
Jurčičeva priznanja in nagrade 2013 na Srednji šoli Josipa Jurčiča 
 

Mladost, navdušenje, talenti in znanje - pa trdo delo, spremstvo mentorjev in podpora staršev so 

najbrž tista prava formula za vsakoletne uspehe dijakov naše srednje šole. Komisija za Jurčičeva 

priznanja in nagrade se tako vsako leto veseli številnih predlogov nagrajencev, ki so s svojimi šolskimi 

in izvenšolskimi uspehi dosegli zavidljive rezultate v regijskem in državnem merilu ter s tem ponesli 

ime Srednje šole Josipa Jurčiča v svet. Njihovih res izjemnih dosežkov je preveč za podrobnejši opis, a 

tisti najopaznejši zaslužijo pozornost in priznanje.  

Osem dijakov oz. skupin je letos prejelo Jurčičevo priznanje: Špela Zupančič, dijakinja 3. b je v zbirko 

dosežkov letos vštela tekmovanja iz biologije in kemije tudi na državnem tekmovanju, prejela pa je 

tudi zlato Cankarjevo priznanje. Z Jurčičevim priznanjem sta bila nagrajena tudi Nika Kavšek, 2. a in 

Jaka Trilar, 3. b, ki sta na državnem plesnem festivalu osvojila drugo mesto in tako ponesla ime o 

odličnih plesalcih naše šole na vse konce države. Špela Zupančič, 2. b, je letos osvojila bronasto 

priznanje na tekmovanju iz kemije, nagrado natečaja ''Trajnostno ravnovesje v gozdu'', sodelovala pa 

je tudi na državnem tekmovanju v debaterstvu saj je izjemno aktivna, učno uspešna dijakinja, ki 

skupaj s sošolko vodi plesno skupino, sodeluje pri šolskem glasilu in je dejavna na kulturnem 

področju v šoli in izven nje. Prav tako si ga je z delom na kulturnem področju, novinarskem krožku in 

debaterstvu, pa tudi s 6. mestom na regijskem tekmovanju v metu krogle prislužila Barbara Tekavec, 

dijakinja 2. b. Aktivna in uspešna je tudi njena sošolka Bernarda Gabrijel, 2. b, ki v prostem času 

obiskuje glasbeno šolo in trenira badminton. Njen najvejči letošnji uspeh pa je prva nagrada na 

natečaju ''Evropa v šoli''. To je dosegla s svojo enkratno fotografijo in prejele edino  1. nagrado s tega 

področja na državnem nivoju. Tri sošolke, letošnje maturantke Anja Glavan, Janja Tomažič in Ida 

Hribar, dijakinje 4. f, so se v štirih letih šolanja na naši šoli izkazle na mnogih področjih. Njihov 

letošnji skupni dosežek pa jim je prinesel Jurčičevo priznanje - to je bronasto priznanje na državnem 

tekmovanju 'Turizem - turistična tržnica, 'Aktivni teden na Polževem', za izvedeno turistično tržnico v 

aprilu letos v Novi Gorici. Izkazala se je tudi marljiva in odlična Mojca Adamlje, 3. d, ki je letos 

dosegla prvo mesto na šolskem tekmovanju iz znanja računovodstva in drugo mesto na državnem 

tekmovanju iz znanja računovodsta. Z izjemnimi uspehi na naravoslovnem oz. računalniškem 

področju pa se je izkazal tudi Miloš Ljubotina, 3. a -  osvojil je bronasto priznanje na šolskem 

tekmovanju iz razvedrilne matematike, srebrno priznanje na regijskem tekmovanju iz matematike, 

bronasto priznanje na tekmovanju mednarodni matematični kenguru in se udeležil državnega 

tekmovanja ACM iz računalništva, kjer je  prejel srebrno priznanje.  

Bronaste Jurčičeve nagrade so še korak pred Jurčičevimi priznanji. Prvo je prejela skupina dijakov 

Matjaž Hernec, 3. b, Simon Jančar, 4. b in Erik Rojec, 4. a. Na državnem tekmovanju iz zgodovine sta 

Matjaž Hernec in Simon Jančar dosegla srebrno priznanje, Erik Rojec pa zlato. Skupno so dosegli za 

Srednjo šolo Josipa Jurčiča  1. mesto v državi in s tem zlato priznanje v tekmovanju mladih 

zgodovinarjev. Za izjemen uspeh v državnem merilu sta bila z bronasto Jurčičevo nagrado nagrajena 

tudi sošolca Eva Levstek in Matej Pekolj, 3. b. Vesten in aktiven Matej, ki s svojim talentom in 

harmoniko obogati praktično vsako šolsko prireditev, je aktiven povsod - v šolskih in obšolskih 

dejavnostih, pa tudi v domačem kraju. Tudi Eva je zanesljiva in vestna dijakinja z mnogimi interesi. 

Njun skupni uspeh pa je letos dvakrat prvo mesto na državnem tekmovanju v standardnih in latinsko 



- ameriških plesih.  Z visoko nagrado se upravičeno ponaša tudi Katarina Petra van Midden, dijakinja 

2. a.  Katarina je odlična dijakinja v vseh pogledih s številnimi uspehi na različnih področjih. Naj 

naštejem le največje: prvo mesto  in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, zlato in 

srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, prvo mesto na regijskem 

tekmovanju za Cankarjevo priznanje, prvo mesto na šolskem tekmovanju iz angleščine, pa prvo 

mesto na šolskem tekmovanju iz kemije in bronasto priznanje na državnem tekmovanju. Sodelovala 

je  na pripravah za lingvistično olimpijado in svoje uspehe ponesla v svet tudi z udeležbo na  

Mednarodni debatni akademiji na Tajskem. Na ta način je pokazala svetu svoje izredne sposobnosti 

ter ime Srednje šole Josipa Jurčiča ponesla s seboj.  

Uspehi so se lepo zaokrožili s podelitvijo spričeval poklicne mature, saj sta bila dva dijaka zlata 

maturanta - in po pravilniku o Jurčičevih priznanjih in nagradah s tem prejela tudi srebrno Jurčičevo 

nagrado za letošnje šolsko leto. Mateja Zaman, 4. d, je bila odlična dijakinja naše šole, s prav takimi 

rezultati pri pouku in izven njega. Veliko truda je vložila v priprave na tekmovanja in to se je 

obrestovalo tudi letos, saj je dosegla 2. mesto na državnem tekmovanju iz ekonomije, izjemen uspeh 

pa je seveda opravljena matura z odliko. Srebrno Jurčičevo nagrado je prejel tudi Marko Koleša, dijak 

4. f. Zadržan in skromen Marko je z izjemnim uspehom na poklicni maturi dokazal, da je pot do 

uspeha tlakovana s pridnostjo in marljivim delom. Pa tudi s talenti, ki jih pri Marku ne manjka!  

In piko na i je postavila splošna matura - prinesla je letošnjega zlatega maturanta in s tem tistega, ki si 

je prislužil najvišjo nagrado Srednje šole Josipa Jurčiča, zlato Jurčičevo nagrado. To je dijak 4. a – 

Andraž Papež. Trdo delo vsa leta šolanja, treznost in preudarnost in veliki talenti v skromnem 

Andražu so bili pričakovano dejstvo za zlat uspeh na maturi. Veseli smo uspeha dijaka naše šole, 

hvaležni pa za Andražev zgled dličnega sošolca in prijatelja, pravega gimnazijca in delovnega mladega 

človeka. Naj bo uspeh na maturi samo odskočna deska za mnoge zlate trenutke osebnem in 

poklicnem življenju mladega bodočega študenta.  

Tako - bera nagrad je lepa in velika. In prav je, da posebej izpostavimo in nagradimo vse, ki se s 

svojim delom v posameznem šolskem letu še posebej izkažejo. Kako lepo zaokrožijo letošnje 

Jurčičeve nagrade in priznanja dosežke prav vseh nagrajencev naše šole - pozlatijo stoodstoten uspeh 

maturantov poklicne in splošne mature! Priznanje vodstvu šole, delavnosti in strokovnosti mentorjev 

ter neverjetni moči, znanju in energije vas - mladi, ki plemenitite življenje naše šole in kraja. Iskrene 

čestitke! 
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Zlati maturant PM in srebrna Jurčičeva nagrada 
  



Jernej Papež, zlati maturant SM in Zlata Jurčičeva nagrada 
 

 


