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BESEDA RAVNATELJICE-DIREKTORICE 

Šola, naša šola, vsaka šola, je konglomerat različnih mnenj, 

idej, pogledov, prepričanj, pričakovanj, a zagotovo ima 

enoten cilj in poslanstvo – nuditi dijakom kvalitetno znanje 

ter jim dati dobro popotnico za življenje. 

Za vsako šolo je značilna pestrost, raznovrstnost. V 

biološkem pomenu je raznovrstnost razlika v odtenku 

tvojih in mojih las, je pestrost koralnih otokov in barvitost 

pragozdov, skrita je v poletni pesmi črička ter v tisočerih 

odtenkih cvetlic. Raznovrstnost naše šole pa se kaže v 

različnih programih in dijakih. Pestrost šole določajo dijaki 

s svojimi idejami, cilji, željami, pričakovanji, hotenji, 

zagnanostjo, z različno sposobnostjo, a vsi z željo, biti srečni 

in uspešni. 

V zadnjem obdobju se v naši družbi pojavlja kar veliko 

pesimizma, ki je odraz realnih razmer v okolju. A mi si ne 

moremo in ne smemo dovoliti biti pesimistični. Pesimizem 

je zgolj druga beseda za odreči se odgovornosti, druga 

beseda za nedelo. Vmesna pot med pesimizmom in 

optimizmom se imenuje upanje.  Upanja pa je tisto, čemur 

pravimo boj za boljše čase. 

Za uspehe, za srečo, za boljše čase je potreben pozitiven odnos do življenja. Pozitivno vzdušje v šoli je tudi 

pogoj za kakovostno delo. Resnica je, da je težko biti vsak trenutek pozitivno naravnan, saj je trenutni ritem 

sodobnega življenja včasih že na meji naših zmogljivosti. A delo z mladimi, njihova neposrednost in njihov 

idealizem nam dajeta dodatno energijo za pozitivno naravnanost.  

Vedno je veljalo, da je odnos med dijakom in učiteljem zelo poseben. Odnos se skoraj vedno med šolanjem 

dopolnjuje, krepi, občasno se zaostri in skrha za kratek čas, a se ponovno obnovi in praviloma obstaja še 

dolgo po koncu šolanja. In prav je tako. Mlad, dozorevajoč človek odkriva sebe in se preizkuša v odnosu do 

tistih, ki mu predstavljajo pedagoško in strokovno avtoriteto. Da tak odnos lepo poteka, je nujno potrebno 
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sodelovanje dijaka, staršev in učitelja. Prepričana sem, da je naša šola prepoznavna prav po pozitivnem 

odnosu do vseh deležnikov, ki so vključeni v izobraževalni sistem. 

Spoštovani kolegi, hvala za opravljeno delo in obilico pozitivne energije. 

Vsem vam, dragi dijaki in vam, spoštovani kolegi, želim veliko pozitivne energije, energije, da si boste upali, 

da boste upali in zaupali. 

 

Bernarda Marčeta 
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SVET ZAVODA 

Svet zavoda Ekonomske šole Celje je v tem letu delo nadaljeval v nekoliko spremenjeni sestavi. Zamenjali so 

se: predstavnica staršev, dva predstavnika študentov in dva predstavnika dijakov. Člani sveta zavoda so: 

predstavniki ustanovitelja (Davorin Deželak, Maksimiljan Klemen, mag. Roman Krajnc), predstavniki staršev 

dijakov (Sanela Fojnica, Dejan Kokalj, Petra Vrečko) predstavnika dijakov Gimnazije in srednje šole (Alja 

Kelhar, David Blagojević), predstavniki študentov Višje strokovne šole (Klemen Centrih, Brigita Dobočnik, 

Matjaž Žagar), predsednik Strateškega sveta Višje strokovne šole (mag. Anton Vorina) in predstavniki 

delavcev (Nada Jeraša, Marjeta Nosan, Leon Podvratnik, Petra Škoflić, Milan Šušteršič). Predsednica je 

Marjeta Nosan.  

Do konca junija smo opravili tri redne in dva korespondenčna sestanka. Sestankov Sveta zavoda so se 

udeležili tudi ravnateljica-direktorica zavoda, ravnatelj Višje strokovne šole, pomočnica ravnateljice 

Gimnazije in srednje šole in sindikalna zaupnica.  

V začetku šolskega leta smo obravnavali analizo dela za preteklo leto in potrdili Letni delovni načrt Gimnazije 

in srednje za šolsko leto 2015/2016, Letni delovni načrt Višje strokovne šole za študijsko leto 2015/2016 in 

cenike izobraževanja za obe šoli. Nato smo se seznanili z rezultati analize zadovoljstva dijakov, staršev in 

zaposlenih Gimnazije in srednje šole, s samoevalvacijskim poročilom Višje strokovne šole in poročilom 

zunanje evalvacije, ki jo je na Višji strokovni šoli izvajala komisija Nacionalne agencije Republike Slovenije za 

kakovost v visokem šolstvu. Potrdili smo izločitev osnovnih sredstev in drobnega inventarja za leto 2015. 

Seznanili smo se s poslovnim poročilom Ekonomske šole Celje za leto 2015 in potrdili Program dela, kadrovski 

in finančni načrt za leto 2016. Ocenjevali smo uspešnost ravnateljice-direktorice in ravnatelja višje šole za 

preteklo leto. 

Na sestankih smo veliko pozornosti namenili počutju in vzdušju dijakov, študentov in zaposlenih na šoli. 

Obravnavali smo veliko mnenj, aktualnih pobud in predlogov, ki jih je vodstvo šole skušalo sproti realizirati. 

Vodstvo zavoda se zelo trudi vzpostaviti kvalitetne razmere za delo v zavodu in skozi številne projekte skrbi 

za čim boljšo prepoznavnost Ekonomske šole Celje v regiji in državi. Člani Sveta zavoda ga pri tem povsem 

podpiramo. 

Marjeta Nosan 
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DIJAŠKA SKUPNOST 

V šolskem letu 2015/2016 je Dijaški skupnosti Ekonomske šole Celje predsedoval David Blagojević iz 3. e-

razreda, njegova namestnica pa je bila Alja Kelhar iz 4. č. Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi 

ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in počeli naslednje stvari: 

 

• spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in za morebitne nastale težave 

skupaj poiskali rešitve; 

• redno smo se sestajali na sestankih Dijaške skupnosti, kjer je bila prisotna tudi gospa ravnateljica, in 

obravnavali aktualne zadeve; 

• urejali smo dijaške izkaznice in dijake informirali o njihovi uporabi; 

• dijake smo sproti obveščali o različnih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in delavnicah, 

namenjenih njihovi informiranosti in izobraževanju; 

• velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom; 

• sodelovali smo pri ustvarjanju dijaške spletne strani; 

• pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila hišnega 

reda Ekonomske šole Celje; 

• sodelovali smo pri čistilni akciji v okviru šole; 

• aktivno smo sodelovali pri pripravah na zaključni ples, pri organizaciji zaključne prireditve s predajo ključa 

in drugih prireditvah (informativni dan, državno tekmovanje iz angleščine Poliglot 3, Srečanje z umetnikom, 

Evropska vas …); 

• zbirali smo mnenja, pohvale in graje v zvezi s toplo prehrano na šoli; 

• udeležili smo se različnih športnih tekmovanj in bili na nekaterih zelo uspešni. 

 

Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in lahko pripomore k prijetnejšemu in 

uspešnejšemu življenju na šoli tako dijakov kot tudi profesorjev. 

 

 

Simona Barabaš 
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI 

 

REDNO ZAPOSLENI  

IME IN PRIIMEK, 

strokovni naslov 
Naziv Uči predmete 

Razred- 

ništvo 

Druge obveznosti in 

dopolnjevanje 

Monika  ANDRENŠEK MUDRI  

univ. dipl. psihologinja 
 družboslovne predmete  

Srednja zdravstvena šola 

Celje 

Polona ARBAJTER OČKO  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  

od 18. 1. 2016– 23. 6. 2016 

nadomeščanje delavke na 

bolniškem dopustu 

Olga ARNUŠ  

univ. dipl. psihologinja 
svetovalka svetovalna delavka  

Gimnazija Celje – Center 

 

Simona BARABAŠ  

prof. angleščine in nemščine 
svetovalka tuje jezike: ang, nem 1. b 

Šolski center Celje; 

organizatorica šolske 

prehrane 

Urška BEVC 

prof. likovne umetnosti 
 umetnost  

  od 1. 9. 2015– 11. 12. 2015 

  nadomeščanje delavca na 

bolniškem dopustu 
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mag. Metka BOMBEK  

mag. znanosti s področja ekonomije 

in poslovnih ved 

mentorica ekonomske predmete 3. a    

Jasmina BORNŠEK  

prof. zgodovine in geografije 
svetovalka družboslovne predmete  

III. osnovna šola Celje; 

delo na projektih  

Janko CAFUTA  

univ. dipl. ekonomist 
svetovalec 

računalniške in ekonomske 

predmete 
    

mag. Savina ČETINA ŽURAJ  

mag. znanosti 
svetovalka družboslovne predmete  

Srednja zdravstvena šola 

Celje 

Alja DEČMAN STIŠOVIČ  

prof. športne vzgoje 
mentorica športna vzgoja  OŠ Primoža Trubarja Laško 

Blažka DOLINŠEK  

naravoslovno-matematični tehnik 
 laborantka   Šolski center Celje 

Terezija DREŠČEK 

prof. geografije in sociologije 
svetnica družboslovne predmete  

tajnica šolske maturitetne 

komisije za splošno maturo 

Manja FERME RAJTMAJER  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  strokovna sodelavka CUPS-a 

Katja FRAS BUDNA  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  3. b  

Marjana GAJŠEK  

prof. zgodovine in geografije 
svetnica družboslovne predmete 4. f  

Dora GLAVNIK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  izobraževanje odraslih 

Alenka GOLEŽ  

prof. slov. jezika. s knjiž. in 

srbohrvatskega in makedonskega 

jezika 

svetovalka slovenščino  Šolski center Rogaška Slatina 

Alenka GOTLIN POLAK  

prof. slovenščine in zgodovine 
svetovalka slovenščino 2. f  

Aleš HOFMAN  

prof. likovne vzgoje 
mentor umetnost  Šolski center Celje 

Vida HORVAT  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske in računalniške 

predmete 
PT  

Olga ISKRA  

diplomirana ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske 

predmete 
 Šolski center Celje 

Tatjana IVŠEK  

prof. nemškega in angleškega jezika 
svetovalka tuje jezike: nem, ang 2. a Šolski center Celje 
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Nada JERAŠA  

prof. telesne vzgoje 
svetnica športna vzgoja   

Maja JERIČ   

prof. umetnostne zgodovine in 

zgodovine 

mentorica 
družboslovne predmete, 

knjižničarka 
1. d 

koordinatorica – nadarjeni, 

dijaki, tajnica šolske komisije 

za zaključne izpite  

Mateja KAPITLER  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  vodja CUPS-a 

Jana KITANOVSKI  

univ. dipl. ekonomistka 
mentorica ekonomske predmete  

prenehanje delovnega 

razmerja 30. 9. 2015 

Blaž KNEP  

prof. matematike 
 matematiko 1. a Šolski center Celje 

Mojca KNEZ ŠKET  

univ. dipl. ing. računalništva 
svetovalka računalniške predmete  4. č  

Marija KOLENC  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske in računalniške 

predmete 
 

tajnica šolske maturitetne 

komisije za poklicno maturo 

Dagmar KONEC  

prof. sociologije in zgodovine 
svetovalka družboslovne predmete 2. b  

Polona KRAMER  

prof. nemščine in angleščine 
svetovalka tuje jezike: ang, nem  Šolski center Šentjur 

Karmen KRANJEC  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete 2. c  

Vlasta KRŠTINC-BUDNA  

prof. nemškega in angleškega jezika 
mentorica tuje jezike: ang, nem   

Marko KUBALE   

prof. matematike 
svetovalec matematiko in fiziko  Šolski center Rogaška Slatina 

Barbara KVAS OCVIRK  

dipl. ekonomistka in spec. 

menedžmenta v izobraževanju 

svetovalka ekonomske predmete  Šolski center Celje 

Irena LASNIK  

prof. slovenščine, 

univ. dipl. etnologinja 

svetovalka slovenščino 2. a PTI Šolski center Celje 

mag. Marjana LEVA BUKOVNIK 

magistrica znanosti s področja 

davčnega prava 

svetnica ekonomske predmete  

predavateljica na VSŠ,  

od 18. 1. 2016–20. 5. 2016 

dopolnjevanje na SŠ  

Majda LESJAK  

prof. slovenščine in pedagogike, 

magistrica bibl. 

svetovalka slovenščino, knjižničarka  
Srednja zdravstvena šola 

Celje, dopolnjuje na VSŠ 
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Andreja LESKOVAR   

prof. matematike 
svetnica matematiko  

prenehanje delovnega 

razmerja 8. 11. 2015 

Damjana LOVRENČIČ  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  organizatorica IND in OIV 

Mateja MAČEK  

univ. dipl. ekonomistka 
mentorica ekonomske predmete  

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem Celje 

Bernarda MARČETA  

univ. dipl. biologinja 
svetovalka   ravnateljica-direktorica 

Martina MARINŠEK 

diplomirana ekonomistka 
 ekonomske predmete  

od 1. 10.–24. 11. 2015 

nadomeščanje delavke na 

bolniškem dopustu 

mag. Helena MEŠNJAK  

magistrica znanosti 
svetnica družboslovne predmete 3. d  

Helena MUHA  

prof. slovenščine in pedagogike 
svetnica slovenščino  dopolnjevanje na VSŠ 

Irena NARAKS  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  

strokovna sodelavka CUPS-

a, dopolnjevanje na VSŠ 

Matejka OBREZ VERBIČ  

prof. angleščine in književnosti 
svetovalka   delo na projektih 

Alenka PAVLIN  

prof. angleščine,  

univ. dipl. etnologinja 

svetovalka tuje jezike: ang 2. e  

Peter PERŠIČ  

prof. telesne vzgoje 
svetovalec športno vzgojo  

prenehanje delovnega 

razmerja 31. 12. 2015 

Saši PEŠEC 

prof. angleškega in francoskega jezika 
svetovalec tuje jezike: ang 4. b  

Lidija PLEVČAK  

komercialistka 

 

mentorica organizatorica PUD  izobraževanje odraslih 

Melita PODGORŠEK  

prof. matematike in fizike 
mentorica matematiko in fiziko 4. c 

Srednja zdravstvena šola 

Celje 

 

Leon PODVRATNIK  

prof. telesne vzgoje 
svetovalec športno vzgojo   

Lilijana POVALEJ  

univ. dipl. ekonomistka 

 

mentorica 

ekonomske predmete in 

matematiko 
2. č 
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Darinka PRISLAN  

univ. dipl. ing. kem. teh. 
svetovalka naravoslovne predmete  

Srednja zdravstvena šola 

Celje 

 

Marija RAVNAK CAFUTA  

prof. matematike 
svetovalka matematiko MT  

Lidija REBEUŠEK  

prof. slovenskega jezika in knjiž. in 

angleškega jezika 

svetnica 
slovenščino, 

angleščino 
1. e I. gimnazija v Celju 

Srečko ROBEK  

univ. dipl. ing. elektrotehnike 
svetovalec računalniške predmete  1. c  

Sonja SALOBIR LINDSAY  

prof. angleškega jezika in knjiž. in 

nemškega jezika in knjiž. 

svetnica   delo na projektih 

Oskar SELČAN  

univ. dipl. ekonomist 
mentor 

ekonomske predmete in 

matematiko 
1. č  

Simona SEVER PUNČOH  

prof. nemščine 
svetovalka tuje jezike: nem  

pomočnica ravnateljice 

 

Mojca SENDELBAH 

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  

predavateljica na VSŠ,  

od 18. 1.– 11. 4. 2016 

dopolnjevanje na SŠ 

Nataša SLAPNIK  

prof. nemščine in angleščine 
svetovalka tuje jezike: ang, nem  III. osnovna šola Celje 

Marija SODIN  

prof. angleščine in predmetna 

učiteljica nemščine 

svetnica tuje jezike: ang, nem   

Danilo STARČEK  

kmet. inž. sadj.-vinograd. smeri, ing. 

kem. tehnologije, prof. kem. in 

biologije 

mentor naravoslovne predmete   

Nataša STRAŠEK  

univ. dipl. sociologinja in filozofinja 
mentorica 

družboslovne predmete, 

svetovalna delavka 
 

prenehanje delovnega 

razmerja 31. 10. 2015 

Suzana SUHOLEŽNIK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  

bolniška odsotnost do 31. 5. 

2016 

mag. Marjeta ŠELIH  

mag. znanosti s področja  

bibliotekarstva 

mentorica knjižničarka  Šolski center Šentjur 
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Lidija ŠOBER  

prof. angleškega jezika in nemškega 

jezika 

mentorica tuje jezike: ang, nem  
prenehanje delovnega 

razmerja 28. 10. 2015 

Tanja ŠTANTE BENČINA  

prof. sloven., univ. dipl. etnologinja in 

kult. antropologinja 

svetovalka slovenščino  Gimnazija Celje – Center 

Milan ŠUŠTERŠIČ  

univ. dipl. ekonomist 
 ekonomske predmete   

Andreja TANŠEK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete 1. a PTI  

Katja TERŠEK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske predmete, 

svetovalna delavka 
4. a 

koordinatorka – DSP, 

svetovalna delavka 

Petra TOMŠIČ  

mag. ekonomskih in poslovnih ved 
svetovalka 

ekonomske in  

pravne predmete 
 

predavateljica na VSŠ  

 

Tatjana TRUPEJ  

univ. dipl. inž. živilske teh. 
svetovalka 

naravoslovne 

predmete 
 

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem Celje 

Janez TURNŠEK 

univ. dipl. ekonomist 
svetnik ekonomske predmete  

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem Celje 

Polona TURNŠEK  

prof. biologije 
svetovalka naravoslovne predmete  

Srednja zdravstvena šola 

Celje 

Tjaša VEBER STAJNKO  

prof. slovenskega jezika,  

univ. dipl. bibliotekarka 

svetnica slovenščino  
Srednja zdravstvena šola 

Celje 

Katja VIDMAR LAZAR  

prof. športne vzgoje 
svetovalka športno vzgojo  Osnovna šola Prebold 

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ  

prof. slovenščine in sociologije 
svetovalka slovenščino 3. e  

Marija VODUŠEK  

prof. zgodovine in geografije 
svetovalka družboslovne predmete  Šolski center Šentjur 

Mateja VOLK   

prof. športne vzgoje 
svetovalka športno vzgojo 4. g  

Simona ŽLOF  

univ. dipl. inž. živil. teh. 
mentorica naravoslovne predmete 3. č Šolski center Celje 
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI 

Ime in priimek Naziv delovnega mesta  

Stanislava HLEDE pisarniška referentka CUPS  

Tatjana HOČEVAR računovodkinja  

Marija KNAFELC čistilka  

Ivan KOLENKO vzdrževalec računalniške tehnologije 
prenehanje delovnega razmerja 

30. 12. 2015 

Ksenja KAMENŠEK spremljevalka gibalno oviranega otroka 
od 8. 1. 2016 nadomeščanje 

delavke na porodniškem 
dopustu 

Igor KRIŽNIK hišnik zaposlen za polovični delovni čas 

Vinko LESJAK hišnik  

Ivan LOJEN vzdrževalec računalniške tehnologije  

Simona MIRNIK spremljevalka gibalno oviranega otroka 
prenehanje delovnega razmerja 

31. 8. 2016 

Stana OSTOJIĆ čistilka  

Petra ŠKOFLIĆ računovodkinja  

Katja ŠLOGAR spremljevalka gibalno oviranega otroka porodniški dopust 

Bojana VAJDE čistilka  

Andreja VREČER poslovna sekretarka  

Vahide ZHUJANI čistilka  

 

  



13 

 

  



14 

ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH 

SLOVENŠČINA IN UMETNOST 

Vodja: Alenka GOTLIN POLAK 

Člani: Alenka GOLEŽ, Irena LASNIK, Majda LESJAK, Helena MUHA, mag. Marjeta ŠELIH, Tanja ŠTANTE 

BENČINA, Tjaša VEBER STAJNKO, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ 
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MATEMATIKA 

Vodja: Blaž KNEP 

Člani: Marko KUBALE, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ, Marija RAVNAK CAFUTA, Oskar SELČAN 
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TUJI JEZIKI 

Vodja: Lidija REBEUŠEK 

Člani: Simona BARABAŠ, Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Vlasta KRŠTINC-BUDNA, Mateja OBREZ VERBIČ, 

Alenka PAVLIN, Saši PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša SLAPNIK, Marija SODIN 
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DRUŽBOSLOVJE 

Vodja: Marjana GAJŠEK 

Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, Jasmina BORNŠEK, mag. Savina ČETINA ŽURAJ, Terezija 

DREŠČEK, Maja JERIČ, Dagmar KONEC, mag. Helena MEŠNJAK, Nataša STRAŠEK, Marija VODUŠEK 
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NARAVOSLOVJE 

Vodja: Simona ŽLOF 

Člani: Blažka DOLINŠEK, Darinka PRISLAN, Danilo STARČEK, Tatjana TRUPEJ, Polona TURNŠEK 
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EKONOMIJA  

Vodja: Irena NARAKS 

Člani: Polona ARBAJTER OČKO, mag. Metka BOMBEK, Manja FERME RAJTMAJER, Katja FRAS BUDNA, Dora 

GLAVNIK, Vida HORVAT, Olga ISKRA, Mateja KAPITLER, Karmen KRANJEC, Barbara KVAS OCVIRK, Damjana 

LOVRENČIČ, Mateja MAČEK, Suzana SUHOLEŽNIK, Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Petra 

TOMŠIČ, Janez TURNŠEK 
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INFORMATIKA  

Vodja: Vida HORVAT 

Člani: Janko CAFUTA, Mojca KNEZ ŠKET, Marija KOLENC, Srečko ROBEK 

 

  



21 

ŠPORTNA VZGOJA 

Vodja: Mateja VOLK 

Člani: Alja DEČMAN STIŠOVIČ, Nada JERAŠA, Leon PODVRATNIK, Katja VIDMAR LAZAR 
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE 

Avgust  

17. 8. 2015 Konferenca pred avgustovskim izpitnim rokom 

17.–21. 8. Avgustovski izpitni rok  

20. 8. Konferenca in razdelitev spričeval za zaključne letnike 

21. 8. Konferenca in razdelitev spričeval za nezaključne letnike 

31. 8. Uvodna konferenca 

  

1. 9. Začetek novega šolskega leta  

2. 9.–31. 12. PUD za 3. č in 3. d 

7. 9. Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval 

8. 9.  Ogled Mednarodnega obrtnega sejma 

8. 9.–10. 9. Izredni izpitni rok  

10. 9. Konferenca po izrednem izpitnem roku 

14. 9. Področno tekmovanje v rokometu za dijakinje 

15. 9. Konferenca učiteljskega zbora 

Roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik 

16. 9. Rezultati splošne mature 

17. 9. Roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik 

22. 9. Uvodni sestanek ruskega krožka 

Četrtfinale v odbojki na mivki 

23. 9.  Področno ekipno srednješolsko tekmovanje v atletiki 

24. 9. Predstavitev šole – Tržnica generacij v MCC 

25. 9. Ekipno področno prvenstvo v atletiki za srednje šole 

Polfinale državnega prvenstva v odbojki na mivki 

26. 9.  Evropski dan jezikov 

28. 9. Uvodni sestanek krožka Finančno opismenjevanje mladih 

30. 9. Športni dan – atletika  

Oktober  

2. 10. Podelitev nemških jezikovnih diplom 1. stopnje 
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6. 10.  Sestanek Sveta zavoda 

7. 10. Sestanek francoskega krožka  

8. 10. Začetek delovanja ruskega krožka 

9. 10. Prireditev 3-KONS 

Regijsko tekmovanje Evropa v šoli na Gimnaziji Celje – Center 

10. 10. Svetovni dan duševnega zdravja 

10.– 17. 10. Projekt Erasmus+ KA2 (Get on your bikes, Europe's back in business), obisk 

Romunije – Caunic 

11.– 31. 10. Praktično usposabljanje skupine dijakov v Združenem kraljestvu – 

Portsmouth (Erasmus+ KA1)  

12.–23. 10. PUD za 3. a in 3. b 

14. 10.  Področno tekmovanje v rokometu za dijakinje 

15. 10. Seminar za učitelje – mentorje učnih podjetij 

Obisk sedmošolcev –  izdelava mazila 

Predstavitev Ekonomske šole Celje na I. OŠ Celje – delavnica za nadarjene 

16. 10. Svetovni dan hrane  

Seminar za učitelje – mentorje učnih podjetij 

Sestanek bralnega krožka 

20. 10.  Konferenca učiteljskega zbora 

Predavanje o raku dojk 

22. 10. RACIO d. o. o. – predavanje za 4. letnik EG pri predmetu podjetništvo 

(kariera, zaposlitveni razgovor) 

