bogato. Bogatijo ga številne prireditve, ekskurzije, razstave, delavnice, humanitarne akcije, 
tekmovanja, ki odsevajo misli, občutke in vedenja vseh sodelujočih. In prav je tako.
Na naši šoli je tudi veliko perspektivnih oz. vrhunskih športnikov, do katerih čutim iskreno spoštovanje in 
naklonjenost, in njim je namenjeno v tem zborniku posebno poglavje, saj se mi zdi, da je usklajevanje šolskih 
in športnih obveznosti zelo zahtevno. 
Zaključek zbornika je namenjen spominom. Spominom bivših učiteljev in dijakov. In spominom na vse 
tiste, ki jih ni več med nami, so pa učili, vzgajali in skrbeli za šolo, bili so Učitelji in Ljudje. Upam, da bodo 
fotogra�ije, ki smo jih postavili v zadnji del zbornika, v našo zavest priklicale spomine iz polpretekle 
zgodovine in nehotno prebudile v nas tople občutke. 
V imenu uredniškega odbora se zahvaljujem vsem nekdanjim in sedanjim učiteljem, vsem delavcem na šoli 
in vsem dijakom, ki so ustvarjali in ustvarjajo zgodbo Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper.
Zahvaljujem se tudi vsem, ki so pomagali soustvarjati zbornik, da je uredniški odbor lahko postavil končno 
vsebino zbornika. Hvala vsem za požrtvovalno in brezplačno delo. Hvala Urški Tosolini za oblikovanje in 
pripravo za tisk. 

Breda Švara

Besedi in sliki v pozdrav
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Ravnateljica

Nagovor ravnateljice Branke Žerjal

Šestdeset let.
60 let ustanove, ustanovljene za 
potrebe obalnega gospodarstva, 60 let 
vzgojno izobraževalnega procesa, 60 
let strokovne rasti, 60 generacij, ki je 
vstopilo v šolo in jo zapustilo s splošnim 
in strokovnim znanjem, vrednotami, 
samospoštovanjem, pripravljenih na 
delo ali nadaljnji študij. 
V tem obdobju je SEPŠ Koper zorela, se 
prilagajala spremembam, sprejemala 
nove izzive. 

Šolo in življenje na njej ustvarjajo ljudje 
in brez njih tudi letošnje obletnice ne bi 
bilo. Zato je osrednja pozornost name-
njena vsem, ki ste bili kakorkoli povezani 
z delovanjem in življenjem naše šole.
V vseh teh šestdesetih letih se je 
nabralo veliko izjemnih zgodb, 
spominov, izzivov, ne nazadnje ogromno 
izkušenj in uspehov. Mnogi so zapisani 
v zborniku ob petdesetletnici šole. 

Vsako desetletje doda svoj pečat, tako je tudi zadnje desetletje 
prineslo mnogo novih zgodb, izkušenj in sprememb. Nekatere 
smo zbrali v zborniku, ki je pred vami.          
             
Izobraževanje in usposabljanje sta najpomembnejša dejavnika 
razvoja družbe in njene večje konkurenčnosti.
Leta 2008 se je začela prenova poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter posodobitev gimnazijskih programov v 
splošnih in strokovnih gimnazijah. Naša šola je aktivno sodelo-
vala v obeh prenovah. Spremenili so se programi, z uvajanjem 
novih pedagoških pristopov pa smo se spreminjali tudi mi. 
Naše poslanstvo je v razvijanju tistih lastnosti dijakov, ki so 
v sodobni družbi nujno potrebne za uspešno življenje, to so 
podjetnost, odgovornost, ustvarjalnost, samostojno učenje, 
sposobnost timskega dela, kritičnost in še mnoge druge. 
Vzgajati in izobraževati v času splošnega pomanjkanja 
vrednot in duha, nenehnega spreminjanja okolja in tehnologije 
je zahtevna in odgovorna naloga šole in pred nas učitelje posta-
vlja nove in nove izzive.
Kot šola z ekonomsko in poslovno usmeritvijo v zadnjih letih 
pri dijakih intenzivno razvijamo podjetniške kompetence. 
Vključeni smo v številne projekte, mednarodne izmenjave 
in delovno prakso v tujini. Dijaki lahko v okviru pouka ali 
izvenšolskih dejavnosti preizkusijo svoje podjetniške ideje in 
sposobnosti. 

Ponosni smo, da naši dijaki na strokovnih tekmovanjih dosegajo 
izredno visoke rezultate. Ponosni smo tudi na naše športnike, 
ki dosegajo vrhunske rezultate, saj jim s prilagajanjem učnega 
procesa omogočamo, da poleg šole razvijajo svoje potenciale.
Vsebinsko prenovo je spremljala tudi prenova zunanje podobe 
in posodobitev prostorov in učne tehnologije. 
Smo šola, ki se lahko ponosno ozre v preteklost. To nam kažejo 
uspehi številnih generacij. Mnogi posamezniki so uspeli na 
različnih področjih kulturnega, športnega ali gospodarskega 
udejstvovanja in mnogi so uspeli kot ljudje, ki so znali poiskati 
srečo ter jo deliti z drugimi. Verjamem, da smo pri vzgoji in 
širjenju znanja uspešni tudi zato, ker uresničujemo zastavljene 
cilje skupaj z dijaki, s starši in v občini, ki nam ponuja številne 
priložnosti. Za uspešno prehojene poti (daljše ali krajše) 
se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste v teh šestdesetih letih 
soustvarjali življenje šole. 
Ostane nam še želja, da naša šola tudi v prihodnje nadaljuje 
poslanstvo, ki smo ga tako uspešno izpolnjevali 60 let. 

Branka Žerjal, ravnateljica Srednje ekonomsko-poslovne šole 
Koperv zborniku ob petdesetletnici šole. 
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Sessant’anni. 60 anni di un istituto, costituito per rispondere al bisogno dell’economia costiera, 60 anni di 
un processo educativo-formativo, 60 anni di crescita professionale, 60 generazioni che frequentando questa 
scuola hanno acquisito un bagaglio di conoscenze generali e speci�iche, di valori e di autostima – generazioni 
pronte ad affrontare il mondo del lavoro o proseguire gli studi. 

In questo arco di tempo la Scuola Media 
di Economia e Gestione Aziendale di 
Capodistria è maturata e ha saputo 
adattarsi ai cambiamenti, affrontando 
sempre nuove s�ide.
Sono le persone a fare la scuola e a 
costruire la vita scolastica. E senza le 
persone non ci sarebbe neanche questo 
anniversario. La nostra maggiore 
attenzione va quindi a tutti voi che avete 
contribuito all’attività e alla vita della 
nostra scuola. In questi sessant’anni 
si sono accumulati numerosi ricordi, 
storie, s�ide, nonché moltissime 
esperienze e successi. Molti di questi 
sono stati annotati nella pubblicazione 
edita in occasione del cinquantenario 
della scuola.
Ogni decennio lascia il suo segno 
e così anche questi ultimi dieci 
anni hanno dato vita ad altrettante 
storie, esperienze e cambiamenti. La 
pubblicazione che avete in mano ne 
raccoglie alcuni.
L’istruzione e la formazione si 
annoverano fra i principali fattori dello 
sviluppo di una società e di una sua 
maggiore competitività. 
Nel 2008 sono stati introdotti la riforma 
dell’istruzione professionale e tecnica 
e il rinnovamento dei programmi 
curricolari nei licei e negli istituti tecnici.
La nostra scuola ha svolto un ruolo da 
protagonista, partecipando attivamente 
in entrambe le fasi. Sono cambiati 
i programmi e con l’introduzione 
dei nuovi approcci didattici siamo 
cambiati anche noi. La nostra missione 
nei confronti degli studenti è quella 
di favorire lo sviluppo di quelle 
caratteristiche che nella società 
moderna sono indispensabili per 

una vita di successo, e cioè intraprendenza, responsabilità, 
creatività, autonomia nello studio, attitudine al lavoro di 
squadra, interesse per il confronto critico e molto altro. Educare 
e istruire in un momento di crisi dei valori e dello spirito, in 
un mondo soggetto a continuo cambiamento e vertiginoso 
sviluppo tecnologico è un compito complesso af�idato alla 
scuola e mette noi insegnanti davanti a s�ide continue. 
La nostra è una scuola di indirizzo economico aziendale, 
ragion per cui ci impegniamo fortemente a sviluppare nei 
nostri studenti le competenze aziendali. Abbiamo aderito 
a numerosi progetti, scambi studenteschi internazionali e 
programmi di formazione esterna sotto forma di lavoro pratico 
all’estero. Gli studenti possono mettere alla prova le loro idee 
imprenditoriali e capacità gestionali sia durante le lezioni che 
durante le attività extrascolastiche. 
Siamo orgogliosi dei nostri studenti che in competizioni 
studentesche professionali ottengono ottimi risultati. E 
siamo altrettanto orgogliosi dei nostri studenti sportivi 
che conseguono risultati eccellenti e alle cui esigenze ci 
impegniamo di adattare il percorso educativo, in modo che 
possano sviluppare le proprie potenzialità nel campo atletico 
come in quello formativo. 
La riforma dei contenuti scolastici è stata af�iancata dal 
rinnovamento dell’aspetto esteriore della scuola, nonché dalla 
ristrutturazione delle aule e delle tecnologie didattiche. 
La nostra scuola volge lo sguardo al passato con orgoglio, e il 
successo di numerose generazioni ne è la conferma. Molti dei 
nostri ex alunni occupano posizioni di eccellenza in diversi 
campi di attività culturale, sportiva o imprenditoriale e molti si 
sono realizzati come persone, avendo saputo trovare la felicità 
e dividerla con gli altri. 
Sono convinta che il nostro successo educativo e formativo sia 
dovuto anche al fatto che perseguiamo gli obiettivi preposti 
a �ianco con gli studenti e i loro genitori, nell’ambito di una 
comunità locale che ci offre tante opportunità. Ringrazio per 
i percorsi compiuti (lunghi o brevi) tutti voi che in questi 
sessant’anni avete dato il vostro contributo alla vita della 
scuola e colgo l’occasione per augurare alla nostra scuola di 
condurre anche in futuro quella missione che per sessant’anni 
ha saputo compiere con successo.
Branka Žerjal, preside della Scuola Media di Economia e 
Gestione Aziendale di Capodistria
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Nagovor župana MOK Borisa Popoviča

Spoštovani,

šolsko leto 2015/16 je za Srednjo ekonomsko-poslovno šolo 
Koper pomembna prelomnica, saj v tem letu obeležuje 60. 
obletnico obstoja in delovanja in jasno je, da ima ta visok jubilej 
izjemen pomen tudi za našo, širšo lokalno skupnost. 
Prav na vaši šoli so se namreč vsa ta leta kalile generacije 
nadobudnih dijakov, ki danes na različnih delovnih mestih, 
nekateri pa tudi na zelo uglednih položajih doma in v tujini, 
s svojim znanjem in sposobnostmi pomagajo soustvarjati naš 
vsakdan in življenje naše občine na gospodarskem, kulturnem 
in političnem področju.
60. obletnica je prav gotovo dokaz, da se je vaša šola v 
vseh teh letih spajala in obenem rastla z okoljem ter temu 
ustrezno prilagajala svoje programe in strokovni kader. Da 
pa bi šola kar se da uspešno delovala in nadgrajevala svoje 
programe, potrebuje tudi pomoč lokalne skupnosti. In ker 
se tega v Mestni občini Koper zelo dobro zavedamo, Srednji 
ekonomsko-poslovni šoli Koper v skladu z našimi zmožnostmi 
nudimo vso potrebno pomoč in podporo. Izobraževanje, tako 
na osnovnošolski, kot tudi na srednje- in visokošolski oziroma 
univerzitetni ravni, je namreč eden od elementov, na katerem 
sloni vizija razvoja Mestne občine Koper.
Drage dijakinje in dijaki, spoštovane profesorice in profesorji, 
cenjeno strokovno vodstvo šole ter vsi zaposleni zavoda, ob 
visokem jubileju vam čestitam in se vam obenem zahvaljujem 
za pomembno delo, ki ga opravljate že vrsto let. Čestitke tudi 
vam, dragi nekdanji in sedanji dijaki, za vse dosežke, s katerimi 
svojo šolo postavljate na zemljevid uspešnih srednjih šol. Še 
naprej se trudite in svojo energijo vlagajte v izobraževanje, 
kajti naložba v znanje, je naložba v prihodnost, ki se vselej 
bogato obrestuje.

Boris Popovič, župan Mestne občine Koper
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1. Spoštovani gospod Mlekuž, kako je v 
pokoju, potem ko ste toliko let skrbeli za 
trajnostni razvoj Srednje ekonomsko-
poslovne šole Koper?  
Priznam, da me je bilo ob upokojitvi kar 
malo strah, kako bo, saj se veliko ljudi ob 
upokojitvi sreča z velikimi težavami, kot 
so stres, depresija ...
Sam se s temi težavami na srečo nisem 
srečal. Menim, da do težav pride 
največkrat zaradi popolne prekinitve 
odnosov med delavcem, ki se upokoji, 
in kolektivom, ki ga upokojenec zapusti, 
saj je z njim delal in živel več let, celo več 
desetletij. Sam sem z veliko večino – pa 
tudi oni z mano – ohranil stike. 

2. Kdaj ste postali ravnatelj SEPŠ Koper 
in kje ste delali, preden ste postali 
ravnatelj?  Kaj je bilo za Vas najtežje na 
začetku ravnateljevanja?
Vodenje šole sem kot vršilec dolžnosti 
ravnatelja začel z junijem leta 1989 ter 
bil potem novembra 1989 imenovan 
za ravnatelja šole. Delo ravnatelja 
sem potem neprekinjeno opravljal do 
upokojitve konec oktobra 2012. Na 
šoli sem seveda pričel z delom že prej. 
Septembra 1981, takoj po opravljeni 
diplomi na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani, sem se zaposlil kot učitelj 
strokovnih predmetov. Kljub temu da 
mi je bilo delo učitelja všeč, da sem ga 
zelo rad in z veseljem opravljal, sem 
se leta 1984 odpravil v gospodarstvo. 
Zaposlil sem se v Cimosu, kjer sem kar 
hitro spoznal, da denar oz. plača ni vse, 
da veliko pomeni tudi veselje do dela, 
zato sem se leta 1985 vrnil na šolo ter 
kmalu postal pomočnik ravnatelja. Ker 
sem bil pred začetkom ravnateljevanja 
pomočnik ravnatelja, se z večjimi 
težavami na začetku nisem srečal.

3. Kako se je šola spremenila pod vašim 
vodstvom?  Na katere dosežke ste 
najbolj ponosni?
Šola se bolj spreminja zaradi šolske 
politike, zakonodaje,  spreminjanja 
programov, predmetnikov, manj pa 
zaradi ravnatelja. Ravnatelj mora 
predvsem skrbeti, da se vse te novosti 
s čim manj težavami prenesejo na šolo. 
Mislim, da mi je to kar dobro uspevalo. 
Ponosen sem na marsikaj. Ponosen sem 
na večino učiteljev in drugih delavcev 
šole, ki so delali z mano in šolo »vlekli« 
naprej, ponosen na veliko število dijakov 
šole, ki so uspeli na različnih področjih 
življenja in dela.
Verjetno vas bo začudilo to, da sem 
najbolj ponosen, da sem uspešno 
reševal kadrovske težave, s katerimi 
smo se zaradi zmanjševanja števila 

»Ravnatelj mora biti najprej človek ...«
Intervju z večletnim ravnateljem SEPŠ Koper

Ravnatelj 
1989-2012
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dijakov srečali od leta 2007 do leta 
2012. Ugotavljanje presežnih delavcev 
je bilo zame najbolj stresno, najtežje in 
najnehvaležnejše delo, ki sem ga moral 
kot ravnatelj opraviti. Ko se danes lahko 
z distanco in neobremenjeno ozrem 
nazaj, vidim, da sem to opravil res 
karseda neboleče za šolo in zaposlene. 

4. Kakšen ravnatelj je po Vašem mnenju 
dober ravnatelj? Katere so po Vašem 
mnenju pedagoške in managerske 
naloge ravnateljev?
Ravnatelj mora biti najprej Človek in 
se zavedati, da dela z ljudmi, predvsem 
z mladimi ljudmi in za mlade ljudi. 
Ravnatelj mora svoje delo opravljati rad 
in z veseljem. Le tako bo lahko uspešen. 
Ravnatelj ne sme biti birokrat.
Sam menim, da bi morali biti ravnatelji 
najprej pedagoški vodje šole, šele nato 
manegerji, a z leti se je to razmerje 
porušilo. Prva leta ravnateljevanja sem 
se več ukvarjal s pedagoškimi nalogami, 
bil sem več v zbornici, razredih, z dijaki. 
Zadnja leta pa sem se ukvarjal predvsem 
z drugimi stvarmi, z birokracijo, s 
pisanjem pravilnikov, javnimi razpisi za 
vsako nabavljeno malenkost …
Upam, da se bo to razmerje spet obrnilo 
v korist pedagoškemu vodenju šole.
Menim, da je danes preveč ravnateljev, 
ki to niti ne želijo biti, ampak so, ker 
druge izbire nimajo. Postali so ravnatelji, 
ker bi bili sicer ob delo učitelja zaradi 
zmanjševanja števila dijakov. In bili so 
zelo dobri učitelji in prav radi bi bili še 
naprej učitelji.

5. Kje ste opazili v času Vašega 
ravnateljevanja najbolj kritične točke 
(pomanjkljivosti) šolske zakonodaje? 
Ali trenutna sistemska ureditev šolstva 
daje dovolj spodbud in možnosti za 
kvalitetno, inovativno in kreativno delo 
v naših šolah?
Pomanjkljivosti je veliko. Zdi se mi, 
da z leti vedno več. Naj omenim samo 
pravilnike. Ravnatelj je dolžan poskrbeti 
za »en kup« pravilnikov. Poskrbeti pa 
pomeni velikokrat tudi napisati, voditi 

postopke sprejema, skrbeti, da so v 
skladu z neštetimi drugimi zakoni, 
tako šolskimi kot splošnimi, in še in 
še. To je zapravljanje ravnateljevega 
časa, če se zadeve loti sam, oz. denarja, 
če to opravljajo pravniki. Zagovarjam 
stališče, da bi morale vse šole, javne 
šole v Sloveniji, imeti enotne pravilnike 
in za te pravilnike bi moralo poskrbeti 
šolsko ministrstvo. Vse šole v Sloveniji 
porabijo za odvetnike in njihove storitve 
zelo veliko denarja, davkoplačevalskega 
seveda. 
Enako velja za sprejemanje in 
spreminjanje srednješolskih programov. 
Res je, da so najprej poskusno začeli 
uvajati prenovljene programe z 
modularnim načinom izobraževanja 
samo na nekaterih šolah. Ti poskusi 
so bili seveda zelo uspešni, zato so se 
morali začeti spreminjati in uvajati novi 
prenovljeni programi z modularnim 
načinom izobraževanja v vse šole. Nihče 
se nikoli ni vprašal, zakaj se je vsaka 
sprememba, ki se je najprej začela 
kot poizkus, pokazala za uspešno in 
koristno. Ne vem, če še obstaja kakšno 
področje s takim uspehom pri izvajanju 
poizkusov in prenosu teh poizkusov v 
splošno prakso in uporabo.

6. Kako bi komentirali izjavo »Odličnost 
ravnateljevanja je pogoj za odlično 
šolsko kulturo«? 
Zame je ta trditev laž oz. le deloma drži.
Šolska kultura oz. vsaka kultura se začne 
od zgoraj navzdol. Če je odlična šolska 
kultura na vrhu šolske politike, je lahko 
potem odlična tudi navzdol na šoli, ne 
more biti pa odlična šolska kultura na 
šoli, če le-te ni na vrhu. Res pa je, da 
ravnatelj lahko deloma ublaži slabe 
zgornje vplive, lahko pa tudi deloma 
uniči dobre zgornje vplive.

7. Kakšna je bila Vaša izkušnja dela z 
mladostniki? V čem so se najstniki po 
vašem mnenju najbolj razlikovali od 
starejših generacij?
Z mladimi sem vedno delal z veseljem. 
Znati se je treba vživeti v njihovo kožo 
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in tako lažje razumeš njihovo početje. Mislim, da kake bistvene 
razlike, če odmislimo razvoj družbe, niti ni. Večja je razlika v 
odnosu med otroki in starši starejših generacij kot v odnosu 
otrok  in staršev današnjih generacij. Danes se starši manj 
ukvarjajo s svojimi otroki, saj imajo bistveno manj časa kot 
včasih. Prav zaradi pomanjkanja časa se potem počutijo krive 
in so posledično preveč zaščitniški do svojih otrok, mladostniki 
pa to izkoriščajo. Izkoriščajo, dokler se da, in ta dokler se da 
gre velikokrat predaleč. Mladostnikov ne obsojam, prav imajo, 
dokler gre, gre, nekdo bi jim prej moral  reči ne.

8.  Kako naj SEPŠ Koper ohranja ugled in prepoznavnost v 
prihodnosti?
Šola bo ohranjala ugled in prepoznavnost, če bodo dijaki še 
naprej dosegali dobre učne rezultate in dosežke na splošni 
in poklicni maturi. Za to se morajo potruditi tako učitelji kot 
dijaki. Za uspešno delo v šoli je pomembno dobro počutje 
vseh udeležencev učnega procesa. Učitelj so tisti, ki ustvarjajo 
spodbudno in pozitivno okolje, potem bodo kmalu vidni tudi 
rezultati njihovega dela. 
Že v preteklosti je SEPŠ Koper nudila kvalitetno izobrazbo 
številnim generacijam na področju družboslovja, podjetništva, 
jezikoslovja, informatike ... Prav gotovo bo tako tudi v 
prihodnosti.

9. Kaj bi za konec zaželeli bodočim generacijam dijakov,  
njihovim učiteljem?
Dijaki naj se zavedajo, da je šola samo en korak v življenju. Če 
je ta korak trden, odločen in uspešen, je to dobra osnova za 
nadaljevanje poti. Želim jim, da bi na svoji poti hodili čim bolj 
trdno in odločno.
Učiteljem pa želim, da bi imeli čim več dijakov, ki uspešno in 
odločno hodijo po poti srednješolskih let. Želim jim veliko 
uspeha in zadovoljstva v delu, ki ga opravljajo, tako da bodo, ko 
se bodo upokojili, imeli na svoje opravljeno delo, tako kot jaz, 
lepe spomine in se s ponosom spominjali na svoje opravljeno 
delo in uspehe, ki so jih dosegli njihovi dijaki.

Breda Švara
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V delavnico sem šolsko zrl, 
videl prenavljanje in prerojevanje

Od praznovanja 50-obletnice šole novembra 2005 se je na šoli marsikaj dogajalo in ustvarilo.
Pridobili smo nov program Ekonomskega tehnika – poklicni tečaj. Prešli smo na enoizmenski pouk. V letu 
2008 je bila naša šola vključena v projekt Prenove strokovnih gimnazij kot članica Konzorcija strokovnih 
gimnazij, ki je trajal vse do leta 2014. 
V istem šolskem letu smo pričeli s poukom v prenovljenih programih Ekonomski tehnik, Ekonomski tehnik 
– poklicno-tehniško izobraževanje, Trgovec z generacijo dijakov, vpisanih v letu 2008/2009. S tem so se 
pojavili novi izrazi, kot so modul, vsebinski sklop, grobi in �ini kurikuli. Prenovljeni programi so modularno 
zgrajeni in �leksibilni, odprto strukturirani z obveznimi in izbirnimi moduli ter odprtim kurikulom, kar naj 
bi omogočalo uresničevanje potreb in interesov lokalnega okolja, šole in tudi dijakov. Šola naj bi glede na 
pričakovanja lokalnega okolja opredelila cilje odprtega kurikula, s katerimi lahko dijaki pridobijo dodatne 
kompetence, potrebne za uresničevanje potreb trga dela, razvoj specialne praktične veščine, poglobitev in 
širitev strokovnega znanja. 

