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Dragi mladi, dijakinje in dijaki!

      Znašli smo se v času, ki spominja
na enega od apokaliptičnih filmov.
Situacija, v kateri smo se znašli, nas
je (pričakovano) neprijetno
presenetila, morda nekatere tudi
zelo prizemljila. Prej samoumevne
stvari so nenadoma postale
nedosegljive in odmaknjene. 
     Za veliko stvari smo ostali
prikrajšani. Veliko stvari je bilo
odpovedanih. Veliko omejitev je bilo
postavljenih. Dragi mladi, ne
pozabite, da niso bili odpovedani
spoštljivi in prijazni odnosi, skrb za
sočloveka in solidarnost,
sodelovanje in pomoč, ljubezen in
sanje, domišljija in želja po uspehu,
glasba in branje. Tudi pouk na
daljavo ni bil odpovedan.
Nista bili odpovedani vedoželjnost in
želja po znanju.

     Kljub trenutni situaciji glejte na vse
kar se da optimistično in trenutne
razmere sprejmite kot izziv,  kot nove
izkušnje in tudi priložnosti, kot nekaj,
kar je prišlo in bo tudi minilo. Želim si,
da trenutno situacijo, s pomočjo
optimizma in osredotočenosti na to,
kar vam je resnično pomembno,
preživite brez prevelikih naporov in
posledic. 
       Dragi mladi, za stvari, dogodke,
uspehe, za vse, o čemer sanjate,
verjemite, da bodo prišli. Ne
premišljujte o tem, da jih nimate. In ko
bo priložnost, da se vaše sanje in želje
uresničijo, jim dovolite vstopiti v vaše
življenje, ne bojte se jih.

Vse dobro in veliko optimizma vam
želi,

Bernarda Mačeta,
ravnateljica
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Dragi bralci Koronka,

počitnice so za nami in ponovno so zaživeli hodniki
Ekonomske šole Celje . Na začetku bi rada vsem, ki
ste letos prvič sedli v srednješolske klopi, zaželela
veliko uspeha, hkrati pa se vsi veselimo, da ste
postali del naše zgodbe in upamo, da ste tudi sami
zadovoljni s svojo odločitvijo. Upajte si, bodite
samoiniciativni, predvsem pa ustvarjajte na
področjih, kjer ste uspešni. Prisrčno pozdravljam
tudi vse ostale bralce Koronka, ki ste s časopisom
že seznanjeni in kot smo obljubili v 3. številki
časopisa, z delom pridno nadaljujemo. Če malce
obnovimo, je časopis nastal pod mentorstvom
profesorice Suzane Suholežnik, ki je pri urah
učnega podjetja v lanskem 3. a podala idejo za
nastanek kriznega časopisa. Dijaki smo z veseljem
zbirali prispevke, oblikovali ideje in s tem ustvarili
šolski spletni časopis.
Prav tako je Koronko doživel velik uspeh v
slovenskih medijih, več o tem si lahko preberete v
prejšnji, 3. številki časopisa, ki je objavljen na šolski
spletni strani. 
Letošnjo novost predstavlja sprememba
uredniškega odbora, pridružile so se mi Verona
Bytyqi, Albina Pacarizi in Tjaša Gorišek, vse dijakinje
4. a. Po najboljših skupnih močeh bomo poskrbele
za zanimive prispevke in teme, ki so vam blizu. 
Upam, da boste v branju uživali in se tudi kaj
novega naučili.  

Glavna urednica,
Ana Mari Vajde
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Dela na daljavo
imam že čez glavo.
Pogrešam družbo,

tisto ta pravo.
 

Bolje je v šoli,
ko si pouk zanimiv naredimo,

da lahko hitreje domov odhitimo.
 

Zdaj pa za računalniki sedimo 
in se v spanec potopimo,

ko pouku sledimo.
 

S sošolci in sošolkami se spodbujamo
ter spomine na šolo obujamo.

 
Radi se imamo,

čeprav včasih godrnjamo,
vendar takrat, ko je treba,

stopiti skupaj znamo.
 

Večkrat učitelje pretentamo,
da goljufati mi ne znamo.

 
Komaj čakam, da se vse pomiri
in da se vrnemo v šolske klopi.