Trening odbojke 

23. 10. Avdicija za talentirane dijake na področju kulture 

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Podčetrtek 

26.– 30. 10. Jesenske počitnice 

November  

2. 11. Začetek šahovskega krožka 

3. 11. Inštitut VIR – predavanje Medvrstniško nasilje za 1. c 

5. 11. Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vojnik 

Predtekmovanja področnega prvenstva iz odbojke za dijakinje 
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Državno srednješolsko prvenstvo v judu 

6. 11. IND: Zdravniški pregled za 1. a 

9. 11. Obisk NEK Krško za dijake 1. c in 2. c 

Predtekmovanje področnega prvenstva iz odbojke za dijake 

10. 11. Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Žalec in OŠ Štore 

11. 11. IND in OIV 

12. 11. IND in OIV 

13. 11. IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. d 

17. 11. Konferenca učiteljskega zbora 

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hruševec (vse OŠ občine Šentjur) 

18. 11. IND: zobozdravstveni pregled za 3. b 

19. 11. IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. c 

Predtekmovanje področnega prvenstva iz košarke za dijake 

20. 11. Dan slovenske hrane 

Motivacijsko predavanje za zaključne letnike 

Predavanje o ekonomiji za življenje 

24. 11. Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje 

IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. č 

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vransko 

25. 11. Finale področnega prvenstva v košarki za dijake  

26. 11. Dan odprtih vrat – slovenska podjetja (poklici) 

Finale področnega prvenstva v košarki za dijakinje v Slovenskih Konjicah 

Otvoritev vseslovenske srednješolske fotografske razstave Svitaj  z nami! v 

organizaciji Ekonomske šole Celje in Društva fotografov SVIT 

IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. e 

December 
 

1. 12. Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Sevnica in na IV. OŠ Celje 

Dan boja proti AIDS-u  

2. 12. IND: zobozdravstveni pregled za 1. b 

Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. d 

Nemška jezikovna diploma (DSD 2) – pisni izpit 
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4. 12. Srečanje z upokojenci 

8. 12. Nemška jezikovna diploma DSD 2 – ustni izpit 

9. 12. Šolsko Cankarjevo tekmovanje 

IND: zobozdravstveni pregled za 1. c 

11. 12. Fotografiranje razredov 

14. 12. Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. č 

15. 12. Strokovna ekskurzija v Ljubljano za 4. č, 2. a PTI 

Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. b 

Ogled muzikala DIASPORA v Velenju 

Obisk predstavnika Sintala – predstavitev dela varnostnika za 1. c 

16. 12. IND: zobozdravstveni pregled za 1. č 

IND: sistematski zdravniški pregled za 3. a 

Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. a 

17. 12. Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. c 

18. 12. IND: Sistematski zdravstveni pregled za 1. č 

Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice za 1. e 

21. 12. Šolsko prvenstvo – finale v odbojki za dijake in dijakinje 

22. 12. Novoletni bazar in obisk otrok iz vrtca Danielov levček 

Konferenca učiteljskega zbora 

23. 12. Novoletno kosilo za zaposlene 

Spoznajmo narodnozabavno glasbo – 4. IE za dijake 4. č 

Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti 

24. 12. IND: ogled filmske predstave 

25. 12.–2. 1. Božično-novoletne počitnice  

Januar 
 

5. 1. IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. b 

7. 1. IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. e 

IND: metode učenja za 1. b 

Šolsko tekmovanje iz nemščine 

8. 1. IND: metode učenja za 1. c 

10. 1. Področno srednješolsko prvenstvo iz lokostrelstva (sestavljeni lok) 



26 

13. 1. Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frankolovo 

15. 1. Konec 1. ocenjevalnega obdobja 

18. 1. IND: ogled gledališke predstave Nostalgična komedija v SLG Celje za dijake 1. 

letnika 

Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijake in dijakinje v Mariboru 

18. 1.–4. 3. PUD za 2. č 

19. 1. Ocenjevalna konferenca ob 1. ocenjevalnem obdobju  

Roditeljski sestanki 

IND: ogled gledališke predstave Nostalgična komedija v SLG Celje za dijake 3. in 4. 

letnika in PTI 

20. 1. Šolsko tekmovanje iz  zgodovine 

Predstavitev fakultete za logistiko za dijake 3. in 4. letnika ET, EG in PTI 

21. 1. Področno Cankarjevo tekmovanje 

Objava članka o Ekonomski šoli Celje v Novem tedniku 

22. 1. Sejem Informativa  v Ljubljani za 4. c in 4. č  

IND: metode učenja za 1. a 

23. 1.  Snemanje predstavitvenega filma o Ekonomski šoli Celje 

26. 1. Streljanje z zračno pištolo – področno prvenstvo za dijakinje v Velenju 

27. 1. IND: zobozdravstveni pregled za 1. d 

IND: metode učenja za 1. č 

28. 1. Šolska predstavitev in tekmovanje učnih podjetij 

29. 1. Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frana Roša 

Korespondenčna seja Sveta zavoda 

30. 1. Predstavitev šole v Planetu TUŠ na Festivalu šol 

Februar 
 

1.2.–4. 2. Zimski rok poklicne mature 

1. 2. Predtekmovanje in finale področnega prvenstva za dijakinje 

2. 2. Fotografiranje razredov – 3. č, 3. d, 2. a PTI 

3. 2. IND: zobozdravstveni pregled 3. e 

IND: sistematski zdravstveni pregled 3. c 

4. 2. Šolsko tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole  
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Sestanek Sveta zavoda 

5. 2. Maturantski ples  

9. 2.–11. 2. Zimski rok ZI 

9. 2. Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu 

11. 2. IND: zobozdravstveni pregled 3. d 

Državno tekmovanje iz nemščine na Gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru 

12. –13.2. Informativni dan 

13. 2. Finale srednješolskega prvenstva v lokostrelstvu 

16. 2.  Konferenca učiteljskega zbora 

17. 2. OIV: ogled gledališke predstave Nostalgična komedija za 3. in 4. letnik ET in EG 

18. 2. Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije 

21. 2.–12. 3. Praktično usposabljanje skupine dijakov v Nemčiji – Leipzig (Erasmus+ KA1) 

Španija – Tenerife (Erasmus+ KA1) 

Združeno kraljestvo – Derry (Erasmus+ KA1) 

22.–26. 2.  Zimske počitnice 

29. 2.–11. 3. PUD za 2. A in 2. B 

28. 2.  Predtekmovanje področnega prvenstva za dijake v nogometu 

29. 2. Sestanek Sveta zavoda 

Marec 
 

1.–4. 3. Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov programov ET in EG 

7. 3. OIV: ogled gledališke predstave Sleparja v krilu za dijake 1. in 2. letnika ET,  

GIM, TV 

7. 3.–22. 4. PUD za 2. e 

9. 3. Državno tekmovanje EKOKVIZ na Gimnaziji Celje – Center 

Organizacija in ogled Mednarodnega sejma učnih podjetij  

IND: zobozdravstveni pregled za 3. č 

Nemška jezikovna diploma – pisni izpit 

10. 3. Šolsko tekmovanje v znanju poslovne matematike 

11.–13. 3. Predstavitev šole na sejmu ALTERMED (učno podjetje Vitasan) 

14. 3. Državno prvenstvo srednjih šol v streljanju z zračno puško 

15. 3. Konferenca učiteljskega zbora 
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16. 3. IND: zobozdravstveni pregled za 3. d 

Šolsko tekmovanje iz angleščine – Poliglot 

17. 3. Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru  

Zimski športni dan 

18. 3. Dan šole 

23. 3. OIV: ogled gledališke predstave Sleparja v krilu v SLG Celje za dijake  

2. a in 2. b 

24. 3. Šolsko tekmovanje iz računovodstva 

17. državno tekmovanje iz znanja ekonomije v Mariboru 

Nemška jezikovna diploma – ustni izpit 

Zaključna prireditev »Lončki in korita, da bo gredica bolj barvita«  

PISA testiranje 

April  

2. 4. Državno tekmovanje POLIGLOT 3 – tekmovanje iz angleškega jezika za triletne 

programe 

Državno tekmovanje iz poslovne matematike 

Državno tekmovanje iz zgodovine  

4. 4. IND: Gledališka predstava Izgubljene ljubezni v SLG Celje za dijake 3. In 4. Letnika 

ter 1. in 2. letnika PTI 

4. 4.–8. 4. Projekt Erasmus+  KA2 (Get on your bikes, Europe's back in business); obisk 

Hrvaške – Bodekovčina 

4. 4.–15. 4. PUD za PT 

6. 4. Srečanje z umetnikom – prireditev  s Tadejem Tošem 

Ekonomijada – srečanje ekonomskih, trgovskih in administrativnih šol v Kamniku 

Nogomet – četrtfinale državnega prvenstva za dijakinje 

7. 4. 18. državno tekmovanje v znanju računovodstva  

8. 4. Predavanje Služba, kaj je to? (predstavitev Študentskega servisa ter Kariernega 

centra) 

8.–9. 4. Ekskurzija na Dunaj in v Bratislavo 

9. 4. 11. državno tekmovanje POLIGLOT v angleščini za dijake 3. Letnika ET in 2. Letnika 

PTI 
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Prvenstvo v lokostrelstvu 

14. 4. Državno tekmovanje v tehniki prodaje za program trgovec – 3. Č 

Lokostrelstvo – področno tekmovanje v lokostrelstvu 

19. 4. Konferenca učiteljskega zbora 

20. 4. Glasbeno-družabna prireditev v Glasbeni šoli Celje v sklopu projekta Evropska vas 

20.–23. 4.  Ekskurzija na Poljsko 

21. 4. Sedmošolci na Ekonomski šoli Celje – Delavnica za učence OŠ Frana Kranjca 

Državno prvenstvo v krosu za osnovne in srednje šole v Mariboru 

22. 4. Videokonferenca ob dnevu Zemlje z vrstniki iz Del Valle School iz Texasa v ZDA – 

tema: obnovljivi viri energije, 3. a in 2. č 

Korespondenčna seja Sveta zavoda 

23.–26. 4. Ekskurzija na Irsko 

25. 4.–26. 4. IND in OIV : ekskurziji v Ljubljano in Velenje 

                     obisk Zgodovinskega arhiva Celje 

                     ogled filma Planet samskih v Metropolu Celje   

                     predavanje o cestnoprometnih predpisih  

27. 4.–2. 5. Prvomajske počitnice 

Maj 
 

4. 5. SM – slovenščina (esej) 

S kolesom od Rogaške Slatine do Podčetrtka – 4. IE za dijake 4. č 

9. 5.–20. 5. PUD za 1. a PTI 

10. 5. Ekskurzija v Pivko in Piran za 1. a, 3. č in 3. d 
Področno prvenstvo srednjih šol v atletiki 

11. 5. Ekskurzija v Velenje – ogled tovarne Gorenje za 3. e 

16. 5.–20. 5. Teden vseživljenjskega učenja 

17. 5. Predavanje o drogah za učiteljski zbor – Policijska postaja Celje 

18. 5. Potopisno predavanje – Pozabljeni svet Sokotre 

Finale državnega prvenstva (posamično) v atletiki 

IND: zobozdravstveno predavanje za 3. č in 3. d 

19. 5. Finančna pismenost – tekmovanje iz finančne pismenosti na Ekonomski fakulteti v 

Ljubljani 
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Področno prvenstvo v odbojki na mivki za dijakinje 

IND: metode učenja za 1. d 

20. 5. Predaja ključa 

Fotografiranje kolektiva 

Ocenjevalna konferenca za zaključne razrede 

21. 5. Finale srednješolskega prvenstva v lokostrelstvu 

23.–28. 5. Projekt Erasmus+  KA2 (Get on your bikes, Europe's back in business), obisk Italije 

–Teramo 

23. 5. Razdelitev spričeval zaključnim letnikom 

Področno prvenstvo v odbojki na mivki za dijake  
Predmetni izpit za izboljšanje ocene za zaključne letnike 

28. 5. SM in PM – angleščina 

30. 5. SM in PM – slovenščina 

IND: preživetje v naravi 

31. 5.  SM – sociologija, geografija 

Junij 
 

1.–3. 6. Popravni in dopolnilni izpiti za 3. č in 3. d 

2. 6. SM – ekonomija 
Ekskurzija v Pivko in Luko Koper za 3. a in 3. b 

4. 6. SM in PM – matematika 

6. 6. SM in PM – nemščina 

6. 6.–10. 6. Spomladanski rok ZI 

7. 6. SM – geografija 

8. 6. PM – 2. predmet (gospodarstvo) 
IND: preživetje v naravi 

14. 6. Strokovna ekskurzija ruskega krožka v Ruski center Maribor 

15. 6.– 22. 6. Ustni izpiti SM, PM in 4. predmet 

16. 6. Seznanitev dijakov z uspehom na ZI in podelitev spričeval ZI 

23. 6. Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike 

24. 6. Proslava ob dnevu državnosti  

Zadnji dan pouka in razdelitev spričeval nezaključnim letnikom 
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Lilijana Povalej in Karmen Kranjec 

 

  

30. 6.–4. 7. Popravni izpiti 

Julij 
 

4. 7. Konferenca po junijskem izpitnem roku 

4. 7. Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval  

11. 7. Podelitev maturitetnih spričeval SM 

Avgust  

16. 8. Začetek jesenskega izpitnega roka 

24. 8. SM in PM – slovenščina  

24. 8.–2. 9. SM in PM – ustni izpiti in 4. predmet 

25. 8. SM in PM – matematika 

26. 8.– 30. 8. Splošna matura – tuji jeziki in izbirni predmeti 

31. 8. Poklicna matura – 2. predmet (pisni izpit) 

September  

8. 9. Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval 

16. 9. Podelitev maturitetnih spričeval SM 
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ORGANIZACIJA POUKA 

DELO ŠOLE  

Pouk je v šolskem letu 2015/16 prvič potekal samo na eni lokaciji – to je na lokaciji Kosovelova ulica. Izvajal 

se je v dopoldanski izmeni.  

V 1. ocenjevalnem obdobju je pouk skupno obiskovalo 25 oddelkov, v 2. ocenjevalnem obdobju, ko so se s 

praktičnega usposabljanja z delom vrnili 3. letniki programa trgovec in administrator, pa 27 oddelkov.  

Vpis v šolsko leto 2015/2016 je bil naslednji: 

Program 1. l. 2. l. 3. l. 4. l. 5. l. Skupaj 

ekonomska gimnazija 25 28 19 39  111 

ekonomski tehnik 43 49 63 75  230 

ekonomski tehnik PTI    30 31 61 

tehnik varovanja 16 24    40 

trgovec 33 35 22   90 

administrator 11 16 14   41 

maturitetni tečaj     36 36 

poklicni tečaj      34 34 

Skupaj 128 152 118 144 101 643 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo uporabljali elektronski dnevnik in redovalnico. Kljub temu si v teh 

modernih časih še vedno prizadevamo, da bi ostal osebni stik staršev in učiteljev na govorilnih urah. Skupne 

popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani učiteljskega 

zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.30 in 17.30. uro. Prav tako smo bili učitelji staršem na voljo 

enkrat tedensko v dopoldanskem času.  

V šolskem letu 2015/2016 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka, in sicer prvega na 

začetku šolskega leta v septembru, na drugem roditeljskem sestanku, ki je potekal v januarju, pa so 

razredniki starše seznanili z rezultati 1. ocenjevalnega obdobja.          

Simona Sever Punčoh 
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 

Svetovalno delo za dijake sva v okviru svetovalne službe izvajali po etičnih načelih zaupanja, prostovoljnosti 

in dobrobiti za dijaka. V okviru pogovornih ur sva dijakom in njihovim staršem nudili pomoč pri reševanju 

osebnih, učnih, vedenjskih in socialno-ekonomskih stisk. 

Kot skupinsko obliko dela z dijaki sva v vseh razredih prvega letnika izvedli delavnico Učenje učenja. Za dijake 

zaključnih letnikov sva koordinirali izvedbo projekta Dijaške organizacije Slovenije »Služba, kaj je to« in 

predavanje Študentske organizacije Ljubljana. 

Kot šolski svetovalni delavki sva izvajali aktivnosti v zvezi z vpisom in sprejemom novincev v 1. letnik vseh 

izobraževalnih programov in oblikovanjem oddelkov novincev ter ostalih letnikov. Izvedli sva vse aktivnosti 

vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik, in poklicnega ter 

maturitetnega tečaja. 

Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sva v okviru poklicne orientacije izvedli informativna predavanja in 

številne individualne razgovore glede poklicne in študijske poti ter jim nudili svetovanje v postopku prijav za 

nadaljnje izobraževanje. Koordinirali sva predstavitev številnih študijskih programov posameznih univerz in 

samostojnih visokošolskih organizacij. 

V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju oziroma 

preusmerjanju dijakov in sodelovali pri organizaciji ter izvedbi promocije naše šole na nekaterih osnovnih 

šolah. 

Izvedli sva raziskavo PISA. Sodelovali sva v projektu Centra za psihodiagnostična sredstva pri izdelavi 

slovenske oblike vprašalnikov o prilagoditvenem vedenju. Koordinirali sva predstavitev o izobraževanju in 

zaposlovanju, ki jo je izvedel Karierni center. Sodelovali sva z zunanjimi institucijami, se udeleževali 

strokovnih aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol, sodelovali z učiteljskim zborom in vodstvom šole. 

Olga Arnuš in Katja Teršek 
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 

Na šoli smo ob začetku šolskega leta evidentirali 13 nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili tudi intervjuje. 

Individualiziran program smo na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev pripravili za 7 dijakov. 

Nadarjeni so sodelovali v mnogih dejavnostih šole, kot so krožki, bralne značke, šolski radio, različni 

ekoprojekti ter na kulturnih in drugih prireditvah – novoletni bazar, likovne razstave, Evropska vas. Udeležili 

so se tudi športnih tekmovanj, ostalih šolskih in državnih tekmovanj, literarnih natečajev za najboljši haiku, 

Zeleno pero itd. 

Skozi celotno šolsko leto so nadarjeni dijaki sodelovali tudi s svojimi učitelji – mentorji, ki so jim pripravljali 

dodatne in poglobljene vsebine v skladu s področji njihove nadarjenosti bodisi na likovnem, literarnem ali 

telesno-gibalnem področju.  

Maja Jerič 
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

Tudi v šolskem letu 2015/2016 smo izvedli obvezne in proste izbirne vsebine in interesne dejavnosti v 

skladu z letnim delovnim načrtom, in sicer: 

 

 kulturne dejavnosti (gledališke predstave, filmi, srečanje z znanim umetnikom, obisk knjižnice in 

zgodovinskega arhiva), 

 športne dejavnosti,  

 vsebine, povezane s stroko (projektno delo, poslovna komunikacija, podjetništvo),  

 skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja, 

 likovne delavnice, 

 obiski podjetij (Pivovarna, Vivapen, Dinos, Gorenje, Ocean Orchids v Dobrovniku), 

 strokovne ekskurzije v Avstrijo, na Poljsko in na Irsko, v Ljubljano, na Kras, v Velenje, 

 metode učenja, 

 mladostništvo, 

 davčno opismenjevanje mladih v okviru projekta Finančne uprave Republike Slovenije, 

 in še vrsto drugih aktivnosti. 

 

Na Območni obrtni zbornici Celje so se dijaki udeležili različnih delavnic na temo podjetništva. V programu 

tehnik varovanja smo v sodelovanju s Slovensko vojsko izvedli aktivnosti na temo preživetje v naravi. Dijaki 

so se preizkusili v orientaciji, obiskali gasilsko enoto v Celju in se seznanili z nudenjem prve pomoči. Dijakom 

smo omogočili tudi opravljanje tečaja in izpita iz cestnoprometnih predpisov, saj smo, v sodelovanju s Šolo 

varne vožnje Krajnc, organizirali tečaj. 

 

Izbor različnih vsebin je bil pester, tako da je lahko vsak dijak našel nekaj zase in si s tem pridobil dodatna 

uporabna znanja. 

 

Damjana Lovrenčič 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

Šolska knjižnica je del vzgojno-izobraževalnega procesa na Ekonomski šoli Celje. Poslovanje knjižnice določa 

knjižnični red. Knjižnično gradivo, katerega izposoja je brezplačna, je namenjeno dijakom, študentom, 

profesorjem, predavateljem in zaposlenim ter udeležencem izobraževanja odraslih. 

V tem šolskem letu smo preselili knjižnico iz lokacije Vodnikova na lokacijo Kosovelova ulica. Pri tem je bilo 

potrebno veliko gradiva izločiti in odpisati in na novo postaviti knjižnično gradivo. Najprej smo preselili 

knjižnične police. Kar nekaj gradiva smo ob pomoči dijakov prenesli na Kosovelovo, še vedno pa je del zbirke 

na Vodnikovi. Del zbirke je bilo potrebno izločiti, saj je nemogoče v prostor knjižnice postaviti zbirki z obeh 

lokacij. Izločeno gradivo lahko razdelimo na uničeno, ki smo ga izločili in odpisali, in na del, ki ga predstavljajo 

dvojnice. Ta del gradiva smo izločili, naslednja faza je odpis. Po tem ga bomo podarili učencem III. osnovne 

šole Celje in Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.  

Celoten proces izločanja in odpisa gradiva zahtevata veliko časa in strokovnega znanja, saj je potrebno 

upoštevati vse normativne predpise s področja knjižničarstva. Kar nekaj dela na področju urejanja enotne 

knjižnične zbirke bo potrebno opraviti v času poletnih počitnic. Ekonomska šola Celje bo imela z naslednjim 

šolskim letom knjižnično zbirko zbrano na enem mestu, zato bo lažje dostopna dijakom, profesorjem, 

predavateljem in ostalim uporabnikom. Knjižnično gradivo je in bo urejeno po sistemu UDK v prostem 

pristopu. 

Letos je novost, da so si vsi srednješolci učbenike iz učbeniškega sklada izposojali v sistemu COBISS. Tudi v 

tem šolskem letu smo nadaljevali z medknjižnično izposojo z Osrednjo knjižnico Celje in ostalimi knjižnicami 

v Sloveniji. Šolsko knjižnico smo decembra 2015 obogatili z nakupom sodobnih kvalitetnih del mladinskega 

leposlovja domačih in tujih sodobnih ustvarjalcev.  

V šolskem letu 2015/2016 je knjižničarka mag. Marjeta Šelih v okviru obveznih izbirnih vsebin izvedla 

knjižnično-informacijska znanja za dijake prvega letnika. Seznanila jih je s postavitvijo gradiva v knjižnici 

Ekonomske šole Celje, načinom iskanja gradiva po sistemu COBISS in pravilnim navajanjem literature v pisnih 

izdelkih. Oglasno desko pred knjižnico so krasila različna obvestila in tematske razstave. 
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V tem šolskem letu je uspešno deloval  bralni krožek, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak. Osnovna cilja 

sta bila razvijati motivacijo za branje mladinskega leposlovja in spodbujati ustvarjalnost. Dijaki bralnega 

krožka so se predstavili na informativnih dnevih in sodelovali v aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja. 

Svet knjižnice je bil poln življenja, povezan z različnimi oblikami umetniškega ustvarjanja.  

Knjižničarki Majda Lesjak in Maja Jerič sta sodelovali v projektu 3-Kons. Profesorici sta pripravili literarno 

delavnico. Dijaki so spoznavali osnove likovne pesmi (carmina figurata), sami so napisali likovno pesem in 

pripravili razstavo. Nad svojim delom so bili navdušeni. Tudi letos smo sodelovali v nacionalnem projektu 

Rastem s knjigo.  

Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, nudi študentom konzultacije pri izdelavi diplomske naloge 

in opravlja tehnične preglede diplom. Skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na zgoščenkah in v tiskani 

obliki. Prav tako skrbi za vodenje bibliografij predavateljic in predavateljev v sodelovanju z Osrednjo knjižnico 

Celje ter ureja kroniko Višje strokovne šole. V oktobru 2015 je izšla publikacija 15 ustvarjalnih let Višje 

strokovne šole: 2000–2015, ki kronološko riše petnajst let življenja višje šole v besedi in sliki. Zbornik so 

uredili mag. Bojan Sešel, Tatjana Kosi, Marjeta Nosan in knjižničarka Majda Lesjak, ki je zbornik tudi jezikovno 

pregledala.  

Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, aktivno 

pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot ter 

razvijanje bralne in informacijske pismenosti. Da bi bila v svojih prizadevanjih uspešna, mora poskrbeti za 

dobro izbrano in številčno ustrezno gradivo še v prihodnje. 

Knjižničarki Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih sta v tem šolskem letu skrbeli tudi za strokovno urejeno 

zbirko knjižničnega gradiva. 

mag. Marjeta Šelih in Majda Lesjak 
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ŠOLSKA PREHRANA 

Tudi v tem šolskem letu je za kakovostno in zdravo šolsko prehrano poskrbela Srednja šola za gostinstvo in 

turizem Celje. 