Na novo smo opremili zbornico in razširili hodnik pred 
zbornico. V zbornico smo dodali projektor in platno, ki ga 
uporabljamo na konferencah ali predavanjih, vsak učitelj pa 
ima tudi dostop do interneta. 
Z novim pohištvom je opremljena tudi šolska knjižnica. 
Knjižnico smo opremili z novim projektorjem in platnom, ki 
omogoča izvedbo številnih srečanj in predavanj.
Hodnikom smo dodali barvo in klopi, na katerih dijaki lažje 
pričakajo začetek ure. Dijaki so bili zelo veseli tudi garderobnih 
omaric. 

Prenova je poudarila praktično izobraževanje dijakov. V učni 
trgovini dijaki programa Trgovec pridobivajo praktična znanja. 
Dijaki programa Ekonomski tehnik in Ekonomski tehnik – 
poklicno tehniško izobraževanje so pridobili dodatno učilnico 
za učna podjetja. 
Avla šole je opremljena z novim projektorjem in ozvočenjem. 
Zadnja pridobitev je elektronska klaviatura, s katero lahko 
dijaki spremljajo svoje pevske nastope na šolskih proslavah.
V učilnici biologije smo prenovili tlake in jo na novo opremili. 
Učilnico lahko po potrebi spremenimo v računalniško oziroma 
imajo dijaki pouk, pri katerem uporabljajo tablice.
V tem obdobju smo hortikulturno uredili atrij in del zemljišča 
pred šolo.

Trudimo se, da bi šolo naredili prijazno, da bi se v njej tako 
dijaki kot zaposleni počutili prijetno.

Tatjana Černač Stupar

Obstoječi strokovni predmeti so se 
razdrobili v vsebinske sklope znotraj 
modulov. Šola je lahko sama oblikovala 
izvedbeni kurikul in razporejala module, 
tako obvezne kot izbirne, v posamezne 
letnike programov. Delodajalci so 
prav tako sodelovali pri oblikovanju 
odprtega kurikula. Leto kasneje smo 
pričeli s prenovljenim programom 
Administrator.
Šola je dobila spletno stran, ki je 
v postopku posodabljanja. Njena 
prednost bo v prilagodljivosti vsem 
napravam. Uporabniki bodo z optimalno 
uporabniško izkušnjo dostopali do 
želenih informacij, tako s svojega 
namiznega in prenosnega računalnika 
kot tudi s tablice ali pametnega telefona.
Uvedli smo elektronski dnevnik in 
elektronsko redovalnico. 
Vse učilnice so opremljene z računalniki 
in projektorji, v šestih učilnicah so 
tudi interaktivne table. V skoraj vseh 
učilnicah je novo tudi šolsko pohištvo. 
Večina učilnic je opremljenih s klimatsko 
napravo.
Ves čas skrbimo, da oprema v 
računalniških učilnicah sledi razvoju 
sodobne tehnologije.
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V delavnico sem šolsko zrl, 
videl prenavljanje in prerojevanje

S projekti do izmenjave izkušenj in spoznavanja razlik 
v slovenskem in evropskem  kulturnem prostoru

SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA PRI MLADIH

PODJETNIŠKI PROJEKTI IN TEKMOVANJA

V zadnjem desetletju je Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper sodelovala v mnogih podjetniških projektih, 
skozi katere pri mladih razvijamo podjetniške kompetence in na različne načine spodbujamo podjetniško 
miselnost ter uspešno sodelujemo na različnih tekmovanjih.
V letu 2008 smo se z dijaki četrtih letnikov programa Ekonomski tehnik vključili v projekt PRIHODNOST 
PRIPADA PODJETNIM in smo, v sodelovanju z Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem Primorske 
in Javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije Republike Slovenije, izvedli 25-urni podjetniški tečaj. 
Dijaki so pod mentorstvom Nataše Vrčon Tratar v skupinah razvijali svoje podjetniške ideje in pripravljali 
poslovne načrte. Najboljši so se predstavili v Ljubljani na Javni agenciji za podjetništvo in v konkurenci vseh 
srednjih šol iz Slovenije, ki so sodelovale v tem projektu, zasedli prva tri mesta. 

Ena od aktivnosti, ki jo posebej poudarjamo, je udeležba naše šole v mednarodnem projektu MLADIEKOIN 
v letih 2011 do 2013. Ta projekt medsosedskega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško je bil namenjen 
spodbujanju podjetništva in ustvarjanju podjetniških povezav med obema državama. Pri oblikovanju 
poslovnih zamisli je bil poudarek na zaščiti okolja.
Projekt, ki ga je delno �inancirala EU, je vključeval več srednjih šol in fakultet iz obeh držav. Vodila sta ga 
Razvojni center Novo mesto in Razvojna agencija Karlovačke županije Karlovac.
Dijaki so pod vodstvom mentorjev Nataše Vrčon Tratar, Tanje Skok in Davorja Jurkovića izdelali eko-
inovativne poslovne načrte, sodelovali v javni predstavitvi projekta pri Regionalnem razvojnem centru 
Koper in RTV Koper in se udeležili strokovnih ekskurzij na Reko in v Novo mesto.
Na regijskem tekmovanju so naši dijaki zmagali s poslovnim načrtom ZELENI RAJ, za nagrado pa so se 
udeležili mednarodnega srečanja na Reki in mednarodne konference v Novem mestu. 
Leta 2012 in 2013 smo v sodelovanju z Ustvarjalnikom izvajali podjetniške krožke, v katerih so se dijaki na 
praktičnih primerih preizkušali v veščinah trženja. 
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Dvakrat smo se udeležili tudi START UP-a v Novem mestu 
(2014 in 2015), kjer so dijaki razvijali podjetniške ideje in jih 
predstavili uspešnim podjetnikom. Pridobili so pomembne 
izkušnje glede priprave podjetniške ideje, kot tudi glede 
predstavitve svojega projekta morebitnim �inancerjem. 

V šolskem letu 2014/15 smo se udeležili podjetniškega 
tekmovanja POPRI. To je tekmovanje za najboljšo podjetniško 
idejo, ki ga organizira Primorski tehnološki park. Trije dijaki 
– gimnazijci so se z idejo o aplikaciji, ki uporabnike javnih 
prevozov zbudi pred izstopno postajo, uvrstili med 10 �inalistov.

V istem šolskem letu smo zagrizli v še večji izziv, saj smo se vključili v projekt, ki ga vodi »JA Company 
Program« (v Sloveniji pod imenom MOJE PODJETJE), pri katerem se dijaki soočijo z realnim poslovnim 
svetom in poslujejo z denarjem. Dijaki so pod mentorstvom Tanje Skok zasnovali podjetje PARTISEPŠ, 
pridobili vlagatelje - delničarje ter z izkupičkom od prodanih delnic uspešno organizirali in izpeljali šolski 
ples. Na državnem tekmovanju so dobili prvo nagrado za poslovno poročilo in tretjo nagrado za najboljše 
podjetje v celoti.

S tovrstnimi projekti namerava aktiv učiteljev ekonomskih predmetov nadaljevati tudi v prihodnje, saj se 
dijaki z aktivnim sodelovanjem in simulacijo realnih poslovnih situacij veliko naučijo in ob tem še uživajo. 
V šolskem letu 2015/16 na šoli delujejo štiri dijaška podjetja, ki so vključena v program Moje podjetje. 
Dijaki so se tokrat odločili za poslovanje z nižjim osnovnim kapitalom in so ustanovili podjetje za peko in 
dostavo muf�inov, čistilni servis za inovativno čiščenje, podjetje za prodajo čaja in koktejlov ter podjetje, ki 
je ustvarilo računalniško napravo. je ustvarilo računalniško napravo. 
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TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE

Šola se že 39 let z dijaki 2. in 3. letnika programa Trgovec 
udeležuje tekmovanja v tehniki prodaje, ki se vsako leto 
odvija v drugem kraju. Dijaki sodelujejo na različnih področjih 
prodaje, in sicer živila, konfekcija, kozmetika, obutev, mali in 
veliki gospodinjski aparati ter orodja. Pod vodstvom mentorice 
Tanje Skok naši dijaki vsako leto uspejo nagovoriti stranko k 
nakupu izdelkov in se zato vedno vračajo v Koper z bronastimi, 
srebrnimi in zlatimi priznanji.

UČNA TRGOVINA

Po dolgoletnem prizadevanju učiteljice strokovnih predmetov 
in organizatorke prakse Ingrid Baruca smo na SEPŠ pridobili 
opremo za učno trgovino. Tako so trgovci pod mentorstvom 
Tanje Skok in Robija Počkaja decembra 2012 pripravili vse 
potrebno za vzpostavitev trgovine. Pošteno so morali zavihati 
rokave, saj je bilo za prodajne artikle potrebno zbrati embalažo, 
jih vnesti v registrsko blagajno, opremiti s cenami in nato 
postaviti na prodajne police. Prostor so polepšali s plakati, z 
mentorico Ireno Spacal pa so uredili tudi kotiček za osveščanje 
potrošnikov. V trgovini so razstavljeni tudi izdelki, ki jih dijaki 
programa Trgovec ustvarijo pri urah aranžerstva. 
V letu 2015 smo trgovino preselili v večjo učilnico in blagajni 
dodali še blagajniški pult ter kotiček za EKO-izdelke, zato je 
sedaj naša učna trgovina še učinkovitejša. 
Učna trgovina je za usposabljanje dijakov v programu Trgovec 
velika pridobitev. V njej se dijaki praktično usposabljajo za 
poklic prodajalca, naučijo se poslovati z blagajno in denarjem 
ter pravilno postreči stranke. 
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MEDNARODNI SEJEM UČNIH PODJETIJ

Učna podjetja so najprimernejši način usposabljanja in izobraževanja na področju ekonomije in podjetništva, 
ker omogočajo neposredno povezovanje teorije in prakse po principu LEARNING BY DOING (Učenje skozi 
prakso). 
Učno podjetje predstavlja učinkovito učno okolje, v katerem dijaki opravljajo simulacije vseh administrativnih 
funkcij dejanskega podjetja. Po obliki, organizaciji in funkciji je podobno resničnemu podjetju. Dijaki v učnem 
podjetju delajo v oddelkih v simuliranem poslovnem okolju. Katalog izdelkov ali storitev se trži pri drugih 
učnih podjetjih doma in po svetu, tako učna podjetja med seboj trgujejo ter ustvarjajo virtualne dobičke. V 
Sloveniji delujejo učna podjetja v okviru srednjih poklicnih šol (Centrala učnih podjetij Slovenije). 
Učna podjetja lahko navezujejo poslovne stike z učnimi podjetji iz drugih držav z uporabo registra EUROPEN- 
PEN International. Poleg 22 evropskih držav so članice EUROPEN- PEN International tudi Kitajska, Kanada, 
Avstralija, ZDA, Brazilija, Argentina in Malezija. 
Centrala učnih podjetij Slovenije vsako leto organizira mednarodni sejem učnih podjetij, ki poteka v dvorani 
Golovec v Celju. Namen sejma je soočanje domačih in tujih učnih podjetij, izmenjava informacij, ponudb, 
komuniciranje, povezovanje med podjetji. Na sejmu učna podjetja naše šole predstavljajo dijaki 3. letnikov 
programa Ekonomski tehnik ter 4. letnikov smeri PTI.

Da bi bilo dogajanje še bolj zanimivo, na 
sejmu poteka tekmovanje za najboljše 
učno podjetje. Strokovna komisija 
ocenjuje učna podjetja na 4 področjih: 
najboljši katalog, najlepše urejen 
razstavni prostor, najboljša celostna 
predstavitev učnega podjetja in skupno 
najboljše podjetje.
Dijaki naše šole redno sodelujejo na 
mednarodnem sejmu in so deležni 
mnogih pohval. Najbolje pa sta se na 
mednarodnem tekmovanju leta 2008 
odrezali podjetji UP DARILČEK s 3. 
mestom v izdelavi kataloga (mentorica 
Valerija Jakovac) in UP LEDENKO , ki 
je doseglo 1. mesto za skupno najboljše 
podjetje (mentorica Tanja Skok), in sicer 
za komunikativnost, angažma celotne 
ekipe, usklajenost, maskoto, najboljši 
katalog, obsežno ponudbo izdelkov, 
poznavanje prodajnega programa ter 
izvirnost logotipa.
V letošnjem šolskem letu smo na šoli 
ustanovili šolsko zadrugo, pod okriljem 
katere sta dve učni podjetji uspešno 
zastopali SEPŠ na 10. mednarodnem 
sejmu učnih podjetij v Celju. Naši 
dijaki so z zadrugo SOI-LINE, z. o. o. 
osvojili 2. mesto za najboljši razstavni 
prostor. Poleg tega so dobili priznanje 
za 5. najboljše učno podjetje na sejmu 
v konkurenci 48-ih razstavljavcev z 
mednarodno udeležbo.
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V okviru projekta NA ZABAVO 
V NARAVO, ki ga vodi Turistična 
zveza Slovenije, smo leta 2014 za 
projektno nalogo BALANCA PARTY 
in predstavitveni video prejeli zlato 
priznanje in nagrado za drugouvrščeni 
najboljši turistični proizvod. Dijaki so 
pod vodstvom mentorice Tanje Skok 
pripravili turistično ponudbo, ki bi 
obiskovalce s kolesi popeljala na ogled 
naravnih in kulturnih znamenitosti 
naših krajev. Na poti bi jim nudili razne 
oglede, zabavo in tudi izobraževanje 
o kulturnih, naravnih in kulinaričnih 
posebnostih naših mest in zaledja. 

Leta 2009 smo na državnem tekmovanju Turistične zveze 
Slovenije za najboljši turistični produkt dosegli 1. mesto s 
projektno nalogo HOMO NA PLAC. Dijaki so pod vodstvom 
mentorice Tanje Skok raziskali stare običaje trgovanja Šavrink, 
delovanja obrtnikov, kmetov, solinarjev ter ribičev. Napisali so 
igro, s katero so želeli obuditi načine trgovanja v 19. stoletju 
in prikazati, kako se je nekoč »barantalo« v starem istrskem 
slogu. Na tekmovanju, ki je tisto leto potekalo prav v Kopru, so 
na Titovem trgu igro uprizorili in Mestna občina Koper se je 
odločila, da jo vključi v turistično ponudbo kraja. Igro so nekaj 
poletij prikazovali turistom, tako da so na Prešernovem trgu v 
Kopru uprizorili trgovanje, kot so si ga zamislili dijaki naše šole. 

Ohranili so tudi naš izviren naslov igre – 
Homo na plac. S tem smo kot šola dobili 
potrditev, da naš učni proces tvorno 
prispeva k razvoju lokalnega okolja. 
Tudi v letu 2010 smo na turistični tržnici 
v Celju predstavili turistični proizvod, ki 
nam je prinesel 2. mesto na državnem 
tekmovanju. Dijaki so pod vodstvom 
mentoric Ingrid Baruce in Tanje Skok 
zbirali stare predmete in ustvarjali 
gradiva za prikaz projekta EN BOT JE 
BLO TAKU. 

PROJEKT »VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA«

Sodelovanje s Turistično zvezo Slovenije in udeležba na tekmovanju VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA 
poteka že od leta 2003. V teh 13 letih so naši dijaki pripravili veliko zanimivih turističnih produktov, ki so 
bili nagrajeni s srebrnimi in z zlatimi priznanji. Zelo je pomembno, da dijaki iščejo konkretne rešitve za 
spodbujanje turizma v lokalnem okolju. Za pridobivanje informacij se povezujejo z lokalnimi turističnimi 
delavci, podjetji in turistično-informacijskimi centri obalnih občin, kar jim omogoča, da v praksi preizkusijo 
svoje šolsko znanje. 
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Letos smo se udeležili srednješolskega festivala Več znanja za več turizma, ki se je odvijal v okviru sejma 
Natour Alpe-Adria 2016 v Ljubljani. Na njem je zelene zgodbe iz domačih okolij predstavilo 42 srednjih šol 
iz Slovenije in tujine. Na mednarodnem tekmovanju Turistične zveze Slovenije za najboljši turistični produkt 
je naša projektna skupina pod mentorstvom Tanje Skok dosegla zlato priznanje in nagrado za najboljši 
turistični proizvod. V projektu z imenom ŠTIRI ŠTAJONI Z’JELENE ISTRE so dijaki razvili idejo o štirih 
turističnih vodnikih, ki bi posamezne skupine (mlade, družine, starejše in poslovneže) popeljali po slovenski 
zeleni Istri in jim omogočili izbiro zdravih, aktivnih in zelenih ponudb. Na stojnici so dijaki obiskovalcem 
postregli z informacijami in domačimi istrskimi dobrotami.
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MEDNARODNI PROJEKTI

Zavedamo se, da mednarodno sodelovanje bogati naš šolski 
vsakdan, popestri pouk in širi obzorja učiteljev in dijakov. 
V okviru programa za vseživljenjsko učenje je naša šola 
sodelovala v šolskih partnerstvih Comenius in v projektih 
Leonardo da Vinci, trenutno pa smo vključeni v različne 
programe Erasmus+. Že šest let tudi uspešno gojimo stike 
s srednjo šolo iz švedskega mesta Västerås ter vsako leto 
organiziramo dijaške izmenjave. 

ŠOLSKA PARTNERSTVA

Od leta 2010 do 2013 smo sodelovali v šolskem partnerstvu Comenius LEARN TO CLICK ON YOUR FUTURE. 
Glavna cilja projekta sta bila iskanje novih možnosti za uporabo IKT pri pouku tujih jezikov ter dvig motivacije 
dijakov za učenje tujih jezikov. V partnerstvu smo sodelovali s šolami iz Bolgarije, Portugalske, Romunije in 
Turčije, ki smo jih sodelujoči dijaki in učitelji v času projekta tudi obiskali.
Naše drugo šolsko partnerstvo Comenius z imenom MAGIC oz. MEDIA AWARENESS GENERATES IN-
FORMED CITIZENS je potekalo od leta 2013 do leta 2015. V partnerstvu smo sodelovali s šolami iz Španije, 
Nemčije, z Norveške, Nizozemske, s Slovaške in iz Grčije. V okviru projektnih srečanj smo obiskali Nizozemsko, 
Grčijo in Norveško, eno projektno srečanje pa je bilo pri nas v Kopru. Kot pove že ime projekta, je njegova 
glavna tema spoznavanje medijev oziroma medijska osveščenost. Dijaki so raziskali vpliv družbenih omrežij, 
spoznavali svet oglaševanja in oblikovali svoje oglase. Ugotavljali so, kaj vse vpliva na izbiro potrošnika, 
analizirali senzacionalizem v medijih ipd.
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V šolskem letu 2015/16 smo v okviru programa Erasmus+ KA2 začeli z novim projektom READY FOR OUR 
LIVES. Projekt je usmerjen v razvoj podjetniških, komunikacijskih in drugih spretnosti pri dijakih in v čim 
boljšo pripravo na vstop na mednarodni trg dela. Raziskujemo teme, kot so brezposelnost, učinkovito iskanje 
zaposlitve, ustanovitev podjetja, poslovni načrt, oglaševanje ipd. V projektu sodelujemo s šolami iz Italije, 
s Češke, iz Latvije, Litve, s Portugalske in iz Turčije. Vsaka sodelujoča država organizira in gosti projektno 
srečanje, na katerem si izmenjamo izkušnje in sodelujemo v raznovrstnih delavnicah. 
Med obiski v tujih državah so dijaki nameščeni pri dijakih iz države gostiteljice, kar omogoča boljši vpogled 
v vsakodnevno življenje, s tem pa spoznavanje tujih kultur in tradicij ter tudi navezovanje pristnih stikov in 
prijateljstev.

V letošnjem šolskem letu smo se udeležili že dveh srečanj, in 
sicer na Portugalskem in v Turčiji. Prvo projektno srečanje je 
potekalo od 17. do 24. februarja 2016 na šoli Agrupamento de 
Escolas Alexandre Herculano v Portu. Že pred srečanjem smo 
vse partnerske šole raziskale temo brezposelnost med mladimi, 
nato pa smo na šoli v Portu predstavili rezultate svojih raziskav 
ter jih primerjali med seboj. Portugalski gostitelji so za nas 
organizirali predavanje strokovnjakov z zavoda za zaposlovanje 
iz Porta in razne delavnice. Obiskali smo tudi nekaj podjetij, 
npr. Unicer (proizvajalec piva Super Bock ter brezalkoholnih 
pijač), podjetje Sandeman (proizvajalec portovca) in pa CEiiA 
– Center za odličnost in inovativnost v avtomobilski industriji. 
Seveda smo obiskali tudi glavne znamenitosti Porta, ki nas 
je očaral, in pa mestece Guimarães, za katerega pravijo, da je 
zibelka Portugalske. 
Drugo projektno srečanje je bilo v Antaliji v Turčiji od 6. 
do 13. aprila 2016. Delovne teme srečanja so bile iskanje 
zaposlitve, kako napisati dober življenjepis in prijavo za delo, 

kako narediti dober vtis na razgovoru za 
službo, rasizem na trgu dela ipd. Dijaki 
iz vseh partnerskih držav so najprej 
predstavili svoja dognanja v zvezi z 
učinkovitim iskanjem zaposlitve in 
problem rasizma v svojem okolju, nato 
pa so sledili razgovor in primerjave. 
Naši dijaki so predstavili tudi kratek 
�ilm o tem, kako se ni priporočljivo 
obnašati na razgovoru za službo. Vsi 
udeleženci projekta so bili zelo aktivni 
tudi v delavnicah, igrah vlog in drugih 
socialnih igrah. Turki so se izkazali 
kot izredni gostitelji in nam razkazali 
poglavitne znamenitosti v Antaliji, 
obiskali pa smo tudi rimsko mesto 
Myra, najbolj poznano po grobnicah, 
vklesanih v kamen, goro Olimp in druge 
nepozabne kraje.
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PRAKTIČNO USPOSABLJANJE V TUJINI

Šola se je v šolskem letu 2013/2014 vključila v projekt LEONARDO DA VINCI, v okviru katerega so se dijaki 
praktično usposabljali v tujini. Oktobra 2013 je bila prva skupina dijakov programa Ekonomski tehnik v 
Leipzigu v Nemčiji, kjer je oblikovala turistični vodnik za tuje študente. 

S šolskim letom 2015/2016 smo se vključili v nov projekt ERASMUS+ KA1, ki je prav tako namenjen 
usposabljanju dijakov v tujini. Prva skupina dijakov je tritedensko prakso opravljala v različnih podjetjih na 
Severnem Irskem, v mestu Derry. Druga skupina dijakov – gimnazijci in ekonomski tehniki pa je poglobila 
svoja znanja na področju spletnega trženja na tritedenski praksi v mestu Puerto de La Cruz na Teneri�ih. 
V naslednjem šolskem letu načrtujemo, poleg že omenjenih držav, obiskati še Malto.

