
ŠOLSKA KRONIKA OD JAN 2020 DO JUL 2021                                                                                     
ŠOLSKO LETO 2020/2021 

1 
 

S E P T E M B E R  2020 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

1.9. 2020 Začetek šolskega leta 2020/21. 

Spoštovani dijaki in starši, 

s 1. septembrom se začenja novo šolsko leto, ki bo nekoliko drugačno od prejšnjih let. 
Pouk bo šola izvajala po Modelu-B (vsi dijaki se izobražujejo na šoli). 

V ŠOLO PRIDEJO SAMO ZDRAVI DIJAKI  

Prvi dan šole s seboj prinesete izjavo, da ste zdravi. Obrazec se nahaja tu: 

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo 

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo 

Prva šolska ura se bo začela ob 8.20. 

V šolo morate priti z maskami, upoštevati morate varnostno razdaljo in si pri vhodu 
razkužiti roke. V šolo vstopate skozi tri vhode, in sicer dijaki 1., 2. in 3. letnikov skozi dva 
vhoda z Martinčevega trga, 4. in 5. letniki pa skozi vhod s Kreljeve ulice. 

V matične učilnice vas bosta usmerjala dežurna učitelja. Tam počakate razrednika, ki vas 
bo seznanil s protokolom, kako bo potekal pouk v nekoliko spremenjenih razmerah. 

24. 8. – 3. 9. 
2021 

Jesenski rok splošne in poklicne mature. 

15. 9. 2020 Čestitke Lini Eržen, dijakinji 1. a EG, za odlično uvrstitev na svetovnem prvenstvu v 
surfanju 2020 Noerstick Cold Hawaii PWA World Tour Youth and Junior. 

Lina in njen brat Val sta se odlično odrezala na tekmovanju na Danskem. Lina je v 
kategoriji do 20 let osvojila odlično drugo mesto, Val pa je v kategoriji so 15 let zasedel 4. 
mesto. Lina je tako postala svetovna podprvakinja v disciplini Weve v svoji kategoriji. 

 

 

18. 9. 2020 V petek, 18. septembra je na kamniškem bazenu potekal finale državnega prvenstva v 
plavanju za dijakinje in dijake. Tekmovanja so se udeležili tudi trije predstavniki SEPŠ-a – 
Mia Alessio (2. bET), Arlen Gojkovič Podvršček (1. bET) in Enej Šalinović (3. aET). Prav 
slednji si je s svojim izvrstnim šprintom v prostem slogu, za katerega je potreboval pičlih 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2020/08/IZJAVA-POLNOLETNEGA-DIJAKA.pdf
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2020/08/Izjava-staršev-mladoletnega-dijaka-pred-vstopom-v-šolo.pdf
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25,25 sekunde, priplaval stopničke – osvojil je tretje mesto. 
Dekleti sta ravno tako dali vse od sebe in plavali izvrstno, konkurenca pa je bila za njiju 
nekoliko premočna. 
Vsem trem iskreno čestitamo za nastop na finalu DP, Eneju pa “kapo dol” za osvojeno 
tretje mesto. 
Prof. Maja Kugonič 
 

 
 

23. 9. 2020 Praznični dan športa smo preživeli ... tako, kot se spodobi - ŠPORTNO! 
Aktiv ŠVZ je v čast vsem športnikom in drugim ljubiteljem športa organiziral športni dan, ki 
je potekal na različnih koprskih lokacijah. Tako so nekateri kegljali, drugi so se preizkusili v 
plezanju, tretji se učili raznoraznih vragolij na trampolinih, nekateri pa se potili pod 
taktirko fitnes inštruktorjev. Najlepše pri vsem tem pa je bilo videti nasmejane obraze 
dijakov! 
Hvala vsem, ki so pripomogli, da je športni dan bil športen v vseh smislih (akcija, druženje, 
zabava, učenje, izziv, veselje...): fitnes center LeSport, plezalni center Plus Climbing, 
Baluba trampolini park, kegljaško društvo Koper ter celoten aktiv ŠVZ.  
Športen pozdrav vsem! 
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18. 9. 2020 Državno tekmovanje v znanju italijanščine 
Tekmovanja, ki je bilo zaradi karantene v marcu 2020 prestavljeno na september, se je 
udeležilo 5 dijakov naše šole: Daniil Golovaciuc, Eli Hrvatin, Mia Ivančič, Anna Semič in 
Tea Vižintin. Vsi so dosegli bronasto priznanje, najbolje pa se je odrezala Mia Ivančič, ki se 
je med 21 konkurenti uvrstila na 6. mesto. Čestitamo - congratulazioni! 
 

18. 9. 2020 Mednarodni teden mobilnosti 
Tudi dijaki naše šole smo se pridružili projektu Mednarodni teden mobilnosti. Opravili 
smo se na pohod po Kopru. Tako smo poudarili pomen hoje za naše zdravje in za okolje. 
Prav hoja je najstarejša in primarna človekova mobilnost. Zato kličemo vsem vam: POT 
POD NOGE! 
Aktiv naravoslovja 
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21. 9. 2020 Delavnice ponovne uporabe Use Reuse CPU Vojnik v Kopru 
V ponedeljek, 21. septembra 2020, smo se profesorji in posamezni razredi na SEPŠ Koper 
udeležili delavnic ponovne uporabe ‒ Use Reuse, ki jih je organiziral CPU Vojnik. Potekale 
so vzporedno s tednom mobilnosti, ko so izpraznili nekatera koprska parkirišča v centru 
Kopra. Avtomobile so nadomestili z rastlinami v posodah in prostor obogatili z 
aktivnostmi na prostem. Parkirišče pred študijsko knjižnico so spremenili v kreativno 
delavnico. Postavili so stojnico, bogato obloženo s predelanimi izdelki. Vodji delavnic sta 
dijakom predstavili pomen takih delavnic in izdelkov, najpogumnejši in kreativni dijaki pa 
so si z njuno pomočjo izdelali manjše izdelke, mape, listnice itn. Delavnica je nosila 
sporočilo varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Aktiv naravoslovja: Vesna Eberle, 
Mirjana Majer Babič, Andreja Marzi, Robi Počkaj in Smiljana Škvarč  
 

 
 

21. 9. 2020 1. sestanek dijaške skupnosti 

22. 9. 2020 Predavanje o Avstraliji na FHŠ Koper za 3. a in 3. b EG 

28. 9. 2021 
6. 10. 2021 

Dijak dijaku proti raku 
Tudi letos smo organizirali predavanje, v katerem sodelujejo dijaki in dijakinje iz  3. letnika 

TRGOVEC  in EKONOMSKI TEHNIK IN  EKONOMSKA GIMNAZIJA, ki svojim vrstnikom 

predstavijo bolezni; rak dojk in rak mod.  Sodelovali so dijaki: Arlen  Pobega, Gaja Pirjevec, 
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Timotej Piščanc, Julija Žvokelj, Rialda Čeušević, Din Čajić, Imran Rama in Ibrahim Šečerović  

Dijaki in dijakinje drugih letnikov smer Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija ter prvih 

letnikov smer Trgovec in Administrator so v  dneh od 28. 9. 2021 do  6. 10. 2020 poslušali 

in videli, kako lahko sami prepoznajo znake bolezni. 

                                                                                 Mentor Počkaj Robi 

 

 
 

28. 9. 2020 Na šoli vsako leto obeležimo EVROPSKI DAN JEZIKOV. Letos smo ga obeležili tako, da smo 
posneli video na temo novih besed, ki jih je prinesla bolezen COVID 19. 
Na spodnji povezavi si video lahko tudi ogledate: 
https://drive.google.com/file/d/1oKcOG3d4aMr9wGaBWExcJN4EGgUxHRGR/view 
Pri nastanku videa so sodelovali dijaki in učitelji slovenščine, italijanščine, nemščine in 
angleščine. 
Aktiv angleščine in nemščine 
 

28. 9. 2020 Minuli vikend se je naša dijakinja Neja Tepeš udeležila mladinskega EP v veslanju. Skupaj z 
Ruby Čop (hči veslača Iztoka Čopa) sta v srbski prestolnici v dvojnem dvojcu zastopali 
slovenske barve. V evropski mladinski eliti sta dekleti zasedli izvrstno 5. mesto. 
Čestitke in pogumno naprej! 
 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1oKcOG3d4aMr9wGaBWExcJN4EGgUxHRGR/view
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OKTOBER  2020 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

1. 10. 2020 Webinar Delavnica o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  
Zaradi epidemije Covid-19 je letošnja delavnica potekala na daljavo. Na AJPES so dijakom 
predstavili Poslovni register Slovenije in razložili korake pri vpisu družbe preko SPOT 
točke. Delavnice so se udeležili dijaki 3. a ET, 3. b ET (1.10.) in 4. a ET-PTI (2.10.)  
 

1.-3. 10. 
2020 

Inovacijski kamp na Škofijski klasični gimnaziji Ljubljana v okviru konzorcija za 
spodbujanje podjetništva, ki ga financira agencija Spirit. Udeležilo se ga je 11 dijakinj in 
dijakov z naše šole ter profesorici podjetništva.  Profesorici Nataša Vrčon Tratar in Tanja 
Skok sta udeležencem Inovacijskega kampa predstavili poslovni model Kanvas in finance 
podjetja. 
 

 
 

5. 10. 2020 Strokovna ekskurzija pri izbirnem predmetu geografiji za 4. a in b EG 
Najprej nas je pot vodila do Škocjanskih jam, kjer so dijaki izpolnjevali delovne liste po 
učni poti, ki poteka okoli Škocjanskih jam. Nato nas je pot vodila do Ekomuzeja Pivških 
presihajočih jezer, ki smo si ga ogledali pod strokovnim vodstvom biologa in geografa. 
Nato je imel dr. Matej Blatnik iz Inštituta za raziskovanje Krasa strokovno predavanje. 
Sledil je še ogled Petlinjskega jezera, popoldne pa voden ogled Postojne, nato smo se 
odpravili domov. 
Doris Hrvatin in Andrejka Šavron 
 

8. 10. 2020 V okviru dijaškega abonmaja v Gledališču Koper so si dijaki ogledali prvo gledališko 
predstavo HIŠA BERNARDE ALBE v režiji Yulije Roschine, nastale izpod peresa kultnega 
španskega pesnika, dramatika, vsestranskega umetnika Federica Garcie Lorce, in sicer v 
koprodukciji treh slovenskih gledališč (Gledališča Koper, SNG Nova Gorica in Drame SNG 
Maribor).             Koordinatorica Mojca Butinar Mužina 
 

9. 10. 2020 Sodelovanje s Kariernim Placem – Karierni center za mlade z Ljudske univerze Koper – 
delavnica Matije Goljarja iz Ustvarjalnika o spodbujanju podjetnosti za dijake 3. a EG. 
Organizator Tanja Skok 
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12-14. 10. 
2020 

Podjetniške delavnice Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti v okviru projekta 
Mladim se dogaja, ki ga financira agencija Spirit. Delavnice so bile zelo razgibane, saj so 
potekale v živo in virtualno. Dijake sta nagovorila uspešna podjetnika Aleš Piščanc iz 
Hotela Koper in Matjaž Gros iz podjetja Mogenas ter jim predstavila svojo podjetniško 
zgodbo. Predstavnica SPOT točke, predstavnica Mestne občine Koper, Boško Praštalo ter 
predavatelj Tomaž Stritar pa so poskrbeli za pridobivanje novih znanj ter motiviranje za 
delo v skupinah. Na zaključno javno predstavitev podjetniških idej je dijake s svojimi 
nasveti pripravila strokovnjakinja za »pitching«, Lara Pirc. Delavnice so se zaključile s 
tekmovanjem, v katerem so imele skupine odmerjenih 5 minut, da so prepričale 4-člansko 
žirijo.  Zmagala je podjetniška ideja z naslovom "Dream on screen". Vse zmagovalne ekipe 
se bodo v nadaljevanju pomerile na državnem tekmovanju POPRI. Pri delu so jih usmerjali 
in spodbujali mentorji, mag. Nataša Vrčon Tratar, Tanja Skok, Keith Kleva ter Boris 
Gomezel. 
Dogodek je vključen tudi v projekt Podjetnost v gimnaziji - PODVIG, saj so dijaki na 
delavnicah razvijali pomembne podjetnostne kompetence. Delavnice je spremljala tudi 
Andreja Marzi, vodja projekta PODVIG.  
 

13. 10. 
2021 

Z dijaki 2.a smer trgovec smo obiskali Društvo Svit in se seznanili z delom tega 
neprofitnega nevladnega društva, ki pomaga odvisnikom na dnu družbene lestvice. 
Aktivni delavec Samo in vodja Društva SVIT sta nam predstavila prostore in aktivnosti, ki 
jih izvajajo v društvu Svit. Odvisnikom omogočajo, da živijo dostojno življenje tudi  takrat, 
ko so jih prav vsi (tudi starši in prijatelji) zapustili. Dijaki so z zanimanjem spremljali 
predstavitev in z vprašanji dopolnjevali znanje o odvisnostih, o katerih so se seznanili pri 
pouku Zdravstvene vzgoje na SEPŠ Koper. 
Robi Počkaj 
 

 
 
16. 10. 
2021 

 
2. sestanek dijaške skupnosti 

20. 10. 
2020 

Delavnica Uresniči svoje sanje – Karierni center Univerza na Primorskem             
Dijakom 4. a EG so predavateljice omogočile spoznati njihove osebnostne potenciale in 
jim svetovale, kateri poklici bi bili zanje ustrezni.       Organizator: Tanja Skok 
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20. 10. 
2020 

Erasmus+ KA229 projekt: Spopadimo se s CLIL-om – Hand to hand with CLIL 
Projekt je zaradi covid-19 virusa podaljšan še za eno leto. Ker srečanj na Poljskem in v 
Romuniji še ni bilo mogoče izvesti, so naši dijaki posneli kratek video za sovrstnike iz 
partnerskih šol. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.   
Video – pozdravi iz Slovenije: https://vimeo.com/470296701 
Oktobra je minilo eno leto od projektnega srečanja pri nas v Kopru, ko nam je bilo takooo 
lepo. V spomin na dobre stare čase, ko smo lahko brezskrbno potovali in se družili, in v 
upanju, da bomo kaj takega lahko kmalu ponovili, ponovno objavljamo video o srečanju, 
ki ga je lani posnela in uredila naša dijakinja Zarja Ražman (4. a EG). 
Video o srečanju na SEPŠ Koper (oktober 2019): https://vimeo.com/378581238 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 

 

 

 

  

https://vimeo.com/470296701
https://vimeo.com/378581238
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NOVEMBER  2020 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

2. 11. 2020 Erasmus+ KA229 šolsko partnerstvo: Učimo se iz preteklosti za bolj zeleno prihodnost 
(Learn from the past to build a greener future) 
S 1. novembrom 2020 na SEPŠ Koper začenjamo z novim Erasmus+ projektom: Učimo se 
iz preteklosti za bolj zeleno prihodnost. Projekt je usmerjen v raziskovanje in analizo 
trenutnih in preteklih praks izkoriščanja in rabe energetskih virov v partnerskih državah in 
širše po Evropi ter hkrati iskanje bolj zelenih rešitev. Partnerske šole so  iz Poljske, Italije, 
Romunije, Turčije in Portugalske.   
Zaradi trenutne situacije in koronavirusa bomo najprej začeli z virtualnimi aktivnostmi, ki 
jih bomo poskušali vključiti v redni pouk. Upamo pa, da bomo v naslednjih dveh letih 
uspeli izvesti vsa načrtovana projektna srečanja v živo. Koordinatorji iz vseh partnerskih 
šol smo se že spoznali ter načrtovali prve projektne aktivnosti na virtualnem srečanju še 
pred začetkom projekta, med jesenskimi počitnicami. Naše prve aktivnosti bodo: natečaj 
za logotip projekta, prijava projekta na eTwinning-u, ustanovitev bloga ter priprava prve 
številke biltena. 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 
 

16. 11. 
2020 
 

Zaradi epidemije Covida 19 je šola ponovno zaprla svoja vrata. Pouk je sicer že potekal na 
daljavo teden dni pred počitnicami, od 19. do 23. oktobra, prav tako tudi od 2. do 13. 
novembra, a s to razliko, da so bili dijaki doma, učitelji pa v učilnicah. 
 

19. 11. 
2021 

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) je namenjen 
ozaveščanju in izobraževanju učiteljev in dijakov o Evropski uniji ter usposabljanju za 
aktivno državljanstvo. S projektom želimo spodbuditi zavedanje o EU in evropski 
parlamentarni demokraciji ter mladim približati znanje o delovanju Evropske unije in 
Evropskega parlamenta. Preko različnih aktivnostih bodo mladi s pomočjo mentorjev 
odkrivali, kaj pomeni biti evropski državljan, prednosti članstva v vsakdanjem življenju, 
vlogo Evropskega parlamenta in drugih institucij ter pomen aktivnega državljanstva za 
prihodnost EU. 
V okviru projekta EPAS morajo sodelujoče skupine (šole) skozi šolsko leto opraviti 
določene aktivnosti, s čimer si šole prislužijo naziv šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta, sodelujoči dijaki in dijakinje pa naziv ambasador(ka) Evropskega parlamenta. 
Program bo v šolskem letu 2020/2021 potekal že petič, lani pa je v njem sodelovalo že 60 
slovenskih izobraževalnih ustanov – srednjih šol in dijaških domov. 
Izobraževalni program obsega sledeče aktivnosti, ki jih bodo šole opravile tekom šolskega 
leta: 

 udeležba na seminarju za učitelje in dijake 
 proučitev izobraževalnih gradiv o EU 
 priprava informacijskega kotička o EU na šoli/ na spletni strani šole 
 priprava dogodka/aktivnosti ob dnevu Evrope (9. maj) 
 vodenje Facebook profila, namenjenega predstavitvi EPAS aktivnosti na šoli 
 sodelovanje v spletni nacionalni EPAS platformi na družbenem omrežju Facebook 
 organizacija drugih dogodkov in aktivnosti (neobvezno). 

Vabljeni, da  se  pridružite projektu. 

 Mentorica projekta: Meri Logar 
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20. 11. 
2020 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki bi ga lahko poimenovali Zdrav multikulturni zajtrk 
Srednja ekonomsko-poslovna šola se tudi letos pridružuje dnevu slovenske hrane s 

Tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Tokrat doma. Danes smo zajtrkovali različne jedi, 

vsak po svoje, vsak na svojem domu. In današnji zajtrk smo poimenovali »SEPŠ-ev 

medkulturni zajtrk«. Teknil nam je.  

Hvala vsem, ki ste se odzvali povabilu, zajtrkovali z nami in nam poslali fotografijo vašega 
zajtrka. 
Aktiv naravoslovja 
 

20.-21. 11. 
2020 

JA Slovenija inovacijski kamp 2020 - udeležila se ga je ekipa Gaja Pirjevec, Špela Planjšek 

in Žan Pranjič iz 3. a EG ter mentorica Tanja Skok. Reševali so izziv: Kako vzpostaviti 

sistem recikliranja redkih zemelj v EU. 

 
 

23. - 27. 11. 
2020 

V tem času je za dijake 3., 4. letnikov in 5. letnika potekal Virtualni karierni center. 
Organizator: Tina Pohajač 
 

24. 11. 
2021 

Naše podjetje ŠAL’CA potrebuje odvečno volno za  proizvodnjo šalov za vaše “šalčke“. 
Prosili bi vas, da pokukate v domače kotičke in poiščete ostanke oz. odvečno volno, ki 
jo  zagotovo imajo vaše babice.  Zelo bi bili hvaležni, če bi nam jo odstopili, seveda bi s 
tem imeli tudi vi ugodnosti pri nakupu našega izdelka. Za sodelovanje se lahko zglasite 
tudi pri posameznih članih našega podjetja (Maja Koželj, Kim Grižon, Nik Koren, Tea 
Borišek, Lendrit Berisha in Miha Marko Starman).  

Zahvaljujemo se vam za  sodelovanje. 

podjetje ŠAL’CA 

 

25. 11. 
2021 

V sredo, 25. novembra, smo se dijaki, ki bodo opravljali maturo iz italijanščine na višji 
ravni, in njihovi učitelji, udeležili izobraževanja za maturo v organizaciji ZRSŠ, na katerem 
sta nastopili ugledni gostji iz Italije, in sicer profesorica Eleonora Kolar iz Trsta in avtorica 
romana, Valentina D’Urbano. 

Profesorica Kolar je podrobno predstavila roman Il rumore dei tuoi passi, večkrat 
nagrajeni prvenec mlade avtorice iz Rima, ki smo ga izbrali za letošnje maturitetno branje. 
Poudarila je njegovo aktualnost in privlačnost za mladega bralca in nam povedala, kako 
čustveno in družbeno-kritično so se na roman odzvali dijaki, ki jih poučuje na klasični 
gimnaziji Francesco Petrarca v Trstu. 

V drugem delu srečanja sva se profesorici dr. Jana Kenda in Sonja Šuligoj pogovarjali z 
avtorico romana, Valentino D’Urbano. Med drugim naju je zanimalo ozadje zgodbe, saj je 
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tudi avtorica živela v enem takih predmestij, v kakršnem se odvija njen Il rumore dei tuoi 
passi. Zaupala nam je nekaj resničnih zgodb in usod njenih prijateljev iz tistega časa. 
Povedala nam je tudi, kakšno zadoščenje je bilo zanjo, ko je na predstavitvi svojega 
nagrajenega romana srečala bivšo učiteljico, ki nikoli ni verjela vanjo in jo je skušala 
odvrniti od študija, češ da ji ne bo uspelo, saj prihaja iz neprimernega socialnega okolja. 
Valentini D’Urbano je uspelo, napisala je že veliko odličnih romanov in povedala nam je, 
da v pisanju zelo uživa. 

Valentina je zelo običajna, dostopna in prijetna mlada ženska, zato so se tudi naši dijaki 
brez težav pogovarjali z njo. Mia Ivančič in Daniil Golovaciuc iz 4. b EG, ki ju je Il rumore 
dei tuoi passi zelo prevzel, sta jo povprašala predvsem o morebitnih težavah pri pisanju 
prvega romana in o možnosti snemanja filma. 

 Srečanje je bilo nadvse koristno, zanimivo in v čast nam je, da smo v živo spregovorili s 
priznano italijansko pisateljico, ki se nam je zaradi trenutnih razmer pridružila kar iz svoje 
delovne sobe, polne knjig in novih zamisli. 

 

 

30.11 - 23. 
12. 2020 

Natečaj za logotip projekta Erasmus+: “Greener future” 
Dijaki iz različnih razredov so sodelovali pri ustvarjanju predlogov za logotip za nov 
Erasmus+ projekt »Learn from the past to build a greener future«. Izmed vseh logotipov 
smo izbrali najboljšega, ki bo zastopal našo šolo na naslednji stopnji natečaja, kjer bodo 
sodelovale šole iz vseh partnerskih držav. V projektu sodelujejo šole iz: Poljske, Romunije, 
Italije, Turčije, Portugalske in Slovenije. Zmagovalni logotip bo nato uradni logotip 
projekta. 
Prejeli smo kar nekaj izdelkov. Oglejte si jih nekaj: 

 
 
Zmagal je logotip dijakinje Medee Gligorić, ki bo zastopal našo šolo na mednarodni ravni. 



ŠOLSKA KRONIKA OD JAN 2020 DO JUL 2021                                                                                     
ŠOLSKO LETO 2020/2021 

12 
 

 

 
 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 
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DECEMBER  2020 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

1. 12. 2020 Dobrodelni projekt - BOŽIČKI ZA EN DAN so izvedli 3. a TR in AD z razredničarko Tanjo Skok. 
Pripravili so škatlo daril za starejšega gospoda ter jo dostavili v zbirni center.  
 

1. 12. 2020 Svetovni dan boja proti AIDS-u. Nenavadno leto 2020 se počasi izteka in pred vrati je že mesec 
december, ki ga že od leta 1988 začenjamo s Svetovnim dnevom boja proti AIDS-u. Znanje in 
vedenje o AIDS-u in s tem tudi o virusu HIV, ki bolezen povzroča, je v zadnjih desetletjih močno 
napredovalo, kljub temu pa je ozaveščenost o tej tematiki med splošno populacijo in dijaki še 
vedno nizka, zato se nam zdi prav, da o bolezni  spregovorimo tudi na naši šoli. V okviru 
zdravstvene vzgoje bomo osvetlili bolezen, ki je v luči vseh ostalih nalezljivih bolezni izgubila na 
prepoznavnosti.  Zavedati se moramo, da okužbe nikakor ne gre podcenjevati, da pa je ta, ob 
ustreznem zdravljenju, povsem obvladljiva in nikakor ne pomeni smrtne obsodbe, kot je to 
veljalo še v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Naj vseeno velja, da je preventiva najboljše 
orožje v boju z vsemi prenosljivimi boleznimi.  
 

 
Aktiv naravoslovja 
 

10. 12. 2021 10. decembra 1948 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov v 
Parizu sprejela in razglasila Splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen 
ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi posamezniki in vsi 
organi družbe z vzgojo in izobraževanjem spodbujali spoštovanje teh pravic in 
svoboščin ter z državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili njihovo splošno in 
dejansko priznanje in upoštevanje. 

Splošna deklaracija človekovih pravic je ključen dokument, saj pred tem pravice in 
svoboščine posameznika še nikoli niso bile tako podrobno opredeljene. Prvič v 
zgodovini je bilo mednarodno dogovorjeno in priznano, da se človekove pravice in 
temeljne svoboščine nanašajo na vsakogar in so prisotne vsepovsod. 

Na področju varstva človekovih pravic ima v Sloveniji pomembno vlogo Varuh 
človekovih pravic. Ob svetovnem dnevu človekovih pravic je objavil poslanico, v kateri 
je poudaril, da v času pandemije koronavirusne bolezni, ko državni organi z ukrepi za 
zaščito naših življenj in zdravja posegajo v naše pravice in jih omejujejo, je »pravi« čas 
za razmislek o pomenu in razumevanju pravic, vrednotah in kulturi. 

Vabljeni k ogledu POSLANICE Varuha človekovih pravic Petra Svetine ob 
mednarodnem dnevu človekovih pravic. (video 6.18) 

https://youtu.be/3ss8E5f2hjE 

Irena Spacal, prof.  (AKTIV DRUŽBOSLOVJA) 

https://youtu.be/3ss8E5f2hjE
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11. 12. 2020 EKOKVIZ  
V okviru programa Ekošole smo se udeležili tekmovanja Ekokviz. Letošnja tema je 
ENERGIJA IN OGLJIČNI ODTIS. Na kvizu je sodelovalo 30 dijakov naše šole.  
Smiljana Škvarč in aktiv naravoslovja 
 

11. 12. 
2021 

Zahvala predsednika države Boruta Pahorja 
 

  
 

17. 12. 2020 V organizaciji šolske psihologinje Tine Pohajač je profesor Keith Kleva prek spleta 
predstavil SEPŠ na OŠ Sečovlje, OŠ Marezige in OŠ Prade.  
 

19. 12. 2020 Ponovno tekmovanje v EKOKVIZU. Dijaki, ki so zaradi tehničnih težav, slabe povezave 
ali drugih nevšečnosti imeli možnost tekmovanje ponoviti. Nekaj dijakov naše šole je 
ponovno reševalo kviz. Rezultate so združili z rezultati prve izvedbe kviza. Prva tri 
mesta v posameznih kategorijah so zasedla dekleta: Neila Kanurić 1. aEG, Alenka 
Beškovnik 1. aEG, Anja Partljič 2. TR, Tea Kastelic 1. bET, Ajna Isaković 1. aET, Gaja 
Sabadin 1. bET,  Tajda Požrl 3. bET in Hana Kreštić 2. AD. Dekleta se bodo v februarju 
udeležila državnega tekmovanja. 
Smiljana Škvarč in aktiv naravoslovja 
 

21. 12. -24. 12. 
2020 
 

Predstavitev poklica Policist, višje šole v Tacnu in delo PU Koper preko Zooma za 
zaključne letnike ekonomski tehnik in 3. letnike ekonomski tehnik. Predstavitve je vodil 
gospod Adis Mahić in Anita Leskovec iz PP Koper Organizatorka: Ingrid Baruca 
 

23. 12. 2021 Dragi dijaki, starši in profesorji! 

Ob zaključku leta 2020, vam želimo vesele praznike, veliko zdravja in uspeha v NOVEM 
LETU 2021. Povezava na govor ravnateljice. 

https://www.facebook.com/watch/?v=388672852398089 

 

24. 12. 2021 Obeležitev 30. obletnice samostojnosti Slovenije: ogled dokumentarnega filma »Zbrali 
smo pogum«.    Meri Logar 

https://www.facebook.com/watch/?v=388672852398089
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24. 12. 2021 Božiček in Božičkova pomočnika so večino zaposlenih presenetili na njihovem domu in 
na šoli z božično-novoletnimi darili SEPŠ. Prijetno presenečeni in zadovoljni smo 
zaključili leto 2020 – v znamenju corone-19. 
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JANUAR  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

6. 1. 2021 V organizaciji Tine Pohajač je potekalo karierno testiranje (online) za zaključne letnike. 
 

7. 1. 2021 V četrtek, 7. 1. 2021, sta nas obiskali predstavnici RKS OZ Koper. V prijetnem pogovoru 
smo z zadovoljstvom obudili dolgoletno sodelovanje in se dogovorili za sodelovanje v 
letošnjem šolskem letu. 

 

 

8. 1. 2021 Dijaki 3. AD in 3. TR so si lahko online ogledali predstavitev PU Koper.  
Organizator: Tina Pohajač 
 

22. 1. 2021 Delavnica Povežimo pike 

V okviru razredne ure oddelka 3. aEG je potekala delavnica o nevarnostih pri uporabi 

konoplje v psihoaktivne namene - z naslovom Povežimo pike. Dijakom je o uporabi 

konoplje spregovorila predstavnica Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, gdč. 

Manca Kozlovič. Delavnica je bila izvedena preko videokonference. Dijaki so lepo 

sodelovali in na koncu izrazili pohvalo za vse informacije, ki so jih prejeli. 

Andreja Marzi, razredničarka 3.aEG 

Od 13. 1. 2021 
do 31. 1. 2021 

Sodelovanje v RAZISKAVI o kognitivnih in čustvenih učinkih pouka na daljavo 
Vključeni dijaki od 1. do 4. letnika 
Mentor: Tina Pohajač 
 

20. 1. 2021 Druženje z Goranom Vojnovićem in 70. obletnica Osrednje knjižnice Srečka Vilharja 
Koper 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper je v novo leto vstopila z razprostrtimi jadri, 
polna zagona in novih idej. Letos namreč praznuje jubilejno 70. obletnico delovanja, ki 
jo bodo obeležili z različnimi dogodki. Prvi se bo zgodil že 20. januarja, ob 17. uri, ko 
bodo v okviru natečaja Po poti ustvarjalnosti – mladi pišejo virtualno, na njihovi 
Facebook spletni strani, gostili Gorana Vojnovića.  
Pogovoru se bodo pridružili dijaki Gimnazije Koper, Srednje tehniške šole Koper, 
Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper in Gimnazije Nova Gorica, ki bodo pod 
mentorstvom profesorjev Jelice Maraž, Alena Mesarića, Mojce Butinar Mužina in 
Andrejke Šušmelj, gostu postavili nekaj vprašanj. Nenazadnje te dni v okviru mature, ki 
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jih čaka, berejo prav njegovo s kersnikom nagrajeno knjigo Figa.   
Mojca Butinar Mužina 
 

25. 1. 2021 Bilten projekta Erasmus+ “Greener future”   
Skupaj s partnerji smo pripravili prvo številko biltena, v katerem predstavljamo vse 
partnerske šole. 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 
Newsletter Greener future 1 
 

25. 1. 2021 V ponedeljek, 25. januarja 2021, smo na šoli snemali predstavitveni filmček za 
informativni dan, na katerem so od zore do mraka svoje igralske, pa tudi raperske 
veščine pokazali Jan Kalšek (1. a EG), Rebeka Dolgan (2. a AD), Rialda Čaušević in 
Gašper Bubola (3. a ET), novinarka in slovenistka Sandra Boršič, ki nam je posodila svoj 
glas, ter ravnateljica Breda Švara. Ves dan so jih budno spremljali scenaristi in asistenti 
režiserji, Katarina Furlan, Samo Štemberger in Mojca Butinar Mužina, pod vodstvom 
Alena Franetiča in njegove ekipe ALENFRA PRODUCTIONS. Delo bi ne potekalo tekoče, 
če jim pri tem ne bi pomagala uprava SEPŠ. 

Zahvaljujemo se tudi vsem članom ekipe za Predstavitev šole ter profesorjem in 
dijakom, ki ste nam pomagali z nasveti, s fotografijami, predlogi … 

Do končnega izdelka – promocijskega filma nas loči teden dni. Komaj čakamo! 

 
 

 15. 1. do 

31. 1 

 

 

V sklopu popestritve pouka ŠVZ na daljavo so potekale popoldanske vadbe z 

različnimi instruktorji vodenih vadb - Nuša iz NUSH Yoga nam je predstavila 

jogo, z Mojco (Unique fit) smo spoznale terapevtsko vadbo, Žiga (Le sport) 

nas je dodobra prepotil ter Alenka (Unique fit) nam je prebudila mišice, za 

katere nismo vedeli, da jih imamo.  

Vadb so se udeležili tako dijaki in njihovi starši ter zaposleni na SEPŠ Koper. 

Projekt, imenovan ŠPORTAJMO SKUPAJ je organizirala in vodila prof. Maja 

Kugonič 

 

26. 1. 2021 Na natečaju za logotip projekta Erasmus+ »Learn from the past to build a greener 
future« je zmagal logotip dijakinje Medee Gligorič iz 4. aET-pti. Čestitamo! 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/2/12/212/129212/files/c179d22b8.pdf
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Ta se bo uvrstil v finale skupaj z zmagovalnimi logotipi posameznih držav članic 
projekta Erasmus+ »Learn from the past to build a greener future«. Logotip, ki bo v 
mednarodni konkurenci zmagovalen, se bo uporabljal kot logo projekta. 

Objavljamo še nekaj logotipov, ki so se uvrstili na najvišja mesta. Vsem dijakom se 
zahvaljujemo za sodelovanje. 

Nataša Jerman 

(koordinatorica projekta) 

 
 

27. 1. 2021 V mesecu decembru smo izpeljali šolsko tekmovanje EKOKVIZ v okviru Ekošole.    
Največ točk so v gimnazijski konkurenci dosegle dijakinje Tajda Požrl, Alenka 
Beškovnik in Neila Kanurić.  
Med ekonomskimi tehniki so stopničke zasedle Tea Kastelic, Ajna Hamulić in Gaja 
Sabadin. 
Tekmovali pa so tudi dijaki poklicnih usmeritev, kjer sta najvišje mesto zasedli Hana 
Kreštić in Anja Partljič. 
Omenjene dijakinje bodo našo šolo zastopale na državnem tekmovanju, ki bo prihodnji 
teden. 
Čestitke za dosežek in držimo pesti za državno tekmovanje. 
 

 
 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/01/final-6-logo.png
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/01/final-6-logo.png
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/01/final-6-logo.png
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FEBRUAR  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

1. 2. 2021 Strokovno predavanje Kras, voda in človek pri izbirnem predmetu geografija v 4. letniku 
ekonomske gimnazije. Predaval je dr. Gregor Kovačič iz FHŠ, Univerze na Primorskem. 
Predavanje je potekalo prek ZOOM-a. 
Doris Hrvatin 

2. 2. 2021 V torek, 2. februarja, je potekalo državno tekmovanje EKOKVIZ v okviru Ekošole. 

Tekmovanja so se udeležile dijakinje, ki so dosegle najboljše rezultate na šolskem 

tekmovanju v mesecu decembru. Odlično so se odrezale tudi na državnem. Tekmovale so 

v treh kategorijah: gimnazijski program, srednje strokovno izobraževanje in poklicno 

izobraževanje. Srebrno priznanje v svoji kategoriji so dosegle: Neila Kanurić 1. aEG, Alenka 

Beškovnik 1. aEG, Anja Partljič 2. TR, Tea Kastelic 1. bET, Ajna Isaković 1. aET in Gaja 

Sabadin 1. bET. Bronasto priznanje pa sta si izborili Tajda Požrl 3. bET in Hana Kreštić 2. 

AD. Dekleta še enkrat čestitke in bravo. 

Smiljana Škvarč in aktiv naravoslovja 

8. 2. 2021 (Na)prosto po Prešernu 

Spoštovani dijaki, dijakinje, profesorice in profesorji!  

Letos bomo slovenski kulturni praznik obeležili daleč stran od štirih sten, ki se jih moramo 
sicer stalno oklepati. Naša naloga bo, da literaturo občutimo na prostem. Navsezadnje je 
literatura  tudi interpretacija življenja v naravi in na ulicah naših poti.   

Na našega prvaka med pesniki se bomo spomnili med sprehodom po mestu, v parku, 
gozdu ali ob morju.   

Kot literatura naj ima tudi vaša domišljija prosto pot, za usmeritev pa vseeno predlagamo 
nekaj aktivnosti, ki jih lahko izvajate:  

 posnemite fotografijo/video ulice ali spomenika Prešerna ali drugega slovenskega 
ustvarjalca v vaši bližini,  

 fotografirajte motive iz Prešernove poezije (reka, hrast, slap, morje, 
jezero, cerkev …) razne simbole ljubezni in svobode ter jim pripišite kak verz po 
lastni izbiri,  

 na ulici ali v naravi recitirajte Prešernove ali druge (mogoče svoje) pesmi in se 
posnemite,  

 opazujte svet okrog sebe in poiščite katerikoli element, ki bi ga lahko povezali z 
literaturo ter pojasnite, zakaj ste ga izbrali,  

 po navdihu narišite, skicirajte, animirajte podobe s sprehoda,  

 napišite svojo pesem in/ali jo zarepajte.  

Prispevke boste poslali profesoricam slovenščine, najboljši bodo tudi nagrajeni.   

Dejavnosti bomo izvajali v sred0, 10. 2. 2021, od 10.30 naprej. Pouka v tem času ne bo.   
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Gremo na prosto in kulturni dan prešerno zadihajmo na svežem zraku!   

Lep kulturni pozdrav  

Aktiv profesoric slovenščine 

   

 

11.-13. 2. 
2021 

V okviru projekta EPAS so dijaki, vključeni v projekt, v svojih oddelkih izvedli kahoot kviz o 
poznavanju Evropske unije.  
Organizator: Meri Logar, Tanja Benčič Rihtaršič 

 

12., 13. 2. 
2021 

Srednja ekonomska-poslovna šola Koper vas vabi na virtualna informativna dneva, ki 
bosta potekala 
 
v petek, 12. 2. 2021, ob 9.00 in 15.00 in 
v soboto, 13. 2. 2021, ob 9.00. 

 Pridružite se nam s klikom na povezavo na: www.seps.si, kjer si boste ogledali 
predstavitveni video o programih na SEPŠ (ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, 
trgovec, administrator), s profesorji pa se boste lahko pogovorili tudi v živo. 

 Vstopite v našo zgodbo, ikSEPŠonal! 

 Povezava do promocijskega videa: Predstavitev SEPŠ 2021 

 

 

15. 2. 2021 Vrnitev v šolo zaključnih letnikov: 4. aEG, 4. bEG, 4. aET, 4. bET, 5. PTi 

 

http://www.seps.si/
https://www.youtube.com/watch?v=RLsdioLJZA0
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15. 2. 2021 Zdrav dih za navdih 
Kljub neprijetnim razmeram in delu od doma so naši dijaki še vedno aktivni. Pripravili so 

zapise, izdelke in slike na temo nalezljivih bolezni dihal za razpis Zdrav dih za navdih. 

Izvrstno opravljeno delo. Objavljamo fotografije nekaterih izdelkov. 

  
Ali ste vedeli, da je nalezljiva bolezen dihal tudi bolezen, zaradi katere smo primorani 

delati od doma? 

mentorice Andreja Marzi, Martina Toplišek in Smiljana Škvarč 

Feb. 2021 V sklopu popestritve pouka ŠVZ na daljavo so potekale popoldanske vadbe z različnimi 

instruktorji vodenih vadb - Nuša iz NUSH Yoga nam je predstavila jogo, z Mojco (Unique 

fit) smo spoznale terapevtsko vadbo, Žiga (Le sport) nas je dodobra prepotil ter Alenka 

(Unique fit) nam je prebudila mišice, za katere nismo vedeli, da jih imamo.  

Vadb so se udeležili tako dijaki in njihovi starši ter zaposleni na SEPŠ Koper. 

Projekt, imenovan ŠPORTAJMO SKUPAJ, je organizirala in vodila prof. Maja Kugonič 

15. 2. 2021 Na prečudovit sončen dan je potekal zimski športni dan, ki je zaradi Covid situacije 

potekal na daljavo. Dijakom smo pripravili nabor najlepših krožnih poti na Obali, med 

katerimi so lahko poljubno izbrali njim najljubšo. Preživeli smo res lep in aktiven dan na 

svežem zraku. 
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Organizator športnega dne: Prof. Maja Kugonič 
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MAREC  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

5. 3. 2021 V okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta so se dijaki SEPŠ, ki 
sodelujejo v projektu EPAS, odločili, da se bodo udeležili spletnih pogovorov z 
evropskimi poslanci pod skupnim naslovom Če bi jaz odločal, bi …, na katerih so se 
dijaki postavili v vlogo odločevalcev in predstavili poslancem svoje predloge ukrepov na 
področju izbrane evropske politike. To je bila odlična priložnost za mlade, da aktivno 
spoznajo obravnavane teme, proces oblikovanja politik v EU, delo poslancev v 
Evropskem parlamentu, odločevalski proces, … 
Tema razprave je bila Enakost spolov. Dijakinja Neila Kanurić je na razpravi predstavila 
nekaj predlogov, ob zaključni predstavitvi pa jih je komentirala evropska poslanka 
gospa Irena Joveva. 
 

8. 3. 2021 Šola je odprla vrata za vse dijake. Pouk poteka po nekoliko prilagojenem modelu C.  
Ves čas imajo pouk na šoli dijaki zaključnih letnikov, ostali pa se bodo izmenjevali 
tedensko. Na šoli je tako prisotna približno polovica vseh dijakov. Pouk poteka v stalnih 
učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane učilnice. Športna vzgoja 
poteka na Bonifiki. 
V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom!  
V skupnih prostorih je potrebno vzdrževati medsebojno razdaljo. Zapuščanje učilnic 
med odmori, razen zaradi organizacije pouka, ni dovoljeno. Šolska vrata so odprta med 
7. 00 in 7. 25 ter med glavnim odmorom. Po končanem pouku bo šolska vrata odpiral 
varnostnik. 
Paziti je potrebno na higieno rok, kašlja in redno prezračevati prostore. 
V šolo so se ponovno vrnili naslednji razredi: 1. aET, 1. bET, 1. aEG, 1. bEG, 1. TR, 1. AD, 
2. AD, 2. TR 
 

8. 3. 2021  

Drage dame naše, 

spet slavimo danes čare vaše. 

Vse najboljše ob vašem dnevu, dnevu žena.  

Vaši sodelavci.  

ps. (ne čakajte, zaradi ukrepov, si kar postrezite) 

 

Praznovali smo tudi dan žena … 
 

9. 3.- 12. 3. 
2021 

Projekt Erasmus+ Hand to hand with CLIL – Virtualno srečanje v Romuniji 
Od 9. do 12. marca 2021 je potekalo virtualno srečanje projekta Erasmus+ Hand to 
hand with CLIL. Na srečanju je sodelovalo preko 30 dijakov in 15 učiteljev naše šole. 
Virtualno srečanje je organizirala in pripravila partnerska šola iz Romunije, iz mesta 
Temišvar, kot nadomestno dejavnost za projektno srečanje v živo. 
Srečanja so se udeležili tudi dijaki in učitelji iz drugih partnerskih držav, in sicer iz Italije, 
Bolgarije, s Poljske in z Madžarske. Za vse je to bila nova izkušnja, lahko pa rečemo, da 
so se romunski gostitelji potrudili in pripravili pester program. Virtualno smo si ogledali 
šolo, obiskali mesto Temišvar in potovali po Romuniji. Sodelovali smo v različnih 
spletnih kvizih, v CLIL učnih urah in razgovorih o predstavljenih temah. Dijaki vseh 
sodelujočih držav so predstavili raznovrstno kulturno dediščino svojih držav. 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 
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11.3. 2021 V četrtek, 11. 3. 2021, ob 20.00 si boste v virtualni gledališki dvorani ogledali drugo 
gledališko predstavo, satirično komedijo Jureta Karasa, BIROKRATI v režiji Jake Ivanca. 

Povezavo do predstave boste prejeli na dan predstave na vaš elektronski naslov. 

Komedija predstavlja birokratski aparat v Peklu in na ta način predstavi zabavno oz. 
absurdno plat birokracije. Sistem, ki je še včeraj gladko tekel, se zatika. Vse bolj je 
jasno, da je nekaj narobe. Hudo narobe. In nekdo bo moral prevzeti odgovornost. V 
urad prihajajo stranke, ki so žive – in kar je še huje – nekatere izmed njih popolnoma 
nedolžne. Zadeve se zapletejo do te mere, da nastala situacija zbudi zanimanje 
regionalnega direktorja pekla, Tomislaba Kraša, znanega po svoji okrutnosti in slabem 
okusu za glasbo. Na grozo vseh zaposlenih se veliki šef odloči, da bo obiskal pekel in 
preveril, kaj za vraga se dogaja. 

Aktiv slovenistov 

 
 

12.3.2021 REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA KEMIJE 

Najboljši rezultat so v kategoriji prvih  letnikov dosegli:  

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/jakaVarmuz_2021_glkp_Birokarti-1.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/jakaVarmuz_2021_glkp_Birokarti-1.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/jakaVarmuz_2021_glkp_Birokarti-1.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/jakaVarmuz_2021_glkp_Birokarti-4.jpg
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Alenka Beškovnik (1.aEG) 
Neila Kanurić (1. aEG) 
Maša Kocjančič (1. aEG) 
  
V kategoriji drugih letnikov pa: 
Karolina Pavalachi (2.aEG) 
Beverly Šuštar (2. bEG) 
Federica Marchesich (2.bEG) 
  
Alenka Beškovnik se je uvrstila tudi na državno tekmovanje, ki bo potekalo v maju na Fakulteti 
za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. 
Vsem tekmovalcem čestitamo, uvrščeni na državno tekmovanje pa želimo veliko uspeha. 
  
Mentorica: Andreja Marzi 

 

15. 3. 2021 Ponovno so sedli v šolske klopi še naslednji razredi: 2. aET, 2. bET, 2. aEG, 2. bEG, 3. 
aET, 3. bET, 3. aEG, 3. bEG in 4. PTi. 
 

16. 3. 2021 Ogled gledališke predstave FIGA v izvedbi SNG Drama preko spleta (16 dijakov 4. aEG). 
Vojnovićeva Figa je eno izmed maturitetnih besedil v šolskem letu 2020/21. 
Mojca Butinar Mužina 
 

18. 3. 2021 Šolsko tekmovanje iz geografije 
Šolskega tekmovanja iz geografije se je udeležilo 11 dijakov. 
Najboljši rezultat je dosegla Alja Štefanić iz 2. aEG, drugo mesto je zasedel Lian Koren iz 
3. bEG, tretji najboljši rezultat pa je dosegla Tajda Požrl iz 3. bEG. Vsi trije so dosegli 
bronasto priznanje. 
Letos ni organiziranega regionalnega tekmovanja, na državno tekmovanje pa se ni 
uvrstil nihče. 
Mentorica: Doris Hrvatin  
 

22. 3. 2021 Regijsko tekmovanje IATEFL iz angleškega jezika 
Deset dijakov 3.a EG in 3. b EG se je udeležilo regijskega tekmovanja IATEFL v znanju 
angleškega jezika. Tekmovanje je potekalo v virtualnem okolju in je bilo za vse nova 
izkušnja. Mentorici dijakov sta bili Katarina Furlan in Nataša Jerman. Dijaki se žal niso 
uvrstili na državno tekmovanje. 
Nataša Jerman (za aktiv angleščine in nemščine) 
 

24. 3. 2021 V petek, 26. 3. 2021, ob 20.00 si boste v virtualni gledališki dvorani ogledali tretjo 
gledališko predstavo, največkrat uprizorjeno dramo francoskega pisatelja, 
dramatika, pesnika in aktivista Jean Geneta SLUŽKINJI (1946) v režiji Ivana Lobode in 
igralski Maka Tepšića, Blaža Popovskega ter Igorja Štamulaka. 

Povezavo do predstave boste prejeli na dan predstave na vaš elektronski naslov. 

V igri se sestri Claire in Solange, služkinji pri Gospe, svojemu življenju upirata z (na prvi 
pogled nedolžno) igro pretvarjanja, v kateri se izmenjujeta v vlogah služkinje in 
gospodarice ter se opajata z njeno pozicijo moči: kar vodi v simbolno (morda tudi 
resnično) smrt služkinje – Gospe. 
Njuna igra pa ni le znamenje upora in razrednega boja ter hkrati nikoli dokončana vaja, 
kako umoriti Gospo, s čimer (ne)hote podaljšujeta užitek, je tudi priložnost za njuna 
medsebojna obračunavanja, izrekanje vsega, česar si v tišini podstrešne sobe ne upata 
ali nočeta izreči, priložnost za preigravanja medsebojnih odnosov, ki se tako med njima 
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kot v odnosu do Gospe gibljejo od ljubezni do sovraštva. Z igro vstopata v svet 
gospodarice, igra jima podeljuje pravico, da vstopata v Gospejino spalnico brez njene 
vednosti, si nadevata njene obleke, nakit, ličila … Igra je znak njunega upora, le skozi 
igro se lahko približata »svobodi«. 
Predstava traja 1 uro in 15 
minut.                                                                                                                                                 
                                                                  Za aktiv slovenistov 
                                                                Mojca Butinar Mužina 

 
 
 

29. 3. 2021 Obveščamo vas, da je Vlada R Slovenije 28. 3. 2021 sprejela Odlok o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19.  

Tako bo pouk od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 potekal za vse oddelke na daljavo. 

Dogovorjeni datumi pisnih izdelkov ostajajo nespremenjeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/GLKP_jaka_varmuz_2020_sluzkinji-26.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/GLKP_jaka_varmuz_2020_sluzkinji-26.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2021/03/GLKP_jaka_varmuz_2020_sluzkinji-26.jpg
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APRIL  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

9. 4. 2021 SREČANJE S PREDSTAVNIKI Rdečega križa Slovenije OZ Koper 
V petek, 9. 4. 2021, so se dijaki 3. A letnika ekonomske gimnazije srečali z gospema Marijo 
Jereb in Tjašo Pečarič, ki sta nam predstavili delo prostovoljcev RK. Dijake sta povabili, da 
se odločijo, za katero od mnogih možnosti prostovoljstva, ki je plemenito, humano in v 
sodobnem svetu vse bolj cenjeno. Srečanje je potekalo preko videokonference, v želji in 
upanju, da se še kdaj srečamo v živo. 
Andreja Marzi, razredničarka 3. aEG  
 

9. 4. 2021 Četrto gledališko predstavo, stand-up komedijo TADEJ TOŠ V ŽIVO! so si dijaki abonenti 
dijaškega abonmaja Gledališča Koper ogledali ob 20.00. Predstava je v glavnem potekala 
preko »klepeta« na daljavo, tako da nas je malo razočarala. 
 

 
 

9. 4. 2021 Spoštovani dijaki in učitelji, 

v ponedeljek, 12. 4. 2021, se ponovno vračamo v šolo. Pouk bo potekal po A urniku. V 
šolo pridejo dijaki zaključnih letnikov in dijaki 2. a in b ET, 2. a in b EG, 3. a in b ET in 3. a in 
b EG ter 4. ET PTI. Ostali dijaki imajo pouk na daljavo. 

Dijaki 3. a ET in dijaki 4. ET PTI v ponedeljek, 12. 4. 2021, pričenjajo z delovno prakso in 
nimajo pouka po urniku. 

Pouk bo potekal v stalnih učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane 
učilnice. Športna vzgoja bo potekala na Bonifiki. 

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom! 

Želimo vam prijeten ponoven začetek pouka. 

 

9. 4. 2021 V petek, 9. aprila, ravno na dan, ko smo obeležili DAN ČISTEGA ŠPORTA, je v MO Koper 
potekala podelitev priznanj najboljšim športnikom občine Koper za leto 2020. 
Podelitev, ki je letos potekala “na daljavo” in smo jo lahko spremljali preko malih 
zaslonov, je postregla z nam precej znanimi imeni, saj so priznanja za uspehe na športnem 
področju tako na državni kot tudi mednarodni ravni prejeli tudi naši dijaki. 
Lina Eržen – dobitnica priznanja Športik leta 2020. Vedno nasmejana in pozitivna, na svoji 
deski pa neomajna in neusmiljena. Dekle, ki ljubi valove in veter bolj kot vsako bonaco, saj 
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ji le tej omogočajo vse mogoče vragolije na morju. Lina si tudi v tem letu želi čim več 
tekmovanj in potovanj in upamo, da se ji želja uresniči. 
In medtem, ko Lina obožuje “pobesnelo” morje, se na mirnih vodah odlično znajde 
Klemen Rajčič – dobitnik priznanja Športnik leta 2020. Dijak zaključnega letnika, ki ima za 
seboj dolgo in uspešno veslaško kariero, je v pretekli sezoni osvojil naslov podprvaka v 
kajaku na mirnih vodah. 
Sodeloval je tudi na več mednarodnih tekmovanjih, najbolj ponosen pa je na 16. mesto na 
tekmovanju Olimpijski upi, kjer se je pomeril z najboljšimi mladimi svetovnimi kajakaši. 
Laskava naslova NAJ športnica leta in NAJ športnik leta pa sta osvojila: v ženski kategoriji 
vsem poznana  “morska deklica” Alenka Artnik, ki je v lanski sezoni dosegla nov svetovni 
rekord v potopu na dah ter v moški konkurenci kajter Toni Vodišek. 
Naj športna ekipa pa je članska ekipa FC Koper, klub, v katerem igrajo tudi številni naši 
dijaki. 
Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj in obilo uspehov tudi v nadaljevanju vaših 
športnih karier! 
 

 
10. 4. 2021 Državno tekmovanje v okviru DMFA iz znanja statistike in poslovne matematike na 

daljavo 
Na državnem tekmovanju iz statistike sta se izkazali dijakinji  3. letnika ekonomski tehnik. 
5. mesto in srebrno priznanje je prejela Ana Mavc iz 3. b ET, 6. mesto in srebrno 
priznanje prav tako dijakinja 3. b ET Maja Jovanov. 
Na področju poslovne matematike se je s srebrnim priznanjem odrezala dijakinja 4. b ET 
Anna Semič. Na tekmovanju je sodelovala tudi dijakinja Eli Hrvatin, ki je prejela bronasto 
priznanje. 
Čestitke vsem tekmovalkam. 
Mentorica: Ingrid Baruca 
 

12.4. 2021 POROČILO TEKMOVANJA V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 2020/21 
 
Naslov tekmovanja v šolskem letu 2020/2021 je bil SLOVENIJA – VSE NAJBOLJŠE. Dijaki 1. 
In 2. Letnika gimnazijskega in srednje strokovnega programa so prebrali knjigo Ivana pred 
morjem Veronike Simoniti. Dijaki v tekmovalni skupini 3. In 4. Letnika gimnazijskega in 
srednje strokovnega programa pa so se potopili v roman Marjana Rožanca Ljubezen in 
izbrane eseje Roman o knjigi, na državnem tekmovanju pa so slednje primerjali še z 
romanom Draga Jančarja Galjot. Zaradi pandemije bolezni covid-19 je tekmovanje v 
znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje potekalo le na šolski in državni ravni, in sicer 
šolsko tako v šoli kot na daljavo, državno tekmovanje pa le na daljavo, ki smo ga izvedli na 
šoli. 
Šolskega tekmovanja v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje v organizaciji Mojce 
Butinar Mužina, ki se je odvijalo 13. 4. 2021, se je udeležilo 8. Dijakov SEPŠ (GP 1., 2. 
Letnik: Alenka Beškovnik (1. aEG), Neila Kanurić (1. aEG); SS, 1. In 2. Letnik: Tjaša Dolenc 
Nusdorfer (2. aET); GP, 3., 4. Letnik: Nuša Fink, Isabelle Di Davide, Tajda Požrl, Adelisa 
Arifi, Sanja Pavlović (3. bEG). 
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Bronasto priznanje so prejele: Alenka Beškovnik  pod mentorstvom Mojce Butinar 
Mužina; Tjaša Dolenc Nusdorfer pod mentorstvom Nataše Stopar ter Nuša Fink in 
Isabelle Di Davide pod mentorstvom Senije Smajlagić. 

Vsem tekmovalkam (zgornjim trem in Adelisi Arifi, Isabelli di Davide, Sanji Pavlović, Tajdi 
Požrl iz 3. b EG ter Neili Kanurić iz 1. b EG), ki so prebirale knjige in čakale na negotovo 
izvedbo tekmovanja vse do marca, in mentoricam Mojci Butinar Mužina, Nataši Stopar in 
Seniji Smajlagić iskreno čestitamo in že stiskamo pesti za dijakinje na državnem 
tekmovanju za Cankarjevo priznanje. 

Mojca Butinar Mužina 

                                               Vodja aktiva slovenistov 

so majhne datoteke, ki jih naložimo 

na vašo na 

22. 4. 2021 Letošnja tema »Obnovimo našo Zemljo« se osredotoča na naravne procese, nastajajoče 
zelene tehnologije in inovativno razmišljanje, ki lahko obnovi ekosisteme sveta. 

Od vsakega od nas je odvisno, ali bomo obnovili Zemljo – ne samo zato, ker nam je mar za 
naravo, temveč tudi zato, ker je Zemlja naš planet, planet, na katerem živimo. Vsi 
potrebujemo zdravo Zemljo. 

Ali poznaš našo Zemljo? Dijaki in profesorji, vabljeni, da preverite svoje znanje in se 
preizkusite v reševanju kviza. 

 

Če pa želite narediti še nekaj konkretnega za našo Zemljo, vas vabimo, da se pridružite s 
konkretnimi dejanji. Nekaj idej: 

 PODPRITE NAŠE OPRAŠEVALCE! Zasadite rastline za lepši pogled, za zdravje in za 
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opraševalce. 
 OČISTITE PLASTIKO V SOSESKI ALI LOKALNEM PARKU. S sprehoda v naravnem 

okolju prinesite svoje odpadke in poberite tiste, ki tja ne sodijo. 
 ZMANJŠAJTE, RECIKLIRAJTE IN PONOVNO UPORABITE ODPADNE MATERIALE. 

Tako bo odpadkov manj. 
 IZOBRAŽUJTE SE O OKOLJSKIH TEMATIKAH v živo, 22.4.2021, na povezavi 

https://youtu.be/kICYfJ0qdrE 

https://www.youtube.com/watch?v=QQYgCxu988s&t=143s 

 Aktiv naravoslovja 

23. 4. 2021 V petek, 23. 4. 2021, ob 20.00, si boste v virtualni gledališki dvorani ogledali še zadnjo 
gledališko predstavo, komedijo britanskega dramatika David Eldridge, ZAČETEK. 
Mojca Butinar Mužina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kICYfJ0qdrE
https://www.youtube.com/watch?v=QQYgCxu988s&t=143s
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MAJ  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

2. 5. 2021 V ponedeljek, 3. 5. 2021 se vračamo v šolo. Pouk bo potekal po B urniku. V šolo pridejo 
dijaki zaključnih letnikov in dijaki 1. a in b ET, 1. a in b EG, 1. TR, 1. AD, 2. a AD in 2. a TR. 
Ostali dijaki imajo pouk na daljavo. 

V ponedeljek, 3. 5. 2021 imajo pouk na daljavo tudi dijaki 4. a in b EG. 

V torek, 4. 5. 2021 pričenja spomladanski rok splošne mature, piše se Izpitna pola 1 – 
esej iz slovenščine. 

Dijaki, ki ne pišejo mature imajo v torek, 4. 5. 2021, projektni dan. Dijaki so navodila 
dobili pri razredni uri. 

Dijaki 2. b ET  in ET PT v ponedeljek, 3. 5. 2021 pričenjajo z delovno prakso in nimajo 
pouka po urniku. 

Pouk bo potekal v stalnih učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane 
učilnice. Športna vzgoja bo potekala na Bonifiki. 

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom! 

 

6. 5. 2021 Letos so se kar štiri od desetih dijaških podjetij, ki se izobražujejo po mednarodnem 
programu Junior Achievement, uvrstila v finale državnega tekmovanja Moje podjetje. To 
so: 

 Dijaško podjetje Celeste, d.d.: Arifi Adelisa, Di Davide Isabelle, Fink Nuša, 
Hrvatin Mia, Pavlović Sanja, 3.b EG 

 Dijaško podjetje Recyclelight, d.d.: Aničić Martina, Koren Gaja, Sinčić Valentina, 
Šumić Šejla, 3.b EG, 

 Dijaško podjetje Sweetzone, d.d.: Balicco Černe Desire, Bjelčević Maša, Hočevar 
Tita, Plavšić David, Toffolutti Anna, 3.b EG in 

 Dijaško podjetje Šal’ca, d.d.: Miha Marko Starman, Maja Koželj, Lendrit Berisha, 
Nik Koren, Tea Borišek, Kim Grižon, 3.a EG 

Podjetje Celeste je celo nominirano za naj podjetje leta 2021. 
Častni pokrovitelj JA nacionalnega tekmovanja 2021 je predsednik RS Borut Pahor. Prav 
tako bo dogodek podprl Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko 
Počivalšek in direktor Urada za RS za intelektualno lastnino g. Vojko Toman, ki bosta 
dijake spodbudila tudi s kratkim nagovorom (več na 
https://www.jaslovenija.si/nacionalno-tekmovanje ). 

Tekmovanje je 6. 5., razglasitev rezultatov 7. 5. ob 12.00, ki jo lahko spremljate 
preko you tube prenosa. 

Čestitke.      

Mentorici: Nataša Vrčon Tratar in Tanja Skok 

https://www.jaslovenija.si/nacionalno-tekmovanje
https://youtu.be/8dgQ9Fylm-E
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7. 5. 2021 Rezultati natečaja Zdrav dih za navdih.  

Sodelovalo je 25 dijakov, ki so dobili priznanja: trstike.  

Šest dijakov je za svoje prispevke dobilo Zlato trstiko (Tina Kapović in Timej Madžarović 

iz 1. TR, Ana Ivanova iz 4. ET PTI, Lana Drolc in Ana Maksić in 1.b EG ter Ajna Isaković iz 

1.a ET). 

13 dijakov je prejelo Srebrno trstiko (Melisa Alija, Leonita Mulaj, Ruzhica Miteva, Ana 

Šinkovec iz 1. AD, Luka Simić iz 1. TR, Medea Gligorič, Sara Simeonova,  Angelika Klančar 

in Azra Tairoska iz 4. ET PTI ter Lea Šporčič, Deja Pečar, Dejana Malić in Maša Šemrl iz 1. 

bEG). 

7 dijakov pa Bronasto trstiko (Erza Susuri, Ruzhica Miteva, Adisa Nuhanović in Ivana 

Poceva iz 1. AD, Adi Čehajić iz 2.TR in Albana Sulejmani ter Tahir Shehu iz 1. TR).  

Čestitke vsem! 

Mentorice: Andreja Marzi, Smiljana Škvarč in Martina Toplišek 

7. – 10. 5. 
2021 

V okviru projekta EPAS smo obeležili dan Evrope s postavitvijo informacijske točke EPAS 
in z video projekcijo o Evropski uniji ter slovenskih poslancih v Evropskem parlamentu v 
avli šole. 

8. 5. 2021 Naša podjetja so v finalu državnega tekmovanja Moje podjetje dosegla: 

1. mesto za NAJBOLJŠE POROČILO  

 Dijaško podjetje Šal’ca, d.d.: Maja Koželj, Miha Marko Starman, Lendrit Berisha, 
Nik Koren, Tea Borišek, Kim Grižon, 3. a EG, mentorica Tanja Skok 

2. mesto za NAJBOLJŠE POROČILO 

 Dijaško podjetje Sweetzone, d.d.: Desire Balicco Černe, Maša Bjelčević, 
Tita  Hočevar, David Plavšić, Anna Toffolutti, 3 .b EG, mentorica mag. Nataša 
Vrčon Tratar 

  

1. mesto za NAJBOLJŠO PRILAGODITEV NA COVID-19 

 Dijaško podjetje Celeste, d.d.: Adelisa Arifi, Isabelle Di Davide, Nuša Fink, Mia 
Hrvatin, Sanja Pavlović, 3.b EG, mentorica mag. Nataša Vrčon Tratar 

 Vsem podjetjem, ki so celo šolsko leto izvajala program Moje podjetje, čestitamo za 
uspešno opravljen podjetniški program. 

Zmagovalcem pa čestitamo, da jim je uspelo program izvesti tako dobro, da so pristali 
na stopničkah. 
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12.5.2021 V torek, 11. 5. 2021, smo v okviru projekta EPAS izvedli video konferenco o 24 jezikih 
evropske parlamentarne demokracije. Predavanje je izvajal g. Valter Mavrič, generalni 
direktor za prevajanje pri Evropskem parlamentu. Predstavil nam je delovanje 
Evropskega parlamenta v 24 jezikih in vpliv večjezičnosti na zagotavljanje evropske 
parlamentarne demokracije. Predavanje je bilo zanimivo in poučno, saj se je g. Mavrič 
med predavanjem v živo vključil s slovensko in italijansko prevajalko in tako so dijaki 
spoznali tudi bolj zanimivo delo Evropskega parlamenta. 

Predavanja so se udeležili člani projekta EPAS: Neila Kanurić, Nadija Makić, Anesa 
Veladžić, Val Lorbek Ivančič, Tajda Požrl, prof. Tanja Benčič Rihtaršič in prof. Meri Logar. 

 

 

12. 5. 
2021 

18. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA 

Ekipa MERINGE LJUBEZNI: Petra Balentič, Šejla Gerzić, Aleksandra Kaleva in Beverly 
Šuštar je pod mentorstvom  Borisa Gomezela in Tanje Skok dosegla ZLATO PRIZNANJE. 

K uspehu sta prispevala tudi igralec Luka Krmac in gostujoča chef Kaja Balentič. 

Čestitke vsem, ki so kljub težkim razmeram v letošnjem šolskem letu, prispevali k 
uspešnemu zaključku projekta. 

 

  

13.5. 2021 Sestanek dijaške skupnosti. 
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14. in 17. 5. 
2021 

Fotografiranje razdredov. 

17.5. 2021 Od ponedeljka, 17. 5. 2021 pouk poteka po modelu B. Pouk poteka za vse dijake na šoli 
po B urniku v stalnih učilnicah, razen pri predmetih, ki uporabljajo specializirane 
učilnice. Športna vzgoja poteka na Bonifiki. 

V šoli je uporaba maske ves čas obvezna, tudi med poukom 

 

17. 5. 2021 ZMAGOVALNI LOGO PROJEKTA ERASMUS+ “GREENER FUTURE” 
Na srečanju učiteljev v projektu ERASMUS + “GREENER FUTURE” oz. “ZELENA 
PRIHODNOST” smo razglasili zmagovalni logo projekta. Z veseljem objavljamo, da je 
prvo mesto zasedel logotip, ki ga je izdelala naša dijakinja Medea Gligorič. Logotip bo 
predstavljal projekt v naslednjih dveh letih. Čestitke! 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 

 
 

 
 

22. 5. 2021 Državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje se je odvijalo 22. 5. 2021 na šoli na 
daljavo preko VK preko aplikacije Zoom, ki so se ga udeležile: Alenka Beškovnik, Tjaša 
Dolenc Nusdorfer in Nuša Fink. 
Vodja aktiva slovenistk: Mojca Butinar Mužina 
 

24. 5. 28. 5. 
2021 

Zaključno srečanje projekta Erasmus+ Hand to Hand with CLIL 
Od 24. do 28. maja smo sodelovali na zaključnem srečanju projekta Hand to Hand with 
CLIL, ki je žal potekalo le v virtualni obliki zaradi covid-19 razmer. Srečanje je organizirala 

https://www.facebook.com/medea.gligoric?__cft__%5b0%5d=AZWz57Al-4X8hkXqLqtKgTlkI1bWE1yguBbp-G0cxxIGRfA1pVpzckNpqyLfurRbqRmncCZ5WZdCOR0iM4THRdbaqGUmfnIaKT-I4ZdSpjOhECNf-O4VqxH1FnM9jT_qclE&__tn__=-%5dK-R
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partnerska šola s Poljske, iz mesta Pszczyna, kjer bi se sicer morali sestati s partnerskimi 
šolami iz Italije, Bolgarije, Romunije, Madžarske in Poljske. 
Iz naše šole so na zaključnem virtualnem srečanju sodelovali dijaki 3. a EG in dijaki, ki so 
že predhodno sodelovali v projektu, in 12 učiteljev. Na srečanje smo se dobro pripravili, 
saj so naši dijaki že predhodno v okviru šolskega projektnega dneva obiskali različne 
naravne rezervate in krajinske parke v naši regiji ter pripravili video predstavitve le-teh. 
Izbrali smo najboljše ter jih na srečanju predstavili sovrstnikom in učiteljem iz 
partnerskih šol ter si ogledali njihove predstavitve naravnih parkov. Dijaki so tudi 
sodelovali v delavnicah in pogovorih s sovrstniki o različnem šolskem vsakdanu, šolskem 
sistemu in o spopadanju s šolo na daljavo, ki se morda razlikuje od države do države. 
Poljaki so pripravili primere dobre prakse CLIL učnih ur iz področja naravoslovja ter 
virtualni ogled njihove šole, mesta in širše okolice. Program srečanja je vključeval še 
izobraževanje o spletnih aplikacijah, ki jih lahko uporabimo pri načrtovanju CLIL učnih ur 
in tudi sicer pri pouku na daljavo. 
Poljska srednja šola, ki je sicer tudi glavni koordinator projekta, se je kot organizatorka 
in gostiteljica virtualnega srečanja izkazala. Smo se pa vsi strinjali, da bi se mnogo raje 
srečali v živo. 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 

  

 

 
 

28. 5. 2021 Za dijake zaključnih letnikov se izteka čas, ki so ga prebili na naši šoli. Prejšnji petek, 21. 
5. 2021, so zaključili s poukom, prejeli spričevala ter se poslovili od sošolcev, 
razrednikov, učiteljev ter drugih delavcev šole. Žal zaradi Covid-19 ukrepov ni bilo 
možno izvesti tradicionalne zaključne prireditve, so pa naši četrtošolci proslavili »konec 
šole« v svojih oddelkih skupaj z razredniki in vsak oddelek malo po svoje. Nekateri so 
zapisali kratke misli ali celo pesmi za vse sošolce, si ogledali video s šolskimi utrinki iz 
preteklih štirih let, se še zadnjič slikali s sošolci, drugi spet so družno zakorakali po šoli 
ter presenetili učitelje med poukom ali v zbornici ter se vsakemu posebej zahvalili za 
trud in potrpežljivost. Nato so v družbi razrednikov odšli na sladoled. 
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Dragi maturantje! Časa za proslavljanje ni bilo veliko, saj vas že jutri, 29. 5. 2021, čaka 
prvi maturitetni izpit. Želimo vam uspešno opravljanje mature in vse najlepše na vaši 
nadaljnji študijski, poklicni in življenjski poti. 

                                                                                        SEPŠ Koper 

 

 

29. 5. – 14. 6.  
2021  

Potek pisnih izpitov na splošni, poklicni maturi in zaključnem izpitu. 

31. 5. 2021 Na kolo in nogé, 

za dušo in telo, 

z istrsko liriko in epiko 

smo slavistke 

dočakale kar 10 Sepškotov iz 1. a EG, 2. a in 2. b EG, 2. a ET in 3. b ET. 

Začeli smo na stari Šmarski cesti, gonili kolesa do Gažona, se posedli na klopco, kjer smo 
se posladkali s kroštolami in oddahnili ob jabolčnem soku, se nasmejali ob istrskih 
anekdotah Nelde Štok-Vojska, spoznavali istrsko dušo, glasbo, način preživljanja Šavrink, 
prevedli pesem Alferije Bržan »Istrijane« v knjižno slovenščino in »ni nas primla prov 
nobena fijaka!« 

Mojca Butinar Mužina s slavistkami 
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JUNIJ  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

2. 6. 2021 Aktivnosti projekta Hand to hand with CLIL 
Ob zaključku projekta smo s partnerji pripravili poročilo o projektu Erasmus+ hand to hand with 
CLIL: Project report 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 
 

4.6. 2021 Andreja Marzi, Maja Kugonič, Alenka Petrič, Tanja Skok, Robi Počkaj, Tina Pohajač, Ingrid 
Baruca, Nino Legnar in Mojca Butinar Mužina so v šoskem letu 2020/2021 napredovali v 
nazive mentor, svetovalec/-ka, svetnica. 
 
ČESTITKE! 
 
Odvrgli smo vse skrbi, dodeljene naloge, se sprostili, najedli in napojili. 
 

14.6. – 
23.6.2021 

Potek ustnih izpitov na splošni, poklicni maturi in zaključnem izpitu. 

18. 6. 2021 VARNO POD POLETNIM SONCEM 

Poletje je pred nami. V času povečanega UV sevanja v poletnem času je priporočljivo, da 

smo pozorni in pazljivi.  

Kaj lahko naredite? V avli šole si lahko ogledate navodila, ki so jih v obliki plakatov 

prispevali vaši vrstniki iz 1.AD. 

 

Lahko si več o tem ogledate v animiranem filmu na povezavi 

https://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo 

Ali si na telefon naložite aplikacijo in si preberete IZPOSTAVLJENOST SONČNIM UV 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/84/784/72784/files/c5b3e52c8.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cuhOxSIN6Yo
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ŽARKOM. 

 

Želimo vam lepo, zdravo in varno poletje. 

Aktiv naravoslovja 

21. 6. 2021 Online sestanek učiteljev – Erasmus+ “Greener future” 
Sestali smo se koordinatorji in drugi učitelji projekta Erasmus+ “Learn from the past to 
build a greener future” ter načrtovali aktivnosti za prihodnje šolsko leto. Prvo srečanje v 
živo načrtujemo na Poljskem v oktobru 2021. 
Nataša Jerman (koordinatorica projekta) 

    
 

21.-23. 6. 
2021 

V zadnjem (predvsem vročem) tednu pouka je aktiv ŠVZ pripravil “DNEVE ŠPORTA”, kjer so se 

dijaki (in tudi profesorji) lahko preizkusili ali pomerili v različnih športih. Izbirali so lahko med 

petimi različnimi dejavnostmi: Odbojka na mivki, kolesarjenje, rolanje, SUP-anje in pohod.  

Dnevi športa so bili odlična osvežitev za zaključek šolskega leta! 

Organizator: Aktiv ŠVZ 
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21. 6. – 22. 
6. 2021 

Aktiv slovenistov in knjižničarka Irena Oblak Galjanič sta v sodelovanju z aktivom 
naravoslovja ure interesnih dejavnosti za 1. letnike ET, EG, TR, AD ter 2. letnike TR in AD. 
Izvedli smo projekt Rastem s knjigo v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper, kjer so 
dijakom predstavili knjižnico, dijaki pa so prejeli knjigo Igorja Karlovška PREŽIVETJE. Nato 
so se odpravili na obalo ali katerokoli travnato površino, kjer so spoznavali Istro v besedi, 
zvoku in jedači (posladkali so se s kroštolami). Naslednji dan pa so si ogledali film, ki ga je 
izbral aktiv naravoslovja MED VOLKOVI in napisal komentar po ogledanem filmu. 
Mojca Butinar Mužina 
 

23. 6. 2021 Naravoslovni dan “Morje” in “Starost dreves v Kopru”. Aktiv naravoslovja je pripravil malo 

drugačen zadnji dan pred podelitvijo spričeval. Dijaki 1. Ad in 1. TR so z učitelji 

spremljevalci in laborantko Adrijano določali starost dreves. Spoznavali so vrste dreves in 

iz obsega debla skušali izračunati približno starost posameznega drevesa. S preprosto 

metodo, s pomočjo alkoholnega kisa, so določali tudi količino karbonatov v prsti, kjer ta 

drevesa uspevajo. Dijaki so bili pri svojem raziskovanju uspešni.  

Dijaki 1.aET in 1.bET pa so ob Stari semedelski cesti spoznavali fizikalno kemijske lastnosti 

morja, določali so organizme, ki živijo v priobalnem pasu in opazovali novo urejeni Mestni 

park Koper. Tudi tu lahko delo dijakov pohvalimo. 

Ker smo bili zatopljeni v delo, smo pozabili narediti kakšno fotografijo. Bomo ob naslednji 

priliki. 

Aktiv naravoslovja 
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5.6. 2021 – 
26.6. 2021 

Erasmus projekt KA1-VET/02-19 
Mobilnost dijakov na praktičnem usposabljanju na Tenerifih 
 
Dijaki 2. aET in 2. bET so opravljali praktično usposabljanje na FU Academy na Tenerifih in 
v treh tednih osvojili dodatna znanja s področja trženja: 
Alessio Mia, Bržan Erik, Čendak Sanja, Dolenc Nusdorfer Tjaša, Filistun Rebeka, Furlanič 
Renee, Golubar Maja, Jovanović Marko, Korva Luka, Močinić Emanuel, Novak Nina, Škrlj 
Jan in Topolovac Aleksandra. 
 
Spremljevalca: Keith Kleva in Breda Švara 
 

 
 

12.6. 2021 -
3.7. 2021 

Erasmus projekt KA1/13-20 
Mobilnost dijakov na praktičnem usposabljanju v Bragi, Portugalska 
 
Dijaki 3. aET in 3. TR so opravljali praktično usposabljanje na različnih podjetjih v Bragi in 
pridobili dodatne kompetence s področja prodajnega procesa, marketinga in 
računovodstva: 
Dovidija Kevin, Osterman Tim, Pavlič Matej, Žvokelj Julija, Jusufi Anisa, Jusufi Melisa, 
Kadrioski Medija, Prodan Nika 
 
Spremljevalca: Tine Farkaš in Ingrid Baruca 
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29. 6. 2021 OTVORITEV UČNE PRODAJALNE MERCATOR NA SEPŠ 

Danes, 29. junija 2021, smo na SEPŠ slovesno otvorili učno prodajalno v sodelovanju s 
predstavniki poslovnega partnerja Skupine Mercator d. d. Učilnica je opremljena s 
policami, na katerih so predstavljeni številni izdelki različnih blagovnih skupin vse od živil 
do kozmetike, kar vnaša v izobraževalni proces svežino in omogoča uporabo aktivnejših 
oblik izobraževanja. V sklopu učne prodajalne bo potekal praktični del pouka, kjer lahko 
še posebej dijaki programa Trgovec, pa tudi Ekonomski tehnik, urijo svoje poklicne 
kompetence in učinkovito združijo znanje iz različnih področij: poznavanja blaga, 
prodajnega procesa, aranžiranja, psihologije prodaje, marketinga, oglaševanja itd. 

Prodajalec je danes dejansko svetovalec prodaje in kot tak promotor gospodarskega 
napredka. Verjamemo, da se bodo dijaki z veseljem učili in sodelovali pri poslovanju učne 
prodajalne. 

Končno smo po dolgem Covid letu dočakali uradno otvoritev učne trgovine, ki nam bo 
pomagala pri izobraževanju nasmejanih in delovnih trgovcev. Takih, ki bodo poznali blago, 
ki ga ponujajo, takih, ki bodo  v slovenščini ali italijanščini ali angleščini postregli kupce. 

Na uradni otvoritvi je bilo veselo, saj sta nas s harmoniko zabavala Erik in Jan, na koncu pa 
tudi velika Mercatorjeva torta. 

Hvala Skupini Mercator d. d. za sodobno opremljeno učno prodajalno. 
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maj, junij V avli šole smo si lahko ogledali razstavo POETIKA ZIDU, ki so jo pripravili dijaki 2. bEG 
pod mentorstvom profesorice Katarine Furlan in profesorja Sama Štembergerja. 
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JULIJ  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

6. 7. 2021 Dijakinje, dijake in njihove starše ter učitelje vabimo na slovesno podelitev spričeval ob 
zaključku šolanja. 

Podelitev bo potekala v atriju šole v ponedeljek, 12. julija 2021 po sledečem razporedu: 

ob 17. 00 podelitev spričeval ZAKLJUČNEGA IZPITA 

ob 18. 00 podelitev spričeval POKLICNE MATURE 

ob 19. 30 podelitev spričeval SPLOŠNE MATURE 

Veselimo se srečanja z maturanti in njihovimi starši. 

V letošnjem šolskem letu se ja na zaključnem izpitu za program trgovec najboljše odrezala 
Ana Navotnik. Dosegla je vse točke. 

 

Med ekonomskimi tehniki je zlata maturantka postala Nika Podgorelec. 
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Splošno maturo sta z odličnim uspehom opravili Lejla Kanurić in Katarina Jelačin. 

Vsem dijakom, ki so uspešno opravili zrelostni izpit in uspešno zaključili šolanje, iskreno 
čestitamo in želimo veliko uspeha še naprej. 
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AVGUST  2021 
 

DATUM  D O G O D E K    I N   P R I L O G E 

12. 8. 2021 Špela Ponomarenko Janić, kajakašica na mirnih vodah je zastopala Slovenijo na 
olimpijskih igrah v Tokiu. Vsi Sepškoti iskreno čestitamo naši bivši dijakinji in ji želimo še 
veliko športnih uspehov. 

 

 

19. 8. 2021 

 

Na šoli poteka delna prenova atrija. Ker naša stavba sodi pod spomeniško varstvo, sta nas 
obiskala arheologa in natančno in z veliko zavzetostjo iskala možne ostaline iz preteklih 

let in stoletij, vendar se na površju ni prikazalo nič. 
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