 

Šolska malica je subvencionirana, kot je bilo določeno s 1. februarjem 2013, ko so bile uvedene tri kategorije 

subvencioniranja šolske malice (100 %, 70 %, 40 %), kar pomeni, da imajo na osnovi tega dijaki malico 

brezplačno ali doplačajo za obrok 0,73 € oziroma 1,45 €. Dijaki se naročajo na obroke in jih prejemajo na 

enak način kot prejšnja leta, kar pomeni vsak dan posebej za naslednji dan s pomočjo elektronskega čitalca. 

Če naročenega obroka ne prevzamejo ali ga pravočasno ne odjavijo, morajo poravnati celotni znesek obroka 

(2,42 €). V tem primeru domov dobijo položnico. 

 

Dijaki imajo dnevno na voljo tri različne obroke (mesnega, brezmesnega in sadje, zelenjavo ali sendvič). Poleg 

tople malice šolska jedilnica ponuja tudi druge prehrambene artikle. Razredi imajo glavni odmor razdeljen v 

dve skupini, kar popolnoma zadošča, da se dijaki primerno najedo, če to seveda želijo. Jedilnico redno in zelo 

radi obiskujejo, s prehrano so zadovoljni, tako s kakovostjo kot količino. Menim, da smo skupaj poskrbeli za 

zadostno in ustrezno ponudbo. 

 

Simona Barabaš 
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ŠOLSKI SKLAD 

Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev. S tem se 

zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše, kakovostnejše znanje. Šolski sklad pridobiva sredstva iz 

donacij, prispevkov staršev in drugih virov.  

V letu 2015 so se sredstva ŠS porabila za: 

 sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah, 

 kulturno prireditev ob dnevu knjige, 

 Letopis 2014/15, 

 vstopnice za ogled obrtnega sejma in ogled kino predstave, 

 material za projekte, informativni dan, razstave, 

 nakup e-tablic Apple. 

Plan porabe sredstev ŠS za leto 2016: 

 Letopis 2015/16, 

 sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah, 

 podelitev spričeval, 

 kulturna prireditev ob dnevu knjige, 

 sejemske prireditve in ogled kino predstave ob koncu leta, 

 sofinanciranje projektov in predavanj za dijake, 

 pomoč socialno ogroženim dijakom. 

Starši prispevajo v ŠS prostovoljno, in sicer dvakrat letno po 10 evrov. 

Člani UO ŠS so: Dejan Kokalj – predstavnik staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Vlasta Krštinc-Budna, Marija 

Sodin – predstavniki zaposlenih, Lea Tržan in Alja Kelhar – predstavnici dijakov. 

Marija Sodin 
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PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO  

V letošnjem šolskem letu se je na maturo pripravljalo 75 kandidatov, 39 kandidatov iz rednega programa 

ekonomska gimnazija in 36 kandidatov iz maturitetnega tečaja. 

Poleg slovenščine, matematike in tujega jezika, ki so obvezni predmeti na maturi, opravljajo dijaki maturo 

še iz dveh, lahko tudi treh izbirnih predmetov. Izbirni predmeti v letošnjem šolskem letu so naslednji: 

ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, biologija, kemija, umetnostna zgodovina in likovna 

teorija. 

Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati in kandidatke opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po enakih 

postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili. Z opravljeno splošno maturo si kandidati in 

kandidatke pridobijo srednjo izobrazbo in izkažejo splošno usposobljenost za kateri koli univerzitetni študij. 

 

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 

 

Prijavljenih kandidatov je 113. 

PREDMET OSNOVNA RAVEN VIŠJA RAVEN SKUPAJ 

SLOVENŠČINA   65 

MATEMATIKA 70 1 71 

ANGLEŠČINA 55 9 64 

NEMŠČINA 11 0 11 

EKONOMIJA   56 

ZGODOVINA   17 

GEOGRAFIJA   31 

SOCIOLOGIJA   24 

PSIHOLOGIJA   25 

BIOLOGIJA   1 

KEMIJA   2 

UMETNOSTNA 

ZGODOVINA 

  1 

LIKOVNA TEORIJA   1 

K maturi je prijavljenih:  
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 39 dijakov ekonomske gimnazije, 

 12 dijakov maturitetnega tečaja, 

 38 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodaten izpit na splošni maturi, 

 12 občanov, 

 12  kandidatov, ki imajo popravne izpite. 

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi, prihajajo iz naslednjih šol: 

 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, 

 Srednja zdravstvena šola Celje, 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 

 Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti. 

 

REZULTATI MATURE 2015 – EKONOMSKA GIMNAZIJA  (junijski in septembrski rok) 

RAZRED 
ŠTEVILO DIJAKOV 

V RAZREDU 

OPRAVLJALI 

MATURO 

MATURO 

OPRAVILI 

MATURE NISO 

OPRAVILI 

4. D 15 15 10 5 

4. E 24 24 15 9 

SKUPAJ 39 39 25 14 

 

Maturo opravljalo:   39 dijakov 

Maturo opravilo:      25 dijakov ali 64,1 %. 

REZULTATI MATURE 2015 – MATURITETNI  TEČAJ (junijski in septembrski rok) 

RAZRED 
ŠTEVILO 
DIJAKOV 

V RAZREDU 

OPRAVLJALI 
MATURO 

MATURO 
OPRAVILI 

MATURE NISO 
OPRAVILI 

MTA 36 8 7 1 

 

Maturo opravljalo:    8 dijakov 
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Maturo opravili: 7 dijakov ali 87,5 % 

Maturo so opravljali tudi 4 občani in 21-letniki. Mature ni opravil noben kandidat. 

V spomladanskem in jesenskem roku je opravljalo maturitetni izpit še 19 kandidatov, ki so opravljali poklicno 

maturo in dodatni maturitetni izpit v okviru splošne mature. Maturitetni izpit je opravilo 9 kandidatov. 

 

Zinka Drešček 
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POKLICNA MATURA 

Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji 

izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, 

poklicnega tečaja, in usposobljenost za visokošolski študij.  

 

Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo 

strokovno izobrazbo. Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih 

strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je vpis na študij omejen, so rezultati poklicne mature 

ena od podlag za izbiro kandidatov za vpis, podobno kakor rezultati pri splošni maturi za gimnazijske 

maturante. To pomeni, da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za študij ni treba opravljati nobenih 

sprejemnih ali drugih dodatnih izpitov za izbiro kandidatov. Če se želi poklicni maturant vpisati na 

univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta 

splošne mature (t. i. peti predmet). 

 

Tudi v šolskem letu 2014/2015 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih: spomladanskem, 

jesenskem in zimskem. V okviru priprav na poklicno maturo so dijaki pisali neobvezni predpreizkus pri 

predmetu slovenščina. Celotna poklicna matura je potekala brez zapletov v skladu s Pravilnikom o poklicni 

maturi.  

 

Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi: 

 

Izpitni roki 2015 Spomladanski  Jesenski  Zimski  Skupaj 2015 

Št. dijakov na PM 78 32 0 110 

Št. uspešnih dijakov 69 24 0 93 

Delež uspešnih dijakov 88,5 % 75,0 % 0 % 84,5 % 

Št. občanov na PM 30 21 30 81 

Št. uspešnih občanov 6 7 10 23 

Delež uspešnih občanov 20,0 % 33,3 % 33,3 % 28,4 % 
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Z izjemnim uspehom, kot zlata maturantka, je poklicno maturo opravila Barbara GOLAVŠEK, 4. č (22 točk) in 

tako prejela spričevalo s pohvalo.  

 

 
Barbara Golavšek – zlata maturantka na poklicni maturi 

 

Marija Kolenc 
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ZAKLJUČNI IZPIT 

Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja, programov trgovec in 

administrator. Na izpitu pokažejo svoje teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu 

izobraževanja, in usposobljenost za poklic. Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot: pisnega in ustnega izpita 

iz slovenščine in izdelka oziroma storitve ter zagovora. Pri programu trgovec je del ocene druge izpitne enote 

tudi praktični nastop v trgovini.  

 

V šolskem letu 2014/2015 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in sicer na 

spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Poleg rednih dijakov opravlja zaključni izpit v vsakem roku tudi 

nekaj kandidatov, ki so udeleženci izobraževanja odraslih. 

 

Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2014/15: 

 

Razred Pristopilo Opravilo Uspeh v % 

3. D (TRG) 17 16 94,1 % 

3. E (ADM) 16 15 93,8 % 

Redni skupaj 33 31 93,9 % 

    

ODRASLI (TRG+ADM) 9 8 88,9 % 

    

Skupaj 42 39 92,9 % 

 

 

Zaključni izpit je s pohvalo opravila Gabrijela Škrabl, 3. e-razred, program administrator. 
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Gabrijela Škrabl z ravnateljico na podelitvi »Zlati na ZI« 

 

 

Maja Jerič 
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE – CUPS 

Kadrovska zasedba Centrale učnih podjetij Slovenije je enaka kot lansko leto, in sicer: Stanka Hlede, 

pisarniška referentka, Irena Naraks, odgovorna za področje plačilnega prometa in davkov, Manja Ferme 

Rajtmajer, odgovorna za področje mednarodnega poslovanja, ter vodja Mateja Kapitler. 

Poleg klasičnih storitev za učna podjetja, kot je simulacija realnega gospodarskega okolja (sodnega registra, 

davčnega urada, banke, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, gospodarske zbornice, finančne uprave 

itd.), smo letos uvedli spletno trgovino »CUPS market«, ki je lepo zaživela. Po potrebi smo izdajali CUPS-

novičke, na naši fb-strani pa objavljali aktualne dogodke in fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po 

Sloveniji.  

Za učitelje – mentorje smo oktobra v Celju organizirali dvodnevni seminar z aktualnimi temami: marketing, 

krizni manedžment, siva ekonomija in preprečevanje dela na črno, mednarodno poslovanje na primeru 

podjetja Kovintrade ter učnega podjetja. V zaključnem delu smo si ogledali čistilno napravo v Celju. 

9. marca 2016 smo organizirali 10. 

jubilejni mednarodni sejem učnih 

podjetij, ki je letos potekal pod 

častnim pokroviteljstvo 

predsednika RS Boruta Pahorja in 4. 

državno tekmovanje učnih podjetij. 

Na letošnjem sejmu je razstavljalo 

48 učnih podjetij, in sicer 35 iz 

Slovenije in 13 iz tujine (Hrvaške, 

Črne Gore, Italije, Litve).  

 

Sejemsko dogajanje; UP Proteh, d. 

o. o., EŠ Celje 
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Sejemsko dogajanje; UP Ta prava mašina, d. o. o., EŠ Celje 

Brez pridnih rok dijakov seveda takšnega sejma ne bi mogli organizirati. Prireditev so poleg profesionalnih 

varnostnikov varovali naši bodoči tehniki varovanja iz 2. c-razreda: Rok Fale, Tomaž Ocepek, Sergej Grešak, 

Urh Sivka, Veronika Mohorič in Žiga Špeglič iz 1. c. 

Za garderobo, informacije, sejemski radio, poslovna srečanja in sprejem oglasov so poskrbeli: Alja Pečovnik, 

2. c, Barbara Budiš, 2. c, Sandra Sučević, 2. c, Tjaša Kotnik, 4. b, Maja Malić, 4. b, Arta Jashari, 4. b, Martina 

Ogrizek, 4. b, Željka Krejić, 4. b, Vanesa Kmetič, PT, Katja Jezernik, 4. č, Matic Kresnik, 3. b, Urh Luzar, 3. a, 

Tanja Hrovat, 3. a, Lara Gaber, 3. a, Urša Šlatau, 3. a, David Blagojević, 3. e, Rika Pajk, 3. b, Sara Pelko, 3. b, 

Ana Podgrajšek, 1. a, Tjaša Hrustelj, 1. a, Lea Lapornik, 1. a, Nuša Vahter, 1. a, Nik Jager, 1. a, Matevž Antloga, 

1. a, Jernej Novak, 1. a. 
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Sodelujoči na sejmu 

 

Prireditev, ki jo je pripravila profesorica Branka Vidmar Primožič, sta povezovala Jan Lukač, 2. f, in Neja Rom 

Zupanc, 3. a. V kulturnem programu so sodelovali Arijana Ibralić, Tjaša Vindiš, Melanija Trunk (vse iz 1. e), 

Ana Teržan, Nastja Rožej (obe iz 2. f), Kristijan Terglav, 3. b, in Nejc Trepelj. 
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Povezovalca prireditve Jan Lukač in Neja Rom Zupanc 

Sodelavci CUPS se redno vključujemo tudi v različne projekte in aktivnosti šole ter lokalnega okolja. 

Mateja Kapitler 
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ 

V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo sedem učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, ekonomski 

tehnik – PTI in poklicni tečaj. V programu ekonomski tehnik in poklicnem tečaju so podjetja delovala skozi 

vse šolsko leto, v programu PTI pa le v 2. ocenjevalnem obdobju. Delo podjetij je vodilo in usmerjalo sedem 

mentorjev. 

Razred Ime učnega podjetja Dejavnost Mentor 

3. a  Svet, d. o. o. Potovalna agencija Andreja TANŠEK 

3. a Proteh, d. o. o. Telekomunikacijska oprema Milan ŠUŠTERŠIČ 

3. b Vitasan, d. o. o. Trgovina z zdravo hrano, zelišči, 

začimbami in čaji 

Manja FERME RAJTMAJER   

3. b Ta prava mašina, d. o. o. Trgovina s sadjem in zelenjavo Mateja MAČEK 

Olga ISKRA 

PT Lesk, d. o. o. Trgovina na debelo s porcelanom in 

steklovino 

Irena  NARAKS 

1. a PTI Šarm, d. o. o. Trgovina z nakitom in urami Andreja TANŠEK 

1. a PTI Interieri, d. o. o. Trgovina s pohištvom, pisarniško 

opremo in belo tehniko 

Milan ŠUŠTERŠIČ 

Konec januarja smo organizirali že tradicionalni šolski sejem učnih podjetij. Predstavila so se štiri podjetja iz 

programa ekonomski tehnik. Najboljšo predstavitev je pripravilo podjetje Ta prava mašina, drugo in tretje 

mesto pa sta zasedli podjetji Proteh in Svet. Najboljši dve podjetji sta se uvrstili kot naši predstavnici na 

državno tekmovanje učnih podjetij. 

V februarju smo predstavili delovanje učnih podjetij na informativnih dnevih. Predstavilo se je podjetje 

Proteh. 

Osrednji dogodek v marcu je bil jubilejni 10. mednarodni sejem učnih podjetij in državno tekmovanje UP v 

dvorani Golovec. Na prireditvi so poleg že omenjenih podjetij sodelovali tudi ostali dijaki kot sejemsko 

osebje. 

Milan Šušteršič 
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«Stroga« ocenjevalna komisija pregleduje poslovno 

dokumentacijo 

 
Zmagovalna ekipa in »mojstri smutijev« - Ta prava 

mašina 
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

Letošnje šolsko leto smo nadaljevali z izobraževanjem odraslih v programih ekonomska gimnazija, srednje 

strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje – ekonomski tehnik, srednje poklicno izobraževanje –  trgovec 

in administrator, na novo pa smo začeli z izobraževanjem v programu tehnik varovanja. 

Izobraževanje je organizirano kot samoizobraževanje po individualnem organizacijskem modelu. Z osebnim 

izobraževalnim načrtom smo določili obveznosti, načine preverjanja znanja oziroma opravljanje predmetnih 

izpitov za vsakega udeleženca individualno.  

Elektronske predprijave in elektronski vpisi udeležencev so letos omogočili lažje in hitrejše delo pri 

vpisovanju udeležencev. Elektronska gradiva, po katerih se pripravljajo na predmetne izpite udeleženci 

izobraževanja odraslih, so pripravili učitelji v strokovnih aktivih. Za dostop do gradiv in novo podobo je 

poskrbel Ivan Kolenko. Novo, pregledno in udeležencem prijazno podobo predmetnikov posameznih 

programov je oblikovala Lidija Plevčak. Po novem letu je dostop do gradiv prevzel Ivan Lojen.   

V izobraževanju odraslih so poleg andragoškega zbora sodelovali še poslovna sekretarka Andreja Vrečer, 

računovodkinja Petra Škoflić, Mojca Knez Šket, ki je vodila centralno evidenco udeležencev izobraževanja, 

ter organizatorici izobraževanja Lidija Plevčak in Dora Glavnik. V veliko pomoč pri vpisovanju udeležencev je 

bila Ksenija David. 

Na dan 18. 1. 2016 je bilo vpisanih 790 udeležencev; 121 v program ekonomska gimnazija, 303 v SSI – 

ekonomski tehnik, 62 v PTI – ekonomski tehnik,  28 v SSI – tehnik varovanja, 119 v SPI – trgovec in 157 v SPI 

– administrator. 

V izobraževanju odraslih prevladujejo odrasli, ki se vključujejo zaradi prekvalifikacije. Pogosto nadaljujejo z 

izobraževanjem tudi naši dijaki, ki so bili neuspešni v času rednega izobraževanja. S ponovno vključitvijo 

pridobijo, poglobijo in razširijo znanja, ki so potrebna za uspešno dokončanje izobraževanja. Z novimi znanji 

so lahko uspešnejši pri nadaljevanju poklicne kariere. 

Dora Glavnik 
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PROJEKTI 

PROJEKT ERASMUS+ KA1  

PRAKSA V TUJINI 

 

Ekonomska šola Celje je v letu 2015–2016 zabeležila že 13. leto delovanja na področju evropskih projektov 

mobilnosti. Konzorcij ekonomskih šol, ki smo ga ustanovili pred štirimi leti, se je v tem šolskem letu povečal 

za šest novih članic, saj smo s svojimi promocijskimi aktivnostmi uspešno razširili navdušenje nad 

opravljanjem praktičnega usposabljanja ter izobraževanja v tujini. 

 

Kot nosilci projekta smo organizirali prakso v tujini za 40 naših dijakov (2. a, ET – 2, 2. b, ET – 14, 2. č, TRG – 

2, 2. e, ADM – 1, 3. a, ET – 4, 3. b, ET – 6, 3. e, EG – 4, 4. c, ET – 2, 4. č, ET – 3, 1. a PTI – 1, 2. a PTI – 1) ter za 

dijake vseh partnerskih šol: 

 Ekonomska šola Murska Sobota (36 dijakov), 

 Srednja ekonomska šola Maribor (28 dijakov), 

 Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (16 dijakov), 

 Ekonomska šola Novo mesto (30 dijakov), 

 Srednja ekonomska šola Ljubljana (23 dijakov), 

 Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica (29 dijakov), 

 Srednja šola Jesenice (14 dijakov), 

 Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (26 dijakov), 

 Gimnazija Celje – Center (73 dijakov). 
 

V okviru konzorcija smo tako letošnje projektno leto zaključili z uspešno izvedenim praktičnim 

usposabljanjem oziroma izobraževanjem za 315 dijakov, ki jih je v tujino spremljalo 50 učiteljev. Le-ti so 

dijakom pomagali pri vživljanju v novo okolje ter skrbeli za to, da so načrtovane aktivnosti potekale v skladu 

z dogovorjenim. Nove izkušnje tako dijakov kot učiteljev so bile zanimive, drugačne in poučne, tako da si 

velika večina želi ponovno izkusiti mobilnost. 

 

Odhodi v tujino so se začeli v jesenskih mesecih, praviloma smo jih načrtovali okrog jesenskih, zimskih ter 

prvomajskih počitnic, da bi dijaki čim manj izostali od pouka. Letošnji tokovi mobilnosti so potekali po 

naslednjem načrtu: 
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 11. 10.–31. 10. 2015:  
1. odhod: Portsmouth, Anglija, Združeno kraljestvo (EŠC 13) 
2. odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (SŠJ 10, SEŠ MB 10) 
3. odhod: Sliema, Malta (GCC 21) 

 25. 10.–14. 11. 2015: 
4. odhod: Valencija, Španija (SEŠ LJ 10) 
5. odhod: Sliema, Malta (EŠ MS 5, SŠSGM 7) 
6. odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (EŠ NM 5, SEPŠ KP 7) 
7. odhod: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španija (EGSŠR 11) 
8. odhod: Braga, Portugalska (EGSŠR 8) 
9. odhod: Leipzig, Nemčija (EGSŠR 10) 

 8. 11.–28. 11. 2015: 
10.  odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (GCC 14) 

 17. 1.–6. 2. 2016: 
11.  odhod: Leipzig, Nemčija (SŠJ 4) 

 21. 2.–12. 3. 2016: 
12.  odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (EŠC 10) 
13.  odhod: Leipzig, Nemčija (EŠC 10, EŠ NM 8, SŠSGM 4) 
14. odhod: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španija (EŠC 7, EŠ NM 7, SEŠ MB 10, EŠ MS 6) 
15.  odhod: Braga, Portugalska (EŠ MS 10, SŠSGM 5) 
16.  odhod: Valencija, Španija (SEŠ MB 8) 

 30. 1.–20. 2. 2016: 
17.  odhod: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španija (SEPŠ KP 15) 

 8. 2.–28. 2. 2016: 
18.  odhod: Portsmouth, Anglija, Združeno kraljestvo (EŠ NM 10) 

 22. 2.–11. 3. 2016: 
19.  odhod: Sliema, Malta (GCC 14) 

 28. 2.–19. 3. 2016: 
20.  odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (GCC 14) 

 10. 4.–30. 4. 2016: 
21.  odhod: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španija (SEŠ LJ 13, EŠ MS 15) 

 8. 5.–28. 5. 2016: 
22.  odhod: Derry, Severna Irska, Združeno kraljestvo (GCC 10) 
23.  odhod: Puerto de la Cruz, Tenerife, Španija (SEPŠ KP 4) 
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Aktualno projektno leto smo zaključili z evalvacijskim sestankom konec meseca maja. Tovrstno srečanje 

nekaterih dijakov, spremljevalnih oseb in koordinatorjev vseh partnerskih šol je odlična priložnost za 

obujanje spominov, delitev izkušenj in izmenjavo mnenj, hkrati pa kujemo načrte za aktivnosti v novem 

šolskem letu. 

Mateja Obrez Verbič 

 

 
Izlet na otok Wight 
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Uradna podelitev potrdil o opravljeni praksi v Derryju 

 

 
Erazmovci EŠC 2015–16 z Europassi 



58 

 
Ekskurzija na vulkan Teide na Tenerifu 

 Prijetna druščina med raziskovanjem Dresdna  
 

 

  



59 

ERASMUS+ KA2 

 
 
»SPRAVI SE NA KOLO, EVROPA ZOPET POSLUJE« 

 »Spravi se na kolo, Evropa zopet posluje« (»Get on your Bikes, Europe is Back in Business«) je strateško 

sodelovanje partnerskih držav, ki je nastalo zaradi potrebe, da dijaki pridobijo potrebne veščine, ki jim bodo 

pomagale pri soočenju s trenutno težko gospodarsko situacijo v Evropi. Zato je cilj projekta razviti 

podjetniške kompetence pri dijakih preko trajnostno naravnanega načina življenja, še posebno ob skrbi za 

okolje, pa tudi z razvijanjem občutka odgovornosti za lastno zdravje. Da bi vse to dosegli, je srčika projekta 

preprosta aktivnost, to je kolesarjenje. Kolesarjenje, združeno z idejo trajnostno naravnanega turističnega 

podjetja, je zagotovo novost, katero je vredno razvijati. Osvešča pozitiven življenjski slog, nadgrajuje in 

spodbuja podjetništvo in različne spretnosti, aktivno spodbuja državljane in odpira nove možnosti za zagon 

podjetij.  

 

V projektu sodeluje več kot 200 dijakov iz osmih evropskih držav, starih od 14 do 18 let. Sodelujoče države 

so Romunija, Poljska, Italija, Hrvaška, Nemčija, Latvija, Češka in Slovenija. Sedem partnerskih šol je poklicnih 

šol, kjer se dijaki izobražujejo za različne poklice. Italijani in Romuni obiskujejo srednjo šolo za turizem, 

Poljaki za elektroniko, Hrvati zdravstveno, gradbeno in kmetijsko šolo, Nemci poslovno šolo, Latvija in 

Slovenija ekonomsko šolo, Čehi pa imajo splošen program, s poudarkom na IT, geografiji in športu. 

 

V projektu želimo realizirati tri cilje: »Spravi se na kolo«(Get on your bikes) – pripomočki in orodja za kolesa, 

oblikovati spletno stran »Odpravi se na pot« (Get on the trail) in pripraviti metodološki priročnik »Ponovno  

poslujemo« (Back in business). S tem promoviramo kolesarjenje na različne načine.  

 

Kolesarsko orodje in pripomočki oziroma dodatki ponujajo praktične rešitve za premostitve ovir, zaradi 

katerih se morda kdo danes še ne odloči za kolesarjenje (možni načini kolesarjenja, kolesarske poti, začrtane 

in predstavljene v okviru lokalnih skupnosti, novi dodatki za kolesa za rešitev tehničnih problemov na 

kolesu). Na spletni strani, ki še nastaja, bodo kolesarji dobili informacije o kolesarskih poteh s treh vzorčnih 
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poti v vsaki sodelujoči državi, s točkami, ki bodo označevale zanimivosti, vredne ogleda, kolesarske karte in 

kraje nastanitev. V metodološkem priročniku pa bodo podane natančne smernice o tem, kako ustanoviti 

podjetje, ki se bo ukvarjalo s trajnostnim turizmom in bo hkrati ponujalo preverjene kolesarske poti 

mednarodnega podjetja, specializiranega za kolesarske izlete v naravi, izven rednih, že začrtanih, poti. 

Najpomembnejši vidik vseh treh začrtanih ciljev je dejstvo, da so med seboj povezani in da eden drugega 

dopolnjujejo. 

 

Med projektnim delom so šolski predmeti, ki se jih sodelujoči dijaki učijo v šoli, postali del prakse mnogo bolj 

kot pri rednem pouku. Pri učnih urah dijaki izvajajo raziskave trga in ankete, predstavljajo dobljene rezultate, 

oblikujejo marketinške strategije in kampanje, posneli in uredili so tri kratke filme, ki promovirajo 

kolesarjenje v regiji, oblikovali uporabnikom prijazno spletno stran, organizirali kolesarske dogodke, 

popravljali kolesa, ustanovili podjetje, naredili finančni načrt, ustvarili strategije o trženju izletov, se naučili, 

kako zagotoviti trajnostno naravnan odnos do okolja, zdrav način življenja itd. 

 

Skozi aktivnosti pri projektu so se dijaki osredotočili na eno ali več področij (tehnično, ekonomsko, turistično, 

zdravstveno in športno – kolesarsko), sklepali nova prijateljstva z dijaki iz sodelujočih držav, premagali 

jezikovne zavore pri uporabi tujih jezikov, si razširili obzorja in tako hkrati tudi osebnostno napredovali. 

 

V tem šolskem letu smo tako prekolesarili delček Romunije, nadaljevali na Hrvaškem in zaključili v Italiji. 

Sodelovali so dijaki iz različnih programov in letnikov: Rok Hribernik, David Blagojević, Sebastjan Lovrenčič, 

Jure Papinutti, Tomi Černelič, Nik Jager, Katja Ožir, Alja Pečovnik, Sandra Sučević, Ana Teržan, Jan Lukač, 

Julija Sikošek in Nastja Rožej. 
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Na koncu lahko zapišemo, da bodo 

rezultati tega projekta dolgoročno 

koristni za vse sodelujoče v 

projektu zaradi načrtovanja 

aktivnosti in sodelovanja z 

lokalnimi skupnostmi, kar se bo 

nadaljevalo še po zaključku tega 

projekta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasmina Bornšek 
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RASTEM S KNJIGO 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo dijake prvega letnika vseh programov uvedli v srednješolsko bralno 

kulturo preko nacionalnega projekta Rastem s knjigo, ki ga že šesto leto zapored pripravlja JAK v sodelovanju 

s številnimi knjižnicami in drugimi ustanovami. 

Celjske šole v projektu sodelujemo z Osrednjo knjižnico, ki so jo dijaki prvega letnika obiskali v mesecu 

decembru in tako spoznali njeno ureditev ter poslanstvo. Ob obisku so prejeli tudi izbrano knjigo slovenskega 

avtorja, in sicer strip Živalska kmetija, avtorja Andreja Rozmana Roze in ilustratorja Damijana Stepančiča. 

Roza je Orwellovo zgodbo izkoristil kot iztočnico za izvirno delo, v katerem je postavil ogledalo sodobni 

družbi, v kateri so vse živali enakopravne, vendar nekatere enakopravnejše od drugih. 

Učitelji slovenščine vsako leto izbrano knjigo vključimo v pouk oziroma jo obravnavamo kot obvezno domače 

branje ter tako dijakom približamo sodobno slovensko leposlovje. 

Branka Vidmar Primožič 
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EVROPSKA VAS 2016 

ZDRUŽENO KRALJESTVO – UNITED KINGDOM 

V ponedeljek, 9. maja 2016, se je na Krekovem trgu v Celju zaključil še en projekt Evropske vasi. Na prireditvi 

so se osnovne in srednje šole predstavile s stojnicami in tako prikazale svoje celoletno šolsko delo. 

Naša šola se je 

letos v projekt 

Evropske vasi 

vpisala z 

Združenim 

kraljestvom. 

Profesorji na šoli 

so z dijaki osvetlili 

zadano tematiko 

vsak s svojega 

področja. Pripravili 

smo nekaj razstav, 

na dan Evrope smo 

imeli šolski radio in 

na isti dan je 

potekala zaključna 

prireditev.  

Na naši stojnici smo pripravili zanimivosti Združenega kraljestva, nekaj kulinaričnih dobrot, pa še kakšen 

literarni prispevek se je našel. Na velikem odru je s priredbo Adele nastopila naša dijakinja Hana Brecl iz 3. 

e-razreda. Letošnja Evropska vas se je zaključila in že smo v pričakovanju nove Evropske vasi 2017. 

Alja Dečman Stišovič in Vlasta Krštinc-Budna 
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EKOŠOLA 

Kdo ve, če je nemški biolog Ernst Haeckel, ko je utemeljil pojem ekologije, imel v mislih, da bodo čez kakšnih 

100 let glavna tema ekorazprav smeti? Verjetno ne.  

Res je, da še vedno poznamo omamni vonj pomladi, zvok brenčečih čebel in čudovite zvoke ptičjih koncertov. 

Res pa je tudi, da je vse manj junakov, ki bi upali piti vodo tudi iz na videz čiste reke. Da je večina naravnih 

bogastev samo še navideznih, je zelo zaskrbljujoče. Kakšno vodo bodo pili naši zanamci, kakšen zrak bodo 

dihali in kako zdravo hrano bodo jedli, pa je misel mladih ekologov in njihovih mentorjev na naši šoli. V njih 

se krepi zavedanje, da je pomoč naravi pravzaprav pomoč človeku.  

 

Kaj vse smo počeli letos? 

28. 9. 2015 smo se udeležili Mednarodne konference koordinatorjev programa Ekošole. 

4. februarja 2016 je 50 dijakinj in dijakov izkazovalo znanje v Ekokvizu na temo Bodiverziteta, hrana in 

odpadki. 9. marca 2016 se je na Gimnaziji Celje – Center 9 naših dijakov srečalo še z 250 dijaki iz 51 ostalih 

srednjih šol, ki so vključeni v mednarodni program Ekošola. Na državnem tekmovanju Ekokviz so se spoprijeli 

z dejstvom, da so se na svetu v kratkem času začele izgubljati vrste in njihov življenjski prostor,  ter z 

vprašanji, kako z učinkovitim in ustreznim prehranjevanjem pomembno vplivati na zdravje in kako 

gospodarno ravnati z odpadki. 

 

V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja so sodelovali:  

 Nataša Kliček iz 1. č, 

 Patricija Lipovec  in 

 Amadej Dečman iz 3. č. 
 

V kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja so tekmovali 

 Jasna Kovačič iz 1. c, 

 Ana Velenšek in 

 Aljana Ratajc iz 3. a. 
 

V kategoriji strokovne in splošne gimnazije pa so našo šolo zastopali 

 Klara Šmon iz 3. e, 

 Valentina Drešček in 

 Luka Cerovšek iz 2. f. 



65 

 
Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz z mentorico Tatjano Trupej 

 

Seveda je potrebno čestitati vsem tekmovalcem, še posebej pa Valentini Drešček za osvojeno srebrno 

priznanje, čestitke in priznanje pa tudi njihovi mentorici Tatjani Trupej. 

 

Na letos že 12. sejem Altermed je mentorica Manja Ferme Rajtmajer v družbo 71 razstavljalcev s področja 

vzgoje in izobraževanja v okviru Ekošole popeljala dijake 3. b-razreda in njihovo učno podjetje Vitasan d. o. 

o. Podjetje, ki ponuja zelišča in izdelke iz zelišč in si prizadeva ozavestiti mlade o pomenu zdrave hrane in 

uporabe zdravilnih zelišč v vsakdanjem življenju, so predstavili Sara Pelko, Matic Kresnik in Miha Šaberl. Za 

uspešno predstavitev so z izdelavo propagandnega materiala in izdelkov iz zelišč, ki so jih obiskovalci lahko 

tudi poskusili, poskrbeli še sošolci Rika Pajk, Tjaša Zidanšek in Matija Šporer ter Maruša Šošterič iz 4. a, ki se 

je na razstavnem prostoru podjetja Vitasan d. o. o predstavila s svojimi slikami. S svojim nastopom so dosegli 

maksimalno število točk in prejeli zlato priznanje.  
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Da drži rek „Kar so za nekoga smeti, je za drugega lahko zlato,“ so dokazali dijaki 3. č-razreda, ki jim odpadna 

kartonasta embalaža za mleko in sokove (KEMS) ni predstavljala le izziva, temveč jim je bila v velik navdih. 

Sodelovali so tako v jesenskem kot tudi v spomladanskem delu natečaja Ekopaket. 

 

Koordinatorica Ekošole Tatjana Trupej je na temo KEMS pripravila tudi razstavo z namenom, da se mladino 

ozavesti glede pravilnega ravnanja in odlaganja te embalaže. 

 

Da je s hrano potrebno delati gospodarno, je potrebno otroke naučiti čim prej. Dijaki 1. b-razreda in njihova 

mentorica Vida Horvat so se z veseljem vključili v projekt Hrana ni za tjavendan. Svoje starše, stare starše in 

druge sorodnike so spraševali, kako je mogoče hrano, ki ostane pri enem obroku, porabiti v drugem, da je ni 

potrebno zavreči. Napotke so pridno zapisovali in izdelali knjigo receptov, ki bo objavljena na spletni strani 

šole, na šolski TV in kot samostojna razstava. Prav gotovo bo marsikomu koristila. 

 

Hrana ni za tjavendan 

 

Mentorica Alenka Pavlin in dijaki 2. a PTI so v okviru ozaveščevalne akcije pripravili razstavo z naslovom Kako 

zmanjšati ogljični odtis. Razstava je bila v maju na ogled v avli 3. nadstropja naše šole. Mentorica Simona 

Žlof je v avli 1. nadstropja šole pripravila na ogled razstavo Ekoizdelki, rezultat dela dijakov in učiteljev 
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Ekonomske šole Celje. Avtorsko razstavo slik zdravilnih rastlin je v avli 2. nadstropja šole pripravila dijakinja 

4. a-razreda Maruša Šoštarič pod mentorstvom Dore Glavnik. 

 

Prav tako je profesorica Dora Glavnik spodbudila tri dijakinje Patricijo Kastelic iz 2. a PTI, Vesno Karlovšek iz 

programa PT in Marušo Šošterič iz 4. a za udeležbo na likovnem natečaju Gibanje je zdravje, kjer so dijaki in 

študentje skozi likovna dela predstavili športne aktivnosti. Projekt se je zaključil konec maja, rezultati bodo 

znani septembra 2016 na konferenci koordinatorjev, kjer bodo podeljene tudi nagrade najboljšim. 

 

22. aprila, ko ves svet obeležuje dan Zemlje, so se dijaki 1. b, 3. a in 2. č-razreda preko videokonference 

pogovarjali z vrstniki iz Texasa o alternativnih virih energije. Pogovor je bil zelo zanimiv, zato več o njem 

preberite v prispevku Videokonference njihove mentorice Alenke Pavlin. 

 

Tudi letos smo se dijaki in profesorji vključili v svetovni dogodek Ura za Zemljo, ko smo za eno uro ugasnili 

luči in s tem omogočili Zemlji uro počitka. 

 

Ustaljene so že zbiralne akcije papirja, sijalk, plastičnih zamaškov, izrabljenih baterij, tonerjev in kartuš. Za 

njihov odvoz poskrbi koordinatorica Ekošole Tatjana Trupej. Prav tako že ustaljeno potekajo čistilne akcije, 

katere koordinira mentorica Simona Barabaš. 

 

O projektih in dosežkih sproti obveščamo dijake preko šolskega radia, šolske TV in šolske spletne strani.  

 

Z zgledom bomo še naprej navdihovali, da nam bodo tudi drugi sledili pri skrbi za prijetno bivalno okolje. 

 

Vida Horvat 
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Sejem Altermed: Matic Kresnik, Sara 

Pelko, Miha Šaberl, mentorica Manja Ferme Rajtmajer 
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 

 

S projektom Zdrava šola želimo promovirati zdrav način življenja tako med mladimi kot zaposlenimi in starši.  

Že drugo leto zapored je skrb za duševno zdravje rdeča nit vseh šol, vključenih v ta projekt. Zato smo se med 

šolskim letom trudili graditi dobre medsebojne odnose, ki posredno vplivajo na pozitivno samopodobo in s 

tem boljše duševno zdravje posameznika. Veliko časa smo namenili spoznavanju sebe in drugih, se učili 

sprejemati drugačnosti, izvajali smo delavnice izboljšanja samopodobe, se medsebojno družili izven šole, 

sodelovali v ustvarjalnih delavnicah, kjer smo izdelovali izdelke in se pri tem družili tudi z dijaki sosednjih šol 

in osnovnošolci ... Za pozitivno vzdušje na šoli v prednovoletnem času pa so z obiskom bazarja poskrbeli tudi 

malčki iz vrtca Danielov levček. 

Vzporedno smo izvajali promocijo zdravega prehranjevanja tako, da smo izvedli delavnice o zdravi prehrani 

in motnjah hranjenja, obeležili svetovni dan hrane (na hodnikih smo delili jabolka) in tradicionalni slovenski 

zajtrk (pripravili smo mize z zdravimi prigrizki), izdelali projektno nalogo o prehranjevanju naših dijakov v šoli 

... 

Zdravje smo promovirali 1. decembra na svetovni dan boja proti AIDS-u, ko smo postavili informacijsko 

stojnico in pripenjali rdeče pentlje, s stojnico v času  informativnega dne, preko šolskega radia na svetovni 

dan zdravja, ko smo predstavili čuječnost in aktivnosti, s katerimi bi preprečili različne oblike zasvojenosti ... 

V naslednjem šolskem letu bo naša skrb ponovno usmerjena v promocijo zdravja, za kar se bomo potrudili v 

timu zdrave šole, v sodelovanju z vami, dijaki.  

Simona Žlof in Darinka Prislan 
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TEKMOVANJA 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila Domovina med platnicami (Domoljubje in slovenstvo, 

Domovina in mladi bralec). 

 

Vseslovensko šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje je potekalo 9. decembra 2015. 

Udeležilo se ga je 19 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo besedil štirih avtorjev (Marjan Tomšič: 

Grenko morje, Goran Vojnović: Jugoslavija, moja dežela, Marjan Rožanc: Ljubezen, Evald Flisar: Čarovnikov 

vajenec). 

 

Bronasto priznanje so osvojili Ula 

Matek, 2. b, Glorija Novak, 2. f, 

Marija Ribič, 2. f, (mentorica 

Alenka Gotlin Polak), Danijel Kusić, 

3. b, Hana Brecl, 3. e, Zorica 

Momirović, 2. a PTI, (mentorica 

Branka Vidmar Primožič) in Jerneja 

Penič, 2. e, (mentorica Helena 

Muha). 

 

Področno tekmovanje je bilo 21. 

januarja 2016 na OŠ Zreče. 

Udeležile so se ga štiri tekmovalke, 

in sicer Ula Matek, 2. b, (mentorica 

Alenka Gotlin Polak), Zorica Momirović, 2. a PTI, Hana Brecl, 3. e, (mentorica Branka Vidmar Primožič) in 

Jerneja Penič, 2. e, (mentorica Helena Muha). Srebrno priznanje sta osvojili Zorica Momirović, 2. a PTI in Ula 

Matek, 2. b. 

 

Helena Muha 
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HAIKU 2016 

5. aprila 2016 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani 

podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in 

predstavitev pesmarice Haiku 2016. 16. natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič 

Ljubljana, se je udeležilo 600 dijakov in dijakinj iz 47 srednjih šol. Podeljenih je bilo 59 enakovrednih nagrad. 

 

Z naše šole so uspešno sodelovali Valerija Redaković, Jakob Dacar, Darko Zupanc, Lara Hribar Kresnik, 

Kristijan Hribar Kresnik, Tina Bobek, Nuša Zvonar, Melanija Trunk, Lara Renko, Tjaša Kotnik, Tamara Macuh, 

Tjaša Trošt, Hana Brecl, Nina Kleine, Glorija Jurkošek, Maja Mušić, Hanifa Kalesić, Ana Teržan, Danijel Kusić 

in Asdren Xhemaili, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici Haiku 2016. Mentorice so bile Branka Vidmar 

Primožič, Alenka Gotlin Polak in Helena Muha. 

 

 

Ana Teržan je prejela nagrado za najboljši ljubezenski haiku. 

trn na vrtnicah 

bodi previden 

spet krvavim 

 

Močne podobe izstopajo iz pesmi: trn, vrtnice, kri oziroma krvavitev. Ne poznamo ozadja zgodbe, a 

sporočilo je, da je treba biti ob največji lepoti (vrtnice) rahločuten; ne raniti, prizadeti niti sebe niti drugega. 

                                   /mnenje strokovne žirije/ 
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Danijel Kusić je prejel nagrado za 

najboljši ljubezenski haiku. 

kolaž papir 

upravljaš z mojim srcem 

origami 

 

Origami je japonska umetnost 

zvijanja/prepogibanja papirja. V 

medčloveških odnosih drug drugega tudi 

»prepogibamo in zvijamo«. Včasih 

nastane lep origami, včasih pa le 

»zmečkan odnos«. Ne vemo, kako je bilo 

s pesnikom in njegovo simpatijo. Če ne 

drugega, (se) je »prepognil« lep haiku. 

                            /mnenje strokovne žirije/ 

 

Asdren Xhemaili je prejel nagrado za 

najboljši ljubezenski haiku in najboljši 

haiku z bivanjsko tematiko. 

tvoj poljub 

ličilo  

sladka stvar 

 

»Skrivnost«, »poanta« tega haikuja je v 

»sladki stvari«. Sladko je lahko ličilo, 

sladko je lahko dekle. 

Verjetno je sladko oboje. Kako bi ob vsem 

tem ne bila sladka tudi pesem! 

                        /mnenje strokovne žirije/ 
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hodim s tabo 

v snegu 

le odtisi 

 

Sneg je lahko tudi simbol minljivosti, nestalnosti. Ne vemo, kaj simbolizirajo »le odtisi« v snegu. 

Morda gre (le) za odtise, ki se ne ločijo od drugih odtisov? Ali pa je pesnika strah, da razen »odtisov v 

snegu« ne bo ostalo drugega od »skupne hoje«. 

                                  /mnenje strokovne žirije/ 

Helena Muha 
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TEKMOVANJA IZ ZNANJA MATEMATIKE 

V četrtek, 17. marca 2016, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. V 

kategoriji A, kjer tekmujejo dijaki gimnazijskih programov, se je najbolje odrezal David Blagojević iz 3. e pod 

mentorstvom Marije Ravnak Cafuta. V kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki strokovnih in tehniških programov, 

pa je najboljši rezultat dosegla Nuša Vahter iz 1. a pod mentorstvom Blaža Knepa. Oba dijaka prejmeta 

bronasto priznanje.  

V šolskem letu 

2015/2016 se je format 

tekmovanj na regijski in 

državni ravni nekoliko 

spremenil. Dodatne 

naloge za uvrstitev na 

državno prvenstvo je 

uspešno reševala Nuša 

Vahter iz 1. a, za kar je 

bila nagrajena z 

uvrstitvijo na državno 

tekmovanje. 

V soboto, 16. aprila 

2016, je na Šolskem centru Celje potekalo državno tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v 

znanju matematike. Tekmovanja se je udeležila Nuša Vahter iz 1. a in odlično zastopala našo šolo. Uvrstila 

se je v najboljšo tretjino vseh nastopajočih v državi in prejela srebrno priznanje. 

Blaž Knep 
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TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE POLIGLOT 3 in POLIGLOT 

 

16. marca smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine. Tekmovanja se je udeležilo 46 tekmovalcev.  

 

Zmagovalec tekmovanja Poliglot 3 za triletne programe je bil Sebastjan Kek iz 2. č-razreda. Poleg zmagovalca 

so se državnega tekmovanja, ki je bilo 2. aprila na naši šoli, udeležili še: Iris Jazbinšek, Aljaž Turnšek in Žan 

Kroflič, vsi iz 2. č, Manca Pelko iz 3. d in Tadej Gerčer iz 2. č.  

 

Na šolskem tekmovanju Poliglot za 3. letnik ET in 2. letnik PTI pa je bil najboljši Anej Šarlah iz 3. a. Na državno 

tekmovanje, ki je bilo 9. aprila v Ljubljani, sta se uvrstila še Žiga Oblak iz 2. a PTI in David Krejić iz 3. a-razreda. 

 

Vsi ostali tekmovalci pa žal niso dosegli zadostnega števila točk, da bi se uvrstili naprej. Kljub temu pa vsem 

čestitke, še posebno obema zmagovalcema, ki sta prepričljivo zmagala v svoji kategoriji. 

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE POLIGLOT  

 

V soboto, 9. aprila 2016, so se Anej Šarlah in David Krejić, oba iz 3. a, in Žiga Oblak iz 2. a PTI-razreda, udeležili 

11. državnega tekmovanja iz angleškega jezika Poliglot, ki je bilo na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo 

v Ljubljani. Tekmovanje je namenjeno dijakom tretjih letnikov strokovnih šol in zadnjim letnikom poklicno-

tehniškega izobraževanja. Aneju Šarlahu iz 3. a-razreda iskreno čestitamo za osvojeno 10. mesto in srebrno 

priznanje. Čestitke tudi njegovemu mentorju, profesorju Sašiju Pešcu.  

 

 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – POLIGLOT 3 

 

V soboto, 2. 4. 2016, je na naši Ekonomski šoli v Celju potekalo 7. državno tekmovanje v znanju iz angleškega 

jezika POLIGLOT 3 za triletne programe poklicnih šol. Tekmovanja se je udeležilo 82 dijakov. Zmagala je 

dijakinja Erika Blekač iz ŠC Velenje, naš dijak Sebastjan Kek, pod vodstvom mentorice Alenke Pavlin, pa je za 

njo zaostal samo 4 točke in prejel zlato priznanje za 2. mesto v državi, na kar smo izjemno ponosni. 
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Sebastjanu iskreno čestitamo in verjamemo, da bo znanje angleškega jezika še nadgradil in dosegal odlične 

rezultate tudi v bodoče. Čestitke tudi ostalim dijakom, saj so se vsi uvrstili med prvo polovico tekmovalcev.  

 

Ob tej priliki se zahvaljujem vsem delavcem šole, ki so pomagali pri organizaciji tekmovanja, kot tudi 

nastopajočim za krasno izveden hudomušni program in prijetno vzdušje na tekmovanju. Hvala tudi 

donatorjem, ki so omogočili, da smo tekmovanje kvalitetno izvedli in da smo najboljše tekmovalce nagradili 

s praktičnimi nagradami. 

Alenka Pavlin 

 

 
Od leve proti desni: koordinatorica tekmovanja Poliglot 3 mag. Bojana Urbanc, ravnateljica Ekonomske šole 

Celje Bernarda Marčeta, Sebastjan Kek in mentorica Alenka Pavlin 
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TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika za dijake 2. in 3. letnika je potekalo 8. 1. 2015. Šolskega tekmovanja 

so se udeležili dijaki 2. in 3. letnika, programov ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik ter trgovec. 

Bronasto priznanje na državnem nivoju prejmeta: 

 Nik Gorišek iz 2. a pod mentorstvom profesorice Tatjane Ivšek in 

 Roman Smogavec iz 2. e  pod mentorstvom profesorice Simone Barabaš. 

 

Nik Gorišek se je uvrstil na državno tekmovanje, ki je potekalo 11. 2. 2016 na Gimnaziji Franca Miklošiča v 

Ljutomeru, ter prejel srebrno priznanje. 

Vsem dijakom se za udeležbo na tekmovanju zahvaljujemo, dobitnikoma priznanj pa iskrene čestitke. 

 

Nik Gorišek, prejemnik srebrnega priznanja 

Tatjana Ivšek 
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS 

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki lahko sodelovali pri nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus, ki je 

potekalo preko spleta.  

Tekmovanje je potekalo na dveh nivojih zahtevnosti – osnovni (A1/A2) in višji (A2/B1). Za vsako raven sta 

določeni dve knjigi, ki ju dijaki preberejo in rešijo ustrezen test. Letos sta bili za osnovni nivo določeni knjigi 

Papierhelden in Das Geheimnis der Statue, na višjem nivoju pa Ein Fall fűr Tessa in Ziel Karmina. Najboljše 

dijake nagrajujeta turistična agencija TWIN in Mladinska knjiga. 