Naslednje šolsko leto 2014/2015 
je skupina ekonomskih tehnikov 
pridobivala izkušnje v različnih muzejih 
v Lizboni na Portugalskem, dijak smeri 
Trgovec pa v trgovini. 
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ŠVEDSKA

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper 
od leta 2010 sodeluje v dijaški izmenjavi 
s srednjo šolo Rudbeckianska Gymnasiet 
iz mesta Västerås na Švedskem. Projekt 
se imenuje Spoznajmo se, vanj pa se 
vsako leto vključi nova skupina dijakov, 
ki septembra gostijo švedske vrstnike, 
spomladi pa jih obiščejo na Švedskem. 
V času bivanja v Sloveniji so švedski 
dijaki gostje družin naših dijakov, kakor 
je običajno pri vseh dijaških izmenjavah. 
V času pouka in nekajkrat tudi popoldne 
se udeležijo skupnih dejavnosti z našimi 
dijaki in učitelji. Nekatere potekajo na 
šoli, druge pa organiziramo v obliki 
ekskurzij in strokovnih ogledov. Pri 
pouku gostje predstavijo svojo državo 
in šolo ter aktivno sodelujejo pri urah 
slovenskega, italijanskega in angleškega 
jezika. Poleg šolskega utripa švedskim 
gostom razkažemo nekaj zgodovinsko-
kulturnih znamenitosti in naravnih lepot 
Slovenije, kot so npr. Sečoveljske soline 
in Postojnska jama ter jih popeljemo na 
ogled Kopra, Pirana in Ljubljane ter jim 
omogočimo strokovno vodene oglede 
lokalnih podjetih oz. ustanov, kot so 
npr.: Pretorska palača, kjer jih sprejme 
in pozdravi predstavnik MOK, Luka 
Koper, Vinakoper, Pokrajinski muzej, 
Primorske novice, Radio Capris idr.
Vsako leto v aprilu dijaki SEPŠ obiščejo 
nove prijatelje v Västeråsu in z njimi 
preživijo »švedski teden«. 

Vživijo se v drugo kulturo in predstavijo svojo. Poleg ekskurzij 
v nekaj pomembnih švedskih krajev, ki jih za nas organizirajo 
švedski gostitelji, smo v zadnjih dveh izmenjavah »skočili« še 
na Finsko in si ogledali glavno mesto.
Za dijake SEPŠ je sodelovanje v projektu Spoznajmo se 
nepozabna in koristna izkušnja, saj se spoprijateljijo s 
švedskimi vrstniki in z njimi aktivno preživijo dva tedna, enega 
v Sloveniji in drugega na Švedskem, poleg tega pa spoznajo 
nekoliko drugačen šolski sistem in način življenja. Dodana 
vrednost  izmenjave je sporazumevanje v angleškem jeziku in z 
zadovoljstvom ugotavljamo, da jo naši dijaki dobro uporabljajo 
v pogovorih o različnih temah. 
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OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV

V šolskem letu 2010/11 so se naši učitelji angleščine pridružili 
projektu OBOGATENO UČENJE TUJIH JEZIKOV 1, ki ga je 
vodila gospa Katja Pavlič Škerjanc z Zavoda RS za šolstvo. Naša 
šola je v projektu sodelovala kot partnerska šola, na šolski 
ravni pa ga je vodila Nataša Jerman. 
Cilj projekta je bil spodbujanje avtentičnosti komunikacije v 
tujih jezikih, medkulturno ozaveščanje in razvijanje strokovne 
pismenosti. Učitelji tujih jezikov in drugih predmetov so se 
usposabljali za poučevanje jezikov na dinamičen in inovativen 
način, predvsem s povezovanjem v medkulturne poučevalne 
time in v sodelovanju s tujimi učitelji – naravnimi govorci.

V okviru projekta nas je enkrat na 
teden obiskal tuji učitelj angleščine ter 
v sodelovanju s slovenskim učiteljem 
angleščine izvajal pouk angleščine, 
občasno pa sodeloval tudi z drugimi 
učitelji ter pomagal pri izvedbi 
medpredmetnih povezav. V šolskem letu 
2010/11 je z nami delal Chris Bishop iz 
Avstralije, v šolskem letu 2011/12 pa je 
bila naša sodelavka Ana Lazić, ki je živela 
in študirala v ZDA. Oba sta občutno 
popestrila pouk angleščine z novimi 
idejami in pristopi, s svojimi drugačnimi 
izkušnjami ter s svojo osebnostjo.  
Sodelovanje v projektu OBOGATENO 
UČENJE TUJIH JEZIKOV 2 smo kot 
pridružena šola nadaljevali tudi v š. l. 
2012/13, in sicer s prioritetnim ciljem 
posodobitve načinov poučevanja tako 
jezikov kot nejezikovnih predmetov v 
tujih jezikih ter razvijanja strokovne 
pismenosti v slovenskem in tujih jezikih. 
V šolskem timu je aktivno sodelovalo 
pet učiteljev različnih predmetov, 
koordinirala pa ga je Sonja Šuligoj.

PROMOCIJA ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA 

Zdravje je naše največje bogastvo, zato tudi na šoli dijake spodbujamo k zdravemu življenjskemu slogu in 
jih osveščamo o nevarnostih škodljivih razvad.

PROJEKT MOJE ZDRAVJE, MOJA SKRB, EDUKACIJA SAMOPREGLEDOVANJA DOJK IN MOD

Na začetku prejšnjega desetletja je učiteljica Elda Šik Baruca, 
članica Obalnega društva za boj proti raku, v sodelovanju s 
Splošno bolnišnico Izola, na šoli začela izvajati projekt DIJAK 
DIJAKU PROTI RAKU. Pobudi so po našem vzoru sledile tudi 
druge šole po Sloveniji. Cilj projekta je mlade poučiti o pomenu 
zgodnjega odkrivanja raka, tudi s samopregledovanjem. 
Osredotočili smo se na raka dojk in mod, letos pa bomo 
dejavnost razširili še na rak kože.
Dijake in dijakinje »poučevalce« sta najprej teoretično 
izobraževali in učili samopregledovanja zdravnici iz SB Izola, 
dr. Jadranka Vrh Jermančič in dr. Janja Zver Skomina, pred tremi 
leti pa je delo in koordinacijo dr. Vrhove prevzel dr. Andrej 
Coer. Dijaki in dijakinje »poučevalci« nato v šoli izobražujejo 
vrstnike in vrstnice, dekleta poučujejo dekleta o raku na dojkah, 
fantje pa fante o raku na modih. Opazili smo, da se mladi o teh 
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občutljivih temah veliko bolj sproščeno pogovarjajo s svojimi vrstniki kot z odraslimi. Na delavnicah vadijo 
pregled dojk in mod na silikonskih modelih, ki nam jih v ta namen posodi SB Izola.
V zadnjih letih je mentor projekta Robi Počkaj, ki bo tudi v prihodnje vodil skupine dijakov »poučevalcev« 
z namenom osveščanja in izobraževanja mladih o pomenu samopregledovanja dojk in mod, saj je rak v 
svetu in pri nas v porastu, s samopregledovanjem pa lahko pripomoremo k zgodnjemu odkrivanju in boljši 
prognozi pri zdravljenju te nevarne bolezni. 

ZDRAV DIH ZA NAVDIH

Pod mentorstvom Elde Šik Baruca smo sodelovali v projektu 
ZDRAV DIH ZA NAVDIH in se udeležili državnega tekmovanja, 
ki ga vsako leto razpiše Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije. Cilj projekta je boljše poznavanje dihal in bolezni 
dihal med mladimi, vpliv onesnaževanja na dihala, še zlasti pa 
preventiva in ohranjanje zdravja dihal ter izogibanje škodljivim 
navadam kot je kajenje. 

DROGE? NE, HVALA.

Na šoli se zavedamo, kako nevarno je 
uživanje drog in kako pomembno je 
mlade spodbujati, naj se jim izogibajo . V 
okviru projekta DROGE? NE, HVALA. so 
naši dijaki z mentorico Eldo Šik Baruca 
v šolski knjižnici pripravili razstavo, ki 
so si jo ogledali tudi zunanji obiskovalci.

PREDAVANJA, DELAVNICE

Z namenom osveščanja in izobraževanja dijakov o pomembnih temah, povezanih z zdravjem, SEPŠ 
uspešno sodeluje z Zdravstvenim domom Koper. V okviru projektov, oblikovanih na državni ravni, gospa 
Olivera Bošnjak iz ZD Koper na šoli izvaja predavanja in delavnice o kontracepciji, kajenju, krepitvi mišic 
medeničnega dna ipd. 

PROJEKT SEYLE

Šola je sodelovala tudi v projektu SEYLE – Reševanje in opolnomočenje mladih življenj v Evropi: Promocija 
zdravja preko preprečevanja tveganega in samouničevalnega vedenja. 
SEYLE je s strani EU podprt raziskovalni projekt, ki poteka v 12-ih evropskih državah. Usmerjen je v 
izboljšanje zdravja mladostnikov na osnovi zniževanja tveganega in samomorilnega vedenja. Dijaki in 
zaposleni na šoli smo izpolnjevali vprašalnike in se izobraževali s pomočjo plakatov ter vizitk, na katerih so 
bile zapisane informacije v zvezi z duševnim zdravjem in iskanjem pomoči ter kontaktni naslovi, kjer lahko 
mladi najdejo pomoč. Koordinatorica projekta na šoli je bila Nataša Jerman.

Sonja Šuligoj
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Tiste lepe besede ...
Šolska knjižnica, ki predstavlja informacijsko in kulturno središče šole, podpira in bogati vzgojno-
izobraževalno delo na šoli. Dijake in zaposlene oskrbuje s približno 16 000 enotami knjižničnega gradiva. 
Poleg prostora s knjigami se v knjižnici nahajata še čitalnica s štiridesetimi sedeži, kjer se dijaki lahko družijo 
med prostimi urami, se učijo in delajo domače naloge, in računalniški kotiček, kjer imajo dijaki dostop do 
internetnega gradiva.
Knjižnica je pridružena članica sistema COBISS, s čimer je omogočena hitrejša obdelava podatkov in iskanje 
informacij. Vse gradivo je urejeno po načelih UDK-a sistema, tako da si dijaki lahko sami poiščejo želeno 
knjigo.

Knjižničarki poleg internega strokovnega in bibliotekarskega 
dela (nabava in obdelava knjižničnega gradiva, vodenje 
statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji, skrb 
za razvoj računalniškega knjižnično informacijskega sistema 
na šoli, skrb za nadaljnji razvoj šolske knjižnice …) aktivno 
sodelujeta z učitelji in strokovnimi aktivi (dogovarjanje o 
izboru ustreznih informacijskih virov, posvetovanje o nakupu 
novosti za knjižnico, seznanjanje sodelavcev z novostmi v 
šolski knjižnici, sodelovanje pri organizaciji in predstavitvah 
projektov, ki jih pripravijo dijaki pod mentorstvom učiteljev …)
Knjižničarki izvajata bibliopedagoško delo z oddelki in 
razredi, in sicer dijakom 1. letnikov predstavita delovanje 

knjižnice, v delavnicah pa dijaki sami 
iščejo gradivo med knjižnimi policami, 
spoznavajo referenčno literaturo, 
tiskane in netiskane vire ter uporabnost 
informacijske tehnologije. V sklopu 
projekta »Rastem s knjigo« organizirata 
za dijake obisk v Osrednji knjižnici 
Srečka Vilharja v Kopru.
Dijaki višjih letnikov si lahko v knjižnici 
poiščejo literaturo o nadaljnjem študiju, 
predvsem o pogojih vpisa doma in v 
tujini, o visokošolskem in višješolskem 
študiju. 

Za poklicno usmerjanje ima knjižnica 2 računalniška programa, in sicer Kam in Kako ter Test študijskih 
interesov (TŠI), ki jim omogoča izpis osebnega pro�ila interesov.
V šolskem letu 2009/10 je knjižničarko Marino Žigon nadomestila Marija Šturm Zankolič, knjižničarko 
Veroniko Dečko pa v šolskem letu 2011/12 Irena Oblak Galjanič. 
Julija 2012 so v knjižnici na spominski slovesnosti predstavili bogato zapuščino knjig učitelja Cirila Kovača 
širši javnosti. Knjige so dobile svoje mesto v knjižnici in so namenjene tudi izposoji. 
V knjižnici so se dijaki januarja 2015 srečali z nenavadno voljo do aktivnega življenja, ki jo pooseblja Andrej 
Pegan, žrtev hude prometne nesreče. 
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V letih od 2005 do 2015 je šolska 
knjižnica sodelovala na informativnih 
dnevih šole, dnevih odprtih vrat, 
projektnih dnevih in ne nazadnje 
organizirala, v sodelovanju z aktivom 
slovenistov, srečanja z literarnimi 
ustvarjalci. 
Do leta 2015 so šolsko knjižnico obiskali 
še naslednji literarni ustvarjalci: Feri 
Lainšček, Milan Dekleva, Aleš Šteger, 
Nejc Gazvoda, Vanja Pegan, Boris Pahor, 
Aljoša Harlamov, Goran Vojnovič, Erik 
Sancin, Esad Babačić. 
V knjižnici so potekala tudi številna 
strokovna predavanja, kjer smo gostili 
gospodarstvenike, predstavnike EU, 
zdravstvene delavce, raziskovalce, 
zgodovinarje, etnologe, publiciste, 
igralce, režiserje … V teh desetih letih 
so nas obiskali Alberto Pucer, Marija 
Popovič, ing. Tadej Gruden, Vera Pejović, 
Ivo Boscarol, dr. Veronika Trdan, Meta 
Krese, Samo Lubej, dr. Jože Pirjevec, 
dr. Jadranka Vrh in dr. Janja Zver, Irena 
Kranjc, Lara Jankovič, Branko Kraljevič, 
Nives Kepic, Nadja Mirnik, Matej 
Sedmak …

Irena Oblak Galjanič
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Dolga je pot od zamisli do izraza

Pred natanko štirimi leti sem se na pobudo sodelavke Senije Smajlagić, članice državne tekmovalne komisije 
novega tekmovanja iz znanja slovenščine za osnovnošolce in srednješolce Slovenščina ima dolg jezik v 
organizaciji Slavističnega društva Slovenije, sekcija Znanost mladini, odločila, da se z dijaki drugega letnika 
Ekonomske gimnazije preizkusim v izdelavi kratkega �ilma po literarni predlogi. Čeprav se tistega leta 
nisem udeležila izobraževanja za mentorje, sem se s kančkom strahu in malo naivnosti odločila za novo 
tekmovanje v dobri veri, da bodo dijaki izvrstno obvladovali uporabo sodobnih naprav pri snemanju �ilma, 
montaži kadrov, vstavljanju zvoka, pri pisanju scenarija, izbiri scene ter igralcev pa naj ne bi imeli večjih 
težav. Pa se je zataknilo že pri izbiri literarne predloge, ki naj bi jo prenesli na �ilm. Z dijaki smo se večkrat 
dobivali, pregledali vsa literarna dela v učnem načrtu za 1. in 2. letnik ter se končno odločili. Izbrali smo 
Maupassantovo novelo Nakit, saj se nam je zdela najlažja za aktualizacijo, si razdelili delo v skupini petih 
dijakov in v 14 dnevih je gimnazijka Pia Ban napisala scenarij. Mislila sem, da bo nato snemanje kar samo 
steklo, pa ni bilo tako lahko. Z dijaki smo morali zaradi njihovih izvenšolskih dejavnosti večkrat prestavljali 
ure snemanja, dva popoldneva sem jih celo zaman čakala, a smo na koncu le posneli �ilm in ga nato zelo hitro 
tudi zmontirali. Večino prizorov smo posneli kar v šoli, čeprav bi jih po literarni predlogi morali drugje, pa 
nam zaradi časovne stiske pred oddajo �ilma tega ni uspelo narediti. Za naš prvi �ilm smo v šolskem letu 
2012/2013 prejeli srebrno nagrado.

V šolskem letu 2013/2014 sem se dela lotila drugače. Najprej sem se udeležila izobraževanja za mentorje, 
na katerem so nas z osnovami �ilmskega jezika, oznako literarnih oseb in s plastmi govorjene besede 
seznanjali velika imena, kot so režiser Miha Hočevar, Matevž Luzar, red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, Nataša 
Kunc Lorenzutti in drugi. Ideja za �ilm se mi je porodila med samo uro slovenščine v 2. b razredu, program 
ekonomski tehnik, ko smo obravnavali Cervantesov roman Veleumni plemič don Kihot iz Manče. Ko smo z 
dijaki skupaj skušali aktualizirati sporočilo Don Kihota, smo med drugim ugotovili, da človek ne sme živeti v 
preteklosti oziroma se togo držati preživelih vrednot. Takrat se je seveda oglasil »naš veleumni dijak« Gregor 

Gulič, ki ga močno zanima preteklost 
Jugoslavije, čas 2. svetovne vojne, Tito 
… in nas je vedno zalagal s »parolami« 
tistega časa. Nastala je zamisel za naš 
drugi �ilm RAČUNAJTE NA NAS, ki je 
prejel 1. mesto v kategoriji strokovnih 
šol z obrazložitvijo državne tekmovalne 
komisije: »Avtorji �ilma Računajte na nas 
nam obudijo spomin na pretekle čase, ki so 
danes ožigosani kot napačni. Kdor se temu 
diktatu ne vda, je Don Kihot današnjega 
časa. Zabavno in pogumno, obenem pa 
da gledalcu misliti. Nekaj zanimivih 
igralskih prispevkov, za dijaške razmere 
zelo dinamično, bogato in �ilmično.« Ko 
smo izvedeli za rezultate državnega 
tekmovanja, smo bili vsi nastopajoči v 
�ilmu navdušeni, zato smo se odločili, 
da bomo na svečano podelitev priznanj 
z regijskega in državnega tekmovanja 
odšli: mentorica Mojca Butinar Mužina, 
Breda Švara, ki je v �ilmu prepričljivo 
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odigrala ravnateljico, ves 2. b ET, ki je 
igral v posameznih prizorih, ter njihova 
razredničarka Doris Hrvatin. Dan smo 
seveda združili s strokovnim ogledom 
Ljubljane, se pred samo razglasitvijo 
oblekli v zelene majčke SEPŠ, saj smo 
ponosno predstavljali ne samo naš �ilm, 
ampak tudi našo šolo. Tistega dne smo 
res visoko poleteli.
Čarobnost uspeha smo začutili še 
enkrat, saj smo �ilm prijavili še na 
majski srednješolski mladinski �ilmski 
festival VIDEOMANIJA, ki poteka pod 
pokroviteljstvom MIZŠ in Zavoda RS 
za šolstvo, in prejeli posebno nagrado 
»Ne me sekirat« z obrazložitvijo: 
»Računajte na nas je zabaven, lahkoten 
a prepričljiv obračun z jugonostalgijo. 
Glede na to da so se zadnji nekdanji Titovi 
pionirji rodili v začetku osemdesetih 
let prejšnjega stoletja, generacije 
današnjih srednješolcev pa poznajo Tita 
in Jugoslavijo predvsem iz zgodovinskih 
učbenikov, nas je izbor teme presenetil. 
Dobra ideja, dramaturgija, odlična igra 
glavnih igralcev in učinkovita režija so 
nas prepričale do te mere, da člani žirije 
skoraj ne zamerimo �ilmu tehničnih 
pomanjkljivosti.«

V letošnjem šolskem letu pa me je presenetila želja dijakov iz 1. 
in 2. letnika, ki so se prvič kar sami prijavili k snemanju �ilma, 
tako da sem se jim z veseljem odzvala. Film NAJDENA smo 
posneli po literarni predlogi Prilika o izgubljenem sinu in zanj 
prejeli srebrno priznanje, �ilm Sam sebi po literarni predlogi 
pesmi Sam sebi Giacoma Leopardija pa je prejel posebno 
priznanje v kategoriji gimnazije (1. in 2. letnik). Mislim, da je 
smisel tekmovanja Slovenščina ima dolg jezik uresničen že v 
samem procesu ustvarjanja �ilma, saj se dijaki sami poglabljajo 
v izbrano literarno predlogo, jo skušajo poustvariti v �ilmu, 
iščejo vzporednice literarnega besedila z njihovim časom, 
pišejo scenarij, igrajo, se odločajo za glasbeno kuliso in tako 
razvijajo bralno, pisno ter govorno zmožnost ter se pripravljajo 
na javno nastopanje. Meni najljubše je poleg usmerjanja 
njihovih idej seveda skupinsko delo, medgeneracijsko 
sodelovanje dijakov in odraslih, snemanje na terenu, kjer se 
veliko nasmejimo in uživamo. In če smo po montaži kadrov 
s svojim �ilmom zadovoljni, je to že veliko zadoščenje za naš 
trud. Na tekmovanju pa ne moremo vedno biti prvi, radi pa 
delamo in sodelujemo.
Na svidenje na �ilmskem platnu!

Mojca Butinar Mužina
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Gledališče nam pove vse

Naš prvi korak v gledališke predstave smo naredili leta 2012, ko nas je v. d. ravnateljica Branka Žerjal prosila, 
če bo aktiv slovenistov obeležil Prešernov dan s kratko kulturno prireditvijo. Prvo vprašanje je seveda bilo, 
kako se »kulture z našimi dijaki« sploh lotiti. Po nasvetu mentorice Dijaške skupnosti sem najprej sklicala 
sestanek predstavnikov dijakov in jih prosila za prostovoljce: pevce, plesalke, gledališke igralce, recitatorje, 
ustvarjalce … Na prvi sestanek jih je prišlo približno 20. Na drugi že manj, na tretjem nas je bilo še 11 ‒ 
najboljših, najpogumnejših ali knjižno rečeno smelih. Strnili smo glave in se vprašali, kako bi se Prešernu 
poklonili na drugačen, netradicionalen način. In smo se: prireditev smo naslovili Prešernikovanje – rokovanje 
s Prešernom. Novinarka Daša Mačkić nam je najprej obudila znana dejstva o Francetu Prešernu, potem pa 
se odpravila na teren in nam predstavila posnetke intervjujev z znanimi in manj znanimi Slovenci ter tujci, v 
katerih jih je vprašala, kaj vedo o Francetu Prešernu. Pogovarjala se je z upokojenci, s takratnim mandatarjem 
slovenske vlade pred parlamentom, Janezom Janšo, v katerega se je prelevil Gregor Gulič. Srečala se je tudi 
s šefom sicilijanske ma�ije, Don Corleonom – Gregorjem Guličem. Med posnetimi prispevki novinarke smo 
vpletli recitacijo predelave Prešernovega Krsta pri Savici Anje Starc, ki je že v osnovni šoli napisala Krst pri 
omari. Učitelj telovadbe, Jožef Bole, je recitiral Urško Andreja Rozmana Roze, Jakob Sever in Valeri Furlanič 
sta odpela nežno balado, ob petju Tine Peroša je Kaja Simčič zaplesala s trakovi. Nismo pozabili niti na 
Gostilno pri Muju, kjer naj bi se svoj čas ustavil tudi Prešeren. Gostilničarja Benjamin Dedić in Emir Glavaš 
sta se v svojem južnoslovanskem slogu »pohecala« iz svojih spominov na mladega Prešerna. Kljub temu, da 
še nismo imeli dveh velikih zvočnikov, velikega belega platna, naglavnih mikrofonov, da so se tistega dne vsi 
dijaki zbrali v atriju šole in je bilo razumljivo zelo bučno, smo »zažgali« ‒ veseli, da se je kultura naselila med 
nas.
Leta 2013 sva se z učiteljico strokovnih predmetov, Tanjo Skok, odločili za uvodni skeč na informativnem 
dnevu z naslovom Intervju za organizatorja žurov, na katerem so dijaki na smešen način predstavili netipična 
vprašanja kadrovske službe, zaspanega Marčija, ki še zdaleč ni ustrezal pogojem organizatorja žurov. Na 
pomoč pa mu priskoči njegovo dekle, sicer tajnica direktorja, ki s svojimi ženskimi čari prepriča direktorja, 
da na koncu vzame ravno Marčija na novo delovno mesto. Skeč se je povezoval z delom v učnem podjetju in 
z ustanovitvijo šolskega podjetja Organizatorja žurov, tako da smo se medpredmetno povezali. 