Šakira Grošić, 1.c
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Vlada je v tretji protikoronski zakon vključila turistične bone, s katerimi bi pomagala
tako slovenskemu turizmu kot državljanom. Vsi polnoletni, ki imajo stalno
prebivališče v Sloveniji, so prejeli bon v vrednosti 200, mladoletni pa v vrednosti 50
evrov. Bon se uveljavlja s posameznikovo davčno številko in ni izdan v fizični obliki.
Sprva naj bi vavčerji veljali do konca leta 2020, vendar so jih zaradi trenutne situacije
obolevanja za koronavirusom podaljšali v leto 2021.

Tudi nas je zanimalo, če so naši dijaki koristili dobljene bone in kje so jih
najpogosteje uveljavljali. Zato smo se odločile, da sestavimo anketni vprašalnik in
dijake povprašamo po njihovi izkušnji s turističnimi vavčerji. 

Na anketo je odgovorilo 29 dijakov, starih od 17 do 19 let, prevladal je ženski spol,
anketiranih je bilo 25 dijakinj in 4 dijaki. 

Tjaša Gorišek, 4. a, 
članica uredniškega zbora
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1. Ali si izkoristil/a bon?
Izkazalo se je, da je 17 dijakov izkoristilo bon, a 12
ne. 

2. Kje si ga koristil/a?
13 dijakov je bon koristilo na
Primorskem, ostali pa po drugih
destinacijah v Sloveniji.

3. Kdaj si ga/boš koristil/a?
Večina dijakov je bon koristila
poleti, najmanj dijakov ga je
koristilo spomladi.

4. Ali si bil/a z boni zadovoljen/a?
 Na to vprašanje je le eden odgovoril
negativno.

5. Ali si imel/a s koriščenjem bona
kakšne težave?
Večina vprašanih ni imela težav, a dva
sta jih imela.

6. Ali je kdo nate prenesel svoj
bon?
Kar 7 dijakov je odgovorilo
pritrdilno.
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Kot že veste, je Donald Trump poznan kot
eden izmed predsednikov Združenih držav
Amerike. Poročen je s Slovenko Melanijo
Trump, s katero ima sina Barrona. Trump
je leta 2016 vstopil v predsedniško tekmo
kot republikanec in je na strankarskih
volitvah premagal 16 drugih kandidatov.
Politični položaj Donalda Trumpa opisujejo
kot populističen, protekcionističen in
nacionalističen. Postal je najstarejši
predsednik ZDA s prvim mandatom in prvi
brez predhodnih vojaških ali vladnih
izkušenj. 
Trump je pred nekaj tedni delil objavo na
Twitterju, s katero je potrdil, da so se on,
njegova soproga in njun sin okužili z
virusom covid-19. Simptomi prve dame naj
bi bili minimalni, vendar pravi, da so jo
zadeli vsi naenkrat in so se ji zdeli kot
vrtiljak simptomov v naslednjih dneh. Pravi,
da jo je bolelo vse telo, da je kašljala in
imela glavobol ter bila izjemno utrujena.
Trump se je po nekaj dneh, preživetih v
bolnišnici, vrnil domov, kjer je uspešno
okreval.

Vroče novice tega časa so bile volitve, na
katere je bilo prijavljeno večje število
kandidatov, eden izmed njih je prav tako
Donald Trump, ki pa mu tokrat ni uspelo.

                                        Albina Pacarizi, 4. a,
članica uredniškega odbora
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V zadnjem času je vsak od nas že večkrat zasledil oznako
#blacklivesmatter, ki je zaokrožila po vsem svetu.

BLM se zavzema za enakopravnost temnopoltih, v upanju, da bi družba
z njimi ravnala kot z ljudmi. Želijo dokazati, da zaradi barve kože niso
kriminalci, posiljevalci in vse ostalo, kar jim nekateri pripisujejo. 
Vse od 25. maja 2020, ko je bila smrt Georgea Floyda pika na i rasizmu v
ZDA, je gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) še
glasnejše in odločnejše v boju za enakopravnost. Njihovi glasovi, jeza,
žalost in obup so dosegli tudi Slovenijo, kjer živi le majhen odstotek
drugih ras.