Tekmovanja se je udeležilo 17 dijakov, od tega 4 na višjem nivoju. Sodelovali so naslednji dijaki: Jakob Čater 

in Tjaša Kotnik iz 1. e, Manja Feldin iz 2. f, Nik Gorišek iz 2. a, Urh Sivka iz 2. c, Ana Velenšek, Lara Gaber, Nina 

Cvikl, Tanja Hrovat, Tim Lampret in Urška Šlatau iz 3. a, Vesna Čakš iz 3. b, Aleksandra Kavčič iz 3. č, Nastja 

Čop, Tadeja Dolšek in Katja Stišovič iz 4. f. 

 

Najbolje so se izkazali: Aleksandra Kavčič in Nik Gorišek, ki sta dosegla 39 od 40 točk, Manja Feldin in Jakob 

Čater pa sta dosegla vse možne točke. 

Vsem sodelujočim dijakom iskreno čestitamo in jim tudi v bodoče želimo prijetno preživljanje časa ob branju 

tujejezičnih tekstov. 

Marija Sodin 
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) 

Nemška jezikovna diploma je mednarodno priznan certifikat, ki ga po vsem svetu podeljuje Nemško 

ministrstvo za kulturo in izobraževanje. Le-ta dokazuje aktivno znanje nemškega jezika in je pomemben tudi 

pri iskanju zaposlitve. 

Pisni del izpita je sestavljen iz bralnega in slušnega razumevanja ter pisnega sestavka. Na ustnem delu pa se 

preverjajo govorne sposobnosti, in sicer na podlagi pogovora in predstavitve določene teme, ki si jo dijak 

izbere sam. 

Dijaki imajo na naši šoli možnost opravljanja nemške jezikovne diplome na dveh stopnjah – DSD 1 in DSD 2. 

Dijake je na izpit pripravljala profesorica Tatjana Ivšek. 

Oktobra 2015 je potekala slovesna podelitev diplom DSD I, ki jih je prejelo štirinajst dijakov: 

Arta Jashari, 4. b, Nastja Čop, 4. f, Tadeja Dolšek, 4. f, Nadja Kajtna, 4. f, Katja Stišovič, 4. f, Viktoria Skornšek, 

4. f, Laura Volasko, 4. f, Anja Florjančič, 4. g, Katja Gorjup, 4. g, Belmina Lozić, 4. g, Klara Ramšak, 4. g, Aneja 

Šanca, 4. g, Simon Šerbetar, 4. g  in Sara Šošter, 4. g. 
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Podelitev diplom DSD I 
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Decembra 2016 sta izpit DSD II na stopnji C 1 opravili dijakinji Viktoria Skornšek in Laura Volasko, obe iz 4. f. 

 
Viktoria Skornšek in Laura Volasko 

Marca 2016 je 11 dijakov naše šole opravljalo pisni in ustni del nemške jezikovne diplome (Deutsches 

Sprachdiplom 1). Na rezultate še čakamo. 

Vsem dobitnikom diplom iskreno čestitamo in želimo, da vam ta mednarodno priznani certifikat pomaga v 

nadaljnjem življenju. Hkrati vabimo vse dijake 3. in 4. letnikov, da bi se v čim večjem številu odločali za 

opravljanje tega izpita. 

Tatjana Ivšek 
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TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE 

Šolsko tekmovanje SSI iz zgodovine je potekalo na vseh srednjih 

šolah v Sloveniji 22. januarja 2016. Na šoli je tekmovalo 30 

dijakov iz vseh oddelkov SSI in 20 dijakov iz gimnazijskega 

programa. Tema tekmovanja je bila prva svetovna vojna. 

Najboljši dijaki srednjega strokovnega izobraževanja Nikita Tarasov, 1. a, Nina Lesjak, 1. b, in Nik Gorišek, 2. 

b, ter gimnazijci Rok Kokot, 2. f, Mia Volasko, 3. e, in Simon Šerbetar, 4. g, so se 2. aprila 2016 udeležili 

državnega tekmovanja v Brežicah. Vsi so dosegli bronasta priznanja. 

 

mag. Helena Mešnjak, Marija Vodušek 

 
 

Sodelovali smo na natečaju Evropa v šoli na temo Ustvarimo boljši jutri. Za leto 2016 tema evropskega leta 

ni bila določena, zato so se organizatorji odločili, da jo povežejo s sprejetimi cilji trajnostnega razvoja, kar je 

nadaljevanje teme Sodelujem, svet oblikujem, ki so jo ob evropskem letu za razvoj razpisali v lanskem 

šolskem letu.  

 

Na natečaju sta sodelovali z eseji Nuša Vahter iz 1. a in Anja Perdovnik iz 1. b-razreda. Na občinskem nivoju 

sta dosegli tretje in četrto mesto. 

 

mag. Helena Mešnjak 
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Nuša Vahter 

 

 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je povabil k sodelovanju dijake pri obeležitvi 25-letnice samostojne 

Slovenije. Inovativnost in ustvarjalnost mladih je prihodnost domovine. Razpisane so različne aktivnosti. 

Odločili smo se za raziskovalno nalogo z naslovom 25. obletnica osamosvojitvene vojne v Sloveniji. Avtorici 

sta Nuša Vahter in Tjaša Hrustelj iz 1. a-razreda. 

 

Rezultatov še ni 

 

mag. Helena Mešnjak 
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17. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 

24. marca 2016 so se dijaki naše šole udeležili že 17. državnega tekmovanja iz znanja ekonomije, ki so ga 

organizirali na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Šolo sta zastopali dve ekipi – dijaki programa ekonomski 

tehnik in dijaki programa ekonomska gimnazija.  

Med vsemi ekonomskimi tehniki v državi je prvo mesto dosegel Tadej Lipuš (mentorica Katja Fras Budna), 

slušatelj poklicnega tečaja. V zgodovini šole se še ni zgodilo, da bi slušatelj poklicnega tečaja pometel z vso 

konkurenco. Za odličen uspeh mu iskreno čestitamo. Prejel je zlato priznanje.  

Tudi Nika Krušič (mentorica Katja Teršek) iz 4. a-razreda, ki je zbrala le štiri točke manj kot Tadej, je osvojila 

zlato priznanje, Karmen Omerzu (mentorica Manja Ferme Rajtmajer) iz 4. c-razreda pa je osvojila srebrno 

priznanje. Od skupno 23 šol smo se uvrstili na peto mesto, kar je odličen uspeh.  

Dijaki ekonomske gimnazije Maša Dečman, Urh Skale in Sara Šošter (mentorica Katja Fras Budna), vsi iz 4. g-

razreda, so ekipno osvojili osmo mesto. Prejeli so bronasto priznanje. 

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. Želimo si, da bi tudi prihodnje generacije nadaljevale tradicijo dobrih 

uvrstitev, saj s tem dokazujejo široko ekonomsko znanje.   

Katja Fras Budna 
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Tadej Lipuš, Maša Dečman, Sara Šošter, prof. Katja Fras Budna, prof. Katja Teršek, Nika Krušič, Karmen 

Omerzu in Urh Skale 
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18. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA 

Na Ekonomski šoli Šolskega centra v Postojni so 7. aprila 2016 organizirali državno tekmovanje dijakov 

srednjih ekonomskih šol v znanju računovodstva. Na vseh do sedaj so sodelovali tudi dijaki naše šole in tudi 

letos je bilo tako. 

Po izbirnem šolskem tekmovanju so se na državno uvrstili: Jaka Vodovnik iz 2. a, Žanluka Mario Adžič iz 2. a 

in Tilen Gradišek ter Vesna Čakš iz 3. b-razreda. Drugošolci so se pomerili na osnovni, tretješolci pa na višji 

zahtevnostni ravni. V izenačeni in hudi konkurenci so se vsi dobro odrezali. Nad 80 % točk sta dosegla Jaka 

Vodovnik (mentorica mag. Metka Bombek) in Tilen Gradišek (mentorica prof. Damjana Lovrenčič). 

Slednji si zasluži posebno pohvalo, saj je za uspeh na državnem tekmovanju na višjem nivoju prejel srebrno 

priznanje. 

Irena Naraks 

 

prof. Metka Bombek, Žanluka Mario Adžič, Tilen Gradišek, Jaka Vodovnik, Vesna Čakš, prof. Irena Naraks 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE MATEMATIKE 

Na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani je bilo 2. aprila 2016 državno tekmovanje dijakov srednjih ekonomskih šol 

in gimnazij v znanju poslovne in finančne matematike.  

 

Naš dijak Tilen Gradišek iz 3. b-razreda, ki se je uvrstil na šolskem tekmovanju iz poslovne matematike na 1. 

mesto, je zastopal šolo tudi na državnem tekmovanju dijakov srednjih ekonomskih šol v znanju poslovne 

matematike in dosegel, še z dvema dijakoma drugih šol, 27 točk od 28 možnih ter naslov državnega prvaka, 

za kar je prejel zlato priznanje.  

 

Tilnu za dosežen uspeh iskreno čestitamo. 

 

Damjana Lovrenčič 
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DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €URO 

Dijaki naše šole so se letos prvič, pod mentorstvom prof. Katje Fras Budna, prijavili na dijaško tekmovanje 

Generacija €uro. Ekipo, ki so si nadeli ime ECB FUTURE, so sestavljali 

dijaki David Blagojević iz 3. e- razreda, Anja Skale in Sara Šošter iz 4. g-

razreda ter Viktorija Skornšek in Tadej Perčič iz 4. f-razreda. 

 

Tekmovanje je bilo sestavljeno iz treh delov. Najprej je bilo potrebno 

rešiti kviz iz denarne politike ECB, kjer so bili dijaki zelo uspešni, saj so 

ga rešili brez napak. To jih je vodilo v drugi krog tekmovanja, kjer so 

izdelali ekonomsko in denarno analizo za evrsko območje. Odločiti so 

se morali o primerni ravni obrestnih mer ter podati dodatne ukrepe, ki bi bili potrebni pri tej analizi, saj zgolj 

z obrestno mero  evrskemu območju zmanjkuje 

manevrskega prostora. Osnovni model za esej je bila 

njihova uvodna izjava, ki bi jo Svetu ECB podali pred 

tiskovno konferenco. To je bil kar zahteven zalogaj, saj 

je to zelo zapleteno in prepleteno področje, naše 

znanje pa je le srednješolsko.  

 

Tu se je naše sodelovanje na tekmovanju zaključilo, 

kar pomeni, da naša analiza ni bila izbrana za 

predstavitev v Banki Slovenije. Dijaki so videli, da je 

delovanje tako velikega aparata, kot je ECB, res zelo 

zapleteno.  

 

Katja Fras Budna 
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David Blagojević 
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EKONOMIJADA 2016 

V sredo, 6. aprila 2016, je na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra v Kamniku potekala Ekonomijada, 

katere namen je druženje, izmenjava izkušenj, sodelovanje in povezovanje. Na letošnji, tretji ekonomijadi, 

so se dijaki pomerili v znanju, veščinah in spretnostih resnega trgovanja z vrednostnimi papirji.  

Našo ekipo so sestavljali dijaki 3. b-razreda, Jan Gradišek, Tilen Gradišek in Tomaž Kokovnik. S pridobljenim 

kapitalom v obliki točk se je naša šola uvrstila na odlično 3. mesto, z vrtenjem kolesa sreče pa smo nekaj 

kapitala zapravili in pristali na skupnem 5. mestu. Največ kapitala in sreče je imela Ekonomska šola Ptuj, ki  

je zasedla prvo mesto in bo gostiteljica prihodnje prireditve. 

Namen letošnje Ekonomijade je bil v celoti izpolnjen, saj smo se vsi udeleženci, dijaki in mentorji, odlično 

počutili in se bomo z veseljem udeležili naslednjega srečanja na Ptuju. 

 

Olga Iskra 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ FINANČNE PISMENOSTI 

19. maja 2016 se je na ljubljanski ekonomski fakulteti 69 učencev in dijakov iz 23 šol iz celotne Slovenije 

spopadlo na drugem državnem tekmovanju iz finančne pismenosti mladih krožka Mladi in denar. 

 

Na letošnjem tekmovanju so sodelovali tudi dijaki naše šole. Po izbirnem šolskem tekmovanju so se na 

državno uvrstili: Žanluka Mario Adžič iz 2. b, Ula Matek iz 2. b in Manja Melanšek iz 2. b-razreda.  V izenačeni 

in hudi konkurenci so se vsi dobro odrezali.  

mag. Metka Bombek 

 

40. DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 

14. aprila 2016 je v Kranju potekalo jubilejno, že 40. državno tekmovanje v tehniki prodaje, kjer so veščine 

prodajnega postopka prikazali dijaki programa trgovec.  

 

Našo šolo so zastopale dijakinje in dijaki 3. č-razreda, in sicer : 

 Aleksandra Kaučič, kozmetika – zlato priznanje, 

 Amadej Dečman, veliki gospodinjski aparati – srebrno priznanje, 

 Mojca Zidanšek, konfekcija – srebrno priznanje, 

 Tamara Mecilovšek, živila – bronasto priznanje. 
Tekmovala sta še Brigita Kračun na tekmovalnem področju obutev in Žiga Kovač na področju mali 

gospodinjski aparati. Sodelovalo je sedemnajst slovenskih šol, ki izobražujejo dijake v programu trgovec. 

Ekipno je naša šola zasedla 8. mesto. 

 

Bodoči mladi prodajalci so se po najboljših močeh trudili prepričati kupca ter prodati izdelke v svoji stroki. 

Prihodnje šolsko leto bo tekmovanje potekalo v Slovenski Bistrici. 

Lidija Plevčak 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA 

Zdrav duh v zdravem telesu! V tem smislu smo se aktiv športne vzgoje, profesorji, dijaki in vodstvo šole 

trudili, da bi čim več in tem bolje delali na športnem področju v šoli in izven nje. Lahko rečem, da smo 

športniki EŠ Celje velikokrat odlično tekmovali in dostojno zastopali ime Ekonomske šole, doma v Celju in po 

vsej Sloveniji. 

 

Dijake vzgajamo, da sprejemajo šport kot vrednoto in da se znajo soočiti s pravilno mero borbenosti, 

tekmovalnosti, doživljati zmage in prenašati poraze. V okviru športnih dni (jesenski športni dan – atletske  

veščine, zimski športni dan – drsanje, pohodi in ogled tekme v Planici) in raznih projektov, jih želimo seznaniti 

s čim več športnimi zvrstmi (namizni tenis, borilni športi, kolesarjenje, drsanje, aerobika, plavanje …), z 

zakonitostmi športne vadbe, vplivi športa na organizem, z rednim spremljanjem razvoja mladostnikovih 

telesnih značilnosti in sposobnosti (obvezno testiranje za ŠVK) ter samostojnostjo pri načrtovanju vadbe.  

 

Skozi celo leto smo pripravljali dijake na tekmovanja in organizirali več prijateljskih tekem z ekipami drugih 

šol. Kot že nekaj prejšnjih let smo tudi letos organizirali medrazredna tekmovanja v odbojki in namiznem 

tenisu. 

 

Medrazredno tekmovanje v odbojki je potekalo v mesecu decembru. Tekmovalo je 15 ekip dijakinj in 11 ekip 

dijakov. Finale smo izvedli 21. 12. v telovadnici na Vodnikovi. Ekipe so pokazale borbenost, napeto in lepo 

igro. Ob bučnem navijanju sošolcev so šolski prvaki postali dijaki 4. f/g, drugi so bili dijaki 4. b, tretji pa dijaki 

2. f. Četrto mesto so osvojili dijaki 2. a. Med dijakinjami so bile najboljše dijakinje 1. e/c, druge so bile lanske 

zmagovalke, dijakinje 4. c, tretje dijakinje 1. a, četrte pa dijakinje 3. a. Zmagovalni ekipi dijakinj 1. e/c in 

dijakov 4. f/g sta osvojili prehodna šolska pokala. 
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Stojijo od leve proti desni: Alen Vasle, Leon Podvratnik, prof., Anja Đaković-Ložar, Klavdija Golež, Žan Kidrič, 

Denis Rajter, Melanija Trunk, Nika Cigale, Lia Ludvik; 

čepijo od leve proti desni: Nejc Jezernik, Lan Vunderl, Mateja Volk, prof., Nada Jeraša, prof., Elmedina Čarkić, 

Nuša Zvonar, Tomaž Pinter, Tina Bobek, Tjaša Kotnik. 
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9. 2. je potekalo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za 

dijake. Tekmovalo je 38 dijakov, ki so se srčno borili in 

prikazali dobro igro. Zmagovalec šolskega prvenstva je 

postal Arjan Torra, 1. a PTI, ki je že drugič zaporedoma 

postal šolski prvak. Drugi je bil Tim Veršnik, 2. c, tretji 

Amar Ejup, 1. a PTI, četrti Benjamin Alegro, 2. a PTI in peti 

Timej Srebot, 1. b. 

Vseh pet finalistov je prejelo praktične nagrade in 

diplome, zmagovalec turnirja pa še pokal. Diplome in 

pokal je podelila gospa ravnateljica. 

 

 

Stojijo: Bernarda Marčeta, ravnateljica, Arijan Torra, Benjamin Alegro, Amar Ejup, Timej Srebot, Tim Veršnik; 

čepijo profesorji: Mateja Volk, Nada Jeraša, Leon Podvratnik. 

 

11. 2. je bilo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za 

dijakinje. Tekmovanja se je udeležilo 29 dijakinj. Zmagala 

je Nika Cigale, 1. c, druga je bila Ines Hirkić, 1. a PTI, tretja 

Fationa Hajra, 1. a, četrta je bila Jasna Kovačič, 1. c, peta 

pa Ana Podgrajšek, 1. a. Dijakinje so prejele diplome in 

praktične nagrade, zmagovalka pa še pokal. 

 

 

 

 

 

Ines Hirkić, Nika Cigale, Fationa Hajra 
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ATLETIKA 

23. 9. 2015 CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki 

Dijaki so zasedli 5. mesto, dijakinje pa 7. mesto. 

 

Posebej je potrebno omeniti nekaj odličnih uvrstitev: v teku na 2000 m je zmagal Jan Kokalj, 4. b, v 

teku na 100 m pa Jan Sivka, 2. e, Matic Marcius,  4. b, je bil drugi v teku na 100 m, 4. mesto so osvojili 

dijaki v štafeti  4 x 100 m v postavi Lan Vunderl, 4. f, Matic Marcius, 4. b, Jan Sivka, 2. e, in Žanluka 

Mario Adžić, 2. b, ter Nika Cigale, 1. c, v skoku v višino. Nastja Čop, 4. f, je bila šesta v teku na 100 m. 

 

Za šolo so tekmovali še naslednji dijaki: Urban Žohar, 1. a, Alen Fideršek, 4. č, Jan Lukač, 2. f, Eldin 

Murić, 3. a, Primož Štukelj, 3. b, Gašper Pogladič, 1. b, Robert Trunk, 2. f, Žiga Kramperšek, 2. č, Nik 

Grahut, 3. b, Žan Kidrič, 4. f, Jaka Vodovnik, 2. a, Albin Nura, 2. a, Ejup Amar, 1. a PTI, Aljaž Planinšek, 

2. a, Aljaž Klemenčič, 2. a, Mitja Roban, 2. c, Anika Strnad, 3. a, Tina Bobek, 1. e, Klavdija Golež, 1. e, 

Nina Planinšek, 2. f, Maša Dečman, 4. g, Zala Pučko, 4. a, Katja Stišovič, 4. f, Anja Đaković-Ložar, 1. e, 

Anja Švegler, 2. a, Nuša Zvonar, 1. e, Petra Jelenko, 4. c, in Monika Grobljar, 4. c. 

24. 10. 2015 LJUBLJANA – 20. Ljubljanski maraton 

Jan Kokalj, 4. b, je zasedel 2. mesto v kategoriji dijakov. 

12. 4. 2016 CELJE – občinsko prvenstvo v krosu 

Jan Kokalj, 4. b, je postal občinski prvak v krosu med 3. in 4. letniki, Tjaša Kotnik iz 1. e pa si je pritekla 

8. mesto med dijakinjami 1. in 2. letnikov. 

Za šolo so tekmovali še: Aljaž Klemenčič, Rok Novak in Aljaž Planinšek, vsi 2. a, Alen Mančič in Urban 

Žohar,  oba 1. a, Mitja Roban, 2. c, in Žiga Firšt, 3. b. 

21. 4. 2016 MARIBOR – državno prvenstvo v krosu 

Jan Kokalj, 4. b, je že drugo leto zapored postal državni prvak. 
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Jan Kokalj na zmagovalnem odru 

 

18. 5. 2016 DOMŽALE – finale državnega prvenstva v atletiki 

Iz področnega so se na državno prvenstvo uvrstili: Nastja Čop, 4. f,  v teku na 100 m,  Jan Kokalj, 4. b, 

v teku na 2000 m in Jan Sivka, 2. e, v teku na 100 m. 

Jan Kokalj je postal državni prvak  v teku na 2000 m in tako uspešno zaključil svojo srednješolsko 

atletsko kariero. Nastja Čop je zasedla 10. mesto, Jan Sivka pa 20. mesto, oba v teku na 100 m. 

 

Mentorica: Nada Jeraša 
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Kolaž DP 
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10. 5. 2016 CELJE – področno posamično atletsko tekmovanje 

 

Naši dijaki so nas ponovno razveselili z dobrimi uvrstitvami, posebej še Jan Kokalj, 4. b, z vrhunskim 

rezultatom,  osebnim rekordom  ter  1. mestom  v  teku na 2000 m. 3. mesto je osvojil Jan Sivka, 2. e, 

v teku na 100 m, 4. mesto sta osvojila Nastja Čop, 4. f,  v teku na 100 m in Žanluka Mario Adžić, 2. b, v 

skoku v daljino, 5. oziroma 6. mesto sta osvojili Ines Hirkić, 1. a PTI,  in Veronika Mohorič, 2. c, v suvanju 

krogle, 5. je bila tudi štafeta dijakov 4 x 100 m v postavi Jan Sivka, Mitja Roban, 2. c, Rok Novak, 2. a, 

in Žanluka Mario Adžić, 2. b, 7. mesto pa Anja Košir, 2. f, v skoku v višino in Aljaž Klemenčič, 2. a, v teku 

na 2000 m. 

Za šolo so nastopali še: Aljaž Planinšek, 2. a, Rok Kokot, 2. f, Jaka Vodovnik, 2. a, Daniel Dobnik, 2. c, 

Alen Mančič, 1. b, Tena Fistrić, 2. f, Tjaša Kotnik, 1. e, Viktorija Verdev, 1. c, Tina Bobek, 1. e, Anja 

Sekirnik, 2. f, Ana Teržan, 2. f, in Sara Nastja Škreblin, 1. c. 

 

ODBOJKA  

 

9. 11. 2015 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake 

Ekipo so sestavljali: Alen Fideršek, 4. č, Nejc Jezernik, 4. g, Rok Kokot, 2. f, Amar Ejup, 1. a PTI, Dragan 

Prodić, 1. a  PTI, Timej Srebot, 1. b, Anže  Dobovičnik, 3. a, Rok Hribernik, 3. e, in Žan Kidrič, 4. f. 

Dijaki so zmagali proti Srednji zdravstveni šoli Celje, izgubili pa proti Gimnaziji Lava in končali s 

tekmovanjem. 
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Stojijo: Timej Srebot, Rok Hribernik, Žan Kidrič, Alen Fideršek, Amar Ejup, Nada Jeraša, prof.; 

čepijo: Anže Dobovičnik, Rok Kokot, Dragan Prodić, Nejc Jezernik. 

5. 11. 2015 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje 

Ekipo so sestavljale: Monika Grobljar, 4. c, Anika Strnad, 3. a, Ines Hirkić, 1. a PTI, Nika Cigale, 1. c, 

Karmen Bergles, 4. a, Branka Cvijanović, 3. b, Petra Jelenko, 4. c, Tinkara Cerar, 3. b, in Tjaša Hrustelj, 

1. a. 

 

Dijakinje so osvojile 2. mesto in se niso uvrstile v nadaljnje tekmovanje. 
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Stojijo: Petra Jelenko, Tinkara Cerar, Nika Cigale, Ines Hirkić, Anika Strnad, Branka Cvijanović, Nada Jeraša, 

prof.; čepijo: Karmen Bergles, Monika Grobljar, Tjaša Hrustelj. 

 

19. 5. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na pesku za dijake 

Za šolo so nastopali: Rok Kokot, 2. f, Anže Dobovičnik, 3. a, Mitja Vodlak, 3. a, in Tilen Jovanović, 1. e.  

Dijaki se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

23. 5. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na pesku za dijakinje 

Šolo so zastopale: Nika Cigale, 1. c, Anika Strnad, 3. a, Tjaša Hrustelj, 1. a, in Branka Cvijanović, 3. b. 

Dijakinje so zmagale proti ŠCC SŠKER in izgubile proti 1. gimnaziji Celje. Dijakinje se niso uvrstile v 

nadaljnje tekmovanje. 