Za Dan odprtih vrat je bila leta 2014/2015 izbrana kot 
povezovalna tema vseh aktivov na šoli tema denar. S slovenistko 
Bredo Švara sva se dogovorili za skeč DENAR IN LITERATI. 
Breda je poiskala odlomke iz del Primoža Trubarja, Franceta 
Prešerna, Ivana Cankarja ter Srečka Kosovela, v katerih je 
govora o denarju. Sama sem napisala tekst in scenarij, po 
katerem so se literati srečali v šoli in se seveda prepirali o svoji 
upodobljeni podobi na evrih, slovenskih tolarjih, slovenski lipi, 
le Kosovel je zamišljen ob oknu pisal pesmi, dokler v razred 
ne privihra njihova učiteljica, ki jih sprašuje po vlogi denarja v 
življenju … Vsak izmed štirih pa razmišlja drugače. Dijaki, ki sva 
jih z Bredo izbrali, so se z navdušenjem lotili vaj, med katerimi 
smo se spontano odločali o interpretaciji teksta, o položajih, 
rekvizitih, oblekah … in se vedno, kljub medsebojnim kritikam, 
do solz nasmejali. Na premieri pa to odlično in profesionalno 
odigrali. Skeč Denar in literati smo lani odigrali še dvakrat: 
na kulturnem dnevu in na državnem tekmovanju iz statistike, 
poslovne matematike ter računovodstva, ki ga je organizirala 
SEPŠ.
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V letošnjem šolskem letu, letu 2015/2016, je bila kot rdeča nit dneva odprtih vrat izbrana tema podjetništva. 
Spet smo si slavistke belile glavo in jo pobelile s skečem ČIPOLINA KRISTALINA. Igralcev za ta skeč prvič ni 
bilo težko dobiti, saj so se gimnazijci 1. letnika kar trli za nastop, njihova razredničarka, Breda Švara, pa jih je 
pri tem spodbujala. Čipolina kristalina predstavlja tipično družino z dvema otrokoma. Peter je zgleden otrok, 
priden tako v glasbeni šoli kot tudi v šoli, prijazen, delaven … Gašper pa je uspešen jadralec, v šoli pa vsako 
leto bolj popušča. Njegova mama, Breda, se ravno vrne z govorilnih ur in se prereka z možem Gregorjem o 
tem, da bi bilo bolje, če Gašper opusti treninge jadranja, dokler ne popravi ocen v šoli. Mož ji skuša najprej 
nasprotovati, potem pa skuša najti dogovor z masiranjem in pitjem piva. Pa to ni dovolj. Ko se domov vrne 
še Gašper, se začne vsem znana scena: prepiranje med očetom, mamo in sinom. Po prepiru Gašper v svoji 
sobi pokliče k sebi svoje sošolce in sošolko, v katero je zagledan. Vsi mu skušajo pomagati, saj želi staršem 
dokazati, da je nekaj vreden. Skupaj se spomnijo, da bi lahko ustvarili čipolino kristalino, pametni obesek s 
swarovskim kristalom ali biserom, ki se bo pritrdil k uram, zapestnicam, verižicam, ključem, škatlici z zdravili 
in če uporabnik ta predmet izgubi, ga bo s pomočjo pametnega telefona z lahkoto našel. Na spletnem portalu 
Kickstarter bi v nekaj tednih zbrali potrebnih 15.000 ameriških dolarjev za zagon množične proizvodnje 
čipolin, prostore za podjetje pa bi imeli kar pri Gašperjevem očetu. Čez nekaj tednov se to tudi uresniči, 
starša sta srečna, ponosna na svojega sina. 

Med vajami smo skeču dodali živo glasbo, Timotej Majer in 
Zina Ban, sta se nekaterih glasbenih spremljav sama spomnila, 
nekatere pa smo izbrali čisto spontano med vajami. Igro smo 
odigrali na pravem dvignjenem odru, poskrbeli za sceno 
‒ dnevne sobe, ki smo jo našli kar na šoli, saj imamo tudi 
naslonjače, mizico, obešalnik … Med samo predstavo tako na 
dnevu odprtih vrat kot tudi na kulturnem dnevu sem opazovala 
gledalce, osnovnošolske učence ter dijake in zadovoljno 
ugotovila, da prav uživajo v gledanju svojih sovrstnikov, ki 
zmerom znova odgovorno odigrajo, zapojejo, zaplešejo na 
odru. Vredno je videti in uživati v predstavi, še lepše pa je 
prisostvovati pri samem procesu ustvarjanja in nastajanja igre 
z dijaki in sodelavci.

Mojca Butinar Mužina
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Iz veselja do dela in življenja, iz veselja svobodnih ljudi

S šolskim letom 2012/2013 je proslavljanje (s šolsko 
prireditvijo) treh slovenskih državnih praznikov, povezanih 
z utemeljitvijo samostojne in neodvisne Republike Slovenije, 
postalo na srednjih šolah obvezno. Tako šola pripomore k 
razvijanju pozitivnega in spoštljivega odnosa dijakov do 
domovine oz. države. 
Organizacija šolske prireditve ob Dnevu samostojnosti in 
enotnosti (26. december) je na naši šoli dodeljena aktivu 
zgodovinarjev, ki jim pomaga aktiv slovenistov. Prireditvi, 
namenjeni Prešernovemu dnevu oz. slovenskemu kulturnemu 
prazniku (8. februar) in dnevu državnosti (25. junij), pa sta 
vsako leto v domeni aktiva slovenistov. Vsebina prireditev, ki 
jih realiziramo ob teh treh državnih praznikih, je naravnana 
tako, da začnejo dijaki razmišljati o svoji domovini oziroma 
državi, v kateri živijo, ji izrazijo spoštovanje, hkrati se o njej 
in o slovenski zgodovini ter kulturi tudi nekaj novega naučijo. 
S kulturnimi dnevi, ki jih organizira aktiv slovenistk, dijaki 
spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna 
področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter 
jih med seboj povezujejo. Razvijajo ustvarjalnost, sposobnost 
dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, 
doživljanje umetniške besede, barv, oblik, zvoka in giba. Kulturni 
dnevi vključujejo vsa jezikovno-umetnostna in družboslovna 
področja, posebej še področje kulture in medčloveških ter 
družbenih odnosov, slovenski jezik in književnost kot kulturo 

izražanja, utrjevanje zgodovinskega 
spomina in narodne identitete, 
glasbeno, gledališko in �ilmsko kulturo 
ter kulturo obnašanja in oblačenja. 
Dijaki so se v okviru kulturnih dni 
srečevali z umetniki, kulturnimi 
delavci, si ogledali zgodovinske kraje, 
kulturne spomenike ter naravne in 
kulturne znamenitosti, posebej rojstne 
kraje osrednjih slovenskih književnih, 
glasbenih in likovnih ustvarjalcev, vsako 
leto obiskali vsaj eno �ilmsko predstavo, 
si ogledali kulturno-umetniške 
ustanove (knjižnica, muzej, galerija). 
Aktiv slovenistk uspešno sodeluje z 
Gledališčem Koper, ki je s številom 
abonentov naše šole v zadnjih letih 
zadovoljno.
Gimnazijci 3. letnikov že nekaj let 
prirejajo Dunajski večer, s katerim 
obudijo spomin na ekskurzijo in jo 
predstavijo svojim staršem, sestram, 
bratom, učiteljem in ravnateljici. 
Pomagajo jim učitelji, ki so z njimi 
obiskali Dunaj, in slovenistke.
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Šola je zadnja tri leta v mesecu 
decembru na stežaj odprla svoja vrata 
vsem devetošolcem tako bližnje kot 
širše okolice. Na dnevu odprtih vrat 
sodelujejo vsi učitelji in veliko dijakov, 
ki z različnimi dejavnostmi bodočim 
dijakom prikažejo šolski utrip in jim 
tako pomagajo pri odločitvi, katero šolo 
izbrati. Podobne dejavnosti so prikazane 
tudi na informativnem dnevu.
Razredniki zaključnih letnikov vsako 
leto usmerjajo dijake pri organizaciji in 
izvedbi maturantskega plesa v mesecu 
marcu oz. aprilu in zaključne prireditve 
maturantov, ki se odvije konec meseca 
maja v Areni Boni�ika.

Med slovesne prireditve sodi tudi 
podelitev spričeval splošne in poklicne 
mature ter zaključnega izpita, ki jo 
pripravijo tajnice splošne in poklicne 
mature ter zaključnega izpita po objavi 
rezultatov na splošni maturi. 
Prireditve so na šoli postale stalnica. 
Zahtevajo sicer veliko priprav in 
sodelovanja med učitelji in dijaki, vendar 
je občutek po dobro opravljenem delu 
in pozitivnih odzivih vedno prijeten in 
hkrati dobra motivacija za še boljše in 
kvalitetnejše delo.

Breda Švara

Vsako leto se naši dijaki udeležijo komemoracije ob Dnevu spomina na padle borce (25. oktober) ob spominski 
plošči na Titovem trgu, ki jo organizira Občinsko združenje borcev za vrednote NOB v sodelovanju z dijaki 
koprskih srednjih šol. To je trenutek, ko se spomnijo na padle borce in žrtve za svobodo iz Kopra, Šalare, 
Semedele in Žusterne ter na padle prostovoljce mednarodnih brigad španske republikanske vojske.
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Po domovini in tujini iskal sem te 

Na šoli smo dijakom v minulih šolskih letih ponudili številne 
ekskurzije, na katerih so pridobivali nova spoznanja in 
nadgrajevali učno snov, ki so jo usvojili pri pouku. Šola 
organizira ekskurzije, ki so sestavni del programov, za katere 
izobražujemo, in nadstandardne ekskurzije.
Cilji in vsebine strokovnih ekskurzij so povezani z učnimi 
načrti predmetov in obveznimi interesnimi dejavnostmi 
oziroma obveznimi izbirnimi vsebinami. Predstavljajo obliko 
šolskega dela, ki omogoča dijakom aktivno učenje, primerjanje 
in povezovanje znanj, timsko delo, medpredmetne povezave, 
spoznavanje podjetij. Strokovne ekskurzije so vključene v letni 
delovni načrt in so v skladu s šolskim koledarjem. Večinoma so 
ekskurzije medpredmetne, saj omogočajo boljše razumevanje 
snovi, razgibajo pouk in so zanimivejše za dijake. Vsebinsko 
ekskurzije pripravljajo predmetni aktivi. 
Medpredmetne ekskurzije vključujejo postavljanje smiselnih 
in dobro opredeljenih ciljev, vse faze učnega procesa, tudi 
preverjanje in ocenjevanje znanja, in dobro izbrane in jasno 
opredeljene oblike sodelovanja učiteljev in predmetov. Naši 
dijaki so obiskali številne slovenske kraje in pokrajine (Novo 
mesto, Ajdovščina, Ljubljana, Vipavska dolina, Prekmurje, 
Kras, Sežana, Tomaj ...) in spoznavali njihove naravne in 
družbene značilnosti, ki so jih v poekskurzijskih dejavnostih 
tudi predstavili.
Nadstandardne ekskurzije, na katerih dijaki spoznavajo 
številne kraje in pokrajine v tujini, se izvajajo v času šolskih 
počitnic in ob koncu tedna. Načrt ekskurzij objavijo učitelji, ki 
jih pripravljajo, konec oktobra. Tako so se med prvomajskimi 
počitnicami dijaki udeležili ekskurzije v Amsterdam, nekateri 
pa so obiskali Strasbourg, saj je šola v sodelovanju z Evropskim 
parlamentom najbolj dejavne in ustvarjalne dijake nagradila 
z izletom v mesto, kjer je sedež Evropskega parlamenta. V 
zadnjih desetih letih so dijaki obiskali tudi Vinci, Piso, Firence, 
Milano (Expo), Trst z okolico (Primo Aroma), Sredipolje, Oglej, 
Gradež, München, Dachau, jezera na severu Italije, Würzburg, 
Dunaj ... 
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Za maturantsko ekskurzijo pravilnik 
o šolskem koledarju za srednje 
izobraževanje ne predvideva posebnih 
prostih dni. Dijaki tretjih letnikov 
se za maturantski izlet odločajo v 
času poletnih počitnic. Šola pomaga 
organizirati maturantski izlet tako, 
da predlaga dijakom agencije, ki so 
preverjene. Ekskurzije imajo dijaki radi, 
saj pomenijo odkrivanje tudi področij, 
ki niso opredeljena s programom, po 
katerem se izobražujejo, spoznavanje 
in razvijanje svojih talentov, so pa tudi 
oblika druženja in spoznavanja sošolcev, 
za katero med šolskim letom ni vedno 
dovolj časa.

Breda Švara
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Ko ljudje in podobe spregovorijo

Med številnimi dejavnostmi, ki potekajo na naši šoli, so tudi razstavljanje, različne delavnice 
in dobrodelne oz. humanitarne akcije. Tako delavnice kot razstave, ki se med seboj tematsko 
razlikujejo, izvajajo in oblikujejo sami dijaki pod vodstvom učiteljev – mentorjev ob različnih 
priložnostih. Dolgoročni cilj takšne vzgoje je razvijanje samostojnih, kritičnih posameznikov, ki se v 
vsaki življenjski situaciji lahko oprejo na svoje znanje. Dijaki se znajo in zmorejo približati drugemu, 
zmorejo z njim sodelovati in iskati zadovoljitev individualnih in skupnih potreb. Najpomembnejša 
in najmočnejša pa so spoznanja posameznika, ko se preko lastnega truda in lastnega spoznanja 
dokoplje do novih znanj, potrebnih v življenju. 
V desetih letih so se na šoli zvrstile številne razstave, ki so jih naredili dijaki s pomočjo mentorjev 
iz različnih aktivov.

Aktiv naravoslovja je pripravil 
razstavo o oljkarstvu, razstavo 
ob dnevu parkov in razstavo ob 
svetovnem dnevu sonca, o nevarnosti 
UV žarkov in ustrezni zaščiti.
Aktiv zgodovinarjev je pripravil 
dve razstavi na temo denarja, in 
sicer prvo ob uvedbi evra, drugo 
pa v okviru informativnega dneva z 
naslovom Denar: včeraj, danes, jutri.

Knjižničarki sta leta 2008 ob petstoti 
obletnici Trubarjevega rojstva 
naredili razstavo, posvečeno očetu 
slovenskega jezika.
Aprila 2009 je knjižnica pripravila 
obsežen projekt Pozdrav iz 
Makedonije, ki je zajemal razstavo 
o Makedoniji in literarno srečanje 
Besede sonca, na katerem so se 
predstavili makedonski pesniki: 
Vanja Izova Veleva, Violeta Tančeva 
Zlateva, Borče Panov in Kire 
Nedelkovski. 
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V šolski knjižnici je leta 2012 svoje slike razstavljala dijakinja 4. letnika Katja Gašperut, ki jo je za 
slikanje navdušil njen oče, slikar Vojko Gašperut. Samo Štemberger, učitelj umetnostne vzgoje, je 
ob tej priložnosti zapisal:
 » … Katja v svojih delih potrjuje znano pravilo, da dobro vsebino lahko zastopa in predstavlja le 
izpiljena, dodelana forma, in sicer tudi v mejnih primerih abstrakcije … Slikarstvo je, kot pravi, ne 
zanima profesionalno v smislu poklicne usmeritve, bo pa skoraj gotovo tako ali drugače stalnica 
njenega življenja. Zanimivo bi bilo predvideti naslednje korake v ustvarjalnem razvoju, čeprav bi glede 
na domače «zaledje« lahko tvegali nekaj ugibanj. Bo to krajina, veduta, portret, morda (zakaj ne?) 
abstrakcija …? Ne glede na vse možne odgovore pa lahko ta trenutek iskreno uživamo v njeni razstavi, 
ki je vsekakor vredna ogleda …«

Na svetovni dan nenasilja (2. 
oktober) sta dijakinji 2. letnika 
ekonomskega programa pod 
mentorstvom Irene Spacal pripravili 
v avli šole razstavo, na kateri sta 
predstavili Nobelove nagrajence za 
mir, misli o miru, kodeks nenasilnega 
obnašanja, zaprisego o izbiri 
nenasilja, opredelitve ne/nasilje, da 
bi spodbudili sošolke in sošolce k 
razmisleku o pomenu prizadevanja 
mladostnika za dosego miru v 
medsebojnih odnosih in v družbi. 

Dijaki so pod mentorstvom Slavice Pribac in Irene Spacal naredili razstavo Mednarodni dan boja proti nasilju 
nad ženskami.
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Vsako leto mentorica Verka Isovska z dijaki pripravi razstavo ob Evropskem dnevu jezikov (26. 
september), dijaki 4. letnika Ekonomske gimnazije z mentorico Sonjo Šuligoj so leta 2014 ob tem 
dogodku naredili anketo o znanju jezikov med dijaki šole, o njihovem maternem jeziku, jeziku 
okolja in tujih jezikih, o pomenu in načinu učenja jezikov. Izsledke raziskave so predstavili delovni 
skupini za inkluzijo iz Sveta Evrope, ki je obiskala šolo.
Na naši šoli že nekaj let obeležujemo 15. marec, svetovni dan varstva potrošnikov, saj menimo, 
da oblike varstva potrošnikov (pravno, ekonomsko, institucionalno) ne zaživijo, če za varstvo ne 
poskrbijo tudi potrošniki sami. Zato pa mora biti vsak potrošnik primerno izobražen, vzgojen in 
informiran s področja varstva potrošnikov. Dijakinje in dijake trgovskega in administrativnega 
programa mentorici Tanja Skok in Irena Spacal seznanjata z značilnostmi racionalnega, varčnega, 
zelenega, trajnostno naravnanega potrošnika. S plakati, brošurami, igrami na navedeno temo se 
predstavijo tudi ob dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu SEPŠ Koper.                                                       
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Zina Ban

Konec oktobra 2015 so se dijaki in dijakinje 2. letnika programa Administrator in Trgovec udeležili 
triurnih delavnic z naslovom Ženske upora (Women of resistence), ki jih je organiziralo kulturno-
izobraževalno društvo PINA. Društvo je vodilni partner mednarodnega projekta, ki temelji na zgodbi 
ženske Tržačanke, Marie Antoniette Moro, ki je med 2. svetovno vojno opravljala delo bolničarke na 
meji med Italijo in nekdanjo Jugoslavijo. 
Dijaki in dijakinje so se najprej razgibali z različnimi vajami/tehnikami teatra zatiranja in nato v 
delavnicah, razdeljeni na skupine, razmišljali o vrednotah, ki so ženske vodile k uporu; iskali in 
primerjali so oblike upiranja nekoč in danes ter njihove posledice. Naslikali so portret ženske – 
upornice in iskali odgovore na vprašanja, kdo je bila ta ženska, čemu se je upirala in za kakšno 
prihodnost se je borila. Delavnice so zaključili s pismom herojinji.

V okviru obveznih izbirnih vsebin 
imajo prvi letniki gimnazijcev 12-
urni foto tečaj, ki ga vodi Urška 
Tosolini in na katerem spoznajo 
osnove fotogra�iranja, kompozicije 
in uporabe programa Photo �ilter. 
Dijaki na zaključku tečaja oblikujejo 
svojo fotogra�ijo na razne teme.

Veronika Žarkovič
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Naši dijaki vsako leto pomagajo pri prodaji knjig knjigarni Libris v mesecu aprilu, ko poteka teden 
knjige oz. Slovenski dnevi knjige. V Librisu pravijo, da je za dijake tovrstno delo zelo pozitivna 
izkušnja, saj se seznanijo s tehnikami in načini prodaje in svetovanjem obiskovalcem.
Dijaki naše šole so se udeležili dobrodelne akcije - zbiranja plastičnih zamaškov. Zbirali so zamaške 
za Anžeta Pratnemerja, ki je leta 2009 doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je izgubil desno 
nogo, za Jureta Vatovca iz Krnic, ki je potreboval preureditev prostorov v svojem domu in invalidski 
voziček. Z zbiranjem denarja smo pomagali naši nekdanji dijakinji Sari Mavri, ki je potrebovala 
denar za možgansko operacijo v tujini. Pomagali so tudi ljudem, ki so jih prizadele poplave v Žireh 
in v Bosni. Župnišču Koper je šola darovala klopi in stole za učilnice, opremila je tudi pet učilnic 
osnovne šole v Cazinu v Bosni. 

Lahko smo ponosni, da so 
predstavniki dijaške skupnosti 
pod mentorstvom Senije Smajlagić 
pokazali veliko srce in čut za pomoč 
otrokom z dobrodelno akcijo v 
mesecu decembru 2012 »Izpolni mi 
željo 2013«. Naši dijaki so zbirali 
oblačila in denarne prispevke. 

V okviru projekta »Halo, si za to?« , ki ga organizirata Zveza prijateljev mladine in Zveza Rotary 
klubov, se je zbiranju odsluženih mobilnih telefonov pridružila tudi naša šola. Sredstva, zbrana s 
prodajo odsluženih telefonov in polnilcev, so namenjena otrokom iz šibkega socialnega okolja.

Najpogumnejši dijaki zaključnih 
letnikov se vsako leto udeležijo 
krvodajalske akcije na oddelku 
za transfuzijo Bolnišnice Izola in 
s tem pokažejo svojo solidarnost 
in nesebičnost pri zagotavljanju 
zadostne količine varne krvi. 

Irena Oblak Galjanič
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Imeti lastne cilje in iskati odličnost po svoji meri 

Vsako leto na šoli organiziramo šolska tekmovanja iz splošnih 
in strokovnih predmetov, s katerimi spodbujamo dijake k 
poglobljenemu spoznavanju in širjenju znanja iz teh predmetov. 
S tekmovanji odkrivamo in spodbujamo nadarjene dijake, ki 
se zanimajo za posamezno tekmovalno področje, hkrati pa so 
tekmovanja tudi priložnost za primerjanje lastnega znanja in 
rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja. 
Tako aktiv slovenistk pripravlja dijake za tekmovanje iz 
slovenščine za Cankarjevo priznanje in Slovenščina ima dolg 
jezik. Znanje angleščine lahko dijaki pokažejo na tekmovanju 
»Poliglot« IATEFL in na internem tekmovanju za bralno značko 
»Bralna značka« iz obstoječe literature. Pri italijanščini dijaki 
tekmujejo za bralno značko iz italijanskega jezika kot tujega 
jezika EPI letture in na državni ravni iz znanja italijanščine kot 
jezika okolja in tujega jezika. Dijaki tekmujejo tudi iz znanja 
matematike Matematični Kenguru, iz znanja geogra�ije in 
zgodovine. 

Posebej uspešni so naši dijaki na tekmovanjih, ki spodbujajo podjetnost mladih (tekmovanje iz poslovnih 
načrtov »Mladi podjetnik«, tekmovanje MOJE PODJETJE, tekmovanje prodajalcev v tehniki prodaje, 
tekmovanje POPRI – podjetje za prihodnost, mednarodni festival Več znanja za več turizma, Mednarodni 
sejem učnih podjetij v Celju).

Naši dijaki so velikokrat zasedli prva in 
druga mesta na državnih tekmovanjih iz 
gospodarskega poslovanja, hitrostnega 
prepisovanja besedil, računovodstva, 
poslovne matematike, statistike in 
ekonomije.