Policist Chauvi je skupaj s tremi nekdanjimi policisti obtožen umora, saj
je skoraj devet minut pritiskal s kolenom na vrat neoboroženega 
46-letnega Floyda in ga tako zadušil. Žrtev je pred tem 16-krat izjavila, da
ne more dihati. Policisti so sumili, da naj bi žrtev kupila cigarete s
ponarejenim bankovcem, kar pa ni bilo nikoli dokazano. 

Posnetek umora je zaokrožil po družbenih omrežjih in v ZDA sprožil
množične proteste proti rasizmu in policijskemu nasilju. Odvetnik
Floydove družine je sporočil, da oprostitev policista Chauvina povzroča
boleče spomine na neenakopravnost temnopoltih in ostalih ras. 

Mi pa skupaj ostajajmo v upanju, da bomo nekoč vsi enakopravni!

Verona Bytyqi, 4. a,
članica uredniškega zbora
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Naše učno podjetje sestavlja skupina dijakov v programu poklicni
tečaj, ki jih druži zanimanje za ekonomijo. Ukvarjamo se

s prodajo najrazličnejšega pohištva, ki je kvalitetno in cenovno
ugodno. Naša ponudba je raznolika, zato je primerna za vse. Za naše
podjetje smo izbrali slogan Z grmom je kvaliteta zagotovljena. 
Naš cilj je pritegniti tudi najzahtevnejše stranke in s tem uspešno

stopiti na našo podjetniško pot. Naše učno podjetje bo poslovalo leto
dni. V tem času si želimo pridobiti izkušnje na področjih

računovodstva, trženja, komerciale, financ in drugih uporabnih vsebin
na poslovnem področju.

 
Renata Zajc, Maja Pikl in Gal Finkšt

U P  G R M ,  D .  O .  O . ,  T R G O V I N A  N A

D E B E L O  I N  D R O B N O  S  P O H IŠ T V O M
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Turistična agencija Lenivc, d. o. o., je bila ustanovljena leta 2020 z
namenom, da vaše sanje o popolnem dopustu spremenimo v
REALNOST. Podjetje sestavlja mlad kolektiv, ki svojo domišljijo
spreminja v sanjsko potovanje. Ker je vsako potovanje nekaj

posebnega, si za vsakega vzamemo čas in skupaj
oblikujemo sanjsko potovanje.

Za vas pripravimo ponudbo in jo prilagodimo vašim željam, hkrati pa
skrbimo za kakovost, izvirnost in zadovoljstvo naših strank.

Smo najboljša izbira za potovanje po svetu, saj ponujamo polno
zanimivih in eksotičnih doživetij, kjer lahko spoznate prijetna mesta,
podeželja in hribe, hkrati pa se sprostite v termalnih zdraviliščih ali

odkrivate izjemne kulinarične dobrote, ki so skrbno pripravljene samo
za vas. Doživite svet, kot ga niste še nikoli prej!

Naš slogan: VSE NA IZI

U P  T U R I S T IČN A  M O B I L N A

A G E N C I J A  L E N I V C ,  D .  O .  O .
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ŽIVIJO!
Nimate idej za pripravo kosila. Če pa jih imate, kosila ne znate skuhati,

recepte iščete po spletu ali listate po kuharskih knjigah. Kmalu spoznate,
da so vsi recepti tako zahtevni. Ko pa najdete primeren recept, ugotovite,
da vam manjka več kot polovica sestavin. Na koncu vedno pristanete na

nezdravi, hitri hrani, zmrznjenih picah, sladkarijah in čipsu … za vas imamo
rešitev. Dve besedi – Yummy box!

Verjetno se sprašujete, kaj je Yummy box?
Yummy box, d. o. o., je podjetje, ki za vas pripravi prehranske škatle.

Zakaj izbrati Yummy box?
Prehranske škatle vsebujejo že odmerjene sestavine lokalno pridelane

hrane, s katerimi pripravimo zdrave obroke. Obroki so okusni in preprosti
za pripravo. Naše podjetje skrbi za okolje, za to so vse škatle narejene iz

recikliranega kartona. Na takšen način skušamo zmanjšati uporabo
plastike. Recepte in količino hrane prilagajamo vašemu okusu in

potrebam. Na voljo imamo več vrst vnaprej pripravljenih sestavin za
pripravo različnih obrokov, primernih za družine, vegetarijance, vegane,

otroke, starostnike … 

Do vas škatle pripeljemo s kolesi, 
električnimi skiroji in avtomobili.

U P  Y U M M Y B O X ,  D .  O .  O .
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Učno podjetje  Zate, d. o. o., sestavlja skupina mladih, ambicioznih
podjetnikov, ki se ukvarja s prodajo ustvarjalnih tekstilnih izdelkov.

Zaščitni znak tega podjetja je oblačilo v soncu, saj  predstavlja podjetnost,
humanitarnost, svetlobo,  pozitivnost, ljubezen, zdravje in naravo.

 
 Dijaki, ki ustvarjamo v delovnem timu Zate, smo različni kot različne vrste
tkanin, iz katerih so narejeni naši izdelki. Eni smo umetniki, drugi športniki,

tretji pa samo zaljubljeni v življenje.
Čeprav smo različni, vsi čutimo ljubezen do podjetnosti,

humanitarnosti in izvirnosti. Z motivacijskimi napisi želimo pri kupcih
krepiti pozitiven odnos do življenja, povezovanja in sodelovanja v

humanitarnih projektih. Ker naše izdelke prilagajamo željam in potrebam
kupcev, so lahko popolno darilo za vse priložnosti.

Naj bodo vaši izdelki polni pozitivnih vibracij, 
saj svet ustvarjamo ZATE.

U P  Z A T E ,  D .  O .  O .    
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Ekonomska šola Celje je v sodelovanju s Centralo učnih podjetij Slovenije, ki ima sedež prav tako
na Ekonomski šoli Celje , v mesecu novembru 2020 prvič v večletni zgodovini poslovanja učnih
podjetij na srednjih šolah z ekonomsko usmeritvijo organizirala njihovo medsebojno trgovanje
preko spletne platforme Zoom. Prva videotržnica je potekala 11. 11. 2020, druga 26. 11. 2020,
tretja pa 9. 12. 2020. Dogodek poteka tako, da se najprej javno predstavijo tri učna podjetja.
Med njimi seveda ni smelo manjkati domačega UP Yummy box, d. o. o., katerega dejavnost je
ponudba lokalno pridelane hrane v ekološki embalaži. Delo so nadaljevali v treh različnih sobah,
kjer so dijaki sklepali kupoprodajne pogodbe, se dogovarjali za bilateralna srečanja in sproščeno
komunicirali. Dogovorili smo že naslednjo videotržnico v mesecu januarju 2021.

Ema Rom Zupanc, direktorica podjetja Yummy box, d. o. o., je povedala: »Videotržnica
mi je bila všeč, seveda bi jo raje izvedla v živo, vendar se moramo prilagoditi trenutnim izrednim
razmeram. Všeč mi je bilo, da so nas po predstavitvah razdelili na manjše skupine, kjer smo
sklepali posle. Upam, da bomo v tem šolskem letu lahko izvedli še kakšno srečanje v živo.«

Hurija Vrtagič, vodja prodaje podjetja Yummy box, d. o. o., je povedala: »CUPS
videotržnica me je navdušila. Nisem pričakovala, da bo tako zanimivo, kot je bilo. Učna podjetja
so se mi zdela ustvarjalna, saj je vsak predstavil nekaj drugega. Prav lepo je videti, da smo mladi
tako kreativni, saj na mladih svet stoji. Zdi se mi, da je to nadvse poučna zadeva in bi se z
veseljem še kdaj udeležila takšnega dogodka preko videoklica in tudi v živo, ko bo to možno.«
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Profesorica Suzana Suholežnik, mentorica Yummy box, d. o. o., je povedala: »Zelo sem
ponosna na svoje dijakinje. Kot prave mlade podjetnice so suvereno in odlično predstavile
svoje podjetje ter sklenile veliko poslov z drugimi učnimi podjetji. Razmere so nas prisilile v
nove metode dela in nove izzive. Jesenski pouk na daljavo je veliko bolj učinkovit in lažje ga
je izvajati. V avgustu 2020 smo imeli zaposleni na Ekonomski šoli Celje številna
izobraževanja, predvsem na temi spletnih učilnic in uporabe Zooma. Zdaj imamo z dijaki
delovne sestanke preko Zooma, gradivo jim prikažem s pomočjo deljenja zaslona. Na
takšen način mi tudi dijaki predstavijo svoje izdelke. Delo nadaljujejo v spletnih učilnicah.
Znanje za delo z njimi so dijaki usvojili pri informatiki že na začetku tega šolskega leta. Na
opisani način so potekale tudi priprave za udeležbo na videotržnici.«

Suzana Suholežnik, 
mentorica učnih podjetij 

Ekonomske šole Celje

DIJAKI UČNIH
PODJETIJ TUDI V
ČASU KORONE
INTENZIVNO
POSLUJEJO 
DOGODEK VIDEO TRŽNICA JE
ODMEVAL TUDI V ČASOPISU
SLOVENSKE NOVICE
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VIŠNJEVE MILERAM REZINE

Piškotna podlaga
250 g mletih maslenih piškotov (npr. Albert)
200 g masla

Postopek priprave piškotne podlage
Maslene piškote zmeljemo v drobtine in zmešamo skupaj s stopljenim maslom.
Dno pekača obložimo s papirjem za peko in nanj stresemo piškotno zmes.
Z rokami ali s pomočjo tlačilke za krompir zmes potlačimo na dno pekača.
Piškotno podlago pečemo 5 minut na 150 °C.

Mileram krema 
2 vanilijeva pudinga
600 ml mleka
140 g sladkorja
600 g milerama (ali kisle smetane)
500 g višenj

Postopek priprave mileram kreme
Vzamemo 1 dcl od 6 dcl mleka in ga zmešamo z dvema vrečkama pudinga in
sladkorjem.
Vse skupaj dobro razmešamo, da dobimo zmes brez grudic.
Preostalo mleko skuhamo. Ko mleko zavre, vanj vmešamo puding.
Kuhamo še približno od 3 do 5 minut, da se zgosti, in pri tem ves čas mešamo z
metlico.
Puding odstavimo s štedilnika in še v vročega vmešamo mileram.
Mešamo tako dolgo, dokler ne dobimo homogene zmesi brez grudic.
Kremo prelijemo po piškotnem testu in jo poravnamo.
Na vrh v ravne vrste zložimo višnje, ki naj bodo ena zraven druge.
Vse skupaj pečemo na 170 °C približno od 35 do 40 minut.
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Višnjev preliv
o   500 ml višnjevega soka iz kompota
o   2 vrečki preliva za torte

Postopek priprave višnjevega preliva 
   Za pripravo preliva se držimo navodil na hrbtni strani embalaže.
   Obe vrečki višnjevega preliva zmešamo z nekaj žlicami vode in dobro zmešamo 
   v zmes brez grudic.
   Preostali višnjev sok damo v kozico in zavremo.
   Ko zavre, kozico odstavimo, vmešamo pripravljeno mešanico preliva za torte 
   in  ob mešanju ponovno zavremo.
   Nato kozico odstavimo, eno minuto ohlajamo in višnjev preliv polijemo po še 
   vročih mileram rezinah. 
  Višnjeve mileram rezine čez noč postavimo v hladilnik, da se dobro strdijo 
   in ohladijo.

Ines Škrabl,
dijakinja 4. a
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VELIKO SREČE IN LEPIH SANJ
NAJ VAM PRINESE BOŽIČNI
DAN.
NOVO LETO NAJ ZAŽIVI BREZ
SOLZA IN SKRBI.
VSE DOBRO IN SLABO, KAR
SMO DOŽIVELI,
SE POMNILO BO ALI
POZABILO.
PRIJAZNO VSEM NAJ NOVI
ČAS PRINESE,
KAR JE STARO LETO
ZAMUDILO.
LJUBEZEN, SREČA IN VESELJE
SO NAŠE ŽELJE - PA ZDRAVJE
NAJ BO MILO,
BOŽIČNI MIR V SRCIH NAŠE
JE VOŠČILO.

KORONKO EKIPA
16