Mentorica: Nada Jeraša 
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Od leve proti desni: Branka Cvijanović, Tjaša Hrustelj, Anika Strnad, Nika Cigale in Nada Jeraša, prof. 
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KOŠARKA 

19. 11. 2015 CELJE – dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 1. mesto. 

25. 11. 2015 ROGAŠKA SLATINA – dijaki so na finalu področnega prvenstva osvojili 2. mesto. 

18. 1. 2016 MARIBOR – dijaki so na četrtfinalu področnega prvenstva osvojili 2. mesto. 

 
Stojijo z leve proti desni: Alen Fideršek 4. č, Amar Ejup 1. a PTI, Denis Rajter 4. f, Žan Kidrič 4. f, Alen Vasle 4. 

g, Leon Podvratnik, prof.; čepijo z leve proti desni: Jakob Pirš 2. f, Dragan Prodić 1.a PTI, Rok Novak 2. a, Tadej 

Janžekovič 4.a, Primož Štukelj 3.b. Manjka na sliki Peter Kidrič, 3. b. 

24. 11. 2015 CELJE – dijakinje so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 1. mesto. 

26. 11. 2015 SLOVENSKE KONJICE –  dijakinje so v finalu področnega prvenstva zasedle 1. mesto. 

26. 1. 2015 CELJE – dijakinje so v četrtfinalu državnega prvenstva osvojile 2. mesto. 
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18. 1. 2016 MARIBOR – dijakinje so na četrtfinalu področnega prvenstva osvojile 2. mesto. 

 
Stojijo z leve proti desni: Nika Cigale, 1. c, Larisa Ocvirk, 4. c, Nuša Sevšek, 4. a, Leon Podvratnik, prof.; čepijo 

z leve proti desni: Anja Sekirnik, 2. f, Milina Mišeljić, 3. a, Anja Đaković-Ložar, 1. e. 

KATERA JE Zala Pučko, 4. ????? 
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NOGOMET 

28. 2. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijake, 2. mesto 

Šolsko ekipo so zastopali: Matic Marcius, 4. b, Lan Vunderl, 4. f, Žan Kidrič, 4. f, Amar Ejup, 1. a PTI, 

Žiga Firšt, 3. a, Alen Bučar, 3. b, Alen Cimerman, 2. b, Luka Prah, 2. c, Jan Lukač, 2. f, Robert Trunk, 2. 

f. 

1. 2. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijakinje, 1. mesto 

1. 4. 2016 CELJE – četrtfinale državnega prvenstva za dijakinje, 4. mesto 

Šolo so zastopale: Ines Hirkić, 1. a PTI, Monika Grobljar, 4. c, Anika Strnad, 3. a, Irena Jerković, 3. d, 

Veronika Mohorič, 2. c, Katja Ožir, 2. c, Lea Klenovšek, 1. a, Lia Ludvik, 1. b, Nika Cigale, 1. c, Anja 

Đaković-Ložar, 1. e, Katja Kotnik, 1. e.  
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Stojijo z leve proti desni: Katja Ožir, Anja Đaković-Ložar, Veronika Mohorič, Anika Strnad, Ines Hirkić, Lia 

Ludvik, Mateja Volk, prof.; čepijo z leve proti desni: Monika Grobljar, Nika Cigale, Lea Klenovšek, Irena 

Jerković, Tjaša Kotnik. 

 

Mentor: Leon Podvratnik 
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ROKOMET – dijakinje  

14. 10. 2015 CELJE, GCC – področno prvenstvo za dijakinje, 5. mesto 

Rokometno ekipo Ekonomske šole so sestavljale: Lea Tržan, 4. b, Monika Grobljar, 4. c, Anja Florjančič, 

4. g, Zala Pučko, 4. a, Anika Strnad, 3. a, Veronika Mohorič, 2. c, Nika Cigale, 1. c, Nina Pavlič, 2. f, Lea 

Klenovšek, 1. a, Tjaša Hrustelj, 1. a, Klavdija Golež, 1. e.   

Mentorica: Mateja Volk 

 
Rokomet 
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LOKOSTRELSTVO 

 

ŠOLSKO DRŽAVNO DVORANSKO PRVENSTVO V STRELJANJU Z LOKOM 

 

13. 2. 2016 se je naš dijak Tomaž Pinter iz 4. g-razreda udeležil šolskega državnega prvenstva v streljanju z 

lokom v disciplini sestavljeni lok in dosegel odlično 2. mesto. Tekmovalo je 222 dijakov. Pred tem je 10. 1. 

2016 osvojil 1. mesto na področnem prvenstvu v Mariboru. 

 

ŠOLSKO DRŽAVNO ZUNANJE LOKOSTRELSKO TEKMOVANJE  

 

9. 4. 2016 je Tomaž Pinter, 4. 

g, v Vavti vasi tekmoval na 

področnem prvenstvu v 

lokostrelstvu v disciplini 

sestavljeni lok. Dosegel je 2. 

mesto in se tako uvrstil na 

državno tekmovanje, ki je bilo 

21. 5. 2016 v Ljutomeru. Na 

državnem prvenstvu si je 

pristreljal 3. mesto.  

 

Čestitamo! 

 

Mentorica: Mateja Volk 
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STRELJANJE Z ZRAČNO PIŠTOLO 

 

26. januarja 2016 je v Velenju, na strelišču Mrož, potekalo področno prvenstvo v streljanju z zračno pištolo. 

Udeležili sta se ga dve naši dijakinji. Alekseja Vignjevič iz 3. e-razreda je dosegla 2. mesto, Urška Kovač iz 1. 

č-razreda pa je dosegla 4. mesto. 

Obe sta se uvrstili na državno finalno tekmovanje, na katerem si je Alekseja pristreljala odlično 2. mesto. 

Obema čestitamo! 

 
 

Mentorica: Mateja Volk 
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DEJAVNOSTI IN DOGODKI 

PREDSTAVITVE NA OŠ IN SEJMIH 

V letošnjem šolskem letu je tim profesorjev sodeloval na predstavitvah po OŠ in sejmih v celjski regiji. Namen 

predstavitev in udeležb na sejmih in poklicnih tržnicah je predstavitev izobraževalnih programov, ki jih 

izvajamo na Ekonomski šoli Celje. Prav tako smo devetošolcem predstavili celoten utrip in delovanje naše 

šole, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih, obiskovanje prakse v tujini ter širok izbor interesnih 

dejavnosti. 

Poleg predstavitev smo izvajali tudi delavnice za osmošolce in devetošolce na temo Kako poiskati in 

prepoznati dobro poslovno idejo in jo realizirati v ustanovitev lastnega podjetja. Na delavnicah so zelo 

uspešno nastopali tudi naslednji dijaki: Katja Jezernik, Monika Planko in Tomi Černelič, vsi iz 4. č, program 

ekonomski tehnik. 

V skupini profesorjev smo na predstavitvah in delavnicah sodelovali naslednji profesorji: Oskar Selčan, Manja 

Ferme Rajtmajer, Dagmar Konec, Simona Žlof, Blažka Dolinšek in Andreja Tanšek. 

 

Našo šolo smo predstavili na naslednjih osnovnih šolah: 

 v mesecu oktobru na OŠ Podčetrtek, 

 v mesecu novembru na OŠ Vojnik, OŠ Štore, OŠ Žalec, OŠ Hruševec in OŠ Vransko, 

 v mesecu decembru na OŠ Sevnica in IV. OŠ Celje, 

 v mesecu januarju na OŠ Frankolovo in OŠ Frana Roša Celje, 

 konec januarja smo se predstavili tudi v Planetu Tuš. 

 

Oskar Selčan 
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3-KONS 

V petek, 9. oktobra 2015, smo štiri srednje šole s Kosovelove ulice znova izvedle že 8. tradicionalno prireditev 

3-KONS. Druženje in izmenjava povezuje dijake Ekonomske šole, Srednje šole za gostinstvo in turizem, 

Gimnazije Center – Celje in Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije. 

Festival šol je zdaj že dokaj utečena prireditev, ki jo dijaki želno pričakujejo, saj petkovo dopoldne nudi 

možnost sodelovanja z dijaki sosednjih šol na športnem, kulturnem in likovnem področju, hkrati pa udeležbo 

na delavnicah, ki jo za naše dijake pripravijo druge tri šole.  

Tudi letošnje leto je celotno dogajanje na šoli usklajevala profesorica Branka Vidmar Primožič. Naši profesorji 

so s sodelovanjem nekaterih dijakov pripravili naslednje delavnice: 

 Ekojelke – Lilijana Povalej, 

 Mobilnost mladih, praksa v tujini – Mateja Obrez Verbič, 

 Nakit iz testenin – mag. Metka Bombek, 

 Borilne veščine – Alja Dečman Stišovič, 

 Evropska unija – mag. Helena Mešnjak, v sodelovanju z MCC, 

 Sever – jug – mag. Helena Mešnjak, 

 Potopisno predavanje Peru – Marija Vodušek, 

 Naredimo pločevinko ponovno uporabno – Simona Žlof, Blažka Dolinšek, 

 Izdelava sveč iz parafina – Tatjana Trupej, Darinka Prislan, 

 Kviz – Blaž Knep, 

 Haiku in kons – Alenka Golež, 

 Likovna pesem – Maja Jerič, Majda Lesjak, 

 Ali veš, kaj ješ? – Marija Kolenc, Polona Turnšek, 

 V njenih čevljih – Irena Lasnik, CUDV Draga, Ig, 

 Učno podjetje – Manja Ferme Rajtmajer, Mateja Maček, 

 Delo z iPadom – Ivan Kolenko, 

 Joga – Dora Glavnik, 

 Pletenje z rokami – Irena Naraks. 

Ideja za delavnico, ki je povezala vse štiri šole, pa se je porodila profesorici Jasmini Bornšek, koordinatorici 

mednarodnega projekta o kolesarstvu. Odvijala se je na dvorišču Srednje šole za medije. Poiskali smo stara 
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kolesa in dijaki vsake šole so jih 

prebarvali v tipične barve svoje 

šole. Sodelovali so naslednji 

dijaki: David Blagojević, 3. e, Rok 

Hribernik, 3. e, Patricija Kastelic, 

2. a PTI in Zorica Momirović, 2. a 

PTI. 

Delavnice so kot vedno potekale 

v dveh časovnih terminih, prav 

tako osrednja glasbeno-plesna 

prireditev na glavnem odru v 

telovadnici Gimnazije Celje – 

Center. Mentorstvo nad 

nastopajočimi dijaki naše šole je 

prevzela profesorica Dagmar Konec. 

Prireditev je povezoval Jan Lukač, 2. f, ki je večer pred 3-Konsom sodeloval tudi v predstavitveni oddaji na 

mariborski televiziji TELE M. Z glasbeno točko so nastopili Žiga Avbreht, 3. a, Urh Luzar, 3. a, in Ana Teržan, 

2. f, v plesnih točkah pa so nas navdušile Tamara Macuh, 1. e, Ana Teržan, 2. f, in Nastja Rožej, 2. f. Slednji 

sta članici skupine plesnega teatra Igen, ki nas je s svojim nastopom očarala. Zabavno plesno-čarodejno 

točko sta pripravila Nejc Trepelj in Kristjan Terglav, 3. b. 
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Sodelovali smo tudi na športnih tekmovanjih. Profesorica Mateja Volk je vodila odbojkarsko ekipo, ki so jo 

sestavljali: dijakinje Ines Hirkič, 1. a PTI, Monika Grobljar, 4. c, Tjaša Hrustelj, 4. c, Anika Strnad, 3. a, Petra 

Jelenko, 1. a, Nika Cigale, 1. c, in dijaki Alen Fideršek, 4. č, Nejc Jezernik, 4. g, Rok Kokot, 2. f, in Anže 

Dobovičnik, 3. a. Mentor šolske nogometne ekipe, v sestavi Urban Žohar, 1. a, Rok Melavc, 2. c, Aljaž Mrak, 

2. e, Eldin Murić, 3. a, Žiga Firšt, 3. a, Matic Marcius, 4. b, Žan Kidrič, 4. f in Lan Vunderl, 4. f, pa je bil profesor 

Leon Podvratnik. 

Likovno podobo šole (rdeče-črno-belo) so oblikovale profesorice Urška Bevc, Helena Muha, Dora Glavnik, 

Simona Mirnik in dijakinji Metka Hrovat ter Hanifa Kalesić, obe 1. a PTI. 

Spletno stran www.3kons.si sta uredili profesorici Mojca Knez Šket in Helena Muha, za šolsko televizijo pa 

je poskrbela profesorica Vida Horvat.  

Vlogo hostes na šoli so prevzele dijakinje 3. e-razreda: Maša Felicijan, Ana Marija Vincelj, Tjaša Trošt, Sara 

Timovšek, Miriam Medved in Nuša Pilaj. Zanimivo, razgibano in ustvarjalno dejavnost so v fotografski 

objektiv ulovile dijakinje Monika Planko, 4. č, Maksine Vrečko, Hana Frišek in Edita Asllanaj, vse iz 2. b.  

http://www.3kons.si/
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V sklopu festivala 3-KONS je v Mestnem kinu Metropol Celje potekal tudi tradicionalni festival kratkega 

dijaškega filma DIFIfest. Žal pa letošnje leto naša šola na predstavitvi ni sodelovala. 

Branka Vidmar Primožič 
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SVITaj Z NAMI! 

26. novembra 2015 je bilo odprtje VIII. tradicionalne vseslovenske srednješolske razstave Fotografiram, torej 

sem, ki sta jo organizirali Ekonomska šola Celje in Društvo fotografov SVIT. 

 

Pri organizaciji prireditve so sodelovali profesorji Helena Muha, Jani Lojen, Simona Barabaš, Lidija Plevčak, 

Dora Glavnik, Maja Jerič, ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta, Ivan Kolenko ter dijaki Katja Dimec 

iz 2. a PTI, Ana Teržan, Nastja Rožej in Jan Lukač iz 2. f, Tina Bobek, Melanija Trunk, Arijana Ibralić in Nuša 

Zvonar iz 1. e (kulturni program), Nina Cvikl iz 3. a in Jaka Vodovnik iz 2. a (hostesa in hostesnik), Hanifa 

Kalesić in Vanesa Ibrišević iz 1. a PTI (likovna podoba). 
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Izbrane fotografije in način ocenjevanja sta predstavila Žiga Gričnik, predsednik DF SVIT in Andreja Ravnak, 

članica ocenjevalne komisije. Ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta in predsednik DF SVIT Žiga 

Gričnik pa sta podelila nagrade in diplome za umetniško najbolj dovršene fotografije. Razstavo izbranih 

fotografij v 3. nadstropju šole sta pripravila Ivan Kolenko in Domen Kolšek iz DF SVIT. 

 

Helena Muha 
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE 

Letos smo že tretje leto uspešno sodelovali z Glasbeno šolo Celje. Njeni učenci, dijaki in mentorji so pripravili 

glasbeni program za dve naši prireditvi v srednji šoli. 

 

Nastopali so v kulturnem delu programa srečanja upokojencev naše šole 4. decembra 2015 v šolski 

predavalnici. Program je z mislimi iz Malega princa povezovala naša dijakinja Nuša Zvonar iz 1. e. 20. aprila 

pa so pripravili glasbeni program v veliki dvorani Glasbene šole Celje na prireditvi za zaposlene. Povezovalni 

program na temo Združenega kraljestva sta predstavili dijakinji Marija Ribič in Kristina Zvonar iz 2. f. 

 

Alenka Gotlin Polak 

 

NOVOLETNI SEJEM 

Decembrsko dogajanje smo tudi letos popestrili z novoletnim sejmom. Dijaki so skupaj z razredniki pripravili 

stojnice z najrazličnejšimi izdelki. 

 

Na sejem smo povabili tudi malčke iz vrtca in jim pripravili kratko kulturno-športno prireditev. Kulturno 

prireditev za otroke iz vrtca so pripravili dijaki 4. č s profesoricami Ireno Lasnik, Simono Žlof in Simono Mirnik, 

za športno dogajanje pa so poskrbele dijakinje 4. a in profesorica Mateja Volk.  

 

Popoldne pa so novoletni sejem obiskali tudi starši. Sejem smo pripravile: Dora Glavnik, Katja Teršek in 

Mateja Volk. Novoletni sejem je prijetna popestritev predprazničnih dni. 

 

Katja Teršek 
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OBISK VRTCA DANIELOV LEVČEK 

Predpraznično vzdušje, 

ki ga na šoli pričara 

božično-novoletni 

sejem, smo 

tradicionalno popestrili 

z druženjem z malčki 

vrtca Danielov levček iz 

Celja.  

 

Za malčke so dijaki in 

dijakinje iz 4. č, pod 

mentorstvom prof. 

Irene Lasnik in v 

sodelovanju z gospo 

Simono Mirnik, okrasili 

učilnico, pripravili igrico 

Pri peku Leku, vzdušje 

pa sta popestrila dijaka 

Tilen Kočevar in Alen Fideršek z igranjem na harmoniko. Malčki so nam ob tej priložnosti tudi zapeli in 

zaplesali. Snežne vile (Alja Kelhar, Katja Jezernik, Tanja Milojević in Nives Witmajer) so naše male obiskovalce 

popeljale po šoli na ogled bazarja.  

 

Na koncu so se v telovadnici šole pomerili v premagovanju ovir postavljenega poligona, ki so ga pripravile 

dijakinje 4. g s prof. Matejo Volk. Za uspešno opravljene naloge so bili nagrajeni z manjšo pozornostjo, ki je 

bila dana v ekološko darilno vrečko, narejeno iz kartonaste embalaža za mleko in sokove (KEMS). Za to so 

poskrbele dijakinje 4. č in 1. d-razreda v sodelovanju s prof. Simono Žlof in Blažko Dolinšek. 

 

Medgeneracijsko druženje smo zaključili v želji, da se v veselem decembru ponovno srečamo. 

 

Simona Žlof 
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PROMOCIJSKI FILM  

Kot številne druge srednje šole se tudi na Ekonomski šoli trudimo osnovnošolcem čim bolj približati naše 

izobraževalne programe in jih pritegniti k vpisu na šolo. V ta namen smo se letos odločili posneti promocijski 

film o prednostih naše šole. 

 

Prvo idejo, da bi čim bolj izčrpno z besedo in sliko predstavili izobraževalne programe, smo kmalu opustili in 

se odločili, da bomo scenarij zasnovali s stališča osnovnošolcev in tega, kar je všeč njim. K sodelovanju smo 

povabili našega bivšega dijaka, ki se ukvarja s snemanjem, Matica Gabriela. Z devetošolci je opravil daljši 

razgovor, kaj je zanje privlačna promocija srednje šole, prav tako pa smo anketirali dijake našega prvega 

letnika o tem, kaj in na kakšen način bi oni predstavili šolo. 

Njihove ideje so bile osnova za scenarij, ki je nastal v timu gospa ravnateljica Bernarda Marčeta, Matic 

Gabriel in Branka Vidmar Primožič. Pri snemanju filma, ki smo ga posneli januarsko sobotno dopoldne, so 

sodelovali dijaki 1. b, 1. e, 3. e in nekaj posameznikov iz 2. f-razreda ter številni profesorji, glavno asistenco 

snemalcu pa je nudila profesorica Simona Barabaš.  

 

Film, ki prikazuje utrip šole ter vrednote, katerim sledimo pri našem delu, je bil lepo sprejet med dijaki, 

profesorji, starši, predvsem pa med osnovnošolci, in resnično upamo, da bo tudi v prihodnjem letu koga 

prepričali k vpisu na našo šolo. 

Branka Vidmar Primožič 

  



121 

SODELOVANJE Z NOVIM TEDNIKOM (RUBRIKA MLADI ZA MLADE) 

Naša šola se je v tem šolskem letu dvakrat predstavila v Novem tedniku v rubriki Mladi za mlade. 

21. januarja 2016 smo predstavili širjenje mednarodnega obzorja naših dijakov. Opisali smo možnost 

opravljanja mednarodno priznanega izpita iz nemščine v članku Nemška jezikovna diploma dijakinje Nastje 

Čop iz 4. f; pridobivanje delovnih izkušenj v tujini v projektu Erasmus+ v članku Gradimo temelje prihodnosti, 

ki ga je napisala Matejka Obrez Verbič, koordinatorica projekta, in sklepanje prijateljstva z vrstniki osmih 

evropskih držav v kolesarskih pustolovščinah v projektu Spravi se na kolo, Evropa zopet posluje, ki ga je 

dijakinja Zorica Momirović iz 2. a PTI opisala v članku S kolesom osvajamo skrite kotičke Evrope.  

 

24. marca 2016 smo predstavili vrhunske športnike naše šole. Rok Kokot iz 2. f je v intervjuju Za dolgoprogaše 

ni počitka klepetal z vrhunskim tekačem in državnim prvakom Janom Kokaljem iz 4. b; svoj vsakdan je v 

članku Dan uspešne rokometašice predstavila Anika Strnad iz 3. a; v članku Ko se združita šport in poklicna 

želja je vrhunska judoistka Veronika Mohorič iz 2. c pisala o povezanosti svojega športa s programom, v 

katerem se izobražuje. 

Alenka Gotlin Polak 
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INFORMATIVNI FESTIVAL ŠOL 

Že nekaj let v času pred informativnimi dnevi eno od celjskih nakupovalnih središč pripravi Informativni 

festival šol. Prireditev je namenjena predvsem devetošolcem, ki se še odločajo, katero srednjo šolo izbrati 

za nadaljnje izobraževanje. Predstavijo se srednje in višje šole, glasbene in plesne šole in tudi dijaški domovi 

po širši regiji. 

Letošnje leto smo sodelovali že tretjič, saj naj bi bila to odlična priložnost za promocijo šole in naših srednje- 

in višješolskih izobraževalnih programov. Žal pa je bilo kljub spremembi organizatorja tudi letos 

zainteresiranih 

obiskovalcev zelo 

malo, tako da 

prireditev kljub 

številnim šolam, ki 

smo se predstavljale, 

znova ni dosegla 

svojega cilja. Največjo 

težavo menda 

predstavlja 

oglaševanje 

prireditve na 

osnovnih šolah, saj 

naj bi se z 

omenjanjem 

prizorišča promoviral 

tudi trgovinski center. 

Z informativnim gradivom so pod mentorstvom profesorjev Manje Ferme Rajtmajer in Oskarja Selčana šolo 

predstavljali Monika Planko, Katja Jezernik in Tomi Černelič, vsi iz 4. č, s kulturnim programom pod 

mentorstvom Branke Vidmar Primožič pa je prireditev obogatila Ana Teržan iz 2. f-razreda. 

 

Branka Vidmar Primožič 
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MATURANTSKI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

V petek, 5. februarja 2016, je v dvorani Golovec potekal maturantki ples generacije 2015/16 Ekonomske šole 

Celje. Maturantke in maturanti so pokazali svoje plesno znanje, za katerega je najbolj zaslužen plesni mojster 

Alojz Fidej. Tokrat se je zavrtelo 84 plesnih parov.  

Program je povezovala Alja Tihle Hren. Uvodni nagovor je pripadel ravnateljici Bernardi Marčeta, v imenu 

letošnjih maturantov sta spregovorila Larisa Jeknić in Denis Rajter, vse v dvorani pa je nagovorila tudi 

predstavnica staršev, gospa Petra Vrečko. Maturantsko himno je ob spremljavi ansambla Unikat zapela Katja 

Dimec. 

Čarobnost večera smo doživljali vsi prisotni, še posebej pa naši maturantje. Ta generacija, ki izraža posebno 

vedrino, bo ostala v našem spominu na vidnem mestu. Večer je bil »lep, svetel in zveneč – kakor iz čistega 

srebra ulit.« (C. Kosmač) 

Marjana Gajšek 
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Tadej Perčič je na ples povabil gospo ravnateljico 
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INFORMATIVNI DAN 2016 

Informativna dneva sta potekala 12. in 13. februarja 2016. 

 

Uvodni program v telovadnici šole    

A Kulturni del 

Mladost ≠ norost 

Sodelovali so glasbeniki Ana Teržan (vokal) iz 2. f, Žiga Avbreht (kitara, vokal) in Urh Luzar (kahon) iz 3. a ter 

plesalci Kristjan Terglav iz 3. b (koreografija), Nejc Trepelj (koreografija), Ana Teržan in Nastja Rožej iz 2. f  

ter Tjaša Vindiš, Arijana Ibralić in Melanija Trunk iz 1. e (mentorici Helena Muha in Alenka Golež). 

B Informativni del 

Znanje = prihodnost 

Prisotne osnovnošolce in starše je pozdravila ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta ter predstavila 

šolo, njeno poslanstvo in vizijo. Sledile so predstavitve programov ekonomska gimnazija, ekonomski 

tehnik, tehnik varovanja in trgovec. Nato so dijaki predstavili šolske dejavnosti in projekte: 

 šport in športni dosežki – borilne veščine/judo (Veronika Mohorič iz 2. c in Rene Kožar iz 1. c, 
mentorica Alja Dečman Stišovič), 

 Erasmus+ KA1, KA2 (Neja Rom Zupanc iz 3. a, mentorici Mateja Obrez Verbič in Jasmina Bornšek), 

 Nemška jezikovna diploma (mentorici Marija Sodin in Tatjana Ivšek), 

 ruski krožek (Robert Trunk, Rok Kokot, Nuša Zvonar iz 2. f, Jernej Novak iz 1. a, Tale Smileski iz 1. č, 
mentorica Majda Lesjak). 

C Predstavitveni film o šoli 

Ekonomska – to smo mi 

Pri snemanju filma so sodelovali dijaki 1. b, 1. e, 2. f in 3. e (mentorici Branka Vidmar Primožič in Simona 

Barabaš) ter zunanji sodelavec, naš nekdanji dijak, Matic Gabriel. 
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Ana Teržan 2. f, Žiga Avbreht in Urh Luzar 3. a Povezovalci programa: Jaka Vodovnik iz 2. a,  

Nina Cvikl 3.a, , 
Natalija Jug2. a in in Eldin Murić iz 3. a. 

 

Dejavnosti in ogled šole 

 Predstavitve programov: 
- ekonomska gimnazija (Tilen Jovanovič in Jakob Dacar iz 1. e, mentorja Marija Sodin in Blaž 

Knep), 

-  ekonomski tehnik (Rika Pajk in Danijel Kusić iz 3. b, Nina Cvikl iz 3. a in Jaka Vodovnik iz 2. a, 

mentorji Simona Sever Punčoh, Dagmar Konec, Irena Lasnik in Mateja Volk), 

- tehnik varovanja (Katja Ožir in Sandra Sučević iz 2. c, mentorja Karmen Kranjec in Srečko 

Robek, Tibor Tajnšek, Sintal Celje), 

- trgovec (Aleksandra Kavčič in Nudžejma Husić iz 3. č, mentorici Simona Žlof in Alenka 

Pavlin). 

 

 Predstavitev pouka: 
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- učno podjetje (dijaki 3. a, mentor Milan Šušteršič),  
- uporaba tabličnega računalnika (dijaki 2. a, mentorica Marija Vodušek), 
- timska ura EKN in ANG, tema Denar (dijaki 3. e, mentorici Katja Fras Budna in Lidija Rebeušek),  
- kemijski poskusi (dijaki 2. f, mentorja Blažka Dolinšek in Danilo Starček), 
- športna vzgoja/fitnes (dijaki 1. b, mentorica Nada Jeraša), 

 Ekošola in zdrava šola (Nina Planinšek in Glorija Novak iz 2. f, mentorice Simona Žlof, Alenka Pavlin 
in Darinka Prislan), 

 Erasmus+ KA1 in KA2 (Neja Rom Zupanc iz 3. a in Sebastjan Lovrenčič iz 2. c, mentorici Mateja 
Obrez Verbič in Jasmina Bornšek), 

 Nemška jezikovna diploma (Alekseja Vignjević in Samanta Kolar iz 3. e, mentorici Marija Sodin in 
Tatjana Ivšek) 

 ruski krožek (Urška Kitak in Tena Fistrič iz 2. f, mentorica Majda Lesjak), 

 Pesem je utrip srca, haiku poezija (izbrani haikuji dijakov, mentorica Helena Muha), 

 Zvezdnate rime, poezija Bine Štampe Žmavc (Marija Ribič iz 2. f, mentorica Majda Lesjak), 

 podjetništvo, Poslovni načrt EG (Nuša Pilaj in Miriam Medved iz 3. e, mentorica Karmen Kranjec), 

 PUD (organizatorka praktičnega usposabljanja Lidija Plevčak), 

 likovna dejavnost – likovna delavnica Poslikava lončkov (Urška Skerbiš, Nuša Vahter in Tjaša 
Hrustelj iz 1. a, Tea Kovač in Tamara Macuh iz 1. e, Larisa Višnjar iz 2. b, Tina Lotrič iz 1. d in Mia 
Volasko iz 3. e, mentorica Maja Jerič; likovna delavnica Portret (Mia Volasko iz 3. e, mentor Aleš 
Hofman); Odtenki življenja (razstava avtorskih slik, Vesna Karlovšek, dijakinja PT); Risba (mentor 
Aleš Hofman); Umetnost = x (umetniške avtorske slike, Dora Glavnik in Irena Naraks), 

 razstave – Prvi vlak v Celju, Kmečki upori, Knezi Celjski (Tjaša Hrustelj, Nuša Vahter in Lea Lapornik iz 
1. a, mentorica Helena Mešnjak); Shakespeare živi večno (Vlasta Krštinc Budna), 

 šah (Nik Gorišek in Aljaž Klemenčič iz 2. a, Andrej Grčar, Mitja Roban, Daniel Dobnik in Nejc Vervega 
iz 2. c, mentorja Marko Kubale in Blaž Knep), 

 Moralni kodeks diajkov EŠC (dijaki 4. f, mentorica Katja Teršek). 
 

Organizacija in izvedba informativnih dni – hostese in hostesniki (dijaki 2. b, 2. c,  2. e, 2. f in 3. b, mentorica 
Alenka Gotlin Polak); fotografija (Maša Kunej, Kristina Zvonar in Urška Kitak iz 2. f, mentorica Marija 
Vodušek);  likovna podoba šole (Lidija Ledinek in Vesna Čakš iz 3. b, dijaki 1. a PTI, mentorji Dora Glavnik, 
Aleš Hofman in Helena Muha); tehnična podpora in multimedijska predstavitev (Vida Horvat, Ivan Lojen, 
Janko Cafuta, Igor Križnik, Vinko Lesjak, Helena Muha); organizacija (ravnateljica-direktorica Bernarda 
Marčeta, pomočnica ravnateljice Simona Sever Punčoh, Olga Arnuš, Katja Teršek, Simona Barabaš, Marija 
Ravnak Cafuta, Irena Lasnik, Lilijana Povalej, Helena Muha); jezikovni pregled gradiva za informativni dan 
(Alenka Golež), odnosi z javnostmi (Maja Jerič in Alenka Golež). 

Helena Muha  
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Kritjan Terglav in Nejc Trepelj v »elementu« 
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NASILJE JE ČISTMIM  

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru kampanje Vesna – živeti življenje 

brez nasilja ozaveščalo mlade o nesprejemljivosti nasilja nad 

ženskami in dekleti. V okviru kampanje so povabili 

mladostnike, naj na facebooku ministrstva objavijo selfi in s 

tem pokažejo, da nasprotujejo tovrstnemu nasilju. Vsak 

objavljen selfi je pomenil nasprotovanje nasilju nad mamo, 

sestro, sošolko in prijateljico. Iz vseh selfijev, ki so  jih zbrali, 

so sestavili portret ženske. 

 

Dijaki so sodelovali in poslali nekaj selfijev. Za nagrado so 

prijeli USB-ključek in zapestnice. Aktivno so sodelovali dijaki 

1. a in b, 2. č, d, 3. a in b. Nagrado je prejel Mitja Vodlak iz 3. 

a-razreda. 

 

mag. Helena Mešnjak  
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PLANICA  –  ZAKLJUČEK SVETOVNEGA POKALA V SMUČARSKIH SKOKIH,  

NAJVEČJI SLOVENSKI ŠPORTNI DOGODEK V LETU 2016 

V okviru letošnjega zimskega športnega dne smo se v aktivu odločili, da popeljemo naše zaslužne športnike 

in ostale dijake na zaključno prireditev v Planico. Ogleda se je udeležilo 200 dijakov s spremljevalci. V 

čudovitem sončnem 

vremenu smo na 

posamični tekmi 

športno spodbujali 

naše orle in držali 

pesti zanje, še posebej 

za Petra Prevca, ki si je 

zasluženo priboril 

svetovni pokal v 

smučarskih poletih in 

še utrdil vodstvo v 

skupnem seštevku 

smučarskih skokov. Za 

naše skakalce in za vse 

nas je bil dogodek 

nepozaben.  

 

 

 

Aktiv ŠVZ 
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KREATIVNI NATEČAJ V OKVIRU PROJEKTA EKOPAKET 

V okviru Ekošole smo se letos prijavili na kreativni natečaj Ekopaket, katerega namen je osveščati dijake o 

pravilnem ravnanju s kartonasto embalažo za mleko in sokove (KEMS) in 

spodbujati ustvarjalnost. 

 

V projektu so sodelovali dijaki 1. d, 3. č in 4. č-razreda. Izvedli smo ga v dveh 

delih. V prvem delu natečaja smo med 101 prijavljeno ustanovo z več kot 

700 izdelki dosegli odlično 3. mesto. V drugem delu natečaja pa so bili 

izdelki naših dijakov izbrani za najboljše med 1400 poslanimi izdelki v 

kategoriji srednje šole in fakultete. 

 

Omeniti velja dijake 3. č-razreda, ki so izdelali lutke iz kartonaste embalaže 

za mleko in sokove. Lutke so namenjene uprizarjanju, zato so dijaki dobili 

priložnost pri slovenskem jeziku, da so zaigrali ljudsko pravljico Sin jež, kar 

je še dodatno popestrilo obravnavo ljudskega slovstva. Z lutkovno 

predstavo smo obogatili uro slovenskega jezika, saj smo povezali likovno ustvarjanje z umetniško besedo.  

 

Ponosni smo lahko na dosežene rezultate in si v prihodnosti želimo še veliko ustvarjalnih navdihov naših 

dijakov. Mentorice projekta smo bile Blažka Dolinšek, Majda Lesjak, Simona Žlof. 
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Blažka Dolinšek 

LONČKI IN KORITA, DA BO GREDICA BOLJ BARVITA 

Tudi letos je naša šola sodelovala na likovnem natečaju, poimenovanem Lončki in korita, da bo gredica bolj 

barvita. Dogodek že osmo leto organizira Cinkarna Celje v povezavi s podjetjem Simbio in Mestno tržnico 

Celje. Natečaja, na katerem so učenci in dijaki poslikavali cvetlične lončke in različna korita, se je udeležilo 

kar 46 šol celotne celjske regije z več kot 800 lepo poslikanimi izdelki.  

 

Zaključna prireditev s podelitvijo nagrad in priznanj je potekala v sredo, 23. 3. 2016, na celjski tržnici. Našo 

šolo je na natečaju zastopalo 6 dijakinj, in sicer: Nuša Vahter in Tjaša Hrustelj iz 1. a, Jasna Kovačič iz 1. c, 

Tea Kovač in Tamara Macuh iz 1. e ter Mia Volasko iz 3. e. Dijakinje so v kategoriji izdelave in poslikave 

cvetličnih korit osvojile 1. nagrado in s tem tudi MP3-predvajalnike.  

 

Maja Jerič 
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Dijakinje od leve proti desni: Tjaša Hrustelj, Tamara Macuh, Tea Kovač, maskota, Mia Volasko, Jasna Kovačič 

in Nuša Vahter. 
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SREČANJE Z UMETNIKOM TADEJEM TOŠEM 

 

Na šoli že nekaj let zapored pripravljamo kulturni dogodek z znanim gostom. Letos smo na prireditev povabili 

vsestranskega umetnika Tadeja Toša, ki si je kljub obilici dela vzel čas in nas obiskal 6. aprila. O njem je 

dijakinja 4. f-razreda napisala: »Tadej Toš je stand up komik, voditelj zabavnih televizijskih in radijskih oddaj 

in igralec s Ptuja. S svojim humorjem in veselim pristopom vedno prežene žalost z obrazov gledalcev in 

prikliče nasmeh na njihova lica. Všeč mi je njegov ptujski naglas. Rada ga gledam po televiziji, saj me njegov 

humor spravlja v smeh. Je simpatičen, duhovit in edinstven Štajerc. Vsi potrebujemo nekaj veselega v 

življenju in to je tudi gledanje Toša po televiziji.« 

 

Nasmejan in dobre 

volje je bil Tadej Toš 

tudi z nami, hkrati pa 

pripravljen odgovoriti 

na vsa vprašanja, 

povezana s svojim 

javnim in zasebnim 

življenjem. Dijakom je 

na nevsiljiv način in 

skozi humor predstavil 

veliko življenjskih 

resnic in jim dal 

koristne napotke za 

življenje. Predvsem pa 

je bilo druženje tako 

prijetno, da smo ga 

podaljšali.  

 

Intervju so pod mentorstvom profesoric Vlaste Krštinc-Budna in Melite Podgoršek izvedli Barbara Golavšek, 

Jaka Vodovnik in Žiga Medvešek. Dogajanje so popestrili glasbeni vložki. Znane pesmi so nam zapele dijakinje 
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Katja Dimec, Ula Matek in Hana Brecel, avtorsko pesem pa je predstavila Maksine Vrečko. Ne smemo 

pozabiti še na plesne koreografije Kristjana Terglava in Nejca Treplja, ki so nas izredno nasmejale.  

 
Katja Dimec 

 
Tadej in Tea Kovač 

 

Ob koncu prireditve pa je dijakinja Tea Kovač dokončala karikaturo našega gosta, nad katero je bil zelo 

navdušen in nam jo je z veseljem podpisal. Srečanje s Tadejem Tošem je vsem prisotnim polepšalo dan in se 

je končalo s fotografiranjem, ki se kar ni in ni končalo. 
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Nejc Trepelj in  Kristjan Terglav 

 

Melita Podgoršek 
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GOSTILI SMO OSNOVNOŠOLCE 

33 sedmošolcev z OŠ Frana Kranjca je preživelo četrtkovo dopoldne na naši šoli. 

 

21. 4. 2016 jih je sprejela gospa ravnateljica Bernarda Marčeta in jim predstavila šolo, programe in 

izvenšolske dejavnosti. V delavnice, kjer so izdelali poslovne načrte, pripravili mazila za prodajo in  spoznavali 

Ugando s pomočjo iPadov, so jih spremljale dijakinje 1. a-razreda: Ana Podgrajšek, Lea Klenovšek, Lea 

Lapornik in Nuša Vahter. Učenci so se z veliko najstniške energije in zvedavosti spoprijeli z izzivi, ki so jih za 

njih pripravile profesorice: Olga Iskra in Manja Ferme Rajtmajer, Simona Žlof in Blažka Dolinšek ter Marija 

Vodušek. Obisk je organizirala in koordinirala Lidija Rebeušek. 

 

Na osnovno šolo so se učenci vrnili navdušeni nad poslovnimi idejami, ki so jih uspeli poiskati v svoji 

domišljiji, in nad znanjem, ki so ga našli s pomočjo sodobne tehnologije, ter izdelki, ki so bili rezultat njihovih 

ročnih spretnosti.  

Lidija Rebeušek 
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VIDEOKONFERENCE 

VIDEOKONFERENCA GAED OB DNEVU ZEMLJE 2016 

Na dan Zemlje, ki je 22. aprila, so naši dijaki klepetali z ameriškimi vrstniki iz Del Valle School iz Texasa na 

temo alternativnih virov energije. Raziskovali in poročali so o tem, kakšna je trenutna situacija v Sloveniji 

glede pridobivanja energije iz sonca, vetra in jedrske elektrarne, katere so prednosti in slabosti, kakšne cilje 

si je Slovenija zastavila 

za naslednja leta in 

kateri alternativni viri 

energije se nam zdijo 

najbolj primerni za 

pridobivanje energije v 

naši državi. Tema je bila 

zanimiva, a precej 

zahtevna. Lahko pa 

rečemo, da smo se 

veliko zanimivega 

naučili, hkrati pa 

uporabili znanje 

angleščine. Takih 

dogodkov se vedno 

razveselimo, zato se 

bomo tudi v prihodnje 

odzvali na podobna 

povabila. Vabimo vas, 

da se nam pridružite.  

 

Na videokonferenci so sodelovali: Rihard Grenko, 1. b, Neja Rom Zupanc, Anej Šarlah, Ana Velenšek in Eldin 

Murić, vsi iz 3. a, Sebastjan Kek, Aljaž Turnšek in Tobias Druškovič, vsi iz 2. c-razreda. 

 

 

 



139 

VIDEOKONFERENCA MY COUNTRY, MY TOWN, MY SCHOOL 

V petek, 6. 5. 2016, so naši dijaki prvič klepetali s sovrstniki iz Po Leung Kuk Laws Foundation Collega iz Hong 

Konga. Obe strani sta najprej predstavili svojo državo, svoj kraj in šolo, nato pa se je odvila debata o 

posameznih predstavljenih poglavjih. Predstavitve so zaključili s prijetnim klepetom, saj je dijake zanimal 

drugačen način življenja v teh oddaljenih krajih. Druženje je bilo zelo zanimivo, pogovor pa sproščen. Po 

enourni videokonferenci so si dijaki obljubili, da se bodo ponovno družili v jesenskem času. 

 

Na videokonferenci so sodelovali: Rihard Grenko, Timej Srebot, Žiga Brecl Ojsteršek, Nuša Nešić, Klarisa 

Mikola, Nina Lesjak in Anja Predovnik, vsi iz 1. b, Anej Šarlah, Ana Velenšek, Neja Rom Zupanc in Eldin Murić, 

vsi iz 3. a, in Tjaša Jerman iz 4. c-razreda. 

 

Sodelovanje na takšnih konferencah spodbuja dijake k osveščanju, spoznavanju drugih kultur in aktualne  

problematike, k samostojnemu delu, kritičnemu mišljenju ter nenazadnje tudi uporabi angleškega jezika v 

praksi. 

Alenka Pavlin in Ivan Lojen 

  



140 

DIJAŠKO SPLETIŠČE 

Dijaško spletišče http://dijaki.escelje.si predstavlja stičišče informacij za dijakinje in dijake Ekonomske šole 

Celje. Na spletišču dnevno objavljamo pomembne informacije ter  spremljamo uspehe in dosežke dijakov. 

 

Ker je od prenove spletišča minilo že nekaj časa, smo v letošnjem šolskem letu načrtovali prenovo, s katero 

bi osvežili zunanjo podobo in naredili spletno stran še bolj uporabno in pregledno. Tehnične prepreke so 

razlog, da nam med letom ni uspelo. Zaradi lažje in bolj ustrezne tehnične podpore bomo stran preselili na 

drugo platformo. Upamo, da nam to uspe še do konca tega šolskega leta, saj je zaradi zapletov spletišče 

trenutno nedosegljivo. 

 

V naslednjem šolskem letu vas prijazno vabimo, da se nam pridružite. 

 

Mojca Knez Šket 

FACEBOOK STRAN ŠOLE 

Mnogi menijo, da so spletne strani šole njihovo ogledalo. Prav zato se trudimo, da bi bila tudi facebook stran 

Ekonomske šole Celje všečna in vedno aktualna. Najpogostejši obiskovalci so seveda prav naše dijakinje in 

dijaki (zdajšnji in bivši) ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v kateri je trenutno 

1027 članov. Največ obiska zabeležimo ob večjih dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj sproti objavljamo 

fotografije in poročila. Z veseljem pohvalimo naše uspešne dijakinje in dijake ter ekipe, ki jim na različnih 

tekmovanjih uspe doseči odlične rezultate.  

 

Samo upamo lahko, da bo število 

naših obiskovalcev še naprej 

naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se 

nam še niste pridružili, da poiščete 

facebook stran Ekonomske šole 

Celje in jo všečkate. Dobrodošli! 

 

Simona Sever Punčoh 

http://dijaki.escelje.sip/
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Ekonomska šola Celje se je tudi v letošnjem šolskem letu vključila  v  projekt Teden vseživljenjskega učenja 

(TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njo 

Andragoški center Slovenije s številnimi dogodki opozarja na vseprisotnost ter pomen učenja v vseh 

življenjskih obdobjih.  

 

Teden vseživljenjskega učenja je potekal med 13. 5. in 30. 6. 2016. Naša šola se je vanj vključila z organizacijo 

različnih dogodkov. Predavanja, delavnice, razstave in kulturne prireditve so bile namenjene dijakom, 

zaposlenim, upokojenim sodelavcem in ostalim. Že vrsto let sodelujemo tudi z zaposlenimi in varovanci 

Doma ob Savinji.  

 

V okviru TVU 2016 smo pripravili naslednje 

dogodke: 

16. 5. – Recital Zvezdnate rime za stanovalce 

Doma ob Savinji pod vodstvom mentorice 

Majde Lesjak. 

17. 5. –  Predavanje o drogah v izvedbi PU Celje 

za učiteljski zbor EŠC. 

18. 5. – Potopisno predavanje Pozabljeni svet 

Sokotre v izvedbi prof. Marije Vodušek za 

upokojene sodelavce šole. 

 

 

18. 5. – Delavnica izdelave lutk iz kartonaste embalaže za mleko in sokove (KEMS): dijaki 1. b razreda pod 

vodstvom Blažke Dolinšek. 

19. 5. – Delavnica na temo Zaposlitveni razgovor v izvedbi Racia Social za dijake EŠC. 

1. 6. –  Delavnica na temo Evropska unija in zaposlovanje mladih v izvedbi Celjskega mladinskega centra za 

dijake EŠC. 

14. 6. – Strokovna ekskurzija v Ruski center Maribor; ruski krožek pod vodstvom mentorice Majde Lesjak. 

1. 6.–30. 6. – Razstava slik na temo Begunci v avli šole; dela profesoric Dore Glavnik in Irene Naraks ter  

dijakinj Maruše Šošterič 4. a, Tamare Macuh in Tee Kovač 1. e. 

Predavanje Sokotra 
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Maruša Šošterič, 4. a: Begunska deklica v morju, 2016 (tempera in akril na platno) 

 

Maja Jerič 
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ŠOLSKI RADIO  

Radijci Hana Brecl, David Blagojević, Ana Velenšek, Tilen Jovanovič in Nuša Zvonar so šli v eter, ko so imeli 

dovolj vsebine, s katero so želeli seznaniti svoje poslušalstvo.  

 

Pripravili so oddaje ob veselem dnevu kulture, dvigovali narodno zavest ob dnevu samostojnosti in enotnosti 

ter dnevu državnosti, sproščali poslušalce ob dnevu zdravja, se spomnili Prešernovih nagrajencev ob 

kulturnem prazniku in naših prednikov, ki so se borili, da lahko praznujemo dan zmage nad fašizmom ter 

predstavili Združeno Kraljestvo v besedi in pesmi v okviru projekta Evropska vas. Ob svetovnem dnevu knjige 

niso pozabili na častitljivo obletnico smrti velikega angleškega umetnika Williama Shakespeara ter na 

praznovanje slovenskih običajev, kot je na primer jurjevanje. 

 

Gostili so dijake, ki so v okviru projekta Erasmus+ potovali po Evropi, da so nam predstavili svoje dejavnosti 

in nam približali tujino. Pred počitnicami so poskrbeli, da je bil petek bolj sproščen. Imeli so tudi srečanje z 

dvema profesionalnima ustvarjalcema radijskih oddaj na Radiu študent in si razširili obzorje o vseh 

prednostih in pomanjkljivostih tega poklica. 

 

Radijci si želijo, da bi jim poslušalci radi prisluhnili, zato pripravljajo z mentorico Lidijo Rebeušek za naslednje 

leto nekaj novosti. 

Se poslušamo! 

 

Lidija Rebeušek 
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ŠOLSKI ČASOPIS 

Ob zaključku šolskega leta je izšel Ekonomlonc z Bučkami. V njem so predstavljeni dijaki zaključnih oddelkov, 

uspešni in odlični dijaki, ki zaključujejo izobraževanje na naši šoli, diplomanti Nemške jezikovne diplome, 

naša sodelovanja v rubriki Mladi za mlade celjskega Novega tednika, nagrajeni haikuji ter dijaška 

popotovanja in pustolovščine iz Evrope in domovine.  

 

Članke so napisali naslednji dijaki: Zorica Momirović, 2. a PTI; Veronika Mohorič, 2. c; Anika Strnad, 3. a; 

Nastja Čop, 4. f; Rok Kokot, Nastja Rožej, Anja Košir in Jan Lukač, vsi iz 2. f; dijaki zaključnih oddelkov.  

Časopis zaključujejo tradicionalne Bučke, (ne)domislice naših dijakov in profesorjev, ki spontano nastajajo v 

učnem procesu. 