Posebnost pouka sociologije predstavlja 
raziskovalno delo, ki ga ovrednotijo 
na tekmovanjih raziskovalnih nalog 
na regijski ravni, najboljše naloge pa 
se uvrstijo na državno tekmovanje. V 
drugem krogu tekmovanja izberejo 
deset najboljših nalog, ki jih mladi 
raziskovalci predstavijo v Murski Soboti. 
V zadnjih desetih letih se je na državno 
tekmovanje mladih raziskovalcev 
uvrstilo osem raziskovalnih nalog iz 
predmetnega področja sociologije. 
Prejeli smo tako bronasta kot srebrna 
priznanja za naloge z zanimivimi 
naslovi, kot so Odnos mladih do hišnih 
ljubljenčkov – psov, Odnos mladih do 
abortusa, Stališča mladih do družinskega 

zakonika, Samomori in poskusi samomorov med mladimi ... 
Na šoli imamo tudi veliko dobrih športnikov, ki dosegajo odlične 
rezultate na športnih tekmovanjih in s tem promovirajo našo 
šolo. Odlične rezultate dosegajo tako posamezniki kot ekipe. 
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Dijaki SEPŠ Koper z veseljem in predanostjo sodelujejo na mnogih tekmovanjih. Z navdušenjem spremljamo 
njihove nastope, dosežke in uvrstitve, še posebej pa smo ponosni na vse tiste, ki v svojih prizadevanjih 
dosežejo najvišja mesta. 
Breda Švara
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Stremljenje k ravnovesju duha in telesa

Pri športni vzgoji učitelji posredujejo športno znanje, razvijajo 
gibalne sposobnosti in telesne značilnosti dijakov. S športno 
vzgojo želijo dijake motivirati, da bi se v življenju odločili za 
zdravo življenje. 
Poleg rednih ur športne vzgoje učitelji športne vzgoje 
organizirajo športne dneve, kjer vsak dijak lahko najde nekaj 
zase. Organizirajo pohod, hip hop, salso, tenis, lokostrelstvo, 
kolesarjenje, izlet v adrenalinski park, mali nogomet, kegljanje, 
bowling, drsanje in smučanje. 
Dijaška skupnost z mentorico Senijo Smajlagić organizira tudi 
nogometno šolsko ligo, ki jo dijaki igrajo v Areni Boni�ika vsak 
torek v mesecih november, december in januar. Finale lige pa 
se igra v Areni Boni�ika zadnji dan pouka zaključnih letnikov.
Dijaki se udeležujejo vseh razpisanih tekmovanj Zavoda za 
Šport Koper in Zavoda Planice. Tako se šola lahko pohvali 
z večkratnimi državnimi prvakinjami v športni gimnastiki, 
akrobatiki, skokih na mali prožni ponjavi, nogometu in 
lokostrelstvu. Večkrat pa so bili naši dijaki pol�inalisti in 
�inalisti v malem nogometu in rokometu. 

Med dijaki so bili in so številni 
perspektivni športniki. Ti imajo pri 
pouku poseben status, saj jim šola tako 
omogoča uspešno delo tudi na njihovem 
športnem področju. Med vrhunski 
športniki, ki so se zvrstili med leti 2005 
in 2015, so športniki, ki so bili uspešni 
tako na državnem kot na evropskem oz. 
svetovnem nivoju. 
V nadaljevanju povzemamo imena 
dijakov, ki so s svojim imenom in dosežki 
prispevali k ugledu in prepoznavnosti 
naše šole. 

Miha Jelovčan

ROK KOMAC

1. mesto Masters 2014
1. in 2. mesto DP v dvojicah 2014
1. mesto EP posamezno in v dvojicah 2014
2. mesto DP posamezno in v dvojicah 2015
1. mesto OP 2015

TIM CERKVENIK

1. mesto na državnem mladinskem prvenstvu 
posamezno 2016
1. mesto DP v trojkah 2016
2. mesto DP ekipno 2016
1. mesto na evropskem prvenstvu v bowlingu 
2016
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ŠPELA PONOMARENKO

2. mesto na SP članov 2006
3. mesto na SP članov 2007
3. mesto na EP članov 2009
1. mesto Mediteranske igre 2009
3. mesto na EP članov 2012
3. mesto na SP članov 2013
1. mesto Mediteranske igre 2013
Športnica leta MOK 2007, 2008, 2009, 2010

Najboljša športnica KZS 2013

ANJA ARGENTI

članica ženske 
rokometne ekipe 
Krim-zmagovalke 
evr. klubskega 
prvenstva 2004/05 
in 2005/06 
pol�inalistke lige 
prvakinj 2006/07

ZLATKO DEDIĆ

Koper, Parma, Frosinone, 
Empoli, Bochum, Dresden

GAŠPER VINČEC

3. mesto na svetovnem 
prvenstvu razreda �inn 2007
2. mesto na evropskem 
prvenstvu razreda �inn 2005
Športnik leta MOK 2007, 2008, 
2009, 2010

ALAN APOLLONIO

3. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu 2012
2. mesto svetovno mladinsko prvenstvo 2013 
3. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu 2013
Športnik MOK 2013
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JAN KOSMINA

2. mesto na evropskem mladinskem 
prvenstvu v jadranju na deski 2015
3. mesto na mladinskem svetovnem 
prvenstvu v jadranju na deski 2014

MATEJ TOPLIKAR

1. mesto na DP v kategoriji ml. mladincev v K1 na 500 m in na 
200 m 2014
5. mesto Olimpijski upi 1000 m dvojec 2014
7. mesto na SP 200 m dvojec 2015 
1. mesto na DP v kategoriji ml. mladincev v K1 na 500 m in na 
200 m 2015
3. mesto Mednarodna Mantova 1000 m dvojec 2016

JAKA MOLJK in ALEKS VLAH

2. mesto SP 
kadetov v 
rokometu 
2015

JURE JELOVČAN

3. mesto EP mladinci v rokometu 2010

PIA BAN

1. mesto na DP v skokih z male prožne 
ponjave 2015
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ADAM BRATKOVIČ
in ROK GAŠPERŠIČ

5. mesto na SP v 
rokometu 2015

ILARIA GRIŽON

3. mesto na 
državnem 
prvenstvu v 
akrobatiki 2014
3. mesto na 
državnem 
prvenstvu v 
akrobatiki 2015

Športnica leta 
MOK 2014

GAŠPER KRAGELJ

3. mesto na DP v kegljanju 2015

ANET ROŽNIK, NIKA SERGAŠ, 
PIA BAN, DAŠA MAČKIĆ, KETY 
KODRIČ

3. mesto ekipno na DP v skokih z 
male prožne ponjave 2014

JANI LOVRIČ

3. mesto DP 
Optimist ekipno 
2010
2. mesto DP v 
razredu Laser 4.7 
2010
18. mesto 
svetovnem 
mladinskem 
prvenstvu 2015
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NIKA ZEMLJAK

4. mesto na odprtem 
državnem prvenstvu 
MTZS 2014

LIAM OREL

3 x državni prvak 
v jadranju 2010, 
2011, 2012, 2013
1. mesto v 
reprezentanci 
2014 
4. mesto SP U 16 
2015

TONI VODIŠEK

3. mesto SP 
mladinci 2014 
2. mesto EP 
mladinci 2015
2. mesto SP 
mladinci 2015
1. mesto na World 
Tour Mehika, 
2016
Športnik leta MOK 
2015 

LIAM KOREN

6. mesto na državnem prvenstvu v 
akrobatiki 2014

SILVIJA PEROŠA

1. mesto OP v dvojicah 2014
1. mesto OP posamezno 2015
2. mesto OP v dvojicah 2015
3. mesto DP v dvojicah 2015
3. mesto Masters posamezno 
2015
1. mesto italijanska liga 2015

Leta 2011 je 
naša šola prejela 
nagrado Mestne 
občine Koper za 
športne dosežke.
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Spomini daljnodaljni, nosim vas s seboj 

Spomnim se, kot da se je zgodilo 
včeraj. Vstopila sem v pisarno 
takratnega ravnatelja, tovariša 
Valerija Novaka. Takrat smo bili 
vsi tovariši in tovarišice. Pisalo se 
je leto 1974. Bila sem sprejeta na 
to srednjo šolo. In od takrat sem 
poučevala na Srednji ekonomsko- 
administrativni šoli. Poučevala sem 
angleški jezik v različnih programih 
naše šole: ekonomski oddelki, 
administrativni oddelki, upravno-

administrativni oddelki, trgovski oddelki, družboslovno-
jezikovni oddelki, ekonomsko-gimnazijski oddelki. Vsa ta 
leta sem bila razredničarka. Mislim, da sem to funkcijo še 
kar uspešno opravljala najmanj osemkrat. Zmeraj sem imela 
občutek, da jih nisem preveč naučila, ampak občutek, da te 
učenci imajo radi in ti zaupajo, je bil vseskozi prisoten. S starši 
sem tudi imela zelo korekten odnos in moje govorilne ure so 
bile dolge in koristne za starše, učence in mene.
Leta so minevala. Ravnatelji in sodelavci so prihajali in 
odhajali. Vsako leto sem dobila nove generacije učencev, nove 
izzive, nove priprave, nove metode in nove učbenike.
Vestno sem opravljala svoje delo in ko je prišel čas za 
upokojitev, sem se počutila kot »riba na suhem«, saj sem imela 
še veliko energije in želje po poučevanju tistih mladih ljudi, 
ki so to želeli. Upokojila sem se leta 2008, ko sem dopolnila 
šestdeset let in imela 36 let delovne dobe. 
Poučevanje na tej šoli mi je ostalo v lepem spominu in če bi 
morala še enkrat izbirati, kje bi rada delala, bi to de�initivno 
bila prav ta šola, kjer sem spoznala čudovite ljudi in učence. 
Srečo sem imela, da sem tistega dne leta 1974 vstopila v 
pisarno gospoda Valerija Novaka.

Aleksandra Krejči Bole, učiteljica angleškega jezika

Srednja ekonomska in družboslovna šola Koper mi je prav gotovo položila 
osnovne temelje za moj nadaljnji študij, ki sem ga nadaljeval na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani. Čeprav med srednješolskim šolanjem nisem sodil 
med ravno najbolj zagnane učence, so se mi osnove s področij ekonomije, 
matematike, tujih jezikov in ostalih družboslovnih predmetov za vedno vtisnile 
v spomin in mi še danes koristijo pri razumevanju okolja, v katerem delujem, ter 
ljudi, s katerimi poslovno sodelujem.

Borut Fakin, direktor sektorja prodaje in marketinga; Bernardin group, 
Resorts&Hotels

Najlepši spomini me vežejo na 
brezskrbno in pestro preživljanje 
srednješolskih dni, ker sem v prijetni 
družbi sošolcev in korektnih in 
sproščenih učiteljev preživel enega 
izmed najlepših obdobjih mojega 
življenja. Imeli smo obilo zabave, kot so 
bili šolski plesi, smučarski izleti, športna 
tekmovanja in izleti ... in še marsikaj 
zanimivega bi se našlo.

Matjaž Turk, direktor podjetja PRIMOR-
SKI SEJEM d.o.o.
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Moja štiri leta ekonomske gimnazije so bila enkratna. Dala so mi ogromno 
splošnega znanja, ki ga zdaj v vsakdanjem in študentskem življenju zelo 
potrebujem, in seveda zabave. Ne samo da smo imeli možnost sodelovati v raznih 
šolskih aktivnostih, na tekmovanjih, ampak tudi v raznih projektih. Moj pogled na 
svet so razširile mednarodne povezave SEPŠ z drugimi šolami, kar je tudi izboljšalo 
moje znanje angleščine. V okviru Comenius projekta smo se že v prvem letniku 
podali na potovanje v Turčijo, nato pa tudi v druge države. 
Poleg tega se je šola v teh letih tudi zelo modernizirala, to je nam dijakom 
omogočilo bolj zanimive, interaktivne šolske ure. Sama sem bila ena izmed 
tistih dijakov, ki radi prijateljujejo z učitelji, zato sta mi bili njihova odprtost 
in dostopnost zelo všeč. Kot sveži srednješolci ne pomislimo vedno na kvaliteto 
izobrazbe, ampak je vseeno treba poudariti, da imajo učitelji SEPŠ široko znanje 
ter dober in zabaven način poučevanja. Kar nostalgična postanem, kadar zdaj 
pomislim na srednješolske čase in si zaželim, da bi jih ponovno doživela. 

Anja Starc, študentka psihologije na Birkbeck, University of London

Guljenje srednješolskih klopi vselej ohranjam v lepem spominu, saj me je 
želja po novem znanju že od nekdaj usmerjala na moji poti. Še najbolj sta me 
za kasnejšo poklicno pot in uspeh zaznamovali učiteljica angleškega jezika, 
ki me je aktivno spodbujala za preizkus v tujini, in učiteljici ekonomije in 
prava, ki sta me navdušili za raziskovalno delo.

Aleš Popovič, doktor znanosti, visokošolski učitelj – docent na Univerzi v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Šola je bila moj drugi dom in moje življenje več kot 45 let. Z njo sem rasla in se 
kalila od dijaških let pa do upokojitve. Spoznavala sem jo z različnih aspektov, 
tako kot dijak, učitelj, mentor, predstojnik, pomočnik ravnatelja, pa še kaj bi 
se našlo.
Delo z mladimi je lepo in srečna sem, da mi je bilo dano delati in živeti z 
mladimi, jih izobraževati in vzgajati za življenje. Ni lepšega kot srečevati 
nekdanje dijake, se pozdraviti z njimi, malo pokramljati in obujati spomine na 
šolske dni. Vesela sem, če imajo na srednješolska leta prijetne spomine in jim 
je šola dala to, kar so pričakovali, če so srečni in če so v življenju uspeli.
Ponosna sem, da sem k razvoju šole tudi jaz prispevala del mozaika te 
uspešne zgodbe.
Srečno in uspešno delo še naprej želim. 

Silva Križnik, pomočnica ravnatelja
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Prišla sem na šolo bolj po naključju 
in ostala polnih 38 let. Devetim 
generacijam sem bila razredničarka. 
Koliko učencev sem učila in ali sem jih 
tudi kaj naučila, ne vem. 
Zgodovino smo tako ali drugače po 
obdobjih doživljali skupaj: se učili, 
prirejali plese, hodili na izlete, jokali ob 
popravnih izpitih, se veselili uspehov, 
tresli na maturi. 
Ko pa me na banki, v trgovini, na občini, 
na tržnici, na ulici pokličejo »tršica«, 
vem, da sem tudi jaz uspela. Nekoč 
»lumpi« so zdaj bančniki in direktorji, 
nekdanje »lumpe« so odlične v svojih 
poklicih in krasne mame, nekatere že 
babice. Moje prve že uživajo pokoj, jaz 
pa tudi.
Če pomislim nazaj? Ja, ta šola je bila 
dober žur!

Vaša Miška, učiteljica poslovne 
matematike

Na takratno Srednjo ekonomsko 
šolo sem prišla kot nadebudna 
diplomantka angleškega in 
nemškega jezika in jo zapustila 
37 let pozneje. Za današnje pojme 
je tako dolga delovna doba na 
istem delovnem mestu nekaj 
nepredstavljivega - časi so se res 
zelo spremenili. Spominjam se, 
kako sem z začudenjem stopila 
v staro poslopje, ki je nekoč bilo 

samostan, in nato v učilnice s preperelim podom in Lutzovimi 
pečmi na drva. Pouk je potekal v dveh poslopjih, tako da smo se 
učitelji v istem dnevu tudi večkrat sprehodili iz enega poslopja 
v drugo in spet nazaj. 
Ko pomislim na vse mlade obraze, ki so se v teh letih zvrstili 
pred menoj, na večinoma lepe dogodke, ki smo jih doživeli 
skupaj v razredu, na izletih in pri drugih dejavnostih, me 
prešine topel občutek zadovoljstva pa tudi nostalgije. Nekaj 
posebnega in lepega je spremljati mlade, ko si utirajo 
pot v življenje, se oblikujejo v odgovorne ljudi in notranje 
bogatijo tudi učitelja. Še posebej z razredi, ki sem jim 
bila razredničarka, smo stkali pristne človeške vezi, ki jih 
ohranjamo še danes. 
Ne smem pozabiti na učiteljski kolektiv. Vsa leta sem imela 
enkratne kolege, med nami je vedno vladalo prijateljsko 
vzdušje in dobri medsebojni odnosi. Skupaj smo se prebijali 
skozi neštete šolske reforme, spremembe učnih načrtov, 
prenove, usmerjeno izobraževanje, uvajanje novih programov 
in podobne “novotarije”. Z nekaterimi kolegi smo skupaj na 
šoli preživeli več kot tri desetletja. Svoje delo smo opravljali 
strokovno in z veliko ljubeznijo do poklica in vesela sem, da sem 
bila del tega.
Vse se spreminja, mladi ljudje pa ostajajo vedno enaki – polni 
energije, odprti, sveži, čeprav jim v današnjih časih ni lahko. 
Upam, da sem s svojim delom dodala kamenček v mozaik 
življenja mojih učencev in prispevala k temu, da so postali 
boljši ljudje. 

Sandra Leskovic, učiteljica angleškega jezika
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Spominjamo se jih s hvaležnostjo 

Ko se srečujemo na obletnicah šole, radi pogledamo na 
prehojeno pot, na izzive in dogodke, ki so zaznamovali življenje 
profesorjev in dijakov. In seveda se v takih trenutkih spomnimo 
ljudi, s katerimi smo tkali dragoceno vezenino šolske prakse in 
s katerimi smo bili tesno povezani, saj so nam mnogi nesebično 
razdajali poleg strokovnega znanja tudi
najdragocenejše, kar ima človek, življenjske izkušnje in 
optimizem ter ljubezen do življenja in sočloveka. Mnogih ni več 
med nami. Poslovili smo se od ravnateljev, učiteljev, sodelavcev 
v tajništvu in računovodstvu, od čistilk in hišnikov. V zadnjem 
desetletju je umrlo veliko naših sodelavcev.
Prav v dneh priprav na praznovanje petdesetletnice ustanovitve 
šole smo se poslovili od odličnega anglista in dolgoletnega 
ravnatelja Valerija Novaka, ki je veliko energije porabil za to, da 
bi bila proslava ob tako visokem jubileju čim bolj slovesna. Kot 
profesor je učence z novimi metodami navduševal za angleški 
jezik in jih tega jezika tudi dobro naučil. Kot ravnatelj pa je 
veliko pripomogel, da je šola dobila urejene prostorske pogoje 
in kabinete za strokovne predmete.
Učitelji Antonija Baškovič Antolović, Boris Gorjup, Željka 
Hrvatin, Ciril Kovač, Marija Slokan, Maksimiljan Šiško, Ruža 
Vranić-Šiško in Lovorka Vodopivec-Pevc so začeli poučevati v 
prvem desetletju obstoja šole. Večina od njih je vse življenje 
posvetila poučevanju in se z ljubeznijo predajala mladim. To 
je bil čas, ko je pouk potekal v dveh izmenah: dopoldanski in 
popoldanski, ko je delovni teden trajal šest dni in smo delali 
tudi ob sobotah, ko je imela šola dislocirane oddelke v Sežani 
in dislocirane oddelke za odrasle v Postojni, Novi Gorici, Ilirski 
Bistrici in Izoli in se je bilo treba voziti v vse naštete kraje ter 
poučevati tudi tam. V tistih
časih tudi ni bilo računalnikov, ki danes močno olajšajo zbiranje 
podatkov za kvaliteten pouk, in je bilo treba ure preživeti v 
knjižnici in zbirati gradivo.
Učitelj Maksimiljan Šiško je bil diplomirani ekonomist. V 
60. letih prejšnjega stoletja je bil ravnatelj Ekonomsko-
administrativnega centra, kot se je naša šola takrat imenovala. 
Bil je strog in dosleden. Boril se je za izboljšanje pogojev dela v 
šoli, saj je takrat potekal pouk v starih prostorih in na različnih 
lokacijah. Miro Kocjan je o njem zapisal, da je bil uspešen 
vzgojitelj in je znal odlično oceniti sodelavce in dijake. Leta 
1967 se je odločil, da bo kariero nadaljeval v gospodarstvu, in 
odšel v izolski Delamaris.
Ruža Vranić-Šiško je poučevala knjigovodstvo in bila nekaj 
časa pomočnica ravnatelja. Bila je izredno delavna profesorica 
z veliko strokovnega znanja in dober človek. Kadarkoli jo je 
kdo prosil za pomoč, pa naj bo to učenec ali sodelavec, je bila 

pripravljena pomagati.
Boris Gorjup je poučeval gospodarsko 
računstvo, �inančno matematiko in 
statistiko. Vse te težke predmete je znal 
razložiti tako, da so jih učenci razumeli. 
Bil je pokončen in dostojanstven mož, 
ki je skrival čuteče srce in marsikomu 
pomagal, da je uspešno zaključil šolanje. 
Čeprav je doštudiral ekonomijo, je imel 
tudi umetniško žilico in je nekaj časa 
celo vodil šolski pevski zbor.
Lovorka Vodopivec-Pevc je poučevala 
gospodarsko poslovanje, korespondenco 
in politično ekonomijo. Bila je stroga 
profesorica, a njeni učenci so ji hvaležni 
tudi zato, ker jih je dobro pripravila za 
poklic, ki zahteva strokovno in jezikovno 
znanje.
Ciril Kovač je mnogim generacijam ostal 
v spominu kot odličen poznavalec jezika 
in literature in kot velik humanist. Ni 
bil samo profesor, ampak tudi prvi 
knjižničar na šoli in mentor različnih 
obšolskih dejavnosti, literarnega in 
recitatorskega krožka. Bil je izredno 
razgledan in dobro je poznal slovensko 
in svetovno književnost, pa tudi 
�ilozo�ijo in zgodovino. Napisal je 
nekaj odmevnih �ilozofsko-literarnih 
razmišljanj in knjigo o reizmu. Tako kot 
vsi profesorji njegove generacije se je 
zavedal, kako pomemben je rek »Zdrav 
duh v zdravem telesu«, zato je skrbel 
tudi za telesno kondicijo in je vsak dan 
pešačil iz Olma v Koper z znamenito 
aktovko pod pazduho.
Željka Hrvatin je bila dosledna in 
natančna profesorica italijanskega 
jezika in prijeten človek. 
Marija Slokan je učila blagoznanstvo, 
obrambo in zaščito in zdravstveno 
vzgojo. Dijake in sodelavce je 
zaznamovala s svojo energijo, znanjem 
in poštenostjo. Za marsikaterega dijaka 
je bila strah in trepet, a pomagala je 
vsakomur, ki je potreboval pomoč. Vsaki 
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generaciji je poleg strokovnega znanja dala velik pečat z življenjskimi resnicami, ki so za posameznika še 
kako pomembne. Ko sem jo pred meseci obiskala, mi je natrosila nekaj življenjskih naukov, ki jih lahko deli 
le človek svobodnega duha, ki je živel polno življenje.
Antonija (Zvonka) Baškovič Antolović je ravno tako učila blagoznanstvo in obrambo in zaščito. Tudi ona je 
veliko znala in je mladim razdajala svoje življenjske izkušnje ter jih pripravljala na življenjske preizkuse. 
Čeprav o tem ni rada govorila, je mnogim v stiski pomagala, tako da sta bili s prijateljico Slokanovo podaljšani 
roki mater, kot je dejala njena bivša učenka.
Leon Marin je začel delati v šoli takoj po diplomi. Izjemno razgledan profesor je poučeval zgodovino, 
zemljepis in samoupravljanje s temelji marksizma. Učencem je približal preteklost tudi tako, da jih je vodil 
po zgodovinskih poteh. Bil je zelo zahteven do sebe in drugih. S strokovnimi članki je sodeloval pri različnih 
publikacijah, tudi v reviji Annales.
Leta 2014 nas je v stotem letu zapustil dr. Julij Titl, učitelj – geograf in eno leto tudi ravnatelj na naši šoli, 
pisec monogra�ij (Geografska imena v severozahodni Istri, Toponimi Koprskega primorja in njegovega 
zaledja, Kraški toponimi …) in dobitnik Melikovega priznanja.
Slavistka in anglistka Veronika Dečko je bila mlajša. Prišla je iz Ljubljane, polna želje mladim približati 
slovenski jezik ter slovensko in svetovno literaturo. Nekaj let je poučevala, potem pa opravila izpite za 
knjižničarko in delala v šolski knjižnici. S sodelavko knjižničarko Marino Žigon sta močno zaznamovali delo 
naša knjižnice. Bili sta neutrudni organizatorki literarnih srečanj. V času vodenja knjižnice sta povabili na 
šolo pisatelje, pesnike, dramatike, igralce in druge umetnike, njihovo delo predstavili tudi na plakatih in tako 
postavili šolsko knjižnico na vidno mesto šolskega kulturnega življenja.
Anica Doltar je bila tajnica šole in se je vtisnila v spomin sodelavcev kot prijazna in delavna oseba.
Josip (Jože) Kodarin in njegova žena Rozalija (Roža) sta živela v hišniškem stanovanju v šoli. Oba sta skrbela, 
da je pouk potekal v kar se je dalo urejenih prostorih, da učence in učitelje ni zeblo (takrat so se greli s pečmi 
na drva in vsako jutro je bilo treba vstati zelo zgodaj, da je bilo vsaj malo toplo v vseh prostorih), da je bil v 
učilnicah in po hodnikih red itd. Oba sta bila prava skrbnika šole. Z njima je vsa leta delala tudi čistilka Irena 
Kravos. 
Najmlajša nas je zapustila Tatjana Štrancar, poslovna sekretarka oz. tajnica šole in učiteljica praktičnega 
pouka, ki je odlično obvladala svoje delo, bila pripravljena vedno narediti vse, kar je bilo treba, in bila izjemno 
prijazna do vseh. Z večino od naštetih sodelavcev smo radi obujali spomine na minula leta na novoletnih 
srečanjih, ki jih tudi za upokojene člane kolektiva vsako leto organizira naša šola. 
Pedagoško delo in delo z ljudmi ni lahko, a če nam ostanejo tisti, ki so nas učili in vzgajali ali so z nami delali 
ali učili in vzgajali druge, v lepem spominu, so dosegli cilj Učitelja in Človeka.

Sonja Tončetič

57



Živeti in razumeti učiteljsko in šolsko poslanstvo

2005–2015

RAVNATELJI
MLEKUŽ Vladimir
ŽERJAL Branka

POMOČNIKI RAVNATELJA
ČERNAČ STUPAR Tatjana
KRIŽNIK Silva
ŽERJAL Branka

UČITELJI
ATLAGIĆ Goran
BARUCA Ingrid
BENČIČ RIHTARŠIČ Tanja
BIZAJL Tjaša, spremljevalka dijaka
BOLE Jožef
BRŽAN Alferija
BUTINAR MUŽINA Mojca
CIJAN Miran
CIJAN Silvana
ČERNAČ STUPAR Tatjana
ČERNIGOJ Dejan
DEŽJOT Ana
DUJC Mirjana
EBERLE Vesna
GOMEZEL Boris
GRIŽON Rajko
HEDŽET KRKAČ Mira
HRVATIN Doris
ISOVSKA Verka
JAKOVAC Valerija
JANČAR Majda
JELOVČAN Miha
JERKIČ ŠTURM Ester
JERMAN Nataša
JURKOVIĆ Davor
KOCJAN Mojca
KOZINA Dragica
KREJČI BOLE Aleksandra
KRIŽNIK Silva
LAZAR Mojca
LOGAR Meri
LOVEC ROŽANEC Valburga
MAJER BABIČ Mirjana
MALČIČ Metka
MARAŠEK KOVAČEC Simona

MAVRIČ Marija
MESARIĆ Alen
MLEKUŽ Vladimir
NOVEL Jadran
OBLAK GALJANIČ Irena
OMAHEN Dolores
PALČIČ Darja
PETRIČ Alenka
PINTARIĆ Dragutin
POČKAJ Robi
PODPEČAN Andrej
POHLEN GOBBO Doris
POTOČNIK Tanja
POŽAR Nataša, spremljevalka 
dijaka
PRIBAC Slavica
PRIMOŽIČ Nataša
PUPIS Vesna
RACE Tea
SAKARA VUKŠA Vida
SKOK Tanja
SMAJLAGIĆ Senija
SPACAL Irena
STOPAR Nataša
ŠAVRON Andrejka
ŠAVRON Erika
ŠIK BARUCA Elda
ŠTEMBERGER Samo
ŠTURM ZANKOLIČ Marija
ŠULIGOJ Sonja
ŠVARA Breda
TOMAŽIČ BRVAR Alenka
TONČETIČ Sonja
TOSOLINI Urška
TOŠIĆ Miroslav
TURK Tanja
VALENTINČIČ Vojko
VERGAN Helena
VOLAVŠEK Breda
VRČON TRATAR Nataša
ZADNIK Marjetka
ZANIĆ Blanka
ZORČ Rija
ZUPAN Nada
ŽERJAL Branka

LABORANTI
BRAČUN Nevenka
CIJAN Miran
PUCIHAR Vesna

KNJIŽNIČARKE
DEČKO Veronika
ŽIGON Marina
OBLAK GALJANIČ Irena
ŠTURM ZANKOLIČ Marija

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
RAŽMAN Silvestra
BABOVIČ Ljubica
POHAJAČ Tina
LOKOVŠEK Nina

UPRAVNA SLUŽBA
BANDELJ Darja
BEVK Ester
GLAVINA Zdenka
ŠTRANCAR Tatjana
MIHAČIČ Tinkara

TEHNIČNA SLUŽBA
FICKER Danilo
KARAHODŽIĆ Ekrem
JERMAN Sonja
PAHOR Mila
AGANOVIĆ Enisa
AGIĆ Zinajda
AGIĆ Sanela
ČAUŠEVIĆ Namka

STROKOVNA SODELAVKA
LUŠINA Irena
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1. vrsta:
Erik Pahor, Dejan Vivoda, 
Jernej Dekleva, Uroš Vovk, 
Andrej Cimperšek, Siniša 
Spasojević
2. vrsta:
Branko Dobnik, Barbara 
Rot, Mirela Tabaković, 
Larisa Furlan, Urška Šturm, 
Ana Modrić, Ariana Morgan, 
Mateja Grižon, Kristina 
Vižintin, Melita Furlan
3. vrsta:
Jasna Nikolić, Senada Šabić, 
Nina Krmac, Anja Kohek, 
Nea Horvat, Andrea Nemac, 
Ines Palčič, Tamara Valič, 
Monika Čuš, Aleksandra 
Milaković
Odsotni:
Tadej Grdina, Sandra Stuhli, 
Petra Vladič, Sara Zahar

4. a EG, razredničarka Tanja Turk

1. vrsta: Teodora 
Cvar, Tatjana 
Kosovel, Šiško 
Maksimiljan 
(ravnatelj), Vida 
Pečar, Marta 
Košuta, Valerija 
Benko, Maja 
Dobrila, Snežka 
Bernaldo, Elizej 
Prinčič

GENERACIJA 2005/2006

V zadnjem delu zbornika je najprej prikazana prva generacija Ekonomske srednje šole (1955/1956), v 
nadaljevanju pa vse generacije dijakov vseh programov 2005–2015, ki so obiskovale našo šolo. Če smo pri 
posameznih navedbah imen in priimkov naredili kakršnokoli napako, se opravičujemo in hkrati obljubljamo, 
da bomo le-to odpravili v spletni izdaji našega zbornika. Uredniški odbor

2. vrsta: Vojko Sosič, Magda Štokelj, Ivo Konič, Albert Daolio, Marta Jamšek, Maja Dobrila, Nives Matevžič, 
Odinea Zupin, Anica Tomažič
3. vrsta: Emil Bandelj, Dino Pucer, Zoran Matjac, Zorko Debeljak, Dino Kodarin, Vladimir Mlekuž (ravnatelj 
SEPŠ Koper)
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1. vrsta:
Simon God, Jan Klemše, 
Tadej Čuš, Gregor Rihter, 
Domen Jogan, Robert Ćoso
2. vrsta:
Dejan Obradovič Poljak, 
Dijana Rekić, Monika 
Šukljan, Mateja Stepančič, 
Andreja Šuber, Zekija 
Imširović, Tjaša Šavron, 
Mateja Pavlič, Nastja Maršič
3. vrsta:
Katia Štefanić, Lara Pintar, 
Sara Vuk, Željko Stanković, 
Matej Šešet, Jan Škof, Petra 
Savić, Maja Piško, Ingrid 
Ješelnik, Maja Gorela
Odsotni:
Maja Buzečan, Tomo 
Hudovernik, Marina Kiren, 
Erik Petrač, Lea Selman, 
Mateja Stanič, Peter Švab

4. a ET, razredničarka Doris Hrvatin

1. vrsta:
Radovan Marjanović, Marko 
Kvaternik, Matija Mlekuž, 
Jan Bednarik, Jaša Hedžet
2. vrsta:
Debora Burić, Ines Zulian, 
Maja Radišić, Tina Zafred, 
Kristina Baraba, Nataša 
Rožac, Neda Frangež
3. vrsta:
Maks Bembič, Andrej Zonta, 
Dejan Ljubič, Tilen Godnič, 
Tina Vraneš
Odsotni:
Andreja Brezovnik, Gregor 
Greblo, Vid Koblar, Tina 
Lakošeljac, Urška Peternelj, 
Taja Požru, Stanko Rajčić, 
Kristijan Sabadin, Ivo Štok, 
Ana Višković

4. b EG, razredničarka Blanka Zanić
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1. vrsta:
Filip Štrapko, učiteljica Tea 
Race, Alin Maršič, Emelita 
Kaltak, Maja Mattica, Dean 
Avdić
2. vrsta:
Mišel Stubičar, Sandra 
Prodanović, Monika Vidović, 
Andrea Ražem, Tina Lešnik, 
Jaka Jug, Admir Čamdžić, 
Anja Božić, Tjaša Ščulac, 
Marko Opašić
3. vrsta:
Željka Mijić, Nina Rastoder
4. vrsta:
Daniel Dvorski, Draženko 
Svjetlanović, Darko Vincek, 
Domen Hrovatin, Gašper 
Gustinčič, David Jelić, Jan 
Besednjak
Odsotni:
Mitja Baruca, Tamara 
Grižonič, Tina Markovič, 
Maja Stanič 

4. c ET, razredničarka Tea Race

1. vrsta:
Klemen Stranščak, Aleš 
Crnica, Sandi Ibrahimagić, 
Saša Ramić, Jan Fatović, 
Gašper Pavalec 
2. vrsta:
Tea Pugelj, Tina Pavletič, 
Brigita Krulc, Suzana 
Srdić, Sanela Skulić, Sanja 
Durakovič, Maja Kavrečič, 
Karin Peroša, Tadeja Kajba, 
Tina Županović, Jan Cotič 
3. vrsta:
Dženana Rizvić, Kristjan 
Ganoni, Aleksander 
Gregorič, Niki Dujc, Sandi 
Brnić, David Cetin, Andrej 
Rožanec, Tina Rota, Dolores 
Kutić, Matej Durakovič
Odsotni:
Nataša Marčeta, Ivana 
Posavac, Luca Stipanović, 
Ornella Žabar

4. b ET, razredničarka Alferija Bržan
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1. vrsta: 
Andreja Pirić, Nina Živković, 
Tjaša Palčič, učiteljica 
Sonja Šuligoj, Aleš Sabadin, 
učiteljica Simona Marašek 
Kovačec
2. vrsta: 
učitelj Jadran Novel, Mirza 
Imamović, Shadi Vrabec, 
Marika Šahini, Marko Vukić, 
Dajana Kersikla, Tanja 
Mitovska, Jasna Karajković, 
Sabina Durmišević, Barbara 
Avsenik, Jasna Mulalić, 
Dubravka Kuruzović
3. vrsta: 
Alen Flego, Enes Bešić, Elvir 
Skulić, Simon Bolčič, Denis 
Drobnič, Karmen Matković, 
Kristina Kocjančič, Danjela 
Kocjančič, Sandra Bera 
Odsotni: 
Martina Kleva, Jan Mohar

5. b PTI, razredničarka Sonja Šuligoj

1. vrsta:
Mitja Satler, Peter Benčič, 
Matej Rojc, Denis Hadžić, 
Simon Maršič, Nedin 
Bošnjaković
2. vrsta:
Dragan Jovanović, Dalibor 
Volaš, Darko Čičić, Katja 
Radovac, Anita Bukor, Jana 
Uršič, Sanja Kerić, učiteljica 
Nada Zupan 
3. vrsta:
Darja Senica, Vanja Stojičić, 
Maja Tomič, Nataša Fantinič, 
Branka Škorja, Gordana 
Đukić, Tea Tuljak
Odsotni:
Jago Babič, Nives Franca, 
Katja Jaksetič, Jasmina 
Lever, Lara Matko, Danijel 
Pavlović, Petra Pogačnik

5. a PTI, razredničarka Nada Zupan
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4. a EG, razredničarka Nataša Primožič1. vrsta: 
Kristina Kozlovič, Lara 
Skeja, Mladen Babić, Dejan 
Mrvoš, Matjaž Križan, 
Nenad Hero
2. vrsta: 
Marija Djekić, Anja Gržinič, 
Tina Sedmak, Mirela 
Ljubijankić, Samanta 
Košpenda, Sandra Skomina 
, Erik Stepančič, Jasmina 
Lević, Marko Bogatič, 
Vanesa Kotiga, učiteljica 
Nataša Primožič, David 
Piščanec
3. vrsta: 
Martina Tripar, Petra 
Čoga, Sara Devivi, Marina 
Korenič, Tjaša Jogan, Anja 
Milavec, Anja Voljč, Tatjana 
Topić, Sanja Ratković, Anita 
Suvajdžić

GENERACIJA 2007/2008

1. vrsta: 
Tomislav Milanović, Miloš 
Sučević, Matjaž Grzetič, 
Dejan Vujković, Boštjan 
Zidarič, Aleksandar 
Đurašević
2. vrsta: 
(Jani Kozlan), Milijana 
Bliznac, Edin Mehmedović, 
Saša Jaklin, Matjaž Petrak, 
Jan Sušnik, Sandra Vidović
3. vrsta: 
Barbara Kocjančič, Manuela 
Fanedl, Tea Delić, Sašo 
Đukić, Nataša Hanc, David 
Krulčić, Alden Sarić
Odsotni: 
Urška Čebokli, Danijel 
Dragičević, Matej Ivančič, 
Maja Jovanovič, Marko 
Krevatin, Denis Lončar, Tina 
Močnik, Ervin Pandžić, Sara 
Pegan, Petra Švab, Nastja 
Urbančič 

3. a TR, razredničarka Elda Šik Baruca
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1. vrsta: 
Omir Dželilović, Borut 
Reščić, (Rendy Cah)
2. vrsta: 
Dan Stanić, Rok Miklavčič, 
Rok Kramasteter, Rok 
Fermo, Anej Rodica
3. vrsta: 
Edona Toplana, Nika 
Stipančić, Katja Kavaš, 
Jelena Zorkić, Erika 
Kocjančič, Suzana 
Vučenović, Valentina Grižon, 
Petra Čmaj, Sanja Stojić, 
Ester Mikolič, učiteljica 
Ester Jerkič Šturm
4. vrsta: 
Anja Guzej, Maja Janc, Mojca 
Mijot, Marija Božič, Denis 
Bećirević, Vanesa Marušič, 
Adis Ćatić, Teja Novak, Nina 
Šinkovec
Odsotni: 
Mateja Greblo, Andreja 
Grgić, Alen Imamović, 
Noemi Ludvik, Lara 
Markotić

4. a ET, razredničarka Ester Jerkič Šturm

1. vrsta: 
Peter Kalšnik, Marko 
Kvaternik, Tim Buršić, 
Branko Djurić, Sinitija 
Mučibabić, Matija Hrvatin
2. vrsta: 
Tina Škrokov, Eneja Čulina, 
Iva Blažina, Tanja Babac, 
Brigita Požek, Tanja Derin, 
Mateja Vardić, Janja Basta, 
Živa Krajnc, Špela Pavalec, 
učiteljica Vesna Pupis, Tina 
Marić
3. vrsta: 
Kris Humar, Aleksandar 
Tošić, Danjel Pobega, Elvis 
Salkić, Dejan Šegan, Suzana 
Bartulović, Monika Veselčić, 
Valentina Babič, Monika 
Šrot, Matic Kovačič
Odsotna: 
Tamara Perič 

4. b EG, razredničarka Vesna Pupis
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1. vrsta: 
Merima Karajković, Semir 
Smajić, Tomaž Veljak, David 
Jelić, Gregor Terčelj, Darinka 
Miljanović
2. vrsta: 
Irma Eminović, Mateja 
Glavina, Aida Sukanović, Tea 
Dobrajc, učiteljica Valburga 
Lovec Rožanec, Maja 
Ćoralić, Martina Jakus, Anja 
Prinčič
3, vrsta: 
Tjaša Iriškič, Gaja Juriševič, 
Nataša Kojčinović, Martina 
Markutović, Sara Herceg, 
Maja Turk, Eneja Rebula

4. c ET, razredničarka Valburga Lovec Rožanec

1. vrsta: 
Roki Blažek, Igor Dragić, 
Damir Malešević, Simon 
Blažek, Matej Latin
2. vrsta: 
Admir Šabić, Luca Valdevit, 
učiteljica Helena Vergan, 
Matej Kleva, Nejc Kovačič
3. vrsta: 
Petra Auber, Tina Bucaj, 
Marjeta Hreščak, Ines Golja, 
Taja Kalšnik, Nermina 
Kovačević, Tea Džananović, 
Doroteja Soršak
4. vrsta: 
Tadeja Omerza, Luca 
Stipanović, Valentina 
Kosmač, Sanja Vujić, Tjaša 
Jerman, Aldiana Begić, 
Zeldina Hodžić, Martina 
Žigante
Odsotni: 
Jan Fatović, Tina Jug

4. b ET, razredničarka Helena Vergan
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1. vrsta: 
Suzana Pintarić, Anja Vičič, 
Nataša Puklavec, Klara 
Marancina
2. vrsta: 
Anej Lovrečič, Davor 
Skomina, Matej Dujc, Damir 
Balija, Rok Cah, Dejan Košir
3. vrsta: 
Aleksandar Galić, Ervin 
Kurbegović, Bojana 
Gvozden, Tina Bulatović, 
Teja Žigante, učiteljica 
Dragica Kozina, Ingrid 
Pongrac, Đermanović 
Martina, Mateja Vuk
4. vrsta: 
Samir Cerić, Fahrudin 
Cerić, Tadej Černetič, Admir 
Isenaj, Maja Miković, Janja 
Ilnikar, Tilen Baruca, Janez 
Lesnik
Odsotni: 
Sanja Kerić, Patrizia Ljubič, 
Elvir Skulić, Senad Talić, 
Dalibor Volaš 

5. b PTI, razredničarka Dragica Kozina

1. vrsta: 
Simon Glavina, Sonja Pahor, 
Damjan Matešić, Barbara 
Grbac, učiteljica Nataša 
Vrčon Tratar
2. vrsta: 
Martina Boškin, Janja 
Franca, Kaja Erzetič, 
Valentina Bonin, Violeta 
Grabar, Samanta Hrvatin, 
Dragana Radičević, Hana 
Brulc
3. vrsta: 
Sanela Mujić, Špela Bejek, 
Tamara Bajić, Helena Tomić, 
Marjana Jerman, Sandi 
Oršulić, Svitlana Lysenko 
Odsotni: 
Gordana Gavrić, Gregor 
Jakac, Maja Jakac, Rok 
Kocjančič, Marjana Marić, 
Dijana Milovanović, Jure 
Urbanc 

5. a PTI, razredničarka Nataša Vrčon Tratar
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1. vrsta: 
Kristina Ciceli, Nikolina 
Bašnec, Tanja Ratković, 
Mateja Topolovec, Anela 
Sinanbegović
2. vrsta: 
Slađana Stupar, Bojana 
Subatić, Tadeja Penko, Filip 
Trafela, Ramon Homjak
3. vrsta: 
Sara Žerjul, Kristina 
Čebohin, Amela Šerifović, 
Melisa Sinanbegović, Janja 
Marc, Manuela Rahmić, 
Sandra čaušević, Maja Rožac
Odsotni: 
Renata Benci, Sabina Fičur, 
Denis Filipčič, Mišo Gončin, 
Sara Prinčič

3. b AD, razredničarka Valerija Jakovac

1. vrsta: 
Sarah Braico, Iva Nevistić, 
Polona Skončnik, Maja 
Bračanov, Aleksandra Krstić
2. vrsta: 
Adrijana Posavac, Anja 
Kopić, Elen Koršič, Barbara 
Gržinič, Orjana Vardić, 
učiteljica Irena Oblak 
Galjanič, Marko Božič
3. vrsta: 
Gašper Peroša, Marko Bera, 
Dona Starčević, Aleksandar 
Petrovič, David Petrinja, 
Andrej Rihter 
Odsotni: 
Dean Martinelli, Maja 
Slavec, Nensi Žabot

3. a AD, razredničarka Irena Oblak Galjanič
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1. vrsta: 
Evan Homovec, Edin Balija, 
Damir Vardić, Daniel 
Đorđević, Leon Dragojević, 
Arlind Elshani
2. vrsta: 
Sandi Paučnik, Rok 
Ša�halter, Toš Jerman, Sanja 
Djurić, Elvis Bošnjaković, 
učiteljica Mirjana Majer 
Babič, Alen Zirdum, Teo 
Bubnič
3. vrsta: 
Luka Šarunič, Rok Pucer, 
Damir Fazlić, Tadej 
Starman, Elma Palamar, 
Saldin Osmanović, Suzana 
Šeško
Odsotni: 
Elvis Dedić, Patricija Marić

3. b TR, razredničarka Mirjana Majer Babič

1. vrsta: 
Uroš Požar, Patrick Krže, 
Erik Žugec, Nikoll Berisha, 
David Grabar
2. vrsta: 
Amel Redžić, (Randi Cah) , 
Sandi Benčič, Mateja Lukin, 
Senada Sukanović, Damjan 
Purger, Alen Mušić
3. vrsta: 
Mateja Ivančič, Barbara 
Bordon, Irna Arnaut, 
Sadmira Harbaš
Odsotni: 
Matej Adamovič, Vojislav 
Jovanović, Zorana Kocjančič, 
Nina Krušič, Damir Malić, 
Matej Petak, Lorena Pucer, 
Demir Salkić, Simon Vukšič

3. a TR, razredničarka Silvana Cijan
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1. vrsta: 
Tina Guzič, Ivana Mijatovič, 
Ines Kaltak, Alenka Đekić, 
Samira Bašić, Snježana 
Blagojević, Melisa Jagurdžija
2. vrsta: 
Matej Bukovac, Iztok Japelj, 
Matjaž Kopriva, Haris Begić, 
Samanta So�ić, Irena Dončić, 
Edi Terzić, Marina Pavlič, 
Andreja Zerbo
3. vrsta: 
Matija Strmčnik, Peter 
Guberac, Andreja Škof, Elisa 
Dedić, Alen Duranovič, Ivica 
Guberac, Andrej Starc
Odsotni: 
Sanja Briševac, Aleš 
Jaćimović, Sandra 
Zimerman

3. a AD, razredničarka Mira Hedžet Krkač

1. vrsta: 
Andrej Loredan, Erik König, 
Vinko Kovačević, Patricija 
Marić, Saša Lekić, Zlatko 
Đorđević
2. vrsta: 
Suzana Grabar, Dijana 
Dražić, Rebeka Šker, Tanja 
Radaković, Ester Vračič, 
Goran Djukić, Marjan 
Klarica
3. vrsta: 
Mladen Ješić, Tadej 
Globočnik, David Deluk, 
Karin Baruca, Asja Pavlič
Odsotni: 
Luka Babič, Alenka Bagić, 
Božica Barišić, Irvana 
Brakić, Ivana Ćavar, Ingrid 
Ćehić, Timi Eler, Goran 
Ilić, Romeo Kozlovič, Igor 
Mauer, Fran Oroši, Marjan 
Pongrac, Daliborka Ristić, 
Kristian Ritoša 

3. b TR, razrednik Robi Počkaj
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1. vrsta: 
Matej Benko, Rok Prodan, 
Kristjan Fajdiga
2. vrsta: 
Roni Brljavac, Marko 
Poljanšek, Sandi Marič, Dean 
Dolenc, Tomaž Jakomin, 
Beno Zrinski
3. vrsta: 
Nasstasia Kaliada, Maja 
Ahmetović, Karin Fortuna, 
Mia Rajčević, Samanta 
Bizjak, Romina Ilnikar, 
Martina Aleksić, Mirjam 
Hočevar, Verena Zemanek, 
Catriona Burns
4. vrsta: 
Gregor Maršič, Maja 
Kocjančič, Snežana Trgić, 
Katarina Milaković, Ines 
Markun, Nicole Montemurro, 
Zorica Šutić, Romina 
Pregarac, Ika Gašpar

4. a EG, razredničarka Andrejka Šavron

GENERACIJA 2007/2008

1. vrsta: 
Denis Filipčić, Marko 
Bombač Poljak, Dimitrija 
Marković, Zdenko Čančar, 
Toni Bračanov, Nataša 
Kerezović
2. vrsta: 
Matej Belec, Renata Benci, 
Leo Sernec, Iva Sobota, Tea 
Kralj, Damjana Zajc, Željka 
Marković, Albulena Hoxhaj, 
Kristina Terčič, Sara Spačal
3. vrsta: 
Dean Martinelli, Jasmina 
Dželilović, Sabina Fičur, 
Anja Rožnik, Tina Agović, 
Sanja Šakić, Teja Klun, 
Nataša Budić, Nelly 
Glamočanin
Odsotni: 
Rok Černeka, Edin Mahić, 
Tamara Valenčič

3. b AD, razredničarka Mojca Kocjan
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1. vrsta: 
Erik Rončević, David Štrbac, 
Tarik Čekić, Deni Zadnik, 
Mitja Markučič, Mustafa 
Čekić, Jani Fortuna
2. vrsta: 
Samantha Bernetič, Jessica 
Fortuna, Valentina Giassi, 
Maja Sarkisovi, Nastia 
Vrčkovnik, učiteljica 
Mirjana Dujc, Danijela 
Gavrić, Alja Arko, Tjaša Vuk, 
Edona Toplana
3. vrsta: 
Martina Markežič, Sanja 
Dvorančić, Samanta Paladin, 
Uroš Rožac, Lea Markežič, 
Andrej Ratkovčić, Marko 
Koren, Vojko Požar, Marko 
Mihalič
Odsotni: 
Lara Markotić

4. a ET, razredničarka Mirjana Dujc

1. vrsta: 
Marko Ćurić, Martin Požar, 
Mario Pavić, Andrej Bonin, 
Luka Fantinič, Duško Topić, 
Vida Maksimović
2. vrsta: 
učiteljica Senija Smajlagić, 
Črt Butul, Kristina Pušnik, 
Matej Hladnik, Klara 
Beltram, Denise Bilas, 
Sandra Cvišić, Suzana Cvišić, 
Anja Ščulac, Anja Lazar, 
Sandra Milanović, Karin 
Bartolić
3. vrsta: 
Sanja Vasilić, Tina Medoš, 
Tjaša Gržinić, Tjaša 
Štefančič, Sandra Vukojević, 
Sabina Nadarević, Anita 
Černetič, Ana Mari Kljajić, 
Vesna Volaš, Andrejka 
Krajačić
Odsotni: 
Rok Strupar, Jan Tavčar

4. b EG, razredničarka Senija Smajlagić

71



1. vrsta: 
Edvin Ćatić, Martina Grdić, 
Suzana Milovanović, Hana 
Muminović, Tea Maruško, 
Arian Godnič, Igor Račan
2. vrsta: 
Alen Šimić, Tanja Đukić, 
Melisa Hasanagić, Dejan 
Adamović, Maja Flego, Sara 
Pliško, Klara Bucaj
3. vrsta: 
Branko Oluić, Goran 
Grujičič, Rendy Cah, Maja 
Botič, Taja Vižintin, Sabrina 
Pavlin, Sara Jačmenjak
Odsotni: 
Nika Barundić, Tjaša Iriškić, 
Nejc Kovačič, Tina Žitko, 
Karin Zirnstein 

4. c ET, razredničarka Doris Hrvatin

1. vrsta: Kristjan Prša, 
Jernej Peroša, Gregor 
Stopnišek, Bojan Barišić, 
Sabina Hozjan, Dejan Frank, 
spremljevalka Nataša Požar
2. vrsta: Matteo Cesar, Uroš 
Lazar, Marko Drljić, Mirela 
Poljak, Katja Meško, Elena 
Sentić, Lea Ivetac, Mateja 
Ša�halter, Ilija Računica, 
učiteljica Marija Šturm 
Zankolič
3. vrsta: Mateja Ašanin, 
Anja Bobek, Suzana Pranić, 
Tea Lugarov, Sanela Okičić, 
Manuela Rizvanović, 
Florentina Bytyqi, Nastja 
Sosič
Odsotni: Anabela Bebić, 
Selma Mahmutović, Maja 
Čančar

4. b ET, razredničarka Marija Šturm Zankolič
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1. vrsta: 
Zdenko Čančar, Leo Sernec, 
David Deluk, Borut Ferlan, 
Erik König, Timi Eler
2. vrsta: 
Karin Baruca, Ester 
Vračić, Slađana Kovačević, 
Robert Kogoj, učiteljica 
Tanja Rebec, Rebeka Šker, 
Zvjezdana Topolovac, 
(Dinko Kovačević)
3. vrsta: 
Kristina Terčič, Sara Spačal, 
Marjan Klarica, Daliborka 
Ristić, Albulena Hoxhaj, 
Željka Marković, Tina 
Agović, Suzana Grabar
Odsotni: 
Božica Barišić, Toni 
Bračanov, Marjan Glasnović, 
Tea Kralj, Iva Sobota, 
Andrijana Stefanović, Sanja 
Šokić, Nina Vlašić

5. b PTI, razredničarka Tanja Rebec

1. vrsta: 
Tomislav Milovanović, 
Boštjan Zidarič, Edi Terzić, 
Edin Mehmedović, Alenka 
Đekić, Samira Bašić
2. vrsta: 
Elisa Dedić, Irena Dončić, 
Tina Guzič, Barbara 
Kocjančič, Nataša Hanc, 
Samanta So�ić, Haris Begić, 
učiteljica Irena Spacal, 
Matija Strmčnik
Odsotni: 
Sanja Briševac, Nataša 
Budić, Kaja Erzetič, Maja 
Jovanovič, Dejan Košir, 
Marjana Marić, Ivana 
Mijatović, Marina Pavlič, 
Jana Strehar, Miloš Sučević, 
Andreja Zerbo

5. a PTI, razredničarka Irena Spacal
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3. b TR, razredničarka Silvana Cijan

1. vrsta: 
Kristjan Buršić, Robi Starc, 
Angie Štampar, Romana 
Kurtović, Loredana Atlija
2. vrsta: 
Rok Plahuta, Mišo Džakić, 
Sanela Jović, Mark Božič, 
Matjaž Keder
3. vrsta: 
David Torkar, David Krušvar, 
Tjaša Petrak, Nastja Zaman 
Odsotni: 
Elvis Bošnjaković, Arlind 
Elshani, Leon Fišer, Peter 
Flego, Marko Gajšek, 
Sadmira Harbaš, Rene 
Kojnok, Mateja Kozlovič, 
Sanela Lazić, Dean 
Martinelli, Magdalena 
Petrović

1. vrsta: 
Sandi Benčič, Daniel 
Đermanović, Ivan Katić, 
učiteljica Elda Šik Baruca, 
Mirnes Seferović, Dejan 
Novak
2. vrsta: 
Anton Marijić, Moreno Vok, 
Nataša Ivankovič, Samaetka 
Ramadanovska, Samanta 
Šol, Amela Agović
3. vrsta: 
David Beganović, Elvis 
Dedić, Svjetlana Kovačević, 
Katarina Petrović, Zorana 
Kocjančič
Odsotni: 
Mateja Ivančič, Aljaž Kavre, 
Radmila Radaković

3. a TR, razredničarka Elda Šik Baruca

74



1. vrsta: 
Timoti Štihović, Haris 
Badnjević, Aljoša Long, 
Renee Štihović, Marko 
Ugrin, Denis Vuk
2. vrsta: 
Maja Savić, Sara Franca, 
Katja Matahlija, Tadea 
Čendak, Ivana Viler, Mateja 
Starc, Tjaša Benčič, Anja 
Kramasteter, učiteljica Meri 
Logar, Svetlana Marić, Tina 
Sopič
3. vrsta: 
Anja Palčič, Pranvera 
Hoxhaj, Ana Bilanović, 
Tea Omahen, Alja Rihter, 
Erika Lampe, Anita Jelavić 
Šako, Tomaž Korenika, Erik 
Rudolf
Odsotni: 
Dajana Kapel

4. a EG, razredničarka Meri Logar

GENERACIJA 2008/2009

1. vrsta: 
Driton Salijaj, Luka Dušanić, 
Erik Humar, učiteljica 
Aleksandra Krejči Bole, 
Adnan Smajlović, Stevo 
Vidaković
2. vrsta: 
Alan Hasanagić, (Ivan 
Zorkić), Karin Morgan, 
Dijana Stančič, Kristina 
Pohlen, Dejana Gambiroža, 
Jelena Mačak
3. vrsta: 
Teja Skrt, Marina Krmac, 
Katja Hrvatin, Sara Pezić, 
Anela Duranović, Anja Žuran
Odsotni: 
Klavdija Bizjak, Maja 
Bračanov, Tjaša Čebokli, 
Amir Dželilović, Elen 
Koršič, Janja Marc, Melisa 
Sinanbegović, Maja Slavec, 
Dona Starčević, Bojana 
Subatić, Amela Šerifović

3. a AD, razredničarka Aleksandra Krejči Bole
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1. vrsta: 
(Sandi Maček), Anika 
Kocjančič, Danijel 
Bellina, Endi Grdina, Alan 
Kramasteter
2. vrsta: 
(Elvis Tabaković), (Gregor 
Celec), Luka Goja, Denis 
Novak, Igor Kozlovič, 
Fehima Zukanović, Teo 
Kante, Sanela Djedović, 
učiteljica Nataša Stopar
3. vrsta: 
Ines Sinčić, Mateja 
Haramija, Martina 
Globočnik, Neža Knez, Karin 
Škergat, Martina Radin, 
Dean Radišić
Odsotni: 
Gaja Kocjančič, Endira Lozić 

4. a ET, razredničarka Nataša Stopar

1. vrsta: Kim Kalajdžić, 
Lara Vrtovec, Kristina Žele, 
učiteljica Tea Race, Nika 
Čendak, Sara Mavri
2. vrsta: Maja Ražnjević, 
Alma Toromanović, Monika 
Bordon, Mirela Jošić, Lara 
Štrkalj, Ivana Rončević, 
Tjaša Jerman, Martina 
Bažec
3. vrsta: Sara Kozlovič, Neli 
Osvaldič, učiteljica Tanja 
Benčič Rihtaršič, Ana Kmet, 
Ivo Stipaničev, Sandra 
Barišić, Marko Savin, Rok 
Rijavec
Odsotni: MitjaHren, 
KatjaPiščanec, PatrikPribac 

4. b EG, razredničarka Tanja Benčič Rihtaršič
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1. vrsta: 
Manuela Bradaševič, 
Barbara Kocjančič, Mario 
Martić, Nina Batagelj
2. vrsta: 
Endi Škerlič, Marko Strugar, 
Ardian Ziba, Jure Jelovčan, 
Uroš Gec
3. vrsta: 
Saša Milanović, Tina Dijanić, 
Nika Rumin, Rosana Pahor, 
Ines Rekanović, učiteljica 
Nataša Jerman
4. vrsta: 
Saša Šutić, Špela Munda, 
Vanesa Bogatec, Aleksandra 
Pantić, Edvina Čamdžić, 
Sara Ražem, Lara Labor
Odsotni: 
Arian Godnič, Irena 
Gombač, Dorotea Rajčić

4. c ET, razredničarka Nataša Jerman

1. vrsta: 
Jan Vivoda, Dejan Kocjančič, 
Danijel Draganić, Lauro 
Lazar, Enej Eler, Danjel 
Božič
2. vrsta: 
učiteljica Verka Isovska, 
Polona Karlin, Ljiljana 
Potočar, Aleksandra 
Đerđaj, Nina Crvelin, Vesna 
Jovanović, Alenka Finkšt
3. vrsta: 
Ivana Kolenc, Ilari Vidmar, 
Sanja Bebić, Amanda 
Tahirović, Amela Ćehić, 
Anabela Bebić
Odsotni: 
Dejana Jačimović, Nastja 
Jonke, Vika Kozlovič, Tadej 
Race, Mateja Tomić

4. b ET, razredničarka Verka Isovska
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1. vrsta: 
Alen Zirdum, Edi Terzić, 
Damir Vardić, Teo Bubnič, 
Edin Balija, Evan Homovec
2. vrsta: 
Rok Pucer, Sandra Čaušević, 
Manuela Rahmić, Slađana 
Stupar, Kristina Ciceli, 
Sara Prinčič, Suzana Šeško, 
Ramon Homjak
3. vrsta: 
Sara Žerjul, Kristina 
Čebohin, Mateja Topolovec, 
Tanja Ratković, Nikolina 
Bašnec, Damjana Zajc, 
Tadeja Penko, Damir Fazlić
Odsotni: 
Leon Dragojević, Suzana 
Grabar, Andrijana 
Prodanović

5. b PTI, razrednik Jadran Novel

1. vrsta: 
Barbara Gržinić, Demir 
Salkić, Anja Kopić, Sarah 
Braico, učiteljica Nataša 
Vrčon Tratar, Alen Mušić
2. vrsta: 
Sanja Djurić, Ines Kaltak, 
Matjaž Grzetič, Mateja 
Lukin, Orjana Vardić, Matjaž 
Kopriva
3. vrsta: 
David Petrinja, Gašper 
Peroša, Andrej Rihter, 
Erik Žugec, Aleksander 
Kocjančič, Matej Belec
Odsotni: 
David Grabar, Dejan Košir, 
Slađana Kovačević, Damir 
Malić, Daliborka Ristić, Anja 
Rožnik, Iva Sobota, Senada 
Sukanović, Sanja Šakić, 
Nensi Žabot

5. a PTI, razredničarka Nataša Vrčon Tratar
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1. vrsta: 
Klemen Belec, Jan Gregorič, 
učiteljica Nada Zupan, 
Ernest Založnik Fejzullah, 
Kristijan Kustić
2. vrsta: 
Željko Miličević, Anesa 
Ćehajić, Lea Kohek, Kaja 
Primožič, Martina Poles, 
Doroteja Plevnik, Amir 
Tatić, Ivan Zorkić
3. vrsta: 
Eminović Erma, Sarah 
Denac, Danijela Soldatić, 
Alisa Hajder, Amera 
Muratović, Anita Mujanović, 
Jasmina Šahinović, Nastja 
Smrekar, Ivana Jozičić, 
Simon Fantinič
Odsotni: 
Diana Diminić, Denis 
Hamulić, Bojana Subatić, 
Mojca Žigart

3. a AD, razredničarka Nada Zupan

1. vrsta: 
Alan Pfeifer, Adnan 
Hađić, Denis Omar, Bojan 
Kovačević
2. vrsta: 
Sandra Majcan, Mirela 
Fatkić, Adisa Adrović, 
Sejada Sukanović, Dijana 
Sarić, Ajdin Šakonjić
3. vrsta: 
Alena Arslanović, Sandra 
Jerebica
Odsotni: 
Anamarija Doltar, Alen 
Hamulić, Miroslav Ivanović, 
Zorana Kocjančič, Ariana 
Kozlovič, Patricia Kozlovič, 
Miscel Makorič, Saša 
Marković, Žan Marković, 
Magdalena Petrović, 
Mirjana Radaković, Lara 
Sergaš, Aleš Stipančič, 
Nastja Zaman

3. a TR, razrednik Robi Počkaj

Mojca Žigart
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1. vrsta: 
Andrej Cepak, Andrej 
Godec, Haris Badnjević
2. vrsta: 
Aljoša Long, učiteljica Vesna 
Pupis, učiteljica Tea Race, 
Robin Kavčič, Nemanja Ilić
3. vrsta: 
Ana Terčič, Petra Duh, 
Lea Rojc, Lara Ličen, Maja 
Ropret, Urška Bulić, Sara 
Ćoso
4. vrsta: 
Mirnesa Šabić, Alenka 
Hodžić, Manuela Nunić, 
Tina Jerman, Tina 
Lavrenčič, Maja Mihajlović, 
Anna Poropat, Edina Suljić, 
Katjuša Brljavac

4. b EG, razredničarka Tea Race

1. vrsta: 
Jure Kokić, Nik Tominec, 
Peter Pribac, Dino Stančič
2. vrsta: 
Dejan Pišot, Erik Prašnikar, 
Isel Čaušević, Marko 
Milkovič, Aleksander 
Močibob, učitelj Davor 
Jurković
3. vrsta: 
Žan Batista, Marko Benčina, 
Nuša Zankolič, Nik Jerman, 
Zorica Ašanin, Niki Funa, 
Ana Žigante, Patrik Korelič
4. vrsta: 
Laura Jerman, Nina Tepeš, 
Vivijana Milanović, Doroteja 
Jagarinec, Urška Čehovin, 
Karin Kozlovič, Sara Šik, 
Tina Kocjančič, Sara Lisjak
Odsotni: 
Tadeja Burić, Lara Nikolić, 
Kristina Ražman, Manuela 
Salihović, Tina Umer 

4. a EG, razredničarka Tanja Turk

GENERACIJA 2009/2010
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1. vrsta: 
Edin Osmanbegović, Jure 
Colja, Nermin Ahmetović, 
Dražen Vidaković, Nikolaj 
Lojk
2. vrsta: 
Leon Senica, Denis Božič. 
Keni Kolarić, Alen Škevin, 
Kristina Hozjan, Bojan 
Zečević, učiteljica Alenka 
Petrič
3. vrsta: 
Sandra Juriševič, Noemi 
Jugovac, Selma Osmanović, 
Edina Mehmedović, Mateja 
Frbežar, Edina Lelić, Medina 
Kovačević, Tilen Pegan, Erik 
Grbec, Grega Peruzin
Odsotni: 
Ajda Bajrektarević, Rebeka 
Mlakar, Tatjana Perić, Nastja 
Rajčević, Mojca Rusac, 
Ljiljana Smodiš

4. b ET, razredničarka Alenka Petrič

1. vrsta: 
Tadej Race, Aljoša Gorjup, 
Robert Kuzmič, Peter Grah, 
Luka Ogrin
2. vrsta: 
Mihael Vidmar, Sandi 
Maček, Stefani Nikolić, 
Ariana Simčič, Katarina 
Marš,Anja Žigante, učiteljica 
Sonja Šuligoj
3. vrsta: 
Monika Surina, Kristina 
Klobučar, Harisa Hurtić, 
Biljana Trgić, Anita Salkić, 
Lea Pahor, Katja Mihelj, Tara 
Ribič, Kelly Lazar
Odsotni: 
Liridon Hoxhaj, Mišel 
Kocjančič, Izet Kumalić, 
Kevin Zirnstein

4. a ET, razredničarka Sonja Šuligoj
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1. vrsta: 
Mark Božič, Peter Flego, 
Rok Plahuta, Sarić Alden
2. vrsta: 
Dejan Novak, Leon Fišer, 
David Krušvar, Aleksandra 
Čordić, učiteljica Valerija 
Jakovac
3. vrsta: 
Anja Rožnik, Jasmina 
Dželilović, Katarina 
Petrović, Sinanbegović 
Anela, Šol Samanta
Odsotni: 
Edin Balija, Matjaž Grzetič, 
Rene Kojnok, Sanela Lazić, 
Gašper Peroša, Tjaša Petrak, 
Robi Starc, Sanja Šakić

5. b PTI, razredničarka Valerija Jakovac

1. vrsta: 
Adnan Smajlović, Erik 
Humar, Moreno Vok, Driton 
Salijaj, Amir Dželilović
2. vrsta: 
Luka Dušanić, učiteljica 
Nataša Jerman, Dejana 
Gambiroža, Melisa 
Sinanbegović, Kristina 
Pohlen, Dijana Stančič, 
(Alen Hasanagić)
3. vrsta: 
Tjaša Čebokli, Anela 
Duranović, Sara Pezić, 
Marina Krmac, Tea Skrt, 
Katja Hrvatin, Karin 
Morgan, Anja Žuran
Odsotni: 
Aleksandra Krstić, Alen 
Mušić, Adrijana Posavac 

5. a PTI, razredničarka Nataša Jerman
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3. a TR, razrednik Goran Atlagić

1. vrsta: 
Vid Gašpar, Borut 
Glač, Simon Vežnaver, 
učiteljica Nataša 
Primožič, Debora Bržan, 
Jernej Sepič
2. vrsta: 
Mira Djekić, Lina 
Angelini, Sabina Čebulj, 
Mirjam Dotlić, Maja 
Grizelj, Ines Salihović, 
Zerina Salkić
3. vrsta: 
Tjaša Erjavec, Sara 
Božović, Tami Božič, 
Beti Cerovac, Valentina 
Kaurin, Nika Tavčar, 
Kristi Benko, Valentina 
Rovčanin, Valentina 
Haupt
Odsotni: 
Tina Bajić

4. a EG, razredničarka Nataša Primožič

GENERACIJA 2010/2011

1. vrsta: Artur Jermaniš, 
Kristjan Jerebica, Danijel Grk
2. vrsta: Tine Rakuša, Marcel 
Črnac, Aldin Memić, Ivan 
Marković, Andrej Tikvicki
3. vrsta: Jelena Volaš, Zlatka 
Kapić, Alma Mahmutović, 
Milana Cučić, Gregor Mikac, 
Dinko Ćatić, Kushtrim Abazi, 
Gregor Celec
4. vrsta: Slavica Čordić, 
Manuela Gojić, Samire 
Spahiu, Simona Čič, 
Donika Krasniqi, Carolin 
Udovič, Anna Pinter, 
Katja Pevec, Ivana Kajin, 
Alena Arslanović, Hasiba 
Bošnjaković
Odsotni: 
Anamarija Doltar, Mira 
Maksimović, Sanela Redžić, 
Gregor Rožič, Matej Godnič, 
Jana Jakomin 

83



1. vrsta: 
Inesa Porčić, Suzana 
Bojić, Ana Đorđević, 
Arijana Kocjančič, 
Katarina Girandon, 
Debora Sosič
2. vrsta: 
Gašper Malovec, Jan 
Jenko, Alan Derin, 
Aleš Marsič, učiteljica 
Andrejka Šavron
3. vrsta: 
Urška Munda, Valentina 
Pregarac, Karin Bertok, 
Mateja Bon, Biljana 
Gambiroža
Odsotni: 
Amanda Hasanagić, 
Vedrana Jerkić

4. a ET, razredničarka Andrejka Šavron

1. vrsta: 
Aleš Milanovski, 
Nejc Tominec, Denis 
Nusdorfer, Alen 
Katonar, učiteljica Vesna 
Pupis, Svit Kalizan, 
Denis Mahne, Dejan 
Todorovski
2. vrsta: 
Patricija Soršak, Mia 
Argenti, Armina Hodžić, 
Barbara Brozovič, Jan 
Briševac, Romi Čehovin, 
Karin Hrvatin
3. vrsta: 
Gaja Haladea, Sara 
Novak, Andrej Terčič, 
Aleš Opatič, Amela 
Toromanović, Ena 
Vražalić, Petra Ugrin, 
Arnel Đulbić
Odsotni: 
Ariana Tratar

4. b EG, razredničarka Vesna Pupis
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1. vrsta: 
Klemen Belec, Elvis 
Dedić, Jan Gregorič, 
učiteljica Irena Oblak 
Galjanič, Amir Tatić, 
Željko Miličević
2. vrsta: 
Jasmina Šahinović, 
Martina Poles, Danijela 
Soldatić, Erma Eminović, 
Irma Civić
3. vrsta: 
Amera Muratović, Ivana 
Jozičić, Lea Kohek
Odsotni: 
Amela Agović, Anesa 
Ćehajić, Sarah Denac, 
Mišo Gončin, Sandra 
Majcan, Anita Mujanović, 
Doroteja Plevnik, Nastja 
Smrekar, Mojca Žigart

5. a PTI, razredničarka Irena Oblak Galjanič

1. vrsta: 
Mišel Kocjančič, Matevž 
Markežič, učiteljica 
Breda Švara, Adis 
Hadžić, Patrik Hrvatin, 
Alex Mavrič, Kole-
Aleksandar Bissachi
2. vrsta: 
Robert Korenika, Elvis 
Kovačević, Elvir Abdić, 
Denis Stopar, Matic 
Fermo, Alen Furlan, Anes 
Mališi
3. vrsta: 
Sara Mavrič, Deborah 
Vivoda, Teja Rodošek, 
Anita Hamulić, Nika 
Kozlovič, Matija Fantinič, 
Merisa Redžić, Jana 
Klobas 
Odsotni:
Jana Horvat, Nikola 
Prinčič

4. b ET, razredničarka Breda Švara
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3. a TR razredničarka Tanja Skok

5. b PTI, razrednik Robi Počkaj

1. vrsta: 
Erik Benčič, Žiga Vrščaj, 
Barbara Malinarić, Erika 
Babič, Ajla Hukarević, 
Daniel Majcan
2. vrsta: 
učitelj Robi Počkaj, Anja 
Podnar, Lara Babuder, 
Ante Jurleka, Sebastjan 
Karas, učiteljica Tanja 
Skok
3. vrsta: 
Adrijana Brndevska, 
Tina Sokolič, Vanja 
Čekada
Odsotni: 
Kushtrim Abazi, Urška 
Bernetič, Mersida 
Dilji, Sabina Jenko, 
Elvisa Kličić, Jerneja 
Ludvik, Razim Lulić, 
Maja Marjanović, Amir 
Mulalić, Janja Vatovec, 
Domagoj Vuk

1. vrsta: 
Saša Marković, Alan 
Pfeifer, Denis Omar, 
Ajdin Šakonjić, Aleš 
Stipančič
2. vrsta: 
Adisa Adrović, Mirela 
Fatkić, Kristina Prodan, 
Martina Pavlič, Dijana 
Sarić, Sejada Sukanović, 
učitelj Robi Počkaj
Odsotni: 
Patricia Kozlovič, Žan 
Marković

86



1. vrsta: 
Filip Delaš Petreš, Marko 
Kozlovič, David Bertok, 
Nik Kocjančič, učiteljica 
Doris Hrvatin, Janik 
Kalem Mihalič, Elvis 
Ćehić
2. vrsta: 
Tina Kaker, Diana 
Timarac, Martina Viler, 
Martina Goljuf, Špela 
Siljan, Anja Kozlovič, 
Mikela Veren, Tamara 
Mesarec, Marko Kozel
3. vrsta: 
Tina Vičič, Ilaria Grižon, 
Martina Kocjančič, Mateja 
Bucaj, Karin Dobrinja, 
Petra Hozjan, Kristina 
Zorč, Sara Osko, Andreja 
Žigante, Maja Topalović
Odsotni: 
Emina Ibrišimović, 
Merima Ibrišimović, Luka 
Rokvič

4. b EG, razredničarka Doris Hrvatin

1. vrsta: 
Kevin Klarić, Tjaž 
Toškan, Luka Šavron, 
Sara Novak, Gregor 
Ščulac, Jaš Krašovec, 
Lean Turk
2. vrsta: 
Tina Jović, Sara Zankolič, 
Ina Jurinčič, Tisa Sitar, 
Maruša Pobega, Marina 
Zakarić, Erolinda 
Shaqiri, Aldina Porčić, 
Ivana Jović, Lara Ugrin, 
Marina Milanović
3. vrsta: 
Noemi Matavulj, Urška 
Semenič, Nastja Ugrin, 
Anja Markežič, Petra 
Jankovič, Jena Kosmina, 
Paola Čermelj, Lea 
Favento Perkovič, Alin 
Franjkovič, Kristina 
Prašnikar 

4. a EG, razredničarka Senija Smajlagić

GENERACIJA 2011/2012
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1. vrsta: 
Lea Pihler, Daniel 
Kerezović, Aleks 
Cvetičanin, Nensi Panić, 
Katrin Starčič, Mojca 
Marinković
2. vrsta: 
Valentina Kovačič, 
(Benjamin Dedić), 
Katarina Lampe, Arlin 
Mahmutović, Anja 
Plešinger, učiteljica 
Marija Šturm Zankolič
3. vrsta: 
Valentina Cassol, Tea 
Titorić, Marina Nunić, 
Sanja Soldat, Astrid 
Ugrin, Debora Sosič 

4. b ET, razredničarka Marija Šturm Zankolič

1. vrsta: 
Elbasan Xhymshiti, 
Gregor Bradule, Tomaž 
Topič, Erik Petrinja, 
Andrej Gobina
2. vrsta: 
Matevž Markežič, Matic 
Fermo, Patricija Franza, 
Vanessa Gustinčič, 
Mateja Baltić, Iris Kos, 
učiteljica Breda Švara
3. vrsta: 
Urška Ivanović, Sandra 
Klobučar, Mateja Vržina, 
Klarisa Kocjančič, Žanet 
Sergaš, Anja Martinjak, 
Amra Ćehić, Haseda 
Grošić, Jelena Masatović
Odsotni: 
Tereza Dariž, Patrik 
Hrvatin, Liridona 
Kabashi, Matej Kekič, 
Stipe Vrdoljak

4. a ET, razredničarka Ester Jerkič Šturm
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1. vrsta: 
Manuela Vekić, Jana 
Tuljak, Vanesa Ziba, 
učiteljica Valerija 
Jakovac
2. vrsta: 
Katja Đurđević, Leila 
Bajramović

3. a AD, razrednik Miran Cijan

1. vrsta: 
Danijel Grk, Tine Rakuša, 
Andrej Tikvicki, Matej 
Godnič, učiteljica Nataša 
Vrčon Tratar
2. vrsta: 
Carolin Udovič, Milana 
Cucić, Artur Jermaniš, 
Jana Jakomin, Simona 
Čič, Donika Krasniqi
Odsotni: 
Irma Civić, Slavica 
Čordić, Manuela Gojić, 
Sandra Majcan, Saša 
Marković, Gregor Mikac, 
Željko Miličević, Anita 
Mujanović, Gregor Rožič, 
Ajdin Šakonjić, Mojca 
Žigart 

5. a PTI, razredničarka Nataša Vrčon Tratar
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1. vrsta: 
Luka Boturović, Kevin 
Pellizer, Denis Šme, 
učiteljica Tea Race, 
Nik Smajlagič Pavletič, 
Svit Kalizan, Dejan 
Todorovski
2. vrsta: 
Toni Todorovski, Ika 
Ugrin, Sara Udovič, Ana 
Bordon, Ester Gajšek, 
Petra Laslo, Kim Knap
3. vrsta: 
Emina Ibrišimović, 
učiteljica Meri Logar, 
Gaja Klenar, Lea Badžim, 
Noemi Božič, Iva 
Badžim, Antonija Malec, 
Urška Špende, Nika 
Tomažič
Odsotni: 
Monika Kršić, Deborah 
Matešić, Jasmine Mirt, 
Sara Trobec

4. a EG, razredničarka Tea Race

GENERACIJA 2012/2013

1. vrsta: 
Matej Bilješković, Marko 
Novak, Gregor Čeh, 
Dragan Janev, Alen Rošić
2. vrsta: 
Martin Nikolić, Tamara 
Brndevska, Andrej 
Djurić, Vanessa Canoska, 
Nives Stepančič, 
učiteljica Tanja Skok
Odsotni: 
Mersida Dilji, Naser 
Kajtazi

3. a TR, razrednik Miran Cijan
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1. vrsta: 
Marino Babič, Matija 
Benčić, Kristian 
Skončnik, Samir 
Karajković, Jure 
Depangher, Matej 
Furlanič, Aleš Vigini
2. vrsta: 
Elen Bonin, Lea 
Marinović, Erika 
Poropat, Katja Gašperut, 
Iva Kljajić, Veronika 
Markežič, Urška Skok, 
učiteljica Helena Vergan 
3. vrsta: 
Sara Bobnar, Anja 
Lakošeljac, Nataša 
Frančič, Samanta Simić, 
Nika Palčič, Maruška 
Jurman, Senija Hodžić, 
Nika Zupičić
Odsotni: 
Zgjim Bytyqi, Ivana 
Matošević

4. a ET, razredničarka Helena Vergan

1. vrsta: 
Martin Rodela, Ty 
Gropajc, Valentina 
Bordon, Tadej Kralj
2. vrsta: 
Črt Kočevar, Uroš Fabič, 
Luka Markežič
Odsotni: 
Vanja Bajrić, Romeo 
Fičur, Nika Majnik, Ani 
Ovcin, Ulla Pegan, Nika 
Radić, Veronika Trbižan, 
Rebeka Ukmar

4. b EG, razredničarka Dolores Omahen
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1. vrsta: 
Gregor Rožac, Urška 
Bernetič, Domagoj Vuk, 
Amina Mahmić, Erika 
Babič
2. vrsta: 
Ante Jurleka, Kristjan 
Jerebica, Erik Benčič, 
učiteljica Tanja Skok
3. vrsta: 
Sabina Jenko, Barbara 
Malinarič Anja Podnar, 
Lara Babuder, Ajla 
Hukarević, Tina Sokolič, 
Adrijana Brndevska
Odsotni: 
Elvisa Kličić, Razim Lulić, 
Daniel Majcen

5. a PTI, razredničarka Tanja Skok

1. vrsta: 
Edin Hasanagić, Luka 
Cepović, Peter Iriškić, 
Uroš Jakomin, Gregor 
Pečenko, Tadej Lukić, 
Martin Sorgo
2. vrsta: 
Gregor Bradule, Teo 
Fekonja, Edvin Čajić, 
Lea Šuković, Kristina 
Matošević, Valentina 
Turk, Luka Barišić, 
učiteljica Nataša Stopar, 
Benjamin Dedić
3. vrsta: 
Valentina Kaiser, 
Almedina Šerifović, 
Ajda Ćatić, Dinka 
Čamdžić, Tea Černetič, 
Lea Gorenšek, Sanja 
Matanović, Ellen Alagić, 
Mateja Zagradnik, 
Kristina Matijaščić
Odsotni: 
Andreja Malnar, Plavalec 
Anel

4. b ET, razredničarka Nataša Stopar
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1. vrsta: 
Borut Kolar, Malin 
Svraka, učiteljica Nataša 
Jerman, Alan Apollonio, 
Nemanja Jakovljević, 
Jakob Sever 
2. vrsta: 
Anja Furlanič, Diana 
Nedaković, Barbara 
Čebulj, Andrej Poberaj, 
Tina Peroša, Ana Ilić
3. vrsta: 
Nika Felda, Deborah 
Matešič, Elma Šakonjić, 
Anja Starc, Erika Mahnič
Odsoten: 
Adam Bratkovič

4. a EG, razredničarka Nataša Jerman

GENERACIJA 2013/2014

1. vrsta: 
Sara Klarica, Mihaela 
Mikolič, Elma 
Mustafoska Elma
2. vrsta: 
Eljesa Ademaj, Ana 
Stojanova, Petra Gorjanc
Odsotni: 
Erika Božič, Lara Cankar, 
Luka Čendak, Davor 
Dražić, Tilen Fekonja, 
Hamida Lelić, Dejan 
Malić, Arjana Mušić, 
Suzana Skenderović, 
Andrej Tribuljak, Maja 
Bebić, Emine Cakići, 
Clara De Andrea, 
Aida Đulbić, Alenka 
Mandalenič, Edina 
Skakić, Maja Stanković

3. AD/TR, razredničarka Alenka Petrič
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1. vrsta: 
Tine Farkaš, Devin 
Knapić, Luka Vekić, Mitja 
Malčič, Martin Mihalič, 
Borut Pečarič, Tilen 
Beganović
2. vrsta: 
Katja Kersikla, Nataša 
Turk, Žan Ribič, Nikola 
Ivanović, Alessia Čendak, 
Simon Kaluža, Aleks 
Kocjančič
3. vrsta: 
Tanja Miklavčič, Anesa 
Šakonjić, Tea Vigini, 
Irina Surladžioska, Tina 
Subotić, Eneja Benčič, 
Liza Jakomin, Suela 
Hoxhaj, Aleksandra 
Veljak 
Odsotni: 
Jasmin Mališi, Kristina 
Matijaščić, Aleksandar 
Mišan, Jessica 
Selimanović, Urška Skok, 
Jure Šavron, Valentina 
Šporčić, Rene Štefančič

4. a ET, razredničarka Darja Palčič

1. vrsta: 
Ljubo Trivunović, Luka 
Lelas, Miroslav Žegarac, 
Dženan Makić, Andrej 
Koren, Remy Lojo 
Petrovčič
2. vrsta: 
David Kurtović, učiteljica 
Meri Logar, Jessica 
Čendak, Sara Ražnjevič, 
Anita Mašić, Valentina 
Novak, Ana Maria Grlj, 
Martin Leščešen
3. vrsta: 
Noemi Korasa, Xheneta 
Ademaj, Anja Pavlič, 
Ema Šakić, Gaja Pregelj, 
Samanta Kocjančič, Gaia 
Ladiha, Gaja Vuk

4. b EG, razredničarka Meri Logar

94



1. vrsta: 
Matej Bilješković, Dragan 
Janev, Andrej Djurić, 
Tamara Brndevska, 
učiteljica Nataša Stopar, 
Manuela Vekić
2. vrsta: 
Jana Tuljak, Anja Mikuž, 
Nives Stepančič, Leila 
Bajramović, Katja 
Đurđević, Vanesa Ziba
Odsoten: 
Ante Jurleka

5. a ET-PTI, razredničarka Nataša Vrčon Tratar

1. vrsta: Jakob Kodelja, 
Marko Palčič Milič, 
Maichol Cerkvenič, Aleks 
Klarić, učiteljica Mojca 
Butinar Mužina, Erik 
Kokot, Adis Hadžić, Rok 
Gašperšič
2. vrsta: Alex Prodan, 
Shana Breulj, Tijana 
Jotanović, Amra 
Bešić, Maja Gverić, 
Samanta Bartulović, 
Tea Stepančič, Monika 
Stipanović, Tom Mozgan, 
Davide Cankar, Aron 
Čaušević, Nik Kokot, Rok 
Šturm
3. vrsta: Žiga Vidali, 
Zala Volarič, Mateja 
Perić, Kety Kodrič, 
Taja Kodelja, Elma 
Sinanbegović, Alenka 
Stojilković, Marko 
Cvetković, Leon 
Marinković, Goran Lalić
Odsotni: Anja Pečar

4. b ET, razredničarka Mojca Butinar Mužina
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1. vrsta: 
Luka Sokolič, Jaka Grk, 
Jan Kosmina, Liam 
Prelec, Jani Lovrič, Matija 
Zonta, Gregor Rojko
2. vrsta: 
Eva Gregorič, Keli 
Perhavec, Sara Zelinšček, 
Katja Štefanec, Vesna 
Duronjić, Katja Kosmina, 
Eva Škibin, učiteljica 
Nataša Primožič
3. vrsta: 
Sara Veber, Jana 
Obrenović, Pia Ban, 
Arlinda Sertollaj, Sara 
Ugrin, Špela Kocjančič, 
Šiva  Rustja, Andrejana 
Stojmenova, Tia Mussiza 
Glavina
Odsotni: 
Jan David, Jure Karas, 
Marjan Maršić, Tija 
Pančič

4. a EG, razredničarka Nataša Primožič

GENERACIJA 2014/2015

1. vrsta: 
Argite Morina, Mediha 
Šahinović, Sabina 
Kahteran, Lejla Mahmić, 
Melisa Džehverović
2. vrsta: 
učitelj Robi Počkaj, 
Siniša Miličević, Petra 
Pavlović, Monika Kern, 
Simon Benčič
3. vrsta: 
Gjevrije Xhymshiti, Raza 
Dugolli, Đevad Nukić, 
Arbesa Xani 
Odsotni: 
Clara De Andrea, Teja 
Kleva, Nik Mršič, Sharon 
Santin, Kristijan Stoilkov

3. a AD, razrednik Robi Počkaj
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1. vrsta:
Robert Vujanić, Jaka 
Moljk, Mauro Pregarc, 
Denis Salkić, Primož 
Bužan, Luka Kučič
2. vrsta:
učiteljica Sonja Šuligoj, 
Robert Marinović, Maja 
Milenkovski, Lara Šker, 
Veronika Rahotin,
3. vrsta:
Aja Kocjančič, Katja Skrt, 
Deborah Čendak, Lia 
Cep, Lea Arnaut
Odsoten: 
Nik Stepančič

4. b EG, razredničarka Sonja Šuligoj

4. a ET, razredničarki Mirjana Dujc in Ingrid Baruca1. vrsta: 
Anes Šakonjić, Senad 
Hadžić, Domen Vasič 
Stepančič, Dehar 
Durmiši, Tadej Janjoš, 
Alen Udovič, Matija Jesih
2. vrsta: 
učiteljica Mirjana Dujc, 
Nikolina Janković, Tanja 
Felić, Ellen Furlanič, 
Daša Mačkić, Anja 
Mattica, Ilenia Babič, 
Sara Brčina, Kaja Simčič, 
Sabina Posenjak
3. vrsta: 
Eva Slemc, Dea Zudić, 
Katja Likar, Kristi Surina, 
Lejla Šahinović, Marija 
Janeva, Gresa Jakupi, 
Dževida Nukić
Odsotni: 
Ajazaj Shkumbin, Almin 
Šakonjić

97



1. vrsta: 
Suzana Skenderevič, 
Mihaela Mikolič, Eljesa 
Ademaj, Petra Gorjanc
2. vrsta: 
učiteljica Doris Hrvatin, 
Tilen Fekonja, Ana 
Stojanova, učiteljica 
Mojca Lazar, učitelj Robi 
Počkaj
Odsotni: 
Lejla Bajramović, 
Tamara Brndevska, Lara 
Cankar, Luka Čendak, 
Katja Đurđević, Dragan 
Janev, Sara Klarica, Edina 
Skakić, Manuela Vekić

5. a PTI, razredničarka Alenka Petrič

1. vrsta: 
Marko Matijašević, 
Rene Pohlen, Alen 
Pehlić, Edvin Rahmić, 
Rok Topalović, David 
Vidaković, Patrik Durmić
2. vrsta: 
Martina Černeka, Alisa 
Grdović, Mateja Kavo, 
Marija Shoposka, Karin 
Likar, Aldina Beganović, 
Biljana Pelengić, Saša 
Gregor Mileusnić, 
učiteljica Breda Švara
3. vrsta: 
Valentina Čermelj, 
Brigita Jakaj, Nadja 
Petreska, Eneja Marušič, 
Belma Palamar, Valeri 
Furlanič, Ana Černoga, 
Natali Nikolić, Kristina 
Topalović
Odsotni: 
Anja Gajšak, Monika 
Stipanović

4. b ET, razredničarka Breda Švara
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3. a AD, razredničarka Valerija Jakovac

1. vrsta: 
Tanja Ipavec, Ines 
Rožič, učiteljica Valerija 
Jakovac, Adel Ćatić, 
Patrik Grbec
2. vrsta: 
Valentina Marinčević, 
Chiara Mandalenić, 
Andrej Mihalič, 
Yevheniya Lukychova, 
So�ia Posavac, Bekira 
Civić, Samanta 
Muminović
Odsotni: 
Gal Grižon, Ester Pečar, 
Nina Vale

3. a TR, razrednik Miran Cijan

1. vrsta: 
Muris Redžić, Anel 
Golubović, Fabo 
Bilješković, Milan Sarić, 
Nik Čalušić
2. vrsta: 
Jana Karanović, Berina 
Goretić, Almedina Zulić, 
Edita Begić, učitelj Miran 
Cijan
3. vrsta: 
Marko Topić, Liridona 
Kadrioli, Lara Karanović, 
Aurora Rai�i
Odsotni: 
Maja Maček, Dejan Malić, 
Saša Radišković, Kenan 
Sikirić
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Zaposleni na SEPŠ Koper 2015 - 2016

1. vrsta:
Vesna Eberle, Verka Isovska, Vesna Pupis, Branka Žerjal, Senija Smajlagić, Nataša Vrčon Tratar, Zinajda 
Agić, Mojca Butinar Mužina, Silvana Cijan, Namka Čaušević
2. vrsta:
Irena Oblak Galjanič, Ingrid Baruca, Nataša Jerman, Irena Spacal, Mirjana Majer Babič, Meri Logar, Tanja 
Benčič Rihtaršič, Nataša Stopar, Tea Race, Doris Hrvatin, Sanela Agić, Alenka Petrič, Sonja Šuligoj, Miran 
Cijan, Nataša Primožič
3. vrsta:
Marija Šturm Zankolič, Rija Zorč, Dolores Omahen, Tina Pohajač, Ester Jerkič Šturm, Darja Palčič, Valerija 
Jakovac, Jožef Bole, Slavica Pribac, Mojca Lazar, Drago Pintarič, Mirjana Dujc, Ester Bevk, Enisa Aganović
4. vrsta:
Doris Pohlen Gobbo, Tanja Turk, Mojca Kocjan, Samo Štemberger, Tanja Skok, Davor Jurković, Boris 
Gomezel, Danilo Ficker, Miha Jelovčan, Robi Počkaj, Tatjana Černač Stupar, Breda Švara
Odsotni:
Darja Bandelj, Andrejka Šavron, Irena Lušina
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