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S E P T E M B E R  2021 
 

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

1.9. 2021 Začetek šolskega leta 2021/2022. 
 

10. 9. 2021 Šolsko športno tekmovanje – Finale DP v plavanju, Kamnik.  
Tekmovali so: Mia Alessio, Enej Šalinovič in Aurora Pajek Starman. Najbolje se je 
uvrstil Enej Šalinovič, ki se je prebil v finale in zasedel končno 7. mesto. 
 

16. 9. 2021 Spoznavni dan za 1.TR   
Učenje učenja, spoznavanje Kopra z zgodovinskega vidika, spoznavne igre. 
 

16. 9. 2021 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI OD 16. DO 22. SEPTEMBRA 2021  
Živi zdravo. Potuj trajnostno. 
Šolski izziv : PREHODIMO MEJE SLOVENIJE 
Pozdravljeni dijaki in zaposleni na SEPŠ. Ob letošnjem 20. Evropskem tednu mobilnosti 
vas izzivamo, da skupaj prehodimo meje Slovenije. 
Kako? 

 Peš, s kolesom, z rolerji, rolkami, kotalkami; skratka aktivno. 

 Dnevno se odpravimo po opravkih z navedenimi prevoznimi sredstvi ali peš. 

 Beležimo opravljeno pot z aplikacijami: Sports tracker, Strava ali kako drugače. 

 Sporočimo našo dnevno opravljeno pot v km svojemu učitelju športne vzgoje 
v Teamse (ekipa ali klepet). 

 V avli šole bomo na zemljevidu Slovenije beležili opravljene kilometre 
prehojene poti. 

Slovenska državna meja meri 1382 km. Nam bo uspelo prehoditi to razdaljo v enem 
tednu? Tudi tvoji kilometri štejejo, zato se nam pridruži. 
 Aktiva naravoslovja in športne vzgoje 

     
REZULTAT šolskega izziva PREHODIMO MEJE SLOVENIJE 
Lahko si čestitamo! 
V Evropskem tednu mobilnosti smo prehodili  3174,13 km. To pomeni, da nam je 
uspelo dvakrat prehoditi slovensko mejo, tretji krog pa smo prehodili mejo z Italijo in 
se ustavili nekje pri Železni Kapli v Avstriji. 
Hvala vsem, ki ste se nam pridružili in ste z nami nabirali kilometre. 
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Aktiva športnikov in naravoslovcev 

17. 9. 2021 Državno tekmovanje iz italijanščine kot drugi jezik za srednje šole, višji nivo.  
Tekmovala sta Isabelle Di Davide in Samuel Silvestro.  
 

17. 9. 2021 Spoznavni dan za 1. aEG in 1. bEG:  učenje učenja, spoznavanje Kopra z 
zgodovinskega vidika, spoznavne igre 
Malo nam je ponagajalo vreme, saj nas je po Kopru lovil dež. Vseeno pa smo se imeli 
lepo in s pomočjo aplikacijie actionbound  raziskovali Koper. Na drugačen način smo 
se spoznavali tudi preko zanimivih spoznavnih iger. Malo nam je nagajal dež, saj smo 
se morali predčasno mokri vrniti v učilnico. 

 
 

18.-19.9.2021 Online EU Code Week HEKATON, udeležila se ga je Ema Čikotić in dosegla 3. mesto. 

21. 9. 2021 Jesenski športni dan 
Jutri je dan, na katerega smo vsi ljubitelji športa ponosni - Dan slovenskega športa! V 
čast mlademu slovenskemu prazniku smo tudi mi organizirali športni dan s pestro 
športno ponudbo. Dijaki so se pomerili v odbojki na mivki, svojo natančnost 
preizkušali v kegljanju, svojo gibljivost pa urili s hip-hop koraki. Nekateri so spoznavali 
njim povsem nove športe, kot so balvansko plezanje ali sabljanje, drugi pa vihteli 
teniške loparje. Prvi letniki pa so odkrivali skrite in neskrite kotičke Kopra.  
Dan smo preživeli aktivno, veselo in zdravo! 
Športni pozdrav,  
Aktiv ŠVZ 
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23. 9. 2021 
 

Spoznavni dan za 1. a ET in 1. b ET. 
Učenje učenja, spoznavanje Kopra z zgodovinskega vidika, spoznavne igre. 
 

24. 9. 2021 Noč raziskovalcev (vseevropski dogodek) 

Dijaki 2.a EG, 2.b EG in 4.a ET-PTI so se v okviru Noči raziskovalcev udeležili  delavnic 
na daljavo,  ki so jih pripravili raziskovalci Fakultete za vede o zdravju UP. Preizkusili so 
se v fizioterapiji na daljavo ter zbirali ideje za pripravo zdravega krožnika. Ključno 
sporočilo tega dogodka je: mladim približati poklic in življenje znanstvenikov, njihovo 
pomembno vlogo v družbi in znanost na splošno. 
Aktiv naravoslovja 
 

26. 9. 2021 Evropski dan jezikov 
Na svetu je v uporabi preko 7000 jezikov. Na naši šoli se poleg slovenščine učimo še 
angleščino, italijanščino in nemščino. Včasih pa besede niso potrebne in se lahko 
sporazumemo z govorico telesa in še posebej s kretnjami rok. Naši sosedi Italijani so v 
tem specialisti, saj so znani po mahanju z rokami. Nekatere njihove kretnje smo 
prevzeli tudi mi in so postale del naše kulture. Ali jih poznaš? Poglej si kratek film, ki 
prikazuje različne kretnje, ki so ga naredili dijaki srednje šole iz Nicosie na Siciliji, s 
katerimi smo sodelovali v Erasmus+ projektu Ready for our lives. Upamo, da vas bo 
spravil v dobro voljo. 
Ker je smeh pol zdravja in ker so časi čudni, smo se odločili, da Evropski dan 
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jezikov  letos obeležimo s smehom. Prevajali in zbirali smo vice. V prihodnjih dneh si 
boste v atriju šole lahko ogledali razstavo vicev »Smej se z nami«. Želimo vam čim več 

smeha, pa še kakšen vic si povejte. “Jezik = smeh!”  
Aktiv učiteljev angleščine in nemščine 
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OKTOBER  2021 

 

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

5.10.2021 
 

KRVODAJALSKA AKCIJA 
28 dijakov 4. letnikov in 5. pti so se skupaj s prof. Ireno Spacal in Darjo Palčič udeležili 
omenjene akcije v prostorih SB Izola in s tem dokazali, da jim ni vseeno za življenja drugih.  
Z akcijo smo bili tako zadovoljni, da smo se odločili, da jo bomo v aprilu ponovili v še 
večjem številu. 
Darja Palčič – koordinator 
 

6. 10. 2021 PiNA - dijaki 2.aEG in 2.bEG so se udeležili delavnic, ki ju je izvedlo Kulturno 
izobraževalno društvo PiNA v okviru projekta Spremeni tok, katerega cilj je ozavestiti 
javnost, s poudarkom na mladih, o pomenu mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
Agende 2030 v času predsedovanja Slovenije Svetu EU. Namen obeh delavnic je bil, 
dijake spoznati z Agendo 2030, natančneje s 14. ciljem trajnostnega razvoja  – ohranjati 
in vzdržno uporabljati morja, oceane in morske vire za trajnostni razvoj. 
V sklopu prve delavnice o mikroplastiki in nevidnih antropogenih onesnaževalcih v 
lokalnem morju so dijaki preko analize vzorcev lokalne morske vode in morskih tal 
raziskovali problem nevidnih onesnaževalcev in njihov škodljiv vpliv na morsko življenjsko 
okolje.  
V sklopu druge delavnice o virtualni predstavitvi morskega sveta so dijaki svoje izkušnje 
iz prejšnje delavnice prenesli v digitalni medij in si preko podvodne fotografije ogledali 
posledice človeškega onesnaževanja. 
Obe delavnici sta bili izvedeni v prostorih laboratorija HEKA V Kopru. 
Aktiv naravoslovja 

 
 

7.10.2021 STROKOVNA EKSKURZIJA 1. aEG in 1.bEG  v AJDOVŠČINO IN VIPAVO 
Z dijaki smo se pri pouku ekonomije pripravili na ekskurzijo tako, da smo raziskali nekatera 
podjetja, ki so prisotna na območju Ajdovščine. Pripravili smo plakate. Na dan ekskurzije je 
polovica dijakov obiskala podjetje Tekstina in si ogledala proizvodnjo. Nato smo se vsi 
podali na raziskovanje Ajdovščine in s pomočjo Actionbuonda poiskali podjetja, ki smo jih 
raziskovali že v šoli. Nato smo se po naravoslovni učni poti odpravili do izvira Hublja in po 
poti reševali delovne liste. Na poti nazaj smo se ustavili še v Vipavi. Najprej smo si na 
pokopališču ogledali sarkofag in si potem pod vodstvom prof. zgodovine Stanke Vinčec 
ogledali še Vipavo. Malo nam je nagajala res močna burja, ki je besede kar odnašala proč.  
Zadovoljni smo se v poznih popoldanskih urah vrnili domov. 
Nataša Primožič 
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8. 10. 2021 Z dijaki 3. a ekonomski tehnik smo se odzvali povabilu in obiskali podjetje VINA KOPER 
ravno v času trgatve, ko se mošt spreminja v vino.  Obisk  smo organizirali zaradi povezave 
snovi pri Računovodenju proizvodnje, da si dijaki lažje predstavljajo in zapomnijo izračun 
proizvodne cene. 
Darja Palčič – učitelj 
 

8. 10. 2021 Strokovna ekskurzija pri geografiji na maturi 
V petek, 8. oktobra 2021, so dijaki 4. a in 4. b EG imeli strokovno ekskurzijo pri predmetu 

geografija na maturi. Ogledali smo si Škocjanske jame in prehodili učno pot Parka Škocjan. 

Po malici smo se po Vremski dolini odpeljali do Slovenske vasi in si ogledali Ekomuzej 

Pivških presihajočih jezer. Dr. Matej Blatnik iz Inštituta za raziskovanje krasa nam je 

predstavil delovanje inštituta. Izvedeli smo, kako nam lahko znanstveniki pomagajo v 

vsakdanjem življenju. Predstavil nam je, kako sodelavci inštituta pomagajo pri iskanju 

vodnih virov in kako sodelujejo pri izgradnji drugega tira. Za konec smo se še sprehodili do 

Petelinjskega jezera, ki je v tem obdobju suho.   
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8. 10. 2021 Strokovna ekskurzija Ajdovščina za 2.aET in 2.bET 
 

12. 10. 
2021 

Krvodajalska akcija 
V torek, 12. 10., smo uspešno izvedli akcijo, ki smo jo poimenovali “Moja kri za tvoj life”. 
Boljšega trenutka si na Transfuzijskem oddelku SB Izola niso mogli želeti, saj smo prišli 
prav v času, ko imajo izrazito pomanjkanje krvi različnih krvnih skupin. 
Zbralo se je 25 pogumnih dijakov in dve profesorici, ki so s to gesto dokazali, da jim je mar 
za življenja drugih. 
Ko smo izvedeli, da so prejšnji teden imeli primer fanta, ki je za uspešno operacijo oz. 
transplantacijo pljuč potreboval kar 51 vrečk krvi, smo se odločili, da bomo akcijo ponovili 
v aprilu ali maju. 
Vsem dijakom se zahvaljujemo za požrtvovalnost in obenem vabimo vse, da se nam 
pridružite v še večjem številu. 
                                     Koordinatorice akcije: Darja Palčič, Maja Kugonič, Irena Spacal 

     
12. 10. 
2021 

PIRATI PLASTIKE 
Priključili smo se mednarodni akciji in se odpravili k reki Rižani. Po natančnih navodilih smo 
izvedli pregled rečnega brega in same reke Rižane. Ugotovili smo, da je reka zelo čista, vsaj 
vidnih odpadkov nismo našli. Večja težava pa je ob reki, saj naključni sprehajalci radi 
puščajo smeti za seboj. Vseeno pa smo našli manj odpadkov, kot smo pričakovali. 
Sodelovali so 4 dijaki 1.aEG in 6 dijakinj 3.aEG. 
Mentorici: Smiljana Škvarč in Nataša Primožič 
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14. 10. 
2021 

Dve ekipi, dve zmagi, dvojno veselje 
Da je že tako lep sončen dan postal še lepši, je poskrbelo ducat Sepškovih dijakinj in 
dijakov, ki so se danes, 14. 10. 2021, pomerili na področnem tekmovanju v odbojki na 
mivki. Končni izkupiček zagotovo ne bi mogel biti boljši, saj smo “domov” odnesli zmagi v 
obeh konkurencah (tako ženski kot moški). 
Dekleta so se pomerila z ekipami GEPŠ-a, Postojne in Gimnazije Koper, ki pa je bila za naša 
dekleta najtrši oreh. 
Enake nasprotnike so imeli tudi dijaki, kjer smo na obeh straneh bili priča vratolomnim 
akcijam reševanja sleherne žoge, a zagotovo so bili najuspešnejši naši fantje. 
Zahvaljujem se vsem akterjem: Arlen Pobega, Gaja Pirjevec, Lea Lazar, Gaja Bijelić, Mikela 
Kocjančič, Indi Kalem Mihalič, Ana Maksič, Žan Pranjič, David Plavsič, Ian Kerma in Stefan 
Radovanović. 
Čestitke! 

Maja Kugonič, prof. športne vzgoje 
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15. 10. 
2021 

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni 
Tudi letos so se naši dijaki udeležili tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni. Najboljši sta 
bili dijakinji 1.aET Anesa Suljadžić in Erika Rendić. Čestitke. 
Mentorica Smiljana Škvarč 
 

17. 10. 
2021 

Tudi naša šola se pridružuje dobrodelni akciji zbiranja zamaškov *Podari življenja*. Akcija 
se odvija v okviru dobrodelnega društva PALČICA POMAGALČICA IN DOBRODELNI ŠKRATKI. 

Tokrat zbiramo zamaške za dveletnega dečka Urbana, ki ne more hoditi in ne govoriti. 
Rodil se je z gensko napako (sindrom) in nujno potrebuje gensko zdravilo.               
Urbanova mama se je povezala s strokovnjaki celega sveta in skupaj bodo izdelali gensko 
zdravilo za Urbana in za vse otroke s tem sindromom. URBAN SE BO PONOVNO RODIL in 
ponovno se bodo rodili tudi ostali otroci s tem sindromom. Njegova družina je za 
zdravljenje namenila že 100.000,00 €, zdaj pa sami ne zmorejo več. Tudi mi lahko 
pomagamo z zbiranjem zamaškov in najmanj, kar lahko naredimo, je, da zamaške 
odvržemo v za to namenjene posode. 

Pokažimo in dokažimo, da nam je mar. Bodimo lučke tudi v najtemnejših tunelih in 
prižgimo plamen dobrodelnosti. 

Naj zmaga otroško življenje! 

Ester Jerkič Šturm, 

Organizatorka akcije na SEPŠ 

17. 10. Do 
23. 10. 

V tednu pred jesenskimi počitnicami, od 17. do 23. oktobra 2021, smo se dijakinje iz 2. b 
EG  in  profesorici Jerman in Logar v živo udeležile prvega projektnega srečanja v okviru 
projekta Erasmus+ »Learn from the Past to Build a Greener Future«, ki je potekalo v 
mestu Pszczyna v Šleziji na Poljskem. 
Program je med drugim vključeval ogled Katovic in Krakova, obisk rudarske četrti in 
rudnika premoga Guido v bližini Katovic, predavanje na univerzi v Krakovu ter razne 
delavnice. Na srečanje so prišli tudi dijaki in učitelji iz partnerskih šol iz Italije, Romunije, 
Turčije in Portugalske. Vzpostavili smo prve stike in sklenili nova prijateljstva. Veselimo se 
naslednjega srečanja, ki bo v Turčiji, in predvsem srečanja pri nas v Sloveniji, ki bo konec 
maja 2022. 
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20. 10. 
2021 

Košarkarsko tekmovanje obalnih srednjih šol. 
Naši dijaki so sodelovali na košarkarskem tekmovanju obalnih srednjih šol, kjer so zasedli 
2. mesto.  
Vodja ekipe, Jože Bole 
 

22. 10. 
2021 

Dijaki in trgovci za skupno obuditev starega mestnega jedra Kopra 

Na spletni strani https://ekopercapodistria.si/novice/dijaki-in-trgovci-za-skupno-obuditev-
starega-mestnega-jedra/ si lahko preberete več o projektu Dijaki SEPŠ v srcu mesta Koper. 

 

31. 10. 
2021 

 

https://ekopercapodistria.si/novice/dijaki-in-trgovci-za-skupno-obuditev-starega-mestnega-jedra/
https://ekopercapodistria.si/novice/dijaki-in-trgovci-za-skupno-obuditev-starega-mestnega-jedra/
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 Na šoli smo dan reformacije obeležili z razstavo, ki so jo  pripravili prof. Štemberger, 

Smajlagič in Toplišek s pomočjo dijakov 2. b EG, 1.a AD in 3. a AD. 

Poleg začetnika reformacije, Martina Luthra, razstava predstavlja glavne slovenske 

protestantske pisce: Trubarja, Bohoriča, Dalmatina in njihova dela ter vsebinski povzetek 

protestantske miselnosti. Razstava je nastala, ker smo želeli mimoidoče dijake in 

profesorje spomniti na pomembnost reform v času protestantizma, saj so zaznamovale 

tudi slovenski jezik, ki je v tem času prvič postal poenoten. Kot tak je še danes pomembno 

sredstvo narodnopovezovalnosti in narodnopredstavnosti na Slovenskem. 

                                                                                                  prof. Martina Toplišek 
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NOVEMBER  2021 
 

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

4. 11. 2021 Udeležba na proslavi ob odprtju razstave in znanstvenem posvetu o TIGR-u v Osrednji 
knjižnici Srečka Vilharja v Kopru – dijaki, ki so izbrali zgodovino na maturi, prof. Benčič in 
Logar 
 

7. 11. 2021 
do 
27.11.2021 

Dijaki SEPŠ Koper na praktičnem usposabljanju v Bragi 

Zabavna in kratka vožnja na letališče Treviso in varen pristanek na letališču Porto. 

Prvi dan smo si ogledali Brago z zabavnim in znanja polnim vodičem Leandrom. Zaradi 

njegovih besed smo doživeli Brago kot varno in lepo mesto. Braga je znana po svojih 

cerkvah in na najvišji točki je cerkev Sameiro, od koder je čudovit razgled na mesto. 

Spustili smo se v Bom Jesus, ki je najstarejša in tudi najlepša cerkev na tem področju. Ko 

prehodiš petsto stopnic in se ozreš nazaj, vidiš v celoti belo stopnišče do cerkve kot pot v 

nebesa. Pot smo končali pred mestnim napisom Braga in to ovekovečili s fotografijo. 

Po napornem delovnem tednu smo se naslednjo soboto odpravili v Porto. Ogled mesta se 

je začel pred najvišjim mestnim stolpom, nadaljevali smo po živahnih ulicah do gradu s 

pogledom na reko in mesto. Številne stopnice so nas vodile na obalo, kjer je čakala 

ladjica, s katero smo prepluli reko in občudovali obalo in veličastne mostove. Na obali 

smo si na degustaciji privoščili znamenito in močno vino Porto.   

Vsak večer nas je čakala večerja v središču mesta, ob vodnjaku, kjer smo izmenjevali vtise 

in doživetja. Po večernem sprehodu smo se v hotelski jedilnici  družili s Čehinjami, Hrvati 

in prelepimi Portugalci. 

V nedeljo nas je čakal sprostitveni izlet v Viana do Castelo, kjer smo se najprej ustavili pri 

cerkvi nad mestom, si jo ogledali in se seveda fotografirali. Nekateri so se podali na zvonik 

po ozkih in strmih stopnicah, a je čudovit razgled vse poplačal. Popoldan smo se zabavali 

na atlantski obali. 

Zadnji konec tedna nas je čakal ogled portugalske prestolnice Lizbone. Mesto je veliko, na 

desni ga krasi dolga cerkev z zvoniki in tremi gradovi. Ob morju smo se ustavili pri 

najvišjem križu z motivom Kristusovega pasijona. Na koncu  smo si ogledali še grad na 

vodi. Naslednja znamenitost je bila cerkev Fatima s čudovito notranjostjo. Pod cerkvijo je 

bila velika steklena molilnica. V bližnji restavraciji smo večerjali in se zabavali z drugimi 

udeleženci Erasmusa. 

V nedeljo smo bili v cerkvi da Penha, v kateri je potekal obred. Za cerkvijo je lep pogled na 

mesto Guimaraes. Iz mesta smo se zapeljali še na grad Paco dos Duques. Med ogledom 

mesta z ozkimi in stisnjenimi ulicami smo srečali zabavne klovne. V Guimareasu smo se 

ustavili pri najvišji cerkvi. Popoldan smo se vrnili v naše prestižne hotelske sobe, ki so 

postale naš drugi dom. 

Poskusili smo nekaj njihovih jedi. Najbolj všeč so nam bili sladica nata, franchezinho in 

bakala. 

Predzadnji dan smo imeli podelitev priznanj o opravljeni praksi in skupno večerjo z vsemi 

udeleženci. 

Pot domov je bila dolga, a varna, polna lepih vtisov. 

V Brago bi se vedno vrnili, saj sva se navadili na njihov režim.  

 Dijakinji Adisa in Ivana 
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9. 11. 2021 
 

Šolska raven tekmovanja na področju slovenščine za Cankarjevo priznanje 

V torek, 9. 11. 2021, je na šoli potekala ŠOLSKA RAVEN TEKMOVANJA na področju 

slovenščine za Cankarjevo priznanje pod naslovom VEDRE BLIŽINE MED NAMI. 

V skupini gimnazijski programi, 1. in 2. letnik,  so dijaki prebirali roman Ferija Lainščka 

KURJI PASTIR, šolske ravni tekmovanja se udeležilo 8 dijakov. Z istim romanom je 11 

dijakov skupine srednji strokovni programi poglabljalo in širilo svoje znanje. 

Dve dijakinji iz 3. b EG sta vihteli pero ob pisanju razlagalnega spisa na podlagi odlomkov 

iz romana  Alenke Goljevšček Kermauner: Pod Prešernovo glavo in Srečna draga vas 

domača. 

Mojca Butinar Mužina, vodja aktiva slovenistk  

4. 11. - 9. 
11. 

Projekt Rastem s knjigo 
V letošnjem šolskem letu so si dijaki vseh 1. letnikov (6 oddelkov) v okviru nacionalnega 
projekta Rastem s knjigo ogledali Oddelek za odrasle bralce Osrednje knjižnice Srečka 
Vilharja Koper. Po njem jih je popeljala gospa Barbara Kužnik in jih seznanila z osnovnimi 
informacijami (vpis, izposoja, iskanje gradiva,…). Kot novost so dijaki letos na kratko 
obiskali še Oddelek za domoznanstvo in knjižno dediščino ter prisluhnili gospodu Petru 
Štoki. Nato smo se odpravili še na Oddelek za mlade bralce, kjer jim je gospa Nives Andrič 
spregovorila o branju in učenju ter jim predstavila knjigo Nataše Konc Lorenzutti Gremo 
mi v tri krasne, ki so jo dijaki prejeli v dar. 
Koordinator: Irena Oblak Galjanič   
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12. 11.  Terenske vaje v Strunjanu pri pripravi na maturo iz geografije 
V sodelovanju s FHŠ Oddelkom za geografijo so se dijaki 4. a in 4. b EG udeležili terenskih 
vaj iz geografije morij in geomorfologije obal. Profesorica Bračko je predstavila geografijo 
morij, profesor Kovačič pa geomorfologijo naše obale. Dijaki so merili slanost morja, 
temperaturo, opazovali klife in merili njihov naklon. 

 
 

16. 11. Šolsko tekmovanje iz geografije  
Tema letošnjega tekmovanja je bila Gore Slovenije in sveta. Tekmovanja so se udeležile 4 
dijakinje. 
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17. 11. 
2022 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
V Sloveniji že vrsto let vsak tretji petek v mesecu novembru obeležujemo Dan slovenske 
hrane, ki ga šole in vrtci tradicionalno obeležijo s slovenskim zajtrkom. Letošnje leto je 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) razglasila za 
Mednarodno leto sadja in zelenjave, z namenom poudariti to pomembno prehransko 
dobrino. Zato je letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk potekal pod sloganom »Zajtrk s 
sadjem – super dan!«. Ponovno smo se pridružili osnovnim šolam in vrtcem in tudi pri 
nas, v srednji šoli, zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in prava slovenska jabolka s 
certifikatom. Dijake smo prosili, da izpolnijo anketo, v kateri smo želeli izvedeti 
prehranske navade naših dijakov, povezane z zajtrkom. 
Aktiv naravoslovja 
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17.11. Občinsko prvenstvo v košarki za dijake. (3.mesto)  
Vodja Miha Jelovčan 
 

 
 

9.11. Področno prvenstvo v rokometu za dijakinje. (2.mesto). Vodja in organizator Nino Legnar 
 

 

19.11. V letošnjem šolskem letu sodelujemo v projektu Krokus, ki je nastal na Irskem na pobudo 

združenja HETI (Holocaust Education Trust Ireland). Združenje mladim in šolarjem, starim 

10 let in več, podarja čebulice rumenih krokusov (žafrana), da jih posadijo v spomin na 1,5 

milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v spomin na tisoče drugih otrok, ki so 

bili žrtve nacističnih grozodejstev. Rumeni cvetovi spominjajo na rumene Davidove 

zvezde, ki so jih bili Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine.  

Krokuse smo posadili v šolskem zelenem atriju ob šolski oljki »strpnosti in sožitja«. Krokus 

cveti proti koncu januarja, približno v času mednarodnega dneva spomina na žrtve 

holokavsta (27. januar). Rumeni cvetovi spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih 

bili Judje prisiljeni nositi v času nacistične vladavine. Ko bomo občudovali cvetlice, se 

bomo spomnili otrok, ki so umrli v holokavstu.  V šolskem letu 2021-2022 v projektu 

Krokus v Sloveniji sodeluje 84 šol iz vseh delov države, organizira ga Center judovske 

kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 

Koordinator: Tanja Benčič Rihtaršič, mentorici Mirjana Majer- Babič, Meri Logar 
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DECEMBER  2021 
 

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

1. 12. 2021 Področno prvenstvo v rokometu za dijake.  
Dijaki SEPŠ-a so v močni konkurenci zasedli 3. mesto na področnem prvenstvu v 
rokometu. Vodja tekmovanja in vodja ekipe je bil Nino Legnar. 

  

Od 
septembra 
do 3. 12. 
2021 

Projekt Spletna prihodnost 
V sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper smo v šolski knjižnici izvedli 
projekt Spletna prihodnost. Gospa Tina Saražin je dijake vseh 2. in 3. letnikov posvarila 
pred pastmi interneta, jih seznanila z etičnim vedenjem na družbenih omrežjih in s tem, 
kako lahko sami vplivajo na oblikovanje interneta, …  
Koordinator: Irena Oblak Galjanič 

   
 

1.12.- 15. 
12. 2021 

Tekmovanje Evropske statistične igre. Sodelovali so vsi dijaki 2. aEG in 2. bEG. Razdeljeni 
v 16 skupin so se dobro odrezali, saj so kar tri ekipe povabljene na nadaljnje tekmovanje, 
v katerem na državni ravni iz vse Slovenije sodeluje 36 ekip. Nadaljevanje tekmovanja se 
odvija februarja. 
Mentorici Tatiana Elizabet Primožič in Nataša Primožič 
  

7.12.2021 Delavnica o Evropski uniji 
V okviru projekta rEUral Europe, ki je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta, je 
Petar Mrdović, svetovalec za evropske zadeve z Inštituta za politični menedžment dijakom 
1.aet predaval o delovanju EU, funkcijah najpomembnejših institucij ter o vlogi mladih v 
EU. Dijaki so nato svoje znanje preverili s pomočjo spletnega kviza in aktivno sodelovali v 
delavnicah prioritetnih tem projekta, ki so: digitalizacija, varstvo okolja ali solidarnost. 
Vodja: Tanja Benčič Rihtaršič 
 

8. 12. 2021 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKINJE 
Zmagoslavje naših odbojkaric in vstopnica v četrtfinale državnega prvenstva! 
Danes je v dvorani Bonifika potekalo področno prvenstvo v dvoranski odbojki za dijakinje. 
Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe - GEPŠ Piran, ŠC Postojna, domača ekipa Sepš Koper 
in ekipa Gimnazije Koper, ki ima v zadnjem desetletju nadvlado v tem športu.  
Kljub izredno tehnično podkovanim nasprotnim ekipam je vodja ekipe Maja Kugonič 
verjela, da so tudi naše dijakinje sposobne zmagati.  
Že prva tekma ni bila lahka, ko so se SEPŠ-ovke pomerile s Pirančankami. Zavedajoč, da v 
kolikor tekmo izgubijo, je sanj in upanj na četrtfinale konec, so se spustile v srdit boj, 
katerega so na koncu tudi dobile. Drugo tekmo pa bi lahko poimenovali "finale pred 
finalom". Sosede gimnazijke in naše dijakinje so uprizorile pravi odbojkarski spektakel, ki 
je bil vreden vsake minute ogleda. Rezultat se je prevešal enkrat na eno, drugič na drugo 
stran. Vse do zaključnega sodniškega piska pa ni bilo mogoče napovedati, katera dekleta 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZVJhdUv7r1G6uDj5zfsbL4rQIm6KlzMqBPZd7jVwNJFzfLHl9bshnUMkmyCbJrLcrGv8VrGML7980y5fLvIdzcBWpN9-H27rvYSgSQ-TGrElBtLB6uagBuHWQkb1Ggh7GE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZVJhdUv7r1G6uDj5zfsbL4rQIm6KlzMqBPZd7jVwNJFzfLHl9bshnUMkmyCbJrLcrGv8VrGML7980y5fLvIdzcBWpN9-H27rvYSgSQ-TGrElBtLB6uagBuHWQkb1Ggh7GE&__tn__=-%5dK-R
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bodo slavila v tej bitki. Kriki veselja so se na koncu slišali s strani Sepš-ovih navijačev in 
izmučenih deklet. 
Zadnjo tekmo so dekleta igrala proti ŠC Postojna, kjer smo bili prav tako priča izvrstni igri 
obeh ekip.  
Danes so naša dekleta dokazala, da so EKIPA v pravem pomenu besede - bile so tako 
povezane, da jih je bilo težko "zlomiti". Zahvala gre tudi odbojkarski trenerki Jeleni Pešić, 
ki je strokovno vodila dekleta skozi celotno tekmovanje. 
Hvala vsem igralkam, profesoricam, sodnikom, zapisnikarjem in drugim, da smo lahko 
skupaj soustvarili prečudovit športno obarvan dan! Veselimo se novih športnih 
dogodivščin! 
Ter čestitke vsem za odlično igro! 
Vodja tekmovanja,  
 Maja Kugonič 

 
 

9. 12. 2021 Regijsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje se je odvijalo 9. 12. 

2021 na šoli na daljavo preko VK preko aplikacije Zoom, ki so se ga udeležile Lea Kozlovič 
(1. a EG), Tea Kastelic (2. b ET) in Ana Zorč (3. b EG). 
Srebrno priznanje sta prejeli Lea Kozlovič (1. a EG, mentorica Mojca Butinar M.) in Tea 
Kastelic (2. b ET, mentorica Nataša Stopar).  
Bronasto priznanje pa so prejele: Neila Kanurič, Deja Pečar in Lea Kozlovič pod 
mentorstvom Mojca Butinar Mužina; Tea Kastelic, Ela Novak, Valentina Budić, Dasha 

https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZVJhdUv7r1G6uDj5zfsbL4rQIm6KlzMqBPZd7jVwNJFzfLHl9bshnUMkmyCbJrLcrGv8VrGML7980y5fLvIdzcBWpN9-H27rvYSgSQ-TGrElBtLB6uagBuHWQkb1Ggh7GE&__tn__=-%5dK-R
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Kotova, Valentina Pranjić pod mentorstvom Nataše Stopar ter Ana Zorč pod 
mentorstvom Senije Smajlagić. 
                                                                                               Vodja aktiva: Mojca Butinar Mužina 
 

10. 12. 
2022 

Šolsko tekmovanje EKOKVIZ 
Letos se je na šolsko tekmovanje prijavilo rekordno število dijakov, kar 88. Na 
tekmovanje, ki je potekalo v petek popoldan, pa je resno pristopilo le 20 dijakov. Najboljši 
dijaki v posameznih kategorijah: Nejc Drobež, Asja Franca, Alenka Beškovnik, Dejan 
Djuričin, Bor Božič, Erza Susuri, Ruzhica Miteva in Brina Lovrečič so se uvrstili na regijsko 
tekmovanje, ki bo v začetku januarja. 
 

11. 12. 
2021 

Ponosni smo, da smo se pridružili dobrodelni akciji Radia Capris, Hladilnik toplega srca, in 
jo uspešno izpeljali. 
Hvala Aurori Ćosič in Valu Lorbek Ivančiču, da sta SEPŠ pred mikrofonom tako elokventno 
zastopala. 
Naj prazni hladilniki v letu 2022 ne obstajajo! 
 

14. 12. 
2022 

V 3.AD smo izpeljali uro pouka na temo odpadne hrane in trajnostnega razvoja. K redni 
uri TRAJNOSTNEGA RAZVOJA se je pridružil profesor Leon SENICA, ki je magistriral iz te 
teme. Dijakom je na zanimiv način predstavil podatke o odvrženi hrani v svetovnem 
merilu in v Sloveniji. Poudaril je pomen uporabe hrane brez odvečnih odpadkov in nekaj 
priporočil in možnosti za zmanjšanje količine odpadne hrane. Zavezali smo se, da bomo 
tudi pri nas doma skušali delovati tako, da bo odpadkov, ki nastanejo pri kupovanju in 
uporabi hrane, čim manj. 
Dijaki 3. AD in profesorja Leon Senica ter Smiljana Škvarč 
 

 
 

15. 12. 
2021 

PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA DIJAKE 
Športni duh, ki smo ga pogrešali! 
Včeraj so se dijaki petih srednjih šol (GEPŠ Piran, Gimnazija Koper, ŠC S. K. Sežana, STŠ 
Koper in Sepš Koper) pomerili na področnem tekmovanju v odbojki. Prav vsi sodelujoči so 
v športno dvorano Bonifika prinesli toliko pozitivne energije, da so nam pričarali srečanje, 
kot ga še ni bilo! Odlična igra, glasno navijanje, medsebojna povezanost in upanje do 
zadnjega trenutka so le nekatere značilnosti, ki so zaznamovale včerajšnjo tekmo.  
Po uvodnem žrebu ekip so štiri od petih ekip stopile na parket - in tekmovanje se je 
začelo.  
Po prvi tekmi je najbolje kazalo ekipi STŠ-ja ter ekipi Sepš Koper, ki sta neporaženi stopili v 
naslednji krog. V drugem krogu pa se je vse obrnilo na glavo - STŠ je po tesnem dvoboju z 
našo ekipo (o tem priča rezultat drugega niza, ki je bil 26:24) ostal neporažen, vse ostale 
ekipe pa so bile povsem izenačene.  
Tako je o vstopu v finale odločala zadnja tekma - tekma med Gimnazijo Koper in Sežano. 
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V kolikor bi Sežana zmagala, bi nam le-ta omogočila vstop v finale. Tekma je bila tako zelo 
izenačena, da smo jo z užitkom gledali prav vsi prisotni. Dijaki Sepš-a so medtem glasno 
spodbujali dijake iz Sežane in s tem ustvarili pravo navijaško vzdušje v dvorani. Kljub 
vsemu je bila sreča na strani Gimnazije Koper, ki se je z zmago proti Sežani uvrstila v 
finalni dvoboj proti STŠ-ju. 
Sepš Koper se je moral zadovoljiti s tekmo za 3. mesto. Kljub delnemu razočaranju jim ni 
zmanjkalo zagona in so tekmo odlično odigrali ter si prislužili bronasta odličja. V finalnem 
dvoboju je zmagala ekipa STŠ, druga pa je bila Gimnazija Koper.  
Iskreno se zahvaljujem vsem dijakom za srčno igro in pozitivno energijo, zahvaljujem se 
tudi dijakinji Arlen Pobega, ki je prevzela vlogo trenerke naše ekipe (in svojo vlogo več kot 
odlično odvodila) ter vsem vodjam ekip, ki so dijake z veseljem pripeljali. Zahvala gre 
seveda tudi sodnikoma in dekletom, ki so strokovno vodile zapisnikarsko mizo.  
Veselimo se novih športnih srečanj! 
Vodja tekmovanja, Maja Kugonič 

 
 

16. 12. 
2021 

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V AKROBATIKI 
Morda res nismo najboljši, smo pa najbolj srčni in srečni! 
Včeraj je v dvorani OŠ Koper potekalo finale državnega prvenstva v akrobatiki. Sepš Koper 
je na finalno tekmovanje prišel s kar štirimi ekipami - 2 v ženski in 2 v moški kategoriji.  
Dekleta obeh ekip so svojo nalogo odlično opravile. Nekaj manjših napak, ki jih je strogo 
sodnikovo oko hitro kaznovalo, jih je stalo uvrstitve na zmagovalni oder.  
Med našimi dekleti so se najbolje odrezale Liza Cah, Alessia Stančič in Dayna Madžarović. 
Pri dijakih pa je bila zgodba nekoliko drugačna. Ob pogledu na konkurenco, so hitro dojeli, 
da naloga ne bo lahka. A kljub temu niso izgubili športne vneme in svoje akrobatske 
elemente prikazali v najboljši možni luči.  
Najbolje sta se uvrstila Aljaž Koželj in Aleksandar Krastyov Bogutev. 
Naši dijaki so bili deležni pohval organizatorjev in sodnika za srčnost in dobro voljo, ki so 
jo s svojimi nastopi prinesli v dvorano. 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZVftOHA6ava83U0SmGIgbb9ivFdHV1wm_i3ezzp46SZxsMsPhsLaoKcwXwA_T37FndUgGl8zb4Ph1CUCuNhK-hg8ajjqCSs0Oeb7gOHPzaujJRzUVTAmRl1pPvJQ4ABNTM&__tn__=-%5dK-R


ŠOLSKA KRONIKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

23 
 

Zahvaljujem se vsem dijakinjam in dijakom, ki so sodelovali na tekmovanju, hvala za vse 
skupne popoldanske treninge in hvala za veliko mero smeha, ki smo je bili deležni v 

zadnjih tednih, ko smo se na vse kriplje trudili fante naučiti stojo preval  
Čestitke 
vsem, super ste bili! 
Vodja ekipe, Maja Kugonič 

 
 

24. 12.  Proslava ob “Dnevu samostojnosti in enotnosti” 
Aktiv SLO in ZGO je pripravil kratko proslavo, s katero smo obeležili obletnico dneva 
samostojnosti in enotnosti Slovenije. 

 

JANUAR  2022 
 

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

7. 1. 2022 Regionalno tekmovanje EKOKVIZ 
Osem dijakov, v treh različnih kategorijah je osvojilo mesto na regionalnem tekmovanju. Pet dijakov 
je doseglo zadostno število točk in se bodo udeležili državnega tekmovanja. To so Nejc Drobež, Asja 
Franca, Bor Božič, Erza Susuri in Brina Lovrečič. 
Čestitamo. 
 

3. 1. – 
14.1. 

Razstava o MIRU 
 

https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZVftOHA6ava83U0SmGIgbb9ivFdHV1wm_i3ezzp46SZxsMsPhsLaoKcwXwA_T37FndUgGl8zb4Ph1CUCuNhK-hg8ajjqCSs0Oeb7gOHPzaujJRzUVTAmRl1pPvJQ4ABNTM&__tn__=-%5dK-R
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2022 V novo leto smo stopili z razstavo o miru. 
 
Kljub številnim naporom za konstruktiven dialog se med narodi krepi oglušujoč hrup vojn in 
spopadov, medtem ko napredujejo bolezni, ki imajo pandemične razsežnosti, slabšajo se učinki 
podnebnih sprememb in propadanja okolja. 
 
Dijaki z razstavo predstavljajo svoj pogled na mir in ugotavljajo, da lahko mir krepimo tudi s skupnim 
sodelovanjem in medsebojnim spoštovanjem. 
 
Naj nas v tem letu spremlja mir. 
 
Dijaki SEPŠ 
 

 
 

  
 
 
 

3. 1. - 7. 
1. 2022 

DRSANJE ZA VSE 
Prvi teden v januarju smo v aktivu ŠVZ izvedli akcijo “Drsanje za vse” in dijakom (v sodelovanju z MO 
Koper in Fantazimo) omogočili vsakodnevno brezplačno drsanje.  
S tem smo obogatili in popestrili ure športne vzgoje ter nekaterim omogočili povsem novo izkušnjo, 
saj jih je bilo kar nekaj takšnih, ki so prvič stopili na led.  
Aktiv ŠVZ 
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14. 1. 
2022 

Na šolskem tekmovanju IATEFL za 3. letnike gimnazije so se med najboljše štiri uvrstile: 

1. Karolina Pavalachi 
2. Eliza Julija Štader 
3. Lara Turk 
4. Ana Zorč 

Zahvale in pohvale tako našim najboljšim anglistkam kot tudi vsem, ki so se tekmovanja udeležile. 

 Aktiv angleškega in nemškega jezika 

 

15. 1. 
2022 

Z dijaki 3. AD smo se prijavili na razpis RECIKLIRANA KUHARIJA, ki poteka v sodelovanju s podjetjem 

LIDL v okviru EKOŠOLE. Doma smo pripravili različne jedi iz ostankov hrane, ki bi sicer romala v smeti. 
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Želeli smo uporabiti predvsem ostanke kruha, ki prevelikokrat končajo med smetmi. Našo kuharijo 

smo fotografirali in predstavili izvirne recepte s pomočjo fotografij. Se vam zdi okusno? 

Dijaki 3.AD in mentorica Smiljana Škvarč 

 
18. 1. 
2022 

Prvo gledališko predstavo, sodobno katalonsko komedijo LAPONSKA v režiji Nenni Delmestre, si 
bomo ogledali v torek, 18. 1. 2022, ob 20.00 v veliki dvorani Gledališča Koper. Predstava traja 70 
minut in nima odmora. 

Na božični večer se srečata dve družini, sestra s Primorske, poročena s Fincem, in njuno štiriletno 
hčerko, ter druga sestra z možem ter petletnim sinom. Dogajanje se prične le nekaj trenutkov za tem, 
ko deklica svojemu slovenskemu bratrancu pove resnico o Božičku, kar pri dečku izzove razočaranje 
in žalost, pri starših pa »razpravo« o resnici in laži, pravici do razkritja iluzij in o nujnosti pogovorov o 
manj prijaznih dejstvih. Medtem ko primorski par temperamentno zagovarja življenje v iluziji in 
dokazuje, da so za laganje potrebne večje intelektualne spodobnosti kot za resnico, jima Finec očita, 
da sina vzgajata v laži in da le resnica lahko osvobaja. Toda kmalu se razkrije, da ima tudi on svojo 
resnico, ki jo le s težavo prizna, in da vsak trenutek ni primeren za njeno izrekanje. 

V predstavi, ki stalno hodi po robu med dramo in komedijo, kljub številnim nesporazumom in oviram 
ter kulturnim razlikam na koncu prevlada družinska povezanost. 

 Aktiv slovenistov 
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20.1.2022 V okviru projekta Šola - spominjajmo se, ki nagovarja javnost za trajno pomnjenje in spominjanje na 

največje zlo 20. stoletja- holokavst; da ne bi bilo nikoli pozabljeno, predvsem pa – da se ne bi nikoli in 

nikjer več ponovilo, je dijakom 1.beg in 2.aeg predaval prof. Boris Hajdinjak. Boris Hajdinjak je 

direktor Sinagoge Maribor in eden redkih slovenskih zgodovinarjev, ki se ukvarja z usodami Judov in 

Romov v času 2. svetovne vojne. V predavanju z naslovom »Nebo nad krematorijem je žarelo«, je 

spregovoril o zgodovini Auschwitza, o slovenskih in tudi primorskih žrtvah ter preživelih taboriščnikih. 

Vodja: Tanja Benčič Rihtaršič 

 
 

27. 1. 
2022 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

Drage naše dijakinje, dragi naši dijaki! 

V četrtek, 27. 1. 2022, nas čaka športni dan, ki bo posvečen zdravju, tako duševnemu, kot telesnemu. 
Namenjen bo gibanju, sprostitvi, rekreaciji, izzivom itd. 

Glede na trenutno epidemiološko stanje bo izvedba prilagojena glede na program, ki je na naslednji 
povezavi: ZIMSKI ŠPORTNI DAN 2022. 

Želimo vam obilo užitkov na športnem dnevu. 

Vaš Aktiv ŠVZ 

 

 

27. 1.  Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta 
V avli šole smo člani aktiva ZGO (Benčič, Logar, Vinčec) z dijaki 1. a in b ET pripravili razstavo o 
holokavstu. 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/01/Navodila-za-ZIMSKI-SPORTNI-DAN-2022.pdf
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28. 1. 
2022 

 ACM Šolsko tekmovanje v računalništvu in informatiki 

31. 1. 
2022 

Ponovno smo se pridružili razpisu za  23. državno mladinsko tekmovanje za mlade Zdrav dih za 
navdih, ki ga razpisuje Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Svoje izdelke je pripravilo 17 
dijakov naše šole. Rezultati razpisa in podelitve nagrad bodo v mesecu maju. 
Mentorici Andreja MARZI in Smiljana ŠKVARČ 
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FEBRUAR  2022 
 

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

1. 2. 2022 V okviru predmeta Geografija na maturi so dijaki 4. a in 4. b ekonomske gimnazije obiskali  
UP FHŠ Oddelek za geografijo. Izr. prof. dr. Gregor Kovačič je izvedel zanimivo predavanje 
z naslovom “Kras, voda in človek”. Cilji predavanja so predvsem utrjevanje znanja iz 
geografije na maturi ter ozaveščanje o pomenu varovanja kraških vodnih virov kot 
strateškega naravnega vira novega tisočletja. 

 
 

6. 2. do 27. 
2. 2022 

ERASMUS K122 Praksa v tujini - Valencija 
V nedeljo popoldne smo odpotovali proti letališču v Trstu, od koder smo poleteli proti 

Valencii. V ponedeljek smo pričeli z delom v podjetjih. Delo opravljamo v parih, vsak par 

dela v različnem podjetju. V soboto zjutraj smo imeli voden ogled starega mestnega jedra, 

katerega smo si ogledali s kolesi. Isti dan popoldne smo se trije dijaki, profesor in naš 

tutor udeležili dirke z go-karti, vsi smo neznansko uživali. V nedeljo smo vsi skupaj 

odpotovali proti plaži ter se družili ob prijetnem vremenu. Vsem pošiljamo lepe pozdrave 

iz čudovite Valencije. 

Od ponedeljka do petka vsi pridno delamo po svojih podjetjih. Ta teden smo si ogledali 

veliko nočnega življenja v Valenciji. V četrtek je bil za nas dan sprememb, domov se je 

vrnil profesor Nino Legnar, katerega je zamenjala prof. Tanja Skok. V soboto smo imeli 

ogled po Bioparku, kjer smo videli veliko zanimivih živali. Po Bioparku smo se malce 

odpočili, nato nas je šest dijakov, profesorica Baruca in tutor odšlo na ponovno vožnjo z 

go-karti. V nedeljo smo spočili svoje možgančke in proti večeru je devet dijakov odšlo 

odigrati par iger biljarda in nato malo bowlinga. Teden smo ponovno pričeli delavno. V 

Valenciji je sončno in upamo, da bo tako tudi ostalo do konca. 

Zadnji teden smo se po opravljenem delu odpravili v Valencijski nakupovalni center 

Bonaire. V sredo nas je profesorica Skok presenetila s povabilom za druženje na terasi, 

kjer smo se povezali s skupnim okusom glasbe in raznimi igrami. V soboto zjutraj smo se 

odpravili V Oceanographic Valencia, kjer smo si poleg živali ogledali tudi čudovito 

predstavo z delfini. Naš delfinček Sepš Koper je bil tudi na predstavi. Isti večer smo začeli 

počasi pakirati kovčke in pospravljati sobe ter se pripravili na odhod. V nedeljo popoldne 

smo se odpeljali do letališča ter poleteli domov. Na avtobusnem postajališču Koper so nas 

pričakali starši z veliko ljubezni, seveda presrečni, da smo prišli nazaj živi in zdravi. Nazaj 

pa smo prišli tudi obogateni z izjemno izkušnjo bivanja in dela v tujini. Hvala Erasmus 

programu in šoli, da nam je to omogočila. 

Dijaki 2. a in b ET ter 3. a ET 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZU7fSoHDa0CpWlQpRWOs4qbUVLMASLUuCodlaxktqQmor9N2rk-wVtDLhSbUFXJwFGh-Cbw4-nYJCRo_xHMxnnO0BC1HZ33LidTfPSYMO5PcjFKnyUnIeAM1g2vGOrQ88o&__tn__=-%5dK-R
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7. 2. 2022 Slovenski kulturni in državni praznik se praznuje 8. februarja, na obletnico smrti 

največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna, ki je umrl leta 1849. 

 Ob tej priložnosti delimo z vami besede naše profesorice Senije Smajlagić, prof. slo. in 
prim. knjiž.: 

Različnost je tisto, kar nas določa, ne podobnost. Združevanje ljudi v skupino, kot je 
narod, mora imeti svoje posebnosti, če se želi ohraniti. Taka posebnost je jezik, zaradi 

katerega se prepoznavamo in si pripadamo. Jezik pa je pomemben del kulture. Za 
Slovence je kultura državni praznik in v tem smo zagotovo edinstveni. 

Kultura pa ni le nekaj okostenelega, kar nas veže na preteklost, na vlažne zgradbe, 
izgubljene ali pridobljene bitke, portrete čudnih ljudi, zgodbe in čustva, napisana 

v  nekakšnem danes nerazumljivem jeziku. 

Kultura raste in se spreminja, modernizira, saj jo vedno znova ustvarja novi človek, 
novega časa. Kultura preseneti, očara, se upre, nas pretrese, razjezi in pomiri. 

Slovenski kulturni praznik je poimenovan po Francetu Prešernu, upornem, 
kontraverznem, svobodnjaškem, a vedno iskrenem pesniku, katerega pomen in veličino 
so razumeli šele po njegovi smrti. Po tem so mu sledili še mnogi, podobno napredni in 
izzivalni: Kosovel, Kette, Cankar, Grum, Pregelj, Zajc… vsak po svoje kritiki svoje dobe, 
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pa tudi naše. 

Moč besede in jezika ostaja ne glede na vse spremembe, čas, analognost ali digitalnost. 
Zaznamuje naš odnos do tehnike, gospodarstva, razvoja znanosti, politike, do drugih in 

nas samih kot koda, kot knjiga obrazov. 

In na začetku je bila beseda in na koncu bo ostala beseda. Ker je to najbolj čudežna 
lastnost človeka. Po tem se ločimo in to nas združuje. 

 

9. 2. 2022 OGLED RAZSTAVE “KULTURA PREBUJA” OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

Letošnji kulturni praznik smo skupaj obeležili s sprehodom skozi razstavo KULTURA 

PREBUJA, ki je bila naš poklon Prešernu in pomladi.  

Skupaj z dijaki smo se sprehodili skozi razstavo KULTURA PREBUJA (kar v srcu kali, s 

pomladnim se soncem v verz razcveti) v prvem nadstropju. Idejo o razstavi in njeno 

genialno postavitev je pripravila prof. Martina Toplišek, ostale slovenistke (Mojca 

Butinar M., Nataša Stopar in Senija Smajlagić) pa smo v razredu dijake spodbudile k 

pisanji haikujev, misli – zajeli smo dih prihajajoče pomladi in se čudili ustvarjalnosti 

dijakov, njihove pesmi pa smo razobesili kot cvetlične liste na pesniški poti.                                               

Mojca Butinar Mužina 
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9. 2. 2022 Drugo gledališko predstavo, gledališko-plesno uprizoritev Prešernovega Krsta pri Savici v 
režiji Katje Pegan, si bomo ogledali: 

v sredo, 9. 2. 2022, ob 20.00 v veliki dvorani Gledališča Koper 

 Predstava traja 50 minut in nima odmora. 

Priredba Prešernovega Krsta pri Savici se osredotoča predvsem na usodo Črtomirja in 
Bogomile (igrata ju mlada igralca Mak Tepšić in Lea Cok) ter njune nemogoče ljubezni. 
Začne se z videom, ki zajema Uvod pesnitve (torej upor naših prednikov proti nasilnemu 
pokristjanjevanju), sestavljen je iz plesnega dela ter interpretacije Prešernove pesnitve. 
Po Uvodu se dogajanje nadaljuje na odru, na katerem v spremstvu plesalcev, glasbenikov 
in igralcev vidimo Črtomirja in Bogomilo od trenutka, ko se spoznata, do dne, ko se 
Črtomir vrne iz boja in spozna, da njuno ponovno združenje ni mogoče. Ustvarjalci se s 
svojo interpretacijo sprašujejo o času preizkušnje, ki v vseh obdobjih zavzuje človeka k 
razumevanju njega samega, njegove borbe in rasti. 

 Aktiv slovenistov 

 

 11. 2., 
12. 2. 2022 

Na šoli so že drugo leto zapored potekali informativni dnevi na daljavo. Ekonomsko 
gimnazijo je predstavljala ravnateljica Breda Švara, program Ekonomski tehnik Mojca 
Lazar, Mirjana Dujc, Smiljana Škvarč (podpirala, se učila Mojca Butinar M.), prisostvovala 
pa sta tudi psihologinja Frida Golja in prof. Leon Senica; program Trgovec sta predstavljala 
Tanja Skok in Robi Počkaj, program Administrator pa Ingrid Baruca. Tehnično sta 
informativne dneve omogočila Gregor Sotlar in Aleksander Tošić.  Udeležba je bila na 
programu ET in EG ogromna, tako da se nam obeta dobra izbira učencev. Tudi na 
programu Administrator in Trgovec je bila udeležba kar visoka glede na prejšnja leta.   
  

16 .2 .2022 SEJEM UČNIH PODJETIJ CUPS 
Naše učno podjetje glamping Škrline se je udeležilo spletnega mednarodnega sejma učnih 
podjetij. Pred strokovno komisijo smo zastopali našo dejavnost in bili pohvaljeni za 
odlično spletno stran. 
Sejem je bil v celoti zelo uspešen, saj smo sklenili veliko poslov z domačimi in tudi tujimi 
učnimi podjetji. Kontaktirali so nas dijaki iz štirih različnih držav. Za nas je bila to odlična 
izkušnja, saj smo pridobili izkušnje s spletnim poslovanjem.
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1.2 - 15. 2 
2022 

EVROPSKE SATISTIČNE IGRE 
Dva tedna so imele naše tri ekipe čas, da se spoprimejo s podatki, ki jih je predlagal SURS 
in jih primerno obdelajo in predstavijo.  
 

14. 2.  Delavnica o Evropski uniji 
V okviru projekta rEUral Europe, ki je sofinanciran s strani Evropskega parlamenta, je 
Petar Mrdović, svetovalec za evropske zadeve z Inštituta za politični menedžment dijakom 
1.bet predaval o delovanju EU, funkcijah najpomembnejših institucij ter o vlogi mladih v 
EU. Dijaki so nato svoje znanje preverili s pomočjo spletnega kviza in aktivno sodelovali v 
delavnicah prioritetnih tem projekta, ki so : digitalizacija, varstvo okolja ali solidarnost. 
Vodja: Meri Logar 
 

15.2.2022 Futsal dijakinje - področno tekmovanje 
V organizaciji SEPŠ Koper pod vodstvom prof. Bole Jožeta je v Areni Bonifika potekalo 
področno tekmovanje v futsalu za dijakinje. V konkurenci treh šol  je zmagala ekipa ŠC 
Sežana pred GEPŠ Piran in ekipo SEPŠ Koper. 

 
 

15. 2. 2022 Na šolskem tekmovanju, POLIGLOT 3, za poklicne programe so se med najboljše uvrstili: 

1. Amil Hodžić in Aleksandar Todev 
2. Tina Kapovič 

Zahvale in pohvale tako našim najboljšim anglistom kot tudi vsem, ki so se tekmovanja 
udeležili. 

 Aktiv angleškega in nemškega jezika 

 

17. 2. 2022 Državno tekmovanje EKOKVIZ  
Tekmovanja se je udeležilo 5 dijakov naše šole. Med gimnazijci sta tekmovala Asja Franca 
in Nejc Drobež iz 2.bEG, med ekonomskimi tehniki je našo šolo zastopala Brina Lovrečič iz 
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1.aET in med poklicnimi smermi sta tekmovala Bor Božič in Erza Susuri iz 2.AD. Čeprav 
niso bili med prvimi, so dosegli dobre rezultate in osvojili srebrna priznanja. Čestitamo! 
Mentorica: Smiljana Škvarč 
 

15. 2. 2022 
in  
17. 2. 2022 

V 1. TR in v 3. b EG smo za potrebe Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja izpeljali 

anketo na temo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju. Raziskava je del 

obširne raziskave Svetovne zdravstvene organizacije že od leta 1983. V tem šolskem letu 

se bo raziskava izvajala v 50-ih državah Evrope in Severne Amerike, Slovenija pa tokrat 

sodeluje že šestič. Z anketnim vprašalnikom želimo podrobno osvetliti vedenja in navade 

mladostnikov povezane z zdravjem, njihov življenjski slog ter kako se vse to spreminja 

skozi čas. Naš končni cilj je prispevati k izboljšanju zdravja mladih v Sloveniji, in sicer tako, 

da bomo s pomočjo boljšega razumevanja vedenja in navad otrok lažje vplivali na 

načrtovanje programov promocije zdravja in vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov − v 

šolah, pa tudi v drugih okoljih. 

Raziskavo sva izvedli Smiljana Škvarč in Doris Hrvatin 

17.2. 2022 Včeraj, 16. 2. 2022, smo na naši šoli gostili nemškega pesnika, esejista in prevajalca Jana 
Wagnerja. Koper je obiskal, ker so mu na strani založbe Annales ZRS Koper in Beletrine ob 
podpori Mestne občine Koper  podelili nagrado PONT za izjemne literarne dosežke, ki 
prispevajo k preseganju meja in iskanju mostov med različnimi družbenimi skupinami in 
kulturnimi skupnostmi, namenjeno izjemnim pesnikom. 

Pogovor je potekal v nemškem, slovenskem in angleškem jeziku, nekaj besed je bilo 
namenjenih tudi italijanščini. Potekal je v sproščenem, a hkrati zanimivem in pomenljivem 
pogovoru o pisanju, branju in predvsem poeziji. 

ABOUT J. WAGNER 

Jan Wagner was born in Hamburg in 1971 and lives in Berlin. He studied English at the 
University of Hamburg, at Trinity College, Dublin, and at Humboldt University, Berlin, 
where he wrote his master’s thesis about the latest generation of English-Irish poets. 

Wagner is a poet, essayist, critic, editor and translator of English poetry (by Charles Simic, 
James Tate and Simon Armitage, to name but a few). His poems have appeared in a 
variety of literary journals and are included in numerous anthologies. His debut collection 
of poems was published in 2001. 

In 2014, he was the first ever poet to receive the Leipzig Book Fair Award for his 
collection Regentonnenvariationen [Variations on a Rain Barrel]. 

In one of his interviews he said, “’I like to write about small, apparently banal objects: a 
nail, a cake of soap, things you can easily miss, but which in the poem, suddenly release 
great forces and make the abstract comprehensible and tangible.’ 

And what was said about him by a fellow poet, Mr. Iain Galbraith, “Jan Wagner’s poems 
are ‘not only elaborate, cunning, and worldly, but genuinely entertaining.” 

 Aktiv slovenščine ter angleščine in nemščine 



ŠOLSKA KRONIKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

35 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-14.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-14.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-13.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-13.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-12.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-12.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-13.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/02/MicrosoftTeams-image-12.jpg


ŠOLSKA KRONIKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

36 
 

MAREC  2022 
 

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

1.3. 2022 Na šolskem tekmovanju iz ekonomije, dne 17. 2. 2022, je sodelovalo 13 dijakov in dijakinj 
iz 4. a in 4. b EG. 

Najboljše so se uvrstili naslednji dijaki: 

1. Elmir Haskić – 4. a EG 
2. Sanja Pavlović – 4. b EG 
3. Ana Kozlovič – 4. b EG 
4. Jošt Flerin – 4. a EG 

Čestitamo vsem tekmovalcem! 

Mentorici: mag. Nataša Vrčon Tratar, Mojca Kocjan 

 

3. 3. 2022 
 
 
 
 
 

Šolsko tekmovanje v znanju italijanščine  
3. marca je bilo šolsko tekmovanje iz italijanščine na višjem nivoju, v katerem so se 

pomerili dijaki tretjih letnikov. Sodelovalo je 11 dijakov iz 3. a EG, 3. b EG in 3. b ET. 

Najuspešnejših 5 (Federica Marchesich, Mia Hrvatin, Eliza Julija Štader, Lara Turk in Tobia 

Predikaka) se je uvrstilo na državno tekmovanje, ki bo 1. aprila 2022.  

Čestitamo vsem tekmovalcem, tistim, ki bodo našo šolo zastopali na državnem 

tekmovanju, pa želimo veliko uspeha! 

mentorici Tea Race in Sonja Šuligoj 
 

4.3. 2022 Tretjo gledališko predstavo, komedijo KRČMARICA MIRANDOLINA italijanskega 
komediografa Carla Goldonija, si bomo ogledali v petek, 4. 3. 2022, ob 20.00 v veliki 
dvorani Gledališča Koper. Predstava traja 2 uri in ima odmor. Komedija govori o krčmarici 
Mirandolini in o treh gostih, ki ji vsak po svoje dvorijo: prvi je premožni grof in skopuh, 
drugi je obubožani markiz, tretji pa hladni in zadržani vitez, ki se ponaša s tem, da je 
sovražnik žensk in da se ga ženske manipulacije ne dotaknejo. Za Mirandolino postane 
zanikanje njegovih prepričanj izziv, zaradi žalitev na račun žensk se mu sklene maščevati … 

Aktiv slovenistov 

 

7. 3. 2022 
 

Šolsko tekmovanje iz kemije za Preglove plakete 
Tekmovalo je 9 dijakov iz 1. in 2. letnikov EG. Najboljši rezultat v kategoriji 1. letnikov je 
dosegla Zala Birsa iz 1.bEG, v kategoriji 2. letnikov pa Alenka Beškovnik iz 2.aEG. Zala Birsa 
se je uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v začetku maja na Fakulteti za kemijo in 
kemijsko tehnologijo UL. 
Mentorica: Andreja Marzi 
 

8. 3. 2022 DOBRODELNA AKCIJA ” LONČEK UPANJA” 

8. marca  2022 smo na šoli izpeljali dobrodelno akcijo LONČEK UPANJA, s katero smo 

zbirali prostovoljne prispevke za dečka Urbana, ki se je rodil s prirojeno napako in nujno  

potrebuje pomoč. Akcijo zbiranja prispevkov smo izpeljali enkratno. Ideja je bila, da bi 

naši dijaki namenili prispevke namesto za rožice mamam, »nonam«, dekletom v 
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dobrodelne namene, za Urbana. V zameno so prejeli lepe voščilnice za 8. marec, dan 

žena, ki smo jih oblikovali in izdelali na šoli.  

Za akcijo smo pripravili 30 kozarcev, ki smo jih oblepili z nalepkami akcije. 1. šolsko uro so 

profesorji odnesli po 1 lonček ter vizitke v razrede, kjer so imeli pouk. 4. šolsko uro smo to 

ponovili. Tudi v avli šole smo pripravili dve stojnici. Dijaki  2. b ET so v glavnem odmoru 

motivirali ostale dijake, naj se akciji pridružijo. 

Vzdušje je bilo zelo lepo. Dijaki so akcijo sprejeli z razumevanjem in voljo, da nekomu 

pomagajo. Res smo veseli, da imamo dijake z  VELIKIM SRCEM. Dobrodelni akciji smo se z 

denarnimi prispevki pridružili tudi zaposleni na šoli. Skupaj smo zbrali 586, 08 evrov! 

Zahvaljujem se tudi  sodelavkam: še posebej Mojci Lazar ter Mojci Butinar Mužini, ki so s 

svojimi idejami in delom pripomogle, da smo v zelo kratkem času izpeljali akcijo. 

Hvala društvu Palčica Pomagalčica in seveda Larisi Štoka, da nas je spodbudila in dala 

možnost, da dijaki naše šole in vsi zaposleni pokažemo, da nam je mar za sočloveka, 

tokrat za malega Urbana, ki potrebuje pomoč. 

Ester Jerkič Šturm 

 

 
 

8. 3.  OBISK OBMOČNEGA ZDRUŽENJA RDEČEGA KRIŽA KOPER, 2.a EG – POGOVOR O 
REVŠČINI  
V torek, 8. marca 2022, so dijaki in dijakinje 2.a EG  pri uri sociologije obiskali območno 
združenje  rdečega križa Koper, Gramšijev trg 1.  Glede na to, da so dijaki in dijakinje pri 
pouku do sedaj pridobili veliko teoretičnega znanja o družbeni neenakosti in revščini, je 
bil namen našega obiska, da se pobližje seznanimo z naravo dela zaposlenih na rdečem 
križu, ki se dnevno srečujejo z revščino v praksi. Gospa Sabina in gospa Jasna sta nas lepo 
sprejeli in odgovarjali na naša vprašanja. Spoznali smo, da je pojem “biti reven” zelo 
relativen. Glavno sporočilo, ki smo ga prejeli od zaposlenih je, da lahko vsi, ne glede na 
naš trenutni položaj, postanemo revni, saj so razmere v družbi zelo spremenljive in 
nepredvidljive.  
Stanka Vinčec   
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10. 3. 2022 Šolsko tekmovanje iz statistike in poslovne matematike 
V okviru DMFA smo izvedli šolsko tekmovanje iz statistike za dijake 3. letnikov ekonomski 
tehnik in tekmovanje iz poslovne matematike za dijake 4. letnikov ekonomski tehnik. 
Na državno tekmovanje, ki bo v petek, 10. 4. 2022, v Novi Gorici so se uvrstili naslednji 
dijaki: 
Statistika: 

1. Marko Jovanović 3. b ET 
2. Tjaša Dolenc Nusdorfer 3. a ET 
3. Mark Volf 3. b ET 

Poslovna matematika: 
1. Ana Mavc 4. b ET 
2. Maja Jovanov 4. b ET 
3. Hurija Vrtagić 4. a ET 

Čestitamo in veliko sreče na državnem tekmovanju! 
Mentorica: Ingrid Baruca 
 

11.3. 2022 V okviru projekta Erasmus+ »Greener Future« smo se »sepškoti« v tem tednu udeležili 
projektnega srečanja v daljni deželi Turčiji. To je za nas čas poln nasmehov in novih 
spoznanj. Ponosno smo nosili slovensko zastavo, ki nas je v teh dneh predstavljala pred 
domačini ter ostalimi gosti in udeleženci srečanja. Prvi dan je bil namenjen spoznavanju 
novih prijateljev preko družabnih iger. Odpravili smo se tudi na bazar, kjer smo občutili 
pristen lokalni utrip in  kulturo. V naslednjih dneh smo si ogledali veliko zanimivosti in 
navezali mnogo prijateljstev. Obiskali smo grad v Alanyi, kamor smo se peljali z žičnico. 
Gostili so nas tudi na dveh fakultetah, kjer smo se naučili veliko koristnih podatkov, katere 
bomo izkoristili v jutrišnji igri, kjer bomo pokazali pridobljeno znanje. 

 Pozdravček od SEPŠ ekipe ERASMUS+ 

(Katarina, Asja, Maša, Anesa, Neila) 
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14. 3. 2022 SVETOVNI DAN ŠTEVILA PI 
Ob svetovnem dnevu števila pi smo z dijaki naše šole pripravili razstavo v avli šole. 
Skupaj smo v 9 minutah deklamirali 576 decimalk števila pi.  
Tako smo sodelovali prav vsi dijaki šole.  
V zbornici smo se profesorji lahko posladkali s pito in pojedli kos pice ali nekaj slanih 
pistacij. 
Aktiv matematikov 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/20220306_174400-2-e1647002512102.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/20220306_174400-2-e1647002512102.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220310-WA0006.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220310-WA0006.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/20220306_174400-2-e1647002512102.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/20220310_141134.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220310-WA0006.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/IMG-20220310-WA0009.jpg
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15. 3. 2022 
 

EKOŠOLA HRANA in natečaj Odnos do hrane 
V okviru Ekošole smo dijake pozvale, da se pridružijo natečaju na temo “Odnos do hrane”. 
Sodelovalo je 18 dijakov iz prvih in drugih letnikov. Dijaki so pripravili raznovrstne izdelke 
v treh kategorijah: v obliki likovnih izdelkov (risbe, slike, kolaži, stripi …), v obliki grafičnih 
izdelkov (grafično oblikovan logotip, slogan …) in v obliki literarnih izdelkov (pravljica, 
dramsko besedilo, slikanica). Zmagovalci bodo razglašeni na Slovenski dan brez zavržene 
hrane, 24. aprila 2022. 
Mentorici Andreja Marzi in Smiljana Škvarč 

23. 3. 2022 Pravkar se je zaključilo finale državnega prvenstva v skokih z male prožne ponjave, ki je 
potekalo v Brežicah.  
Ekipo Sepš Koper, ki se je v močni konkurenci 16 ekip uvrstila na zelo dobro 6. mesto, so 
zastopale pogumne in dobrovoljne dijakinje: Dayna Madžarović, Zala Birsa, Tanea Tripar, 
Tisa Halkic, Ajla Lelić in Taja Čeligo. V moški konkurenci pa je tekmoval dijak 1. letnika, 
Andraž Koželj. 
V želji po čim boljšem skoku se je kdaj pa kdaj tudi zalomilo. In ker so bile razlike med 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZW-LtpmB8_zDIJ0Icqrbf5mz_ekWNDqASKIzb344HCJa_-WA9zLg_zQYHKEYqj8xI0118iuYDNDJPw_JhUjkCf0BQtSlrBzspiGI8yRkEQP2SW5nzonJ2aibutuTutjqZM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tisa.halkic?__cft__%5b0%5d=AZW-LtpmB8_zDIJ0Icqrbf5mz_ekWNDqASKIzb344HCJa_-WA9zLg_zQYHKEYqj8xI0118iuYDNDJPw_JhUjkCf0BQtSlrBzspiGI8yRkEQP2SW5nzonJ2aibutuTutjqZM&__tn__=-%5dK-R
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ekipami minimalne, se je vsak odbitek poznal in nas na koncu stal zmagovalnega odra. 
Dekleta in Andraž so se resnično potrudili, prikazali obilo izvrstnih in vrtoglavih skokov, 
kar pa je najpomembneje, je, da so se zabavali in uživali v tem, kar počnejo. 
Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali, in se veselim naslednjega tekmovanja! 
Maja Kugonič 

 
 

29. 3. 2022 Nasprotnice prevelik zalogaj za Sepš Koper! 
SEPŠ Koper je danes gostil četrtfinalni obračun državnega prvenstva v odbojki za 
dijakinje. Naši ekipi so se na parketu pridružile še dijakinje Gimnazije Šentvid in Gimnazije 
Kranj.  
Primorsko-gorenjski dvoboj je naznanil začetek uradnega dela tekmovanja. Kranjčanke so 
brez večjih težav ugnale SEPŠ-ova dekleta, ki so se žal prepozno prebudila iz "zimskega 
spanja". V drugi tekmi so se pomerile Ljubljančanke in naša dekleta. Tokrat so SEPŠ-ovke 
pokazale bistveno bolj živahno igro in dodobra utrudile nasprotnice. Le-te pa se niso 
pustile zmesti... nasprotno, zbrale so se v ključnem trenutku in za las premagale naše 
punce. 
Finalna tekma je potekala med Gimnazijo Šentvid in Gimnazijo Kranj. Uprizorile so pravo 
tekmo z veliko norih akcij. Žal pa je na koncu zmagovalec le eden: Gimnazija Kranj! 
Vsem dekletom, mentorjem, trenerjem, organizatorjem, pomočnikom... čestitam za 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZWjAKeR0TRnHAiSgOaddinBGk2Efs7OmoobfaJ2vFvs-pbDSmLpcHksFBW5N0MPLJhWkL1Rs-KVtzAGWfzcXoTv0dgUBGSzP65iZDXbA_OpwpzAr5tKR_MADMnwciHC4CE&__tn__=-%5dK-R
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današnjo predstavo in želim obilo športnega uspeha še naprej.  
Hvala vsem za pomoč! 
Vodja tekmovanja,  
Maja Kugonič 

https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZWjAKeR0TRnHAiSgOaddinBGk2Efs7OmoobfaJ2vFvs-pbDSmLpcHksFBW5N0MPLJhWkL1Rs-KVtzAGWfzcXoTv0dgUBGSzP65iZDXbA_OpwpzAr5tKR_MADMnwciHC4CE&__tn__=-%5dK-R
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30. 3. 2022 Živahno športno dogajanje se nadaljuje! 

Pravkar se je zaključilo polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje. Na parket 
so stopile štiri od osmih najboljših šolskih ekip v Sloveniji in sicer Gimnazija Novo mesto, 
Gimnazija Nova Gorica, Gimnazija Šiška in naša dekleta iz Sepš Koper. Sistem tekmovanja 
je narekoval, da se bodo vse ekipe srečale v medsebojnih obračunih, kar pomeni, da je 
bilo na sporedu kar 6 tekem. Prvi sta svoje znanje pokazali ekipi iz Nove Gorice in Šiške, 
slednja pa je suvereno dobila dvoboj. V nadaljevanju sta stopili na parket še ekipa iz 
Novega mesta in SEPŠ Koper. Dolenjke so ob koncu tekmovanja rahlo povedle in prednost 
zadržale vse do zaključnega sodniškega piska.  
V nadaljevanju tekmovanja smo bili priča nekaj izjemno izenačenim tekmam, na koncu pa 
so brez dvoma bila najboljša dekleta z Gimnazije Šiška. Poleg njih so se na finalno 
tekmovanje uvrstile še Novomeščanke.  
Iskrene čestitke tako finalistkam kot tudi vsem drugim dekletom, ki so se izjemno dobro 
borila proti zmagovalkam. 
Zahvaljujem se vsem tekmovalkam, trenerjem in mentorjem za sodelovanje ter 
sodnikoma, plesalkama, sodelavcem, kuhinji, dijakom... za pomoč pri organizaciji tega 
pestrega športnega dogajanja.  
Vodja tekmovanja,  
Maja Kugonič 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUuZiysKSFFk7UiVJvx59sBxgZE2SS1ObRPBBDn7COCCnFSCz8DRRE7wn15yVC73_8ZFVGc79ezeUg8mxUVGTJVhi3TKKFHHtNj2Oe2-RiSz4DtNPGqx-rUHCkUW0avWwY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZUuZiysKSFFk7UiVJvx59sBxgZE2SS1ObRPBBDn7COCCnFSCz8DRRE7wn15yVC73_8ZFVGc79ezeUg8mxUVGTJVhi3TKKFHHtNj2Oe2-RiSz4DtNPGqx-rUHCkUW0avWwY&__tn__=-%5dK-R
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31. 3. 2022 Zmagovit zaključek tekmovalnega tedna! 
Še zadnji dan tekmovanj v organizaciji Sepš Koper se je zaključil na najboljši možen način. 
Nogometaši so poskrbeli za pravo evforijo veselja, tako med dijaki kot tudi med profesorji 
in drugimi, ki so bili vpleteni v športno dogajanje, saj so se z zmago na današnjem 
tekmovanju zasluženo uvrstili v polfinale državnega prvenstva! 
Danes je SEPŠ Koper še tretji dan zapored gostil eno od pomembnih šolskih športnih 
tekmovanj, in sicer 1/4 finale državnega prvenstva v malem nogometu za dijake. V Koper 
so pripotovale 3 najboljše ekipe z gorenjske, goriške in ljubljanske regije, ki so se 
pridružile domači, koprski ekipi.  
Žreb je določil, da bosta prvi ekipi, ki se bosta spopadli v prvem krogu tekmovanja, prav 
domača ekipa in SGGOŠ Ljubljana. Le 2 minuti po uvodnem sodniškem pisku je padel prvi 
zadetek, kar je narekovalo kar hud tempo igre, ki mu pa Ljubljančani, žal niso bili kos. Z 
rezultatom 4:2 si je SEPŠ Koper priigral boljši položaj za drugi (odločilni) del tekmovanja. 
Druga tekma srečanja je potekala med ŠC Nova Gorica in Gimnazijo Franceta Prešerna 
Kranj. V prvem polčasu so imeli prevlado Novogoričani, medtem ko so Kranjčani izkoristili 
nasprotnikove trenutke nepazljivosti in v zadnjih minutah srečanja obrnili rezultat v svoj 
prid.  
Drugi del tekmovanja je bil odločilen. Zmagovalca dvobojev je čakala vstopnica v 
polfinalno tekmovanje! 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZWbmF4BkFwSFV50wImanIcZO509Yit8zlyctdWMGijp7qQh-v9xwHUtZNQVFWOPPA2m60_-Ikky-L9QLr4DK0J_pcYVrYwY36lBCxHYfItF8n_MGhLuHyyj4-vsRJ5FNR8&__tn__=-%5dK-R
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Prvi sta se na parketu spopadli primorski ekipi - ŠC Nova Gorica in SEPŠ Koper. Tokrat so 
bili domačini odločeni, da bodo zmagali in niso dopuščali možnosti za presenečenja. Nova 
Gorica ni uspela slediti tempu, ki so ga narekovali nasprotniki, tako je končni izid znašal 
6:2 za domačo ekipo, ki se je veselila uvrstitve v polfinalne DP. Sledil je še obračun med 
Gimnazijo F. P. Kranj in SGGOŠ Ljubljana, ki je v prvem polčasu prikazal boj dveh izredno 
izenačenih ekip, saj je rezultat znašal 0:0. V drugem polčasu so se Kranjčani razjezili in kar 
4x stresli ljubljanski gol.  
Tako smo dobili še drugega polfinalista: Gimnazija Franceta Prešerna Kranj.  
Vsem dijakom iskreno čestitam za prikazano igro in borbenost na parketu, ekipama SEPŠ 
Koper in GFP Kranj pa želim obilo uspeha v nadaljevanju tekmovanja. 
Zahvaljujem se vsem profesorjem, mentorjem, trenerjem, navijačem, kuhinji, plesalkama, 
pomočnici ravnateljice, dijakom in drugim, ki so pomagali soustvariti še en prečudovit 
športni dogodek. 
Vodja tekmovanja,  
Maja Kugonič 
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31.3.2022 Na parketu se izkazali tudi naši košarkarji! 
Medtem ko je včeraj v športni dvorani Bonifika potekalo 1/4 finale državnega prvenstva v 
nogometu, je GEPŠ Piran gostil najboljše košarkarske ekipe (3×3) zahodnega dela države. 
Jošt Flerin, Elmir Haskić, Lian Koren, David Plavšič in Aleksander Todev so sestavljali ekipo, 
ki se je zavihtela na odlično drugo mesto. Z drugim mestom so si tudi zagotovili nastop na 
finalu državnega prvenstva v "3x3" košarki.  
Fantom iskreno  
čestitamo 
in želimo veliko uspeha tudi v nadaljevanju. 
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13. 3. in 14. 
3. 2022 

USPEH SEPŠ-ovih ŠPORTNIKOV 
Kako uspešni so slovenski športniki ve, ne le cela Slovenija, ampak že ves svet... 
Kako uspešni pa so SEPŠ-ovi športniki, je čas, da izveste sedaj! 
Za nami sta 2 športno obarvana dneva na področju šolskih športnih tekmovanj. V nedeljo 
je v Ajdovščini potekalo finalno tekmovanje državnega prvenstva v lokostrelstvu, na 
katerem sta tekmovali tudi naši talentirani lokostrelki, Nina Corel in Mia Velkova. Dekleti 
tudi tokrat nista razočarali - mirna roka in natančno oko sta v skupno 300 strelih poskrbeli 
za dvojno SEPŠ-ovo veselje. Najboljša med najboljšimi je bila tokrat Nina Corel, ki je 
ugnala vso konkurenco, vključno z moštveno kolegico Mio Velkovo, ki si je pristreljala 
(prav tako odlično) tretje mesto.  
Obema dekletoma iz srca čestitamo in verjamemo, da bomo o njiju še veliko slišali! 
Z novim tednom pa so se nadaljevali novi izzivi in nenazadnje tudi nove zmage! Naši 

https://www.facebook.com/nina.corel.50?__cft__%5b0%5d=AZUvW6vvTZ616mWjUQyKaI7mY0ypWvJkj64BbvWcFI9DmTSc67xJwKarcJoHw4qg7r9GpAadoMrWQmdG7_UezvvDkfK7OtgMhhF7Jj4m-c1cPPV4VkhNOBV-fO-gIaeioPM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mia.velkova.9?__cft__%5b0%5d=AZUvW6vvTZ616mWjUQyKaI7mY0ypWvJkj64BbvWcFI9DmTSc67xJwKarcJoHw4qg7r9GpAadoMrWQmdG7_UezvvDkfK7OtgMhhF7Jj4m-c1cPPV4VkhNOBV-fO-gIaeioPM&__tn__=-%5dK-R
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nogometaši so se danes pomerili na področnem tekmovanju v dvoranskem nogometu, 
kjer so tako kot doslej neusmiljeno zabijali gole v nasprotnikova vrata. Tudi tokrat so bili 
premočni za ostale 4 sodelujoče ekipe (GEPŠ Piran, ŠC Sežana, SGLŠ Postojna, SŠ Izola), ki 
so stežka dohajale taktično in tehnično dovršeno igro Sepš Koper. Fantje so si z odlično 
igro in pravo borbenostjo priigrali "vstopnico" v 1/4 finale državnega prvenstva, ki ga bo 
kmalu gostil Sepš Koper. 
Tudi fantom iskreno čestitamo in želimo uspešno nadaljevanje tekmovanja! 
Aktiv ŠVZ 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUvW6vvTZ616mWjUQyKaI7mY0ypWvJkj64BbvWcFI9DmTSc67xJwKarcJoHw4qg7r9GpAadoMrWQmdG7_UezvvDkfK7OtgMhhF7Jj4m-c1cPPV4VkhNOBV-fO-gIaeioPM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUvW6vvTZ616mWjUQyKaI7mY0ypWvJkj64BbvWcFI9DmTSc67xJwKarcJoHw4qg7r9GpAadoMrWQmdG7_UezvvDkfK7OtgMhhF7Jj4m-c1cPPV4VkhNOBV-fO-gIaeioPM&__tn__=-%5dK-R
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3.3.2022 V četrtek, 3. 3. 2022 so se na STŠ Koper naši dijaki pomerili v znanju nogometa ter ohranili 
primat v svoji občini. 
V prvem srečanju sta se pomerili ekipi Gimnazije Koper in STŠ. Bili smo priča izenačenemu 
dvoboju, vendar so na koncu, tudi z malo sreče, zmagali gimnazijci z izidom 5:4. Teh se 
SEPŠ-ovci niso ustrašili in na tekmi proti slednjim pokazali borbeno predstavo ter slavili z 
visokim izidom 5:0. Sledila je še tekma proti STŠ, kjer so naši fantje kljub padcu v zbranosti 
slavili z rezultatom 5:2. 
Našo ekipo, ki se je z zmago uvrstila na področno tekmovanje, so sestavljali naslednji 
dijaki : Miloš Medić, Žan Pranjić, David Stanojević, Dejan Đuričin, Ian Kerma, Gabriel 
Babič, Tjaš Bembič, Tom Kerezovič, Žan Žabkar, Rok Ražman, Aljaž Pranjić in Riad Silajđić. 
V ponedeljek, 14. 3. 2022, jih čaka področno tekmovanje, kjer se bodo pomerili z ekipami 
GEPŠ Piran, SŠ Izola, SŠ Srečka Kosovela Sežana in ŠC Postojna.  
ČESTITAMO 
Aktiv ŠVZ 

 
 

13.3.2022 Državno tekmovanje v znanju računovodstva je bilo organizirano na daljavo, kar pomeni, 
da so naši dijaki pisali na naši šoli  preko ZOOM povezave in pod kamerami. Naloge smo 
nadzorni učitelji dobili  po pošti v zaprtih kuvertah.  Tekmovanja so se udeležili štirje   
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dijaki 2. in 3. letnikov smer ekonomski tehnik. Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na 
spletni strani šole organizatorice iz Novega mesta. 
 

14.3. 2022 V mesecu marcu smo začeli sodelovanje s podjetjem Marjetica Koper in dogovorili smo 
se, da bomo s skupnimi močmi opremili vse učilnice in hodnike šole z novimi “MAKO” 
zabojniki. Marjetica Koper  bo opremila učilnice v vrednosti 1.250,00 € (cca 20) 
zabojnikov. Najprej pa bomo s predavanji s strani  njihova predstavnika osvestili dijake o 
pomenu ločevanja za ohranjanje našega planeta. 
 

21.3. 2022 Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje 
razpisujejo 19. mednarodni festival Več znanja za več turizma na temo VODA IN 
ZDRAVILNI TURIZEM. 

Strokovnjaki s področja turizma ocenjujejo, da bodo turisti v prihodnje potovali predvsem 
na tiste destinacije, ki imajo na voljo neomejene količine pitne vode. Te je v Sloveniji na 
pretek, kar je neprecenljiv turistični potencial.  Z vodo smo bogati tudi sicer, saj je 
Slovenija po vodnatosti na tretjem mestu v Evropi. Pestre pa so tudi njene oblike: jezera, 
reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci … Na 19. mednarodnem 
festivalu Več znanja za več turizma bo zato letos tema Voda in zdravilni turizem. 

Na tekmovanju sodeluje tudi ekipa naše šole z imenom Solinček s pisno predstavitvijo 
turističnega proizvoda, izdelavo promocijskega spota in predstavitvijo na sejmu Alpe-
Adria.  

 

23.3. 2022 Ekipa, ki se je udeležila srečanja v Turčiji v okviru projekta »Learn from the past to build a 
greener future«, se je polna vtisov srečno vrnila domov. Spoznali smo veliko novih stvari, 
si ogledali zanimive kraje in stkali prenekatero novo prijateljsko vez. Predstavili smo 
zgodovino premogovništva v Sloveniji ter nekatere uspešne primere prestrukturiranja 
zaprtih premogovnikov v druge gospodarske dejavnosti. Podrobno dogajanje in slikovno 
gradivo je dostopno na naslednji 
povezavi:  https://padlet.com/tues877/o9lnqi1ov4g7839v . 

Anesa, Neila (2. a EG) in Asja, Katarina in Maša (2.b EG) ter profesorici Benčič in Vrčon. 

Naslednje srečanje bo v Sloveniji, od 23.5. do 28.5. 2022. Gostili bomo dijake in učitelje s 
Portugalske, iz Italije, Turčije, Romunije in s Poljske. Že se veselimo in smo polni 
pričakovanj. 

Erasmus+ ekipa iz SEPŠ Koper 

(projekt »Greener Future« ) 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/SOLINCEK-LEKTORIRANO.pdf
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/03/SOLINCEK-LEKTORIRANO.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Ftues877%2Fo9lnqi1ov4g7839v%3Ffbclid%3DIwAR2PYp-_XRSPMwhfKvM_t8mbrc3yXABmE_xg3i2nurryQoORq3yN_rNB4J4&h=AT0t6Vb5LDogFzkZFDXCUa2lhwkofdTaKuo4M_o4iLYbIJ130Z49NE6QKDF02XwmIPjjfd04sSoMkEKkuYJFitItBO8GyuODnykNKohJj-1t7IayIHc9S6nvpsaaru2tMw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OqoPfzj8_L3ZVSjrf0J4ru72_VIjihSRhW6YEcY8o26bN6sWSwmz_xyQe2jRxZNH1ICwfehOOlXU52ewjxN9pUJd4hFr1JOHg0stU4wWlQK79meuz6_CS8pECkMW5BM0yh5Kk343wZTxEajdpzLuySmuPOG_nnkFbsA7TNuOUDNHtn5FTIQV27k_T8fi0m39J6JiSN54BrtiSSnc
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APRIL  2022 

 

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

1. 4. 2022 EKSKURZIJA 4.aET, 4.bET in 5.ET PTI Kranjska Gora 
Dijaki zaključnih letnikov ekonomski tehnik smo se 1. aprila odpravili na strokovno ekskurzijo 
na zasneženo Gorenjsko. Obiskali smo podjetje Elan v Begunjah. V muzeju je ga. Daša opisala 
podjetje od začetkov do danes. Ogledali smo si razvoj smuči in druge opreme, ki nosi 
blagovno znamko Elan. Nekateri smo se preizkusili v simulaciji smučanja. V Planici smo si 
ogledali Nordijski center Planica. Žal je zaradi vremenskih razmer vožnja s sedežnico na vrh 
skakalnic odpadla, smo se pa zato kepali. Ekskurzijo smo zaključili v Kranjski Gori na odlični 
pici. Bilo je super. 
Dijaki 4. aET, 4. bET in 5. ET PTI ter profesorji Baruca, Jelovčan in Škvarč 
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1. 4.2022 Strokovna ekskurzija z veliko mero zabave! 
Dijaki 1. letnikov programa ekonomski tehnik so se danes izobraževali na temo podjetij. 
Napotili smo se v ljubljansko podjetje WOOP, kjer nam je direktor predstavil pot od poslovne 
ideje pa vse do izvedbe in trženja. Za piko na i so dijaki imeli možnost preizkusiti poljubno 
Woop-ovo atrakcijo. Nekateri so preizkusili svoje akrobatske spretnosti na trampolinih, drugi 
pa svojo natančnost na bowlingu, kar nekaj pa se nas je podalo na ugankarsko avanturo v 
različne sobe pobega.  
Dan smo izkoristili tudi za krajši ogled centra prestolnice, kjer je prof. Vinčec dijakom 
predstavila nekaj najpomembnejših znamenitosti in dejstev o Ljubljani.  
Preživeli smo super dan in se veselimo podobnih dogodivščin.  
Leon Senica, Maja Kugonič, Nino Legnar, Stanka Vinčec 

https://www.facebook.com/leon.senica?__cft__%5b0%5d=AZWFfIY5RgHybYO9XyCGzdPMOiZrWqpJeDUlMPoTAQLZwEvVgWnzstYNW4wMon4zj1wEzE5k8a1PxhOic9e4404NNuy4uKRbzOiEcccd6qo6AWM3KBpC5aVe3kSDXm4q1jk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZWFfIY5RgHybYO9XyCGzdPMOiZrWqpJeDUlMPoTAQLZwEvVgWnzstYNW4wMon4zj1wEzE5k8a1PxhOic9e4404NNuy4uKRbzOiEcccd6qo6AWM3KBpC5aVe3kSDXm4q1jk&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nino.legnar?__cft__%5b0%5d=AZWFfIY5RgHybYO9XyCGzdPMOiZrWqpJeDUlMPoTAQLZwEvVgWnzstYNW4wMon4zj1wEzE5k8a1PxhOic9e4404NNuy4uKRbzOiEcccd6qo6AWM3KBpC5aVe3kSDXm4q1jk&__tn__=-%5dK-R
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1. 4.  
6. 4. 

V okviru projekta PODVIG so se dijaki 2.aEG in 2.bEG zagrizli v IZZIV. Preko ciljev 
trajnostnega razvoja so  iskali probleme in rešitve zanje.
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1. 4. 
2022 

Dijaki 3. A in B EG so se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na strokovno ekskurzijo v Novo 
mesto. Najprej smo se namenili v podjetje Krka, kjer nas je prijazno sprejela ga. Simona 
Gorjup, pomočnica vodje v Službi za stike z javnostjo in nam na kratko predstavila podjetje 
od nastanka do danes. Ogledali smo si proizvodnjo tablet v oddelku NOTOL 2, ki so ga 
zgradili 2015. Ogled se je pričel z malico, ki so jo za nas pripravili v Krki in ogledom filma o 
podjetju. Nato smo odšli z dvigalom na ogled proizvodnje, pakiranja in skladiščenja tablet. 
Po končanem ogledu smo se z avtobusom odpeljali v center Novega mesta in v Dolenjski 
muzej, kjer smo si gledali kulturnozgodovinsko razstavo »Na Dvoru ulita umetnost«, ki so jo 
pripravili ob 130-letnici prenehanja delovanja Auerspergove železolivarne na Dvoru. Sledil je 
ogled razstavnih eksponatov, ki so bili opremljeni z informacijskimi tablami ter digitalnimi in 
didaktičnimi vsebinami. 
Nadaljevali smo z ogledom stalne razstave, posvečene slovenskemu telovadcu in 
olimpioniku Leonu Štuklju. Ob slikovno opremljenem časovnem traku smo si lahko ogledali 
tudi Štukljevo zasebno življenje. 
Nekateri smo ekskurzijo smo zaključili v piceriji pri »Kralju Matjažu«, drugi pa s sprehodom 
po mestu. Bilo je lepo in zanimivo. 
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2.4. 2022 V soboto, 2. 4. 2022, smo se udeležili državnega tekmovanja iz angleškega jezika za 
poklicne šole Poliglot 3, v Celju. 

V znanju angleškega jezika sta se z najboljšimi v Sloveniji pomerila Aleksandar Todev in Amil 
Hodžić iz 2. TR. 

Aleksandar Todev je osvojil srebrno priznanje. 

Obema iskrene čestitke! 

 Mentorica, prof. ang. Katarina Furlan 

 

8. 4. 2022 
 
 
 
 
 
 

Državno tekmovanje iz statistike in poslovne matematike 
Na državnem tekmovanju v Novi Gorici so sodelovali naslednji dijaki: 
Statistika: 

1. Marko Jovanović 3. b ET 

2. Tjaša Dolenc Nusdorfer 3. a ET 
3. Mark Volf 3. b ET 

Poslovna matematika: 
1. Ana Mavc 4. b ET 

2. Hurija Vrtagić 4. a ET 
Čestitamo! 
Mentorica: Ingrid Baruca 
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9. 4. 2022 
 

Sepš Koper z naslovom DRŽAVNIH PRVAKINJ v "performance cheer" plesu! 
Izjemna šesterica deklet je naši šoli navijaško priplesala naslov državnih prvakinj! Alja 
Štefanič, Liza Cah, Lea Loborec, Lara Turk, Tina Šavron in Iva Lucija Ljutić so se samozavestno 
predstavile tekmovalni žiriji in jo s svojim energičnim nastopom tudi več kot prepričale.  
Iskrene čestitke našim puncam! 
Aktiv ŠVZ 

 
 

7. 4. - 14. 
4. 2022 

Projekt Mednarodno sodelovanje nas bogati v okviru programa Erasmus+ KA122- SCH- 
Short-term projects for mobility of learners and staff in school education je obsegal 
izmenjavo 15 nizozemskih dijakov in dveh učiteljic ter 14 slovenskih dijakov in 2 učiteljic 
(Smiljana Škvarč, Andreja Marzi). Januarja 2022 smo imeli kar nekaj težav pri zbiranju prijav 
na projekt, ki smo ga ponudili dijakom prvih letnikov programa Ekonomske gimnazije ter 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZXcILYVVPKPQDQW6FO0zu2OUkRbQ335kbUkIsDLSkY5bbKT45iQ3cUsaCqbWe1dybAERcpIeksHhq_fM57zDk0CUD0N9ZwnxmI4hVwuWWEZdK7lWjbFlsCIYYjBHLUhzfI&__tn__=-%5dK-R
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ekonomskih tehnikov. Sprva je bila večina prijavljenih dijakov iz programa ekonomske 
gimnazije, a sta se 2 dijaka nato premislila. Ko smo oblikovali pare z nizozemskimi dijaki, se 
je en nizozemski dijak pritožil zaradi neprimernosti naše dijakinje za izmenjavo (vzrok: njene 
fotografije na FB, instagramu in izjave). Brez pomoči Nataše Jerman ne bi našli še 2 dijakov 
za izmenjavo (ves teden sva hodili po razredih in prosili dijake za vključitev v projekt). 
Nizozemske dijake smo gostili od 7. aprila do 14. aprila 2022, za katere smo pripravili bogat 
program (vključeno je bilo kar 11 profesorjev, dijaki 3. b EG): v petek smo jim pripravili 
spoznavne igre, ki sta jih vodili dijakinji 1. a EG (Lara Vežnaver, Kristina Franca), Martina 
Toplišek jih je naučila nekaj »preživetvene slovenščine«, s Katarino Furlan in Natašo Jerman 
so v dveh skupinah pisali haikuje v angleščini. Nato so se podali na interaktivni kviz po Kopru 
(action bound), rezultate katerega so pregledali v ponedeljek s prof. Tanjo Skok. Ves teden 
pa so dijaki vnašali korake v tabelo v Teamsih, saj program vključuje tudi trajnostni vidik, in 
na koncu smo ugotovili, da smo prehodili več, kot znaša zračna razdalja med Slovenijo in 
Nizozemsko. V soboto so imeli dan z družinami, ki so si ga po svoje organizirali. V nedeljo pa 
sva jih s Smiljano Škvarč peljali na ogled Škocjanskih jam ter Parka   ̶  muzeja vojaške 
zgodovine. V ponedeljek so bili aktivno vključenih več delavnic, delavnico izdelave mil, sveč 
ter nakita iz bioplastike (delfinčka – simbola SEPŠ). Pred tem pa so jim dijaki 3. b EG 
predstavili svoje dijaško podjetje. Vse, kar so ustvarili, so jim profesorice naravoslovja 
pripravile kot lična darila, ki so jih prejeli na dan odhoda. Po delavnicah so se peš odpravili 
na voden ogled Škocjanskega zatoka. V torek sta jih Senija Smajlagić in Mojca Lazar popeljali 
na ogled Ljubljane, v sredo pa smo si izmenjali predmete v trajnostni trgovini (predmete so 
dijaki prinesli iz Nizozemske, naši pa od doma). Nato so naši dijaki nizozemskim predstavili 
slovenski hrano, športnike, glasb, šolski sistem. Potem pa jih je Maja Kugonič peljala v dveh 
skupinah na plezanje in kegljanje, kjer so se zelo zabavali. Zvečer pa smo se na šoli poslovili z 
večerjo in darili.                                                         Vodja projekta: Mojca Butinar Mužina  
 

11. 4. 
2022 

Priprave na maturitetni esej  
Nekateri dijaki 4. a in 4. b EG so se udeležili literarnega večera z radiom Slovenija v Mali 
dvorani Gledališča Koper, ki ga je je vodila ga. Marjetka Krapež, profesorica slovenščine z 
Gimnazije Vič iz Ljubljane skupaj z dijaki Gimnazije Koper, odlomke iz romana Veliki Gatsby 
pa je bral Rok Matek. 
                                                                                                       Mojca Butinar Mužina 
 

13. 4. 
2022 

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ITALIJANŠČINE 
Na državnem tekmovanju iz italijanščine za dijake tretjih letnikov sta se dijakinji Eliza Julija 
Štader iz 3. a EG in Federica Marchesich iz 3. b EG uvrstili na 6. mesto in osvojili srebrno 
priznanje. Mia Hrvatin, Tobia Predikaka in Lara Turk pa so osvojili bronasto priznanje. 
Čestitamo! 
Mentorici: Tea Race in Sonja Šuligoj 
 

14. 4. 
2022 

Rezultati tekmovanja Zdrav dih za navdih 

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije vsako leto organizira razpis Zdrav dih za 

navdih s temami, povezanimi z zdravim življenjem in zdravjem dihal. Na razpisu, kjer je 

sodelovalo nekaj dijakov naše šole, je Zlato trstiko za svojo risbo prejela Valentina Pranjić  iz 

1.bET, Srebrno trstiko sta si prislužili Mia Mlačić iz 1.EG s poezijo in Tina Kapović iz 2.TR z 

umetniško risbo. Bronasto trstiko za svoje izdelke (risbe, zapise ali zgibanke) so prejeli 

naslednji dijaki: Erza Susuri in Ruzhica Miteva iz 2.AD; Ria Šakić, Denis Spahić, Tilen Nai 

Fanedl, Lea Zubović, Timej Madžarović in Liam Jovanić iz 2.TR; Sara Strmečki, Kim Kos, Tia 

Kandare in Aleks Ćetojević iz 1.bET; Tadej Pevc, Vid Bogatin Vatovec, Luka Tunanović in Igor 

Babić iz 1.aET ter Desire Orlić in Sara Praprotnik iz 2.aET.  

Podelitev nagrad bo v soboto, 7. 5. 2022, v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem 
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Rtiču. 

Čestitke! 

Mentorici: Andreja Marzi in Smiljana Škvarč 

 

22. 4. 
2022 

Dan Zemlje 
Letos smo Dan Zemlje obeležili nekoliko drugače. Po treh tednih iskanja rešitev izzivov, ki 
smo si jih zadali v okviru projekta PODVIG, smo dijaki drugih letnikov ekonomske gimnazije 
pripravili razstavo naših izzivov v šolski avli. V knjižnici pa smo naše ideje in rešitve 
predstavili vsem dijakom naše šole. Upamo, da bodo naši izzivi na šoli zaživeli in ostali kot 
trajnostne rešitve, kar je bil naš namen. 
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26. 4. 
2022 

POLFINALNO TEKMOVANJE V NOGOMETU 
Po dveh desetletjih Sepš Koper suvereno v finale državnega prvenstva! 
V mesecu maju bo na sporedu finalna tekma DP v malem nogometu, kamor se je po dveh 
desetletjih uvrstila tudi ekipa naše šole. Zmaga na polfinalnem tekmovanju je odlična 
popotnica za nadaljevanje prvensta, kjer imajo dijaki izredno velike apetite - nič drugega kot 
zmago!  
Kapetan Dejan Djuricin se je lahkotno poigraval z nasprotniki in s pomočjo vseh soigralcev 
dosegal zadetek za zadetkom, medtem ko sta Žan Pranjić in Miloš Medić "zaklenila" svoja 
vrata in nista dopuščala, da bi žoga romala v gol.  
V boju z najboljšo dolenjsko (Novo mesto), gorenjsko (France Prešeren Kranj) in ljubljansko 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZWHF1nus9QynA49HkjRXepWA_nXLprWhdEdf9DNUnoNEpfctYY6-gUsqFvP7oq6phBPkC3rf4lHInadw7KGwSMhcfSI9CVy01Ah5f99V2ndNgXB1Fs4A5YrO-hmE4NaaRE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/dejan.djuricin.03?__cft__%5b0%5d=AZWHF1nus9QynA49HkjRXepWA_nXLprWhdEdf9DNUnoNEpfctYY6-gUsqFvP7oq6phBPkC3rf4lHInadw7KGwSMhcfSI9CVy01Ah5f99V2ndNgXB1Fs4A5YrO-hmE4NaaRE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/milos.medic.98?__cft__%5b0%5d=AZWHF1nus9QynA49HkjRXepWA_nXLprWhdEdf9DNUnoNEpfctYY6-gUsqFvP7oq6phBPkC3rf4lHInadw7KGwSMhcfSI9CVy01Ah5f99V2ndNgXB1Fs4A5YrO-hmE4NaaRE&__tn__=-%5dK-R
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(ŠCPET Lj) ekipo je ekipa Sepš Koper ohranila mirne živče in pokazala česa je sposobna.  
Zadnja postaja je torej finale! Bo našim fantom uspelo osvojiti naslov državnih prvakov? 
Odgovor bomo dobili kmalu... 
Čestitke 
fantom! 
Vodja ekipe: Nino Legnar 
Vaš aktiv ŠVZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZWHF1nus9QynA49HkjRXepWA_nXLprWhdEdf9DNUnoNEpfctYY6-gUsqFvP7oq6phBPkC3rf4lHInadw7KGwSMhcfSI9CVy01Ah5f99V2ndNgXB1Fs4A5YrO-hmE4NaaRE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nino.legnar?__cft__%5b0%5d=AZWHF1nus9QynA49HkjRXepWA_nXLprWhdEdf9DNUnoNEpfctYY6-gUsqFvP7oq6phBPkC3rf4lHInadw7KGwSMhcfSI9CVy01Ah5f99V2ndNgXB1Fs4A5YrO-hmE4NaaRE&__tn__=-%5dK-R
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MAJ  2022 
 

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

5.5. 2022 Pred nami je četrta gledališka predstava, satirična komedija KABARET ‒ avtorsko delo 
igralca, scenarista, režiserja, šansonjerja in pianista Jureta Ivanušiča, ki si jo bomo ogledali v 
četrtek, 5. 5. 2020, ob 20.00 v veliki dvorani Gledališča Koper. 

V satirični komediji za enega igralca in klavir spregovori tako o sebi in svojem delu kot tudi o 
zgodovini Slovencev in slovenskem nacionalnem značaju, ki ga utelesi v besedi in glasbi. V 
predstavi ostaja zvest tradiciji kabareta, ki zna tudi iz tragičnega iztisniti nasmešek. 

O njegovem Kabaretu so kritiki zapisali: »Je izvrsten igralec, njegova figura na odru v 
kombinaciji z vživetim podajanjem verzov ter bravurozna igra klavirja, dobesedno uroči in 
hipnotizira. Ob njegovem nastopu se pred nami odvrtijo čustva ljubezni in strasti, sreče in 
bolečine, notranje tesnobe, neizživetih sanj, a ta so obogatena z značajem porogljivega 
teatra, ki vsebuje polno ironije in satire …« 

Aktiv slovenistov 

 

7. 5. 2022 Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo UL je potekalo državno tekmovanje za 
Preglove plakete. Udeležila se ga je Zala Birsa iz 1.bEG, ki je že prej dosegla bronasto 
priznanje. Na državnem tekmovanju je dosegla zelo dober rezultat, žal pa premalo točk za 
srebrno priznanje. Za trud in prizadevnost si zasluži iskrene čestitke! 
Andreja Marzi, mentorica 
 

10. 5. 
2022 

HITRE NOGE MARKA WOLFA IN ZALE BIRSE 
 
Zala Birsa in Mark Wolf sta se udeležila področnega tekmovanja v atletiki, ki je potekalo na 
atletskem stadionu v Novi Gorici. Zala se je spopadla s kilometrsko razdaljo, kjer pa - priznava 
- ji je na koncu zmanjkalo nekaj moči. Mark Wolf pa je kot nekdajnji šprinter nastopil na 100-
metrski razdalji in se suvereno uvrstil v finalni boj. Na koncu je zasedel nehvaležno, a kljub 
vsemu odlično 4. mesto. 
Čestitke obema! 
Aktiv ŠVZ 
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12. 5. 
2022 

FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V KOŠARKI 3X3 
Sepš Koper je v četrtek, 12. 5. 2022, gostil finale državnega prvenstva v košarki 3x3. Na 
finalni turnir se je uvrstilo najboljših 16 moških in 12 ženskih srednješolskih ekip, med njimi 
tudi ekipa Sepš Koper (Elmir Haskić, Jošt Flerin, David Plavsic, Lian Koren, Aleksander Todev).  
Težko pričakovano športno dogajanje sta otvorila vodja tekmovanja, prof. ŠVZ Maja Kugonič 
ter direktor Zavoda za šport MOK, g. Duško Madžarović. S svojim žametnim glasom je 
dogajanje popestrila dijakinja Maja Koželj, občinstvo pa sta pred samim začetkom 
tekmovanja ogreli plesalki Nea Jerman in Leejlaa Leejlaa (Lejla Adžaj). Na polovici 
tekmovanja je nastopila tudi navijaška skupina SEPŠ Koper (Iva, Tina, Lea Loborec, Alja 
Štefanič in Lara Turk). 
Prvi krog tekmovanja se je odvijal na kar 4 "vzporednih" igriščih. Kaj kmalu smo prepoznali 
vloge favoritov, a to naših fantov ni prestrašilo.  
V prvem krogu so se pomerili z ekipo Gimnazije Šentvid, ki je v zadnji sekundi zadela koš, ki je 
vodstvo naše ekipe obrnilo na glavo. Sledili sta še dve izredno izenačeni borbi z Gimnazijo 
Kranj in SUAŠ Ljubljana.  
V drugem krogu tekmovanja sta dominirali zmagovalni ekipi dolenjske in štajerske regije, ki 
sta se na koncu pomerili v velikem finalu. Zmagala je ekipa SC Novo mesto, ki je le za 1 točko 
premagala III. gimnazijo Maribor.  
V ponos nam je, da je aktiv ŠVZ Sepš Koper organiziral tako bučen športni dogodek, 
predvsem pa smo ponosni na peterico dijakov, ki so se bojevito spopadli z izredno močno 
konkurenco na področju košarke.  
Zahvaljujemo se aktivu ŠVZ, vodstvu Sepš Koper za podporo pri organizaciji športnega 
tekmovanja, vsem dijakinjam, ki so s svojimi točkami obogatile športno-kulturni program, 
dijakom, ki so pomagali pri organizaciji (priprava tekmovalnih površin, vodenje zapisnikov, 
pospravljanje, administracija in drugo), šolski menzi za pripravo slastnih malic ter vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k uspešni organizaciji dogodka.  
Zahvala gre tudi KZS in Zavodu Planica za izkazano zaupanje pri izbiri izvajalca tekmovanja. 
Aktiv ŠVZ 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/elmir.haskic.1?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/davidplavsic23?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lian.koren.1?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.kozelj.9?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lejla11072004?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lea.loborec?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alja.stefanic?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alja.stefanic?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZUwHAa4DtCszMc7hQuJh9jXjiWUyJL0UzaaBpTnHFeZzaen5GFP20mnWJ5FMfcCBztsZ1CyucmUfHsA6xLmPgkTbO-LGKgoIidFh9fOk6VTAaiqAjts2_DCC3USG7aJ88M&__tn__=-%5dK-R
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13.5. 
2022 

Po dveh letih »korone« smo letos ponovno uspeli izvesti tekmovanje iz računovodstva na 
SEPŠ Koper. Na pomoč nam je priskočilo Društvo računovodij Koper in dijake-zmagovalce 
tudi denarno nagradilo. 

Dijaki, ki so dobili nagrade od 130,00 – 170,00€, so: 

 Marko Jovanović 
 Tjaša Dolenc Nusdorfer 
 Gaja Sabadin in 
 Ajla Isaković 

Vsem dijakom čestitamo, obenem pa se zahvaljujemo predsednici društva ga. Nevi Klančič 

          mentorica Darja Palčič 

 

17. 5. 
2022 

LENDAVA PREPREČILA SEPŠ-u URESNIČITEV SANJ! 
Štirje finalisti - štiri ekipe, željne naslova državnih prvakov v nogometu, a na koncu le en 
zmagovalec. Da so bili apetiti veliki, je bilo jasno že pred pričetkom finalnega turnirja v 
nogometu, kjer se je odločalo o naslovu državnega prvaka. A veliki apetiti za seboj potegnejo 
tudi velika razočaranja.  
V dopoldanskem času so se v športni dvorani Bonifika začele zbirati 4 najboljše srednješolske 
nogometne ekipe, ki so se skozi številna izločitvena srečanja, kjer je sodelovalo kar 120 
srednjih šol, prebile vse do finala. Organizacijo finalnega tekmovanja sta Nogometna zveza 
Slovenije in ZRSŠ Planica zaupala prav Sepš Koper na čelu s prof. Maja Kugonič, ki je upala, da 
bo "prednost domačega terena" vsaj malo pripomogla k uspehu domače ekipe.  
Prvo srečanje tekmovanja se je odvijalo med Gimnazijo Franceta Prešerna Kranj in Srednjo 
šolo Slovenska Bistrica, kjer je v veliki finale suvereno napredovala ekipa z Gorenjske. Mi pa 
smo z nestrpnostjo čakali na dvoboj med Dvojezično srednjo šolo Lendava in domačo ekipo 
Sepš Koper. Dobrih 10 minut srečanja sta bili ekipi povsem izenačeni, saj nobena od ekip ni 
dopuščala, da bi žoga romala v njihova vrata. Na kar, kot strela z jasnega, Lendava postreže z 
dvema atraktivnima zadetkoma. Rezultat ob polčasu je tako znašal 2:0 v prid Lendave. V 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
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drugem polčasu so se naši dijaki razjezili in dali vse od sebe. Imeli so veliko priložnosti in 
veliko strelov na gol, a je bil lendavski vratar žal prevelik zalogaj za naše dijake (za kar mu 
športno čestitamo). Zadel je le Gabriel Babič, kar pa je bilo premalo, da bi Sepš Koper 
napredoval v superfinale - tekmo za naslov prvaka. Zadovoljiti so se morali s tekmo za 3. 
mesto (proti ekipi SŠ Slovenska Bistrica). A razočaranje je bilo tako veliko, da se fantje 
nikakor niso uspeli zbrati in odigrati svojo zadnjo tekmo letošnjega prvenstva tako, kot v 
resnici znajo. Zasedli so končno 4. mesto. 
Finalni obračun se je tako odvijal med Gim. FP Kranj in DSŠ Lendava.  
Lendava, ki v svoji zgodovini še ni "okusila" finala, je bila odločena zmagati, kar se je poznalo 
tudi pri igri. Na drugi strani pa Gorenjci, ki nikakor niso nameravali prepustiti lovorike v tuje 
roke. Priča smo bili napetemu dvoboju vse do zadnje sekunde srečanja, a tokrat je bila sreča 
na strani Lendave, ki je slavila z rezultatom 3:2 in s tem osvojila naslov državnih prvakov v 
nogometu. Iskrene čestitke tako Lendavi kot ostalim trem ekipam, ki so prikazale vrhunsko 
igro in veliko mero predanosti športu. 
Zahvaljujem se Sepš Koper za organizacijo tekmovanja, aktivu ŠVZ, ki je poskrbel, da je 
tekmovanje potekalo brezhibno, vsem dijakinjam, ki so s svojimi pevskimi in plesnimi 
točkami popestrile dogajanje (Maja Koželj, Nea JeLeejlaa Leejlaaeejlaa, Iva Lucija Ljutić, Tina 
Ša, Lea Loborec, Alja Štefaničefanič, Lara Turk) ter tistim, ki so pomagali pri sami organizaciji 

dogodka. Hvala tudi šolski menzi za vse dobrote  In seveda, hvala vsem navijačem, ki so 
bučno navijali za naše nogometaše. 
Športni pozdrav, 
Maja Kugonič, vodja tekmovanja 

 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.kozelj.9?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lejla11072004?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lea.loborec?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZXLYNeU6QkTOY0-__RboeQOsSZKCNSBUV2GpquGWCeRO7R4Z-sTg7v4PoQeXw9RBhE-FBkzYBDwqiV4qV2X2l8MCQyp3dfTU3RtZ7ECgCjYFddX31wN27mvia6U_JEaY-4&__tn__=-%5dK-R
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17. 5. 
2022 

Obiskal nas je predavatelj, kreativni direktor in knjižni avtor Aljoša Bagola in učiteljem 
predstavil svojo knjižno uspešnico Kako izgoreti …in vzeti življenje v svoje roke. 
 

 
 

 

18. 5. 
2022 

NAŠE DIJAKINJE BRONASTE NA PLESNEM DRŽAVNEM PRVENSTVU 
Že celo šolsko leto nas plesalke Sepš Koper razvajajo in navdušujejo s svojimi točkami, s 
katerimi nastopajo na različnih šolskih prireditvah. Tokrat pa je napočil njihov čas, da se 
predstavijo širši javnosti.  
Pod budnim očesom stroge strokovne komisije Plesne zveze Slovenije je potekalo državno 
tekmovanje v plesu, kjer so se mnoge šolske ekipe predstavile s svojimi solo in skupinskimi 
plesnimi točkami (plesna produkcija). Bili smo priča izjemnim nastopom, kjer je bilo res težko 
izbrati najboljše med najboljšimi. Naše plesalke so izjemno čustven nastop opravile z odliko 
in si priplesale bronasto odličje na letošnjem državnem prvenstvu. Manjkalo jim je le nekaj 
"kostumografskega" vložka, da bi se zavihtele še više, tehnično pa so bile zagotovo najboljše.  
Za SEPŠ Koper so plesale: Nea Baša, Lejla Adžaj, Alja Štefanič, Lea Loborec, Lara Turk, Iva 
Lucija Ljutić, Tina Šavron, Marjana Milev, Nea Jerman, Zala Birsa, Klara Fiore in Emily Cah. 
Ponosni smo na vas!  
Čestitke! 
Maja Kugonič, prof. ŠVZ 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nea.basa?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lejla11072004?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/alja.stefanic?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lea.loborec?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZVsXW3ANi0_mfX2Wf5IqAUR0r8SoQY5r5r7zpTU5h-Ibo97IQ5yEiuDhhFSKXlMggLyFlmA4yejg184mBbbBgGmnNAfVJI9FkGJcuSIvlbQcz0-a_LJUjSbILBDOpApL3k&__tn__=-%5dK-R
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19. 5. 
2022 

ZALA IN TISA NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V ŠPORTNI GIMNASTIKI 
Športna gimnastika zagotovo sodi med najtežje in najbolj kompleksne športne discipline v 
svetu športa, saj od posameznika zahteva veliko mero znanja, spretnosti, moči, poguma, 
natančnosti in še bi lahko naštevala. In kdor se spopade s tem športom, je velikega 
spoštovanja vreden.  
Tako sta se Zala Birsa in Tisa Halkić včeraj udeležili državnega prvenstva v športni gimnastiki 

https://www.facebook.com/tisa.halkic?__cft__%5b0%5d=AZUgtuXeRn9HUyqHpAFhhnQN80sZ5-wKGLnaKKGKxuxdsdEMWXHSOxwGYrUCJtUFnGBgMXw40Mz5UxneOODcssv-f6yke9Acy3AJztAZwgbhamRQdDoSOoUrQsUKKKEB2Xo&__tn__=-%5dK-R
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in se hrabro borili s štirimi različnimi gimnastičnimi orodji: bradlja, parter, gred in preskok. 
Prekosili sta sami sebe, za odličja pa žal ni bilo dovolj.  
Obema iskreno  
čestitamo 
za nastop! 
Maja Kugonič, prof. ŠVZ 

 
 

20. 5. 
2022 

Z MIRNO ROKO IN NATANČNIM OČESOM DO NOVIH ODLIČIJ NA DRŽAVNEM 
LOKOSTRELSKEM PRVENSTVU 
Minuli vikend sta se Mia Velkova in Nina Corel mudili na drugem koncu Slovenije, natančneje 
v Lendavi, kjer je potekalo finale državnega prvenstva v lokostrelstvu. V majski vročini so vsi 
finalisti hrabro poprijeli za svoja orožja, a vsi le niso zdržali pritiska in pri svojih strelih niso 
bili tako natančni, kot sta to bili naši dijakinji Mia in Nina, ki sta ponovno skupaj stali na 
zmagovalnem odru.  
Najvišjo stopničko in naslov državne prvakinje si je pristreljala Nina Corel, Mia Velkova pa je 
bila tretja. 
Obema iskreno  
čestitamo 
in želimo še naprej uspešno športno pot! 
Maja Kugonič 
 

https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZUgtuXeRn9HUyqHpAFhhnQN80sZ5-wKGLnaKKGKxuxdsdEMWXHSOxwGYrUCJtUFnGBgMXw40Mz5UxneOODcssv-f6yke9Acy3AJztAZwgbhamRQdDoSOoUrQsUKKKEB2Xo&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mia.velkova.9?__cft__%5b0%5d=AZW7lnoqCdEd-NIOeLv9RVUNRsRZdd9FMW6UETTLqYnOUukA06lLyQdr8EB0bb_iCmss4XC3ib3hSQYbcBz-5uyAVL1h-V8GTBuKsJZNyBR2iNz8Zg_hKHbzu-JRjgEXrAQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nina.corel.50?__cft__%5b0%5d=AZW7lnoqCdEd-NIOeLv9RVUNRsRZdd9FMW6UETTLqYnOUukA06lLyQdr8EB0bb_iCmss4XC3ib3hSQYbcBz-5uyAVL1h-V8GTBuKsJZNyBR2iNz8Zg_hKHbzu-JRjgEXrAQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nina.corel.50?__cft__%5b0%5d=AZW7lnoqCdEd-NIOeLv9RVUNRsRZdd9FMW6UETTLqYnOUukA06lLyQdr8EB0bb_iCmss4XC3ib3hSQYbcBz-5uyAVL1h-V8GTBuKsJZNyBR2iNz8Zg_hKHbzu-JRjgEXrAQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mia.velkova.9?__cft__%5b0%5d=AZW7lnoqCdEd-NIOeLv9RVUNRsRZdd9FMW6UETTLqYnOUukA06lLyQdr8EB0bb_iCmss4XC3ib3hSQYbcBz-5uyAVL1h-V8GTBuKsJZNyBR2iNz8Zg_hKHbzu-JRjgEXrAQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZW7lnoqCdEd-NIOeLv9RVUNRsRZdd9FMW6UETTLqYnOUukA06lLyQdr8EB0bb_iCmss4XC3ib3hSQYbcBz-5uyAVL1h-V8GTBuKsJZNyBR2iNz8Zg_hKHbzu-JRjgEXrAQ&__tn__=-%5dK-R
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20.5. 
2022 

V petek, 20. 5. 2022, ob 20.00, si bomo ogledali še zadnjo komedijo v koprodukciji 
Slovenskega stalnega gledališča in Gledališča Koper PTIČJA FARMA, priredbo starogrške 
komedije, v kateri atenska meščana, nezadovoljna z življenjem v Atenah, skleneta skupaj s 
ptiči ustanoviti novo mesto nad oblaki, ki bo prevzelo nadzor nad stiki med ljudmi in bogovi. 
V priredbi Jere Ivanc, glavnega junaka zamenja junakinja, ambiciozna in oblasti željna 
Pistetajra Prijatelj. Odloči se, da bo med oblaki ustanovila državo po svoji meri, ker je jezna in 
razočarana, saj ji vrhovni šef ni ponudil vodilnega mesta. Ptice zmanipulira in 
»ptičjekreacijo« spremeni v nekaj drugega. 

Kam izginjajo ptice, kdo leta, kdo pade, kaj je z bogovi, kaj z ljudmi? 

Odgovore bomo našli v glasbeno-plesni, družbeno-apolitični, distopično-patriarhalni, 
atipično-seksistični in ekskluzivno-feministični komediji Ptičja farmi. 

Aktiv slovenistov 

 

24.5.2022 Erasmovci navdušeni nad obiskom Postojnske jame in Ljubljane! 
Pred kratkim smo zaključili z osvežujočim obiskom slovenskega dragulja - Postojnske jame. 
Tako dijaki, kot profesorji so ostali odprtih ust ob pogledu na podzemne naravne 
znamenitosti.  
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Seveda česa takega še niso videli... 
Pot smo nadaljevali vse do naše prelepe prestolnice. Po kratkem vodenem ogledu centra 
mesta, so si vsi vzeli nekaj časa zase in šli raziskovati širšo okolico. 
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 Dijaški gledališki abonma Gledališča Koper je letos med ponujenimi OIV/ID izbralo kar 80 
dijakov, ki si je ogledalo pet predstav, in sicer komedijo Laponska, dramo Indijc hoče v Bronx, 
komedijo Krčmarica Mirandolina, plesno-gledališko predstavo Krst pri Savici ter Ptičjo farmo. 
                                                                                  Mentorica: Mojca Butinar Mužina 
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JUNIJ  2022 
 

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

1. 6. 2022 Projekt Mednarodno sodelovanje nas bogati (Erasmus+ KA122):  
Na Nizozemsko (v Tilburg) je 31. maja 2022 odšlo 14 dijakov (Sara Rakar (1. b EG), Tina 
Mauro (1. b EG) , Kim Kos (1. b ET), Kristina Franca (1. b EG), Iva Čulav (1. b EG), Stefan 
Radovanović(1. b EG) , Andraž Koželj (1. b EG), Gašper Štemberger Klančar (1. a EG), Lucas 
Hrvatin (1. a ET), Tia Marković (1. b ET), Vita Vouk (1. b EG), Lara Vežnaver (1. b EG), Tadej 
Škofič Rušnjak (1. b EG), Valentina Pranjić (1. b ET) ter profesorici Smiljana Škvarč in 
Andreja Marzi).  
  

 2.6. 2022 Haiku je japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in tretji verz imata po 
pet zlogov, drugi sedem. 
Na šoli smo letos prvič izpeljali šolsko tekmovanje iz pisanja haikuja v angleščini, ki smo 
ga poimenovali Haikuspired. 

Zmagovalke in zmagovalci tekmovanja so: 

1. mesto: Azra Tairoska, 5. ET – PTI 
2. mesto: Zala Birsa, 1. b EG 
3. mesto: Bleona Shala, 5. ET – PTI 
4. mesto: Dan Džinić, 2. a EG 
5. mesto: Marjana Milev, 3. b EG 

Aktiv angleščine in nemščine 

Music is the art, 
It is like a medicine 
For a broken heart. 
 
Songs like hard drugs, 
You cannot stop listening, 
Becames part of life. 
 
Azra Tairoska 
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16. 6. 2022 Predavanje o Avstraliji 
 
Dijaki 2. b EG smo na Fakulteti za humanistične študije v Kopru poslušali predavanje prof. 
Mihe Kodermana o Avstraliji.  
Izvedeli smo veliko o naravno in družbeno geografskih značilnostih Avstralije. Še posebej 
zanimivo je bilo izvedeti podrobnosti o življenju Aboriginov. 
 
Dijaki 2. b EG in prof. Doris Hrvatin 

 
 

16. 6. 2022 Rezultati natečaja HRANA NI ZA TJAVENDAN 
 
Končno smo dočakali rezultate natečaja Hrana ni za tja v en dan: Odnos do hrane. 
Prispevki naših dijakov so objavljeni na spletni strani EKOŠOLE. Prispevke si lahko 
ogledate na povezavi https://ekosola.si/zakljucek-projekta-hrana-ni-za-tjavendan-2021-
2022/. Šola pa si je prislužila tretje mesto med srednjimi šolami. Hvala, dijaki, za vse vaše 
prispevke in trud. 
Mentorici: Andreja Marzi in Smiljana Škvarč 

https://ekosola.si/zakljucek-projekta-hrana-ni-za-tjavendan-2021-2022/
https://ekosola.si/zakljucek-projekta-hrana-ni-za-tjavendan-2021-2022/
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22.6.2022 22. 6. 2022 je 150 dijakov Sepš Koper preživelo en krasen in adrenalinski "dan z 

razrednikom". Skupaj z dijaki smo se podali na avanturistični izlet v Gardaland, kjer je 
dijake velikokrat zanimalo "do kam si profesorji upamo". In na njihovo veliko 
presenečenje... SI UPAMO! 

https://www.facebook.com/seps.koper.5?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
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Gardaland smo zapustili nasmejani in polni lepih vtisov in spominov. 
 
Maja Kugonič, Mojca Lazar, Leon Senica, Nino Legnar, Keith Kleva, Verka Isovska, Jože 
Bole in Nataša Jerman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/maja.pahor.31?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/leon.senica?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/nino.legnar?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012442172079&__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/joze.bole?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/joze.bole?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/natasa.jerman.10?__cft__%5b0%5d=AZWm3bkvKvE5xoZtqsovXc2fn8T8v2X9JbOctREjqvO8G-w1kYVa0rjcaEJ0zKYdI7PvlsUY6Bw4jffe9BbdLyMqtgXx9Cp72x0_miGJ53OfLYMfwkVZpH7X9u3a5-z06mUOCtd28pb6JbXLZbFaiDCK7rDZxdFrKBaxVzsLQBiaOw&__tn__=-%5dK-R


ŠOLSKA KRONIKA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

78 
 

JULIJ  2022 
 

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

14. 7. 
2022 

V četrtek, 14. julija 2022, je v dvorani Svetega Frančiška potekala slavnostna podelitev 
spričeval maturantom. Naši maturantje so se dobro odrezali. 

Odlične maturantke zaključnega izpita  so Sofija Bartolić in Rebeka Dolgan iz 3. AD ter Karin 
Vatovec iz 3. TR. 

Naša diamantna maturantka poklicne mature je Maja Jovanov iz 4. b ET. Odlična maturanta 
poklicne mature sta Ana Mavc iz 4. b ET ter Leon Govedarica iz 5. PTI. 

Odličen uspeh na splošni maturi je dosegla Isabelle Di Davide iz 4. b EG. 

Vsem maturantom iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspeha tudi naprej. 

 
 

 
 

https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/1a.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/1a.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/1.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/1.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/1.jpg
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https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/5.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/5.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/5.jpg
https://www.seps.si/wp-content/uploads/2022/07/3.jpg