Alenka Gotlin Polak 
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RAZSTAVE 

V letošnjem šolskem letu smo na šoli pripravili naslednje razstave: 

 

 3-KONS – mentorji: Urška Bevc, Helena Muha, Simona Mirnik, Dora Glavnik in dijakinje: Metka 
Hrovat in Hanifa Kalesić, obe iz  1. a PTI, Barbara Golavšek  in Tjaša Sadek, MT, 

 Noč čarovnic – mentorica Dora Glavnik in dijakinje: Mojca Mirnik, Anja Podgoršek, Nina Cerovšek in 
Alenka Lakovšek, vse iz 2. a PTI, 

 AIDS – mentorica Simona Žlof, 

 Božični sejem – mentorica Dora Glavnik, 

 Barve življenja – dijakinja Vesna Karlovšek, PT, 

 Zvezdnate rime, poezija Bine Štampe Žmavc – mentorica Majda Lesjak, 

 Prvi vlak v Celju – mentorica mag. Helena Mešnjak in dijakinji Nuša Vahter in Tjaša Hrustej, obe iz 1. 
a, 

 Kmečki upori – mentorica mag. Helena Mešnjak in dijakinji Nuša Vahter in Tjaša Hrustej, obe iz 1. a, 

 Celjski – mentorica mag. Helena Mešnjak in dijakinji Nuša Vahter in Tjaša Hrustej, obe iz 1. a, 

 Reciklirani izdelki dijakov in profesorjev – mentorica Simona Žlof, 

 Umetniške slike – avtorici Irena Naraks in Dora Glavnik, 

 Zdravilne rastline – dijakinja Maruša Šošterič, 4. a, 

 Erasmus+ KA 1 – mentorica Mateja Obrez Verbič, 

 Erasmus+ KA 2 – mentorica Jasmina Bornšek, 

 Ogljični odtis – mentorica Alenka Pavlin, 

 Mednarodni dan beguncev – mentorice Maja Jerič, Irena Naraks in Dora Glavnik. 
 

Dora Glavnik 
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Alenka Lakovšek, Ines Podkoritnik, Tjaša Rogl in Gabi Grabrovec, dijakinje 2. a PTI. 
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BRALNI KROŽEK 

Bralni krožek je namenjen 

spodbujanju branja, 

predvsem branju 

leposlovja in razvijanju 

ustvarjalnosti. Branje 

leposlovja je povezano z 

doživljanjem estetskega in 

prijetnega, vpliva na 

izboljšanje govornih 

sposobnosti in je povezano 

z učenjem, ki je danes 

stalnica v našem življenju.  

 

V bralni krožek so bili 

vključeni tisti dijaki, ki 

imajo veselje do branja. 

Upoštevali smo bralne 

interese mladih bralcev, saj 

so dijaki sami izbirali bralno gradivo in prepoznavali bogastvo umetniške besede. Dijaki so se seznanjali s 

knjižnimi novostmi, spremljali aktualne dogodke in nagrajena literarna dela. Prebirali so izbrane sodobne 

mladinske romane po lastnem izboru in doživetja o prebranem zapisali v dnevnik branja.  

 

Branje je povezano z ustvarjalnostjo. Dijaki so se letos odločili, da bodo predstavili celjsko umetnico Bino 

Štampe Žmavc. Prebirali smo njeno poezijo in se seznanili z njenim raznolikim umetniškim ustvarjanjem. 

Oblikovali smo tematsko razstavo o njenem ustvarjanju in napisali recital Zvezdnate rime: poezija Bine 

Štampe Žmavc. Z recitalom smo sodelovali na informativnih dnevih, 12. in 13. februarja letos. Njeno poezijo 

je recitirala dijakinja Marija Ribič iz 2. f-razreda.  
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V okviru Tedna vseživljenjskega učenja smo se z recitalom Zvezdnate rime: poezija Bine Štampe Žmavc 

predstavili v Domu upokojencev v Celju. Tokrat sta poezijo Bine Štampe Žmavc recitirali dijakinji Marija Ribič 

in Kristina Zvonar, obe iz 2. f-razreda.  

 

Dijaki so z veseljem sodelovali v krožku, svojo ustvarjalnost so izražali s pisanjem, likovnim ustvarjanjem, 

recitiranjem. Radi so nastopali. Idej in načrtov je bilo veliko, naša druženja so bila prijetna, vendar vseh 

umetniških hotenj nismo uspeli realizirati. Namen naših srečanj, spoznavati lepoto umetniške besede, je bil 

dosežen. 

Majda Lesjak 
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RUSKI KROŽEK  

Ruščina je danes vse bolj 

popularna, saj je po 

številu govorcev peti 

največji svetovni jezik. Je 

največji slovanski jezik s 

preko 270 milijoni 

govorcev. 

 

Dijaki spoznavajo osnove 

ruskega jezika pri ruskem 

krožku. Ruščina je zanje 

zabaven izziv že zaradi 

pisave – ruske cirilice. Pri 

krožku se dijaki naučijo 

ruske abecede – Alfabita. 

Dijaki so se naučili pisati in 

brati po rusko in tudi 

izgovora ruskih besed. Cilj 

krožka je vzbuditi pri mladih veselje do ruskega jezika in branja krajših ruskih besedil, saj je branje eno 

najpomembnejših sredstev pri učenju tujega jezika.  

 

Ure ruščine smo popestrili z branjem krajših zgodb, ki smo jih poslušali, brali in se o njih pogovarjali. Naučili 

smo se zapeti rusko narodno pesmico Katjuša, s katero smo nastopali na informativnih dnevih 12. in 13. 

februarja 2016. Staršem in bodočim dijakom so zapeli naslednji dijaki ruskega krožka: Rok Kokot in Robert 

Trunk,  oba iz 2. f, Jernej Novak, 1. a, in Tale Smileski, 1. č. Udeleženci krožka so pripravili jezikovni kotiček, 

v katerem so obiskovalcem informativnega dneva predstavili rusko literaturo in kulturo ter delovanje 

ruskega krožka. Rusko stojnico so pripravile dijakinje Urška Kitak, Tena Fistrič, Marija Feldin, vse iz 2. f, Jasna 

Kovačič in Sara Nastja Škreblin iz 1. c ter Valerija Radaković iz 1. e. 
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V okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja so se člani krožka povezali s starejšimi v Domu upokojencev 

v Celju, kjer so varovancem najprej recitirali slovensko verzijo pesmi Katjuša, nato pa še zapeli rusko različico. 

Recitirala je Nuša Zvonar iz 1. e, peli pa so Rok Kokot in Robert Trunk iz 2. f ter Jernej Novak iz 1. a. Poslušalci 

so bili navdušeni nad nastopom in so izrazili željo po še več predstavah takšnih vrst. 

 

Junija letos smo obiskali Ruski center v Mariboru, kjer smo si ogledali rusko knjižnico. Dijaki so bili navdušeni 

nad količino avdioknjig in filmov v ruskem jeziku. Seznanili so nas s svojim delovanjem. Predstavili so nam 

različne tečaje ruščine in organizacijo ter izvedbo različnih umetniških uprizoritev. Skupaj smo si ogledali 

ruski animirani film Čeburaška. Presenetili so nas s kvizom znanja, v katerem so nagradili najboljše dijake s 

sladkarijami in avtentičnimi ruskimi časopisi. 

Majda Lesjak 
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STROKOVNE EKSKURZIJE 

EKSKURZIJA V BRATISLAVO IN NA DUNAJ 

8. aprila 2016 se je 36 dijakov naše šole odpravilo na dvodnevno strokovno ekskurzijo v Bratislavo in na 

Dunaj. V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili proti Slovaški. Najprej smo se odpeljali do sotočja rek 

Donave in Morave, kjer stojijo mogočni ostanki gradu Devin. Nato smo vožnjo nadaljevali proti slovaški 

prestolnici Bratislavi. Odpeljali smo se do spomenika padlim v 2. svetovni vojni Slavin, nato pa se sprehodili 

po starem mestnem jedru do cerkve sv. Martina, Michaelovih vrat, nadškofijske palače ter glavnega trga s 

srednjeveškim obzidjem. Proti večeru smo se nastanili v hotelu.  

 

Po zajtrku smo se odpeljali na Dunaj. Na krožnem avtobusnem ogledu smo videli glavne znamenitosti 

avstrijske prestolnice, kot so opera, palača Hofburg, prirodoslovni muzej, umetnostna galerija, parlament, 

sodna palača, rotovž, univerza ter gledališče Burgtheater. Odpeljali smo se tudi do znamenitega 

Donauturma. V mestu smo se izkrcali in peš nadaljevali oglede po mestu.  

 

Sprehodili smo se skozi palačo Hofburg in po slikoviti ulici Graben do Štefanove cerkve. Po prostem času v 

mestnem središču smo si še na hitro ogledali prirodoslovni muzej, kjer med drugim hranijo bogato zbirko 

kamnin in mineralov ter si ogledali razstavo dinozavrov. 

 

Kljub ne preveč prijaznemu vremenu smo se dobre volje vrnili domov, hkrati pa že načrtovali naslednjo 

ekskurzijo. 
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Pred spomenikom Marija Terezije 

 

Tatjana Ivšek 
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EKSKURZIJA NA POLJSKO 

Med 20. in 23. aprilom 2016 smo obiskali Poljsko. Ogledali smo si zanimivosti Krakova, se sprehodili po 

židovski četrti, obiskali sinagogo in del Krakova, kjer so snemali film Schindlerjev seznam. Pretresljiv je bil 

ogled taborišča Auschwitz. Dijake sta vodiča popeljala skozi prostore taborišča, kjer so podoživeli trpljenje, 

pomanjkanje in smrt. V drugem delu taborišča, Birkenau, smo se poklonili umrlim taboriščnicam iz Slovenije 

in prižgali svečko.  

 
Pot smo nadaljevali v Wieliczko, kjer je največji rudnik soli v tem delu Evrope. Popotovali smo skozi nekaj 

stoletij pridobivanja soli. Zadnji, tretji dan, smo odpotovali proti Tatram in se ustavili v Zakopanah. Pogledali 

smo skakalnice in jih primerjali z našimi. Mestece je polno stojnic in malih trgovinic s spominki. V bližnji vasici 

Chocolow so vse hiše iz lesa, kar je posebnost za ta del Poljske na meji s Slovaško. 
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Skakalnice v Zakopanah 

 

Ekskurzija je bila poučna in zanimiva za vse udeležence.  

mag. Helena Mešnjak 
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DUBLIN – IRSKA 

Iz Budimpešte smo poleteli proti Dublinu. Po kratkem avtobusnem ogledu mesta smo se namestili  in nato 

sprehodili po Temple Baru – kulturnem centru Dublina, najznamenitejši ulici Dublina s tipičnim irskim 

utripom, kjer najdemo tako muzeje, galerije kot nakupovalno ulico s pubi in ob koncu tedna tudi tržnico.  

 

Drugi  dan  smo  peš raziskovali irsko prestolnico. Sprehodili smo se po eni izmed najširših ulic v Evropi, 

O’Connell Street, kjer so ob drevoredni ulici različni spomeniki, posvečeni irski zgodovini in kulturi. Od teh je 

najpomembnejša zgradba glavne pošte, ki je poznana po velikonočni vstaji 1916. leta in The Spire of Dublin, 

ki je 121 metrov visoka konica, posvečena milenijski prenovi mestnega središča, prijaznejši za pešce. Ogledali 

smo si znameniti dublinski grad, slavni Trinity College, s svojo 400-letno tradicijo, kjer v zakladnici stare 

knjižnice hranijo rokopis – Book of Kells in druge starodavne zapise, ter Narodni muzej Irske. 

 
Cliffs of Moher 
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Naslednji dan je bil namenjen pokrajini Burren in ogledu mogočnih Cliffs of Moher, več kot 200 metrov strmo 

v morje padajočih klifov. Le-ti predstavljajo enega najbolj impresivnih pokrajinskih prizorov, ki jih ponuja 

Britansko otočje. Spotoma smo imeli krajši postanek pri romantičnem dvorcu Kylemore Abbey.  Ogledali 

smo si Galway, eno najlepših pristaniških mest na zahodni obali Irske. 

 
Irsko podeželje 

 

Četrti dan je bil namenjen vožnji z vikinško ladjico, ki nas je popeljala tako po ulicah Dublina kot po reki Liffey. 

Obiskali smo katedralo Sv. Patricka, zaščitnika Ircev. Zadnji dan pa je bil namenjen krožnemu ogledu 

prestolnice z lokalnim avtobusom, kjer smo si ustvarili celovito sliko o Dublinu. 

 

Skratka, veliko lepih trenutkov smo s peščico naših dijakov in dijaki Šolskega centra Celje doživeli v mesecu 

aprilu. Irska je za nekaj dni postala naš drugi dom. Bilo je nepozabno! 

 

Marija Kolenc 
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Dijaki EŠC  in  Šolskega centra Celje 
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EKSKURZIJA V PIVKO IN PIRAN 

Dijakinje in dijaki 1. a, 3. č in 3. d so v torek, 10. maja 2016, skupaj s spremljevalci obiskali Park vojaške 

zgodovine v Pivki. Muzej je nastal na območju starih italijanskih kasarn. Prikazuje bogato vojaško in 

zgodovinsko dediščino. Namenjen je izobraževanju in raziskovanju.  

 
Vojaški muzej v Pivki 

 

Na vodenem ogledu nam je bila predstavljena razstava Pot v samostojnost, ki prikazuje potek osamosvajanja 

Republike Slovenije s poudarkom na osamosvojitveni vojni leta 1991. Razstava predstavi tudi našo bivšo 

državo Jugoslavijo in Jugoslovansko ljudsko armado, ki je imela izredno velik vpliv na razvoj države in na 

njeno ureditev.  

 

Na razstavi smo videli letalo MIG-21, tank M-84 in oklepni vozili BVP ter BTR, helikopter Gazela z oznako 

Velenje TO-001, ki je prvo zračno plovilo, kateremu je uspelo pobegniti iz jugoslovanskega vojnega letalstva 
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in tank T-55. Med atraktivnimi oklepnimi vozili velja omeniti vojaška vozila, ki so jih izdelovali v mariborski 

tovarni TAM in druga oklepna vozila. 

 

Zanimivi so tudi 76 ton težka podmornica, ki spada med žepne – diverzantske podmornice, in drugi vojaški 

eksponati. Dijaki so z zanimanjem spremljali razlago in spoznavali orožja. 

 

 
Pot smo nadaljevali proti obali. Ustavili smo se v Portorožu in se ob obali sprehodili proti Piranu. Med potjo 

smo spoznavali značilnosti obale, ogledali smo si klif in soline. Ekskurzija je potekala v sproščenem vzdušju 

in se bo vsem udeležencem vtisnila v prijeten spomin.  

mag. Helena Mešnjak 
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PREDSTAVITVE RAZREDOV 
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1. a Program: ekonomski tehnik   Razrednik: Blaž Knep 

 

 
Matevž Antloga 
Diana Bučar 
Mel Burzić 
Tjaša Gobec 
Valentina Gradič 
Fationa Hajra 
Tjaša Hrustelj 
Nik Jager 
Nina Jančič 
Iris Jelenc 

Melisa Jereb 
Mateja Jug 
Matej Kincel 
Lea Klenovšek 
Julija Kotnik 
Michaela Kovač 
Lea Lapornik 
Karin Majger 
Maj Medvešek 
Jernej Novak 

Ana Podgrajšek 
Tim Sečko 
Urška Skerbiš 
Nikita Tarasov 
Nuša Vahter 
Karin Zagajšek 
Nejc Zakošek 
Urban Žohar 

Priznanje prejmeta: Tjaša Hrustelj, Lea Klenovšek 

Pohvale prejmejo: Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Jernej Novak, Ana Podgrajšek. 
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1. b    Program: ekonomski tehnik  Razredničarka: Simona Barabaš 

 
 
Elmedina Berisha 
Žiga Brecl Ojsteršek 
Bleona Bytyqi 
Elmedina Čarkić 
Justin Funtek 
Rihard Grenko 

Barbara Hauptman 
Nina Lesjak 
Lia Ludvik 
Alen Mančić 
Klarisa Mikola 
Kenan Musić 

Nuša Nešić 
Rožle Oštir 
Gašper Pogladič 
Anja Predovnik 
Lara Savski 
Timej Srebot

 

Priznanje prejmeta: Lia Ludvik, Timej Srebot. 
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1. c  Program: tehnik varovanja    Razrednik: Srečko Robek 

 
  
Matteo Belak 
Adam Bergant 
Nika Cigale 
Josip Ćumurdžić 
Anže Gobec 

Franc Mihael Gotlin 
Jernej Jošt 
Jasna Kovačič 
Rene Kožar 
Dalibor Lupret 

Matija Skerbiš 
Sara Nastja Škreblin 
Žiga Špeglič 
Klemen Tržan 
Viktorija Verdev 

 

Priznanje prejme: Nika Cigale. 

Pohvale prejmejo: Jasna Kovačič, Rene Kožar, Sara Nastja Škreblin.  
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1. č  Program: trgovec     Razrednik: Oskar Selčan 

 
 
Adem Basha 
Edona Bellaqa 
Qerim Beqiraj 
Andreja Berglez 
Diana Gerzina 
Tadeja Gologranc 
Klemen Gubenšek 
Kimete Jahdauti 
Robert Jazbinšek 

Amra Karadži 
Nataša Kliček 
Urška Kovač 
Erblinde Kryeziu 
Leonora Memaj 
Trimlon Muja 
Medina Nezić 
Ismail Osmanaj 
Maja Ribar Pisanec 

Fatlind Rrahmanaj 
Tale Smileski 
Elida Šabani 
Anja Tovornik 
Medina Vejseloska 
Emilija Vujičić 
Timi Zajc 

 

Priznanje prejme: Urška Kovač. 

Pohvale prejmejo: Robert Jazbinšek, Nataša Kliček, Tale Smileski.  
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1. d  Program: trgovec / administrator    Razredničarka: Maja Jerič 

 
 
Argjentina Bellaqa 
Fikrete Kolukaj 

Albina Kosumi 
Leonora Rexhaj

Advan Azemi 
Flora Duga 
Katja Kalšek 
Ilaria Kanduti 

Tina Lotrič 
Filip Medved 
Epror Misini 
Aljaž Pikelj 

Sara Stanojević 
Ajla Vuković 
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1. e  Program: ekonomska gimnazija   Razredničarka: Lidija Rebeušek 

 
 
Tina Bobek 
Jakob Čater 
Jakob Dacar 
Anja Đaković-Ložar 
Klavdija Golež 
Kristijan Hribar Kresnik 
Lara Hribar Kresnik 
Arijana Ibralić 

Tilen Jovanovič 
Filip Jug 
Fitim Kadriaj 
Tjaša Kotnik 
Tea Kovač 
Jan Krajšek 
Urh Krajšek 
Tamara Macuh 

Blaž Majcen 
Filip Miklaužič 
Valerija Radaković 
Lara Renko 
Melanija Trunk 
Tjaša Vindiš 
Darko Zupanc 
Nuša Zvonar 

 
Priznanje prejmejo: Anja Đaković-Ložar, Tjaša Kotnik. 

Pohvale prejmejo: Arijana Ibralić, Tea Kovač, Tamara Macuh, Valerija Radaković, Melanija Trunk, Tjaša 
Vindiš, Nuša Zvonar.  
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2. a  Program: ekonomski tehnik   Razredničarka: Tatjana Ivšek 

 
 
Janja Brezovnik 
Tadeja Es 
Lovro Godec 
Nik Gorišek 
Jakob Gozdnikar 
Marin Ivič 
Maja Jager 
Natalija Jug 
Gloria Jurkošek 

Nina Kleine 
Aljaž Klemenčič 
Tilen Lapuh 
Žan Mrđenović 
Maja Mušič 
Lejla Našić 
Rok Novak 
Albin Nura 
Nina Pajk 

Aljaž Planinšek 
Jerneja Planinšič 
Urban Šmid 
Anja Švegler 
Arnis Telaku 
Tinkara Velenšek 
Jaka Vodovnik 
David Vuković 

 
Priznanje prejmeta: Aljaž Klemenčič, Aljaž Planinšek. 

Pohvale prejmejo: Nik Gorišek, Natalija Jug, Anja Švegler, Jaka Vodovnik.  
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2. b  Program: ekonomski tehnik    Razredničarka: Dagmar Konec 

 
 
Žanluka Mario Adžič 
Edita Asllanaj 
Marjana Barba 
Alen Cimerman 
Lejla Dautović 
Špela Dolinar 
Erik Drnovšek 
Hana Frišek 
Karin Haložan 

Ines Ivić 
Katja Korošec 
Jaša Kvac 
Ula Matek 
Manja Melanšek 
Laura Plevnik 
Miha Razboršek 
Martina Rudel Šket 
Natan Vili Urh 

Rok Veber 
Larisa Višnjar 
Tjaša Višnjar 
Blaž Vornšek 
Tamara Vozlič 
Maksine Vrečko 
Žiga Žgajner 
Anja Žibret 

 
Pohvale prejmejo: Žanluka Mario Adžič, Alen Cimerman, Karin Haložan, Katja Korošec, Ula Matek, Larisa 
Višnjar, Tjaša Višnjar, Maksine Vrečko.  
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2. c  Program: tehnik varovanja   Razredničarka: Karmen Kranjec 

 
 
Maja Avsec 
Barbara Budiš 
Daniel Dobnik 
Rok Fale 
Andrej Grčar 
Sergej Grešak Perković 
Sebastian Lovrenčič 
Žan Luka Mastnak 

Rok Melavc 
Veronika Mohorič 
Tomaž Ocepek 
Katja Ožir 
Jure Papinutti 
Alja Pečovnik 
Luka Prah 
Mitja Roban 

Urh Sivka 
Jakob Sladič 
Sandra Sučević 
Dejan Todorović 
Rebeka Verdev 
Tim Veršnik 
Nejc Vervega 
Žiga Vipotnik 

 
Priznanje prejmeta: Veronika Mohorič, Mitja Roban. 

Pohvale prejmejo: Veronika Mohorič, Urh Sivka, Sandra Sučević.  
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2. č  Program: trgovec    Razredničarka: Liljana Povalej 

 
 
 
Blerta Bajrami 
Begzada Bajrić 
Marigona Bellaqa 
Arbenita Bytyci 
Saša Dobovičnik 
Tobias Druškovič 
Janja Ferlež 
Tadej Gerčer 
Lucija Javornik 
Iris Jazbinšek 

Klemen Kapel 
Sebastjan Kek 
Živa Kotnik 
Žiga Kramperšek 
Žan Kroflič 
Leonita Memaj 
Maja Mirdita 
Ines Nežmah 
Marko Oklobdžija 
Klavdija Omerzu 

Floreta Qelaj 
Alen Radišek Antlej 
Zala Škrbec 
Aljaž Turnšek 
Ingerta Vezaj 
Marko Videčnik 
Sandra Vidić 
Špela Zorko 
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2. e  Program: administrator / trgovec   Razredničarka: Alenka Pavlin 

 
 
Albina Alusheska 
Rahida Bahšani 
Eduarta Basha 
Riza Bedžeti 
Anita Bytyqi 
Patricija Čebular 

Dinela Ilmić 
Iris Jagodič 
Luka Klopčič 
Hajdi Korče 
Fatlinda Kurtaj 
Aljaž Mrak 

Arjeta Nura Xhemaili 
Jan Sivka 
Roman Smogavec 
Jerneja Vrbnik 

Ardita Bellaqa 
Klara Maček 

Klavdija Orešnik 
Vanja Semprimožnik
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2. f  Program: ekonomska gimnazija   Razredničarka: Alenka Gotlin Polak 

 
 
Luka Cerovšek 
Valentina Drešček 
Manja Feldin 
Tena Fistrić 
Domen Hribernik 
Claudia Jelen 
Urška Kitak 
Rok Kokot 
Jan Kristian Korošec 
Teja Kosi 

Anja Košir 
Maša Kunej 
Jan Lukač 
Glorija Novak 
Jasmina Očko 
Nina Pavlič 
Jakob Pirš 
Lucija Planinšek 
Nina Planinšek 
Karmen Rajgl 

Marija Ribič 
Nastja Rožej 
Anja Sekirnik 
Julija Sikošek 
Anže Stegne 
Nika Tamše Žmavc 
Ana Teržan 
Robert Trunk 
Kristina Zvonar 

 
Priznanje prejmejo: Rok Kokot, Jan Lukač, Nastja Rožej, Ana Teržan. 

Pohvale prejmejo: Rok Kokot, Luka Cerovšek, Valentina Drešček, Tena Fistrić, Teja Kosi, Nina Planinšek, 
Marija Ribič, Anja Sekirnik, Robert Trunk, Kristina Zvonar.  
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3. a Program: ekonomski tehnik   Razredničarka: Metka Bombek 

 
 
Žiga Avbreht 
Nina Cvikl 
Anže Dobovičnik 
Ines Draganovič 
Žiga Firšt 
Lara Gaber 
Tanja Hrovat 
Jeanine Jurgelj Razgoršek 
Elma Keserović 
Miha Klanjšek 
Marsel Kolar 

David Krejić 
Tim Lampret 
Andraž Lazarevič 
Urh Luzar 
Milina Mišeljić 
Eldin Murić 
Svit Paušič 
Larisa Peklar 
Enej Penič 
Rok Perme 
Aljana Ratajc 

Neja Rom Zupanc 
Anika Strnad 
Anej Šarlah 
Armin Šemić 
Urša Šlatau 
Tjaša Špegel 
Ana Velenšek 
Mitja Vodlak 
Lora Voglar Guček 
Oksana Zupanc 

Priznanje z nagrado prejme: Anika Strnad. 

Priznanje prejmejