
1. Jurčičev memorial - 2007 

'The Višnja gora's Goat and Its beaten Shadow'ali 'Višnjegorski kozel in njegova pretepena 

senca' 

Ana Grm, Gimnazija Vič, 4. l 

David Medved, Gimnazija Kranj – nagrada za mlade talente 

 

2. Jurčičev memorial - 2008 

'From the Fight with Atila to the Blissful Happiness'ali 'Od boja z Atilo do popolne sreče' 

Na razpis je prispelo63 esejev.  

Irma Zidar, Srednja šola Josipa Jurčiča, mentorica Maja Zajc Kalar, prof. 

Neža Muhič, Srednja šola Josipa Jurčiča, mentorica Mojca Saje Kušar, prof. 

Žiga Rojec, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica Maja Zajc Kalar, 

prof. 

 

3. Jurčičev memorial - 2009 

'I know how it feels to be the odd one out ' ali 'Vem, kaj pomeni biti drugačen' 

 

Ula OkleščenSrednja zdravstvena in kemijska šola Novo mesto TZN 3. b, 

mentorica Barbara Cesar, prof. 

Sara Makoter SŠ CIRIUS Kamnik Novi trg 43 a, 3. c - administrator, mentorica 

Cilka Hančič, prof. 

Nika MrzeljSŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 3. i, mentorica Simona Sašek, prof.  

UrškaRauterPrva Gimnazija Maribor, mentorica Nataša,Ferš, prof. 
 
ŽigaRojecSrednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica Maja Zajc Kalar, 
prof. 
 
KsenijaVozeljGimnazijaŠiška, mentorica Irena Kordin, prof. 
 

 

 



4. Jurčičev memorial - 2010 

'Happiness as I See It'  ali 'Sreča po moje' 

V razpisanem roku smo prejeli 57 esejev iz srednjih šol po vsej Sloveniji, komisija je 
nagradila najboljših pet. Štiri nagrade so enakovredne, peta pa je najboljši izbran esej. 
Nagrajenci so: 
 

Veronika ŠosterI. Gimnazija Celje, mentorica Lidija Rebušek, prof. 
 

 
 
Jan Cizej STPŠ Trbovlje, mentorica Simona Izgoršek, prof. 
 
Janja Račič, TZNNovo mesto, mentorica Barbara Cesar, prof. 
 

 
 
Jernej Puš Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica Simona Sašek, prof.. 



 
 
Ana Hanzelj Srednjašola Črnomelj, mentorica Marjeta Dolinšek, prof.  
 

 
 

Izvirna scenska postavitev, ki so jo izdelali dijaki naše pole pod mentorstvom profesorice 
Anje Šmajdek 

 

 



 

gost Jernej Kuntner 

 

5. Jurčičev memorial - 2011 

‘’He that has no charity, deserves no mercy’’ ali 'Kdor ne pozna usmiljenja, ga tudi vreden ni' 

Tudi Srednja šola Josipa Jurčiča se je pridružila akciji Slovenske filantropije ‘’Dan za 
spremembe’’.  V sredo, 23. marca 2011 ob 19.00 je bila na šoli zaključna prireditev 
ob 5. Jurčičevem memorial. 

 

Letošnji literani in likovni natečaj Jurčičev memorial je potekal pod naslovom ‘’He that 
has no charity, deserves no mercy’’. Prejeli smo 33 esejev v angleščini iz cele 
Slovenije in na večerni prireditvi podelili nagrade najboljšim trem in njihovim 
mentorjem.  Prireditev so oplemenitili gostje: vokalno instrumentalna skupina Mlada 
zarja iz Račne pod mentorstvom gospe Olge Gruden. Očarani smo prisluhnili 
mladim pevcem, ki so navdušili prav vse. Harmonikaši Glasbene šole Trebnje so 
pričarali pomladno vzdušje z venčkom slovenskih popevk in pravim mojstrstvom petih 



diatoničnih harmonik. Naš osrednji gost pa je bil pisatelj Ivan Sivec. Z njemu lastno 
besedno virtuoznostjo nas je popeljal v svet ameriške divjine in v čas ustvarjanja 
Jacka Londona, nam odkril neznane svetove in popotne prigode, pa tudi spregovoril 
o Slovencih v Ameriki v predprejšnjem stoletju, njihovi iznajdljivosti in delavnosti. 
Pohvalil je mlade literate in umetnike, ki so sodelovali na letošnjem Jurčičevem 
memorialu in tudi mlade igralce naše šole, ki so se predstavili kar s prizorom iz 
šolskih klopi, ki je bil tudi tokrat predvsem humoren in ne toliko delaven.  

Nuša Stamejčič I. gimnazija Celje, mentorica Marjetka Pintarič, prof. 

 

Neža Trpin SŠ Josipa Jurčiča, mentorica Simona Sašek, prof 

 

 

 



Špela Erjavec SŠ Josipa Jurčiča, mentorica Mojca Saje Kušar, prof. 

 

Gostje Jurčičevega memoriala, pevci Mlada zarja iz Račne 

 

 

 

 

 



gostja Nevenka Alja Gerl, predstavnicaSlovenske filantropije in pisatelj Ivan 

Sivec 

 

 

 

 

 

dijaki Srednje šole Josipa 

Jurčiča v akciji ... 



Gostje Jurčičevega memoriala iz Glasbene šole Trebnje 

 

 

 

6. Jurčičev memorial - 2012 

'There is nothing wrong with today's teenager that twenty years won't cure' ali 'Z 

današnjim najstnikom ni nič tako narobe, da se ne bi dalo popraviti v naslednjih dvajsetih 

letih' 
 

 

Na natečaj smo prejeli 91 esejev iz 14 srednjih šol po vsej Sloveniji. 

Komisija je imela tokrat res težko nalogo, saj so bila prispela dela daleč od okvirov 

srednješolskega eseja. Prave male literarne mojstrovine so v marsičem izražale žanr, 

ki ga današnji najstniki tako dobro poznajo – tehnika flash-backa; paralelni svet; 

podzavest, ki bralcu nudi vpogled v sam miselni proces glavnega junaka in predvsem 

njegovo doživljanje sveta, ki mlademu človeku že od davne preteklosti predstavlja 

obdobje, polno trpljenja, nerazumevanja in grenkih razočaranj, naj prihajajo s strani 

staršev, učiteljev, šolskih svetovalcev, družine ali širše okolice.  Vendar pa ima 

večina del tudi nekaj skupnega – optimizem, ki preveva mladega človeka do meje, da 

verjame v prihodnost, v to, da ima neskončno moč, da spremeni svet okoli sebe in 

postane oseba, ki bo krojila svojo lastno usodo in posledično tudi svet okoli nas. 



Ravnatelj šole, mentorica in zmagovalec natečaja ter organizatorki Jurčičevega 

memoriala 

 

Sebastian Pepelnak, Srednjašola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica prof. Irena Mori 

Sara Serdoz, Gimnazija Kranj, mentor  Will Tomford, prof. 

Neža Trpin, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, mentorica Simona Sašek, prof. 

 

 

 

 



7. Jurčičev memorial - 2013 

'Who are the  tenth brothers of the 21st century in Europe' ali 'Kdo so deseti bratje v Evropi 21. 

stoletja? 

Prejeli smo kar 89 esejev, v katerih so dijaki iz vse Slovenije našli današnje podobe 

desetih bratov v sodobnem svetu v ljudeh, odrinjenih na rob družbe: v priseljencih iz 

drugih držav, predvsem delavcih iz nekdanje Jugoslavije, ki so k nam prišli 's 

trebuhom za kruhom', med študenti v tujini, ki so se jim dogajale osebne stiske, pa 

tudi ljubezni in razočaranja. Pa tudi v  družinah, kjer je nasilje, alkohol ali nesprejetje 

istospolne usmerjenosti že dodobra načelo družinske temelje. Letošnji natečaj je 

potekal v okviru evropskega leta državljanskih pravic, ki ga je izglasoval evropski 

parlament z namenom, da bi povečal zavedanje o pravicah, ki so povezane z 

državljanstvom EU. Med letom bodo po vsej Evropi organizirani dogodki, namenjeni 

izobraževanju o pravicah državljanov, ki se odločijo za študij, delo, odprtje podjetja ali 

prejemanje pokojnine v drugi državi članici. Jurčičev memorial je torej del velikega 

medrdržavnega dogajanja v letu 2013. Letošnji nagrajenci so nas z bogastvom 

domišljije, poznavanjem problematike in veliko izraznostjo v angleškem jeziku še 

prav posebej navdušili, so:  

Anja Pirc, Srednja šola  Josipa Jurčiča, mentorica Mojca Saje Kušar, prof. 

Aljaž Zaletelj, Srednja šola Josipa Jurčiča, mentorica Mojca Saje Kušar, prof . 

 

Nina LORBER, Prva gimnazija Maribor, mentorica Tatjana Košič, prof. 

 

Mentorici Jurčičevega memoriala: 

Mojca Saje Kušar, prof. 

Maja Zajc Kalar, prof. 

 

 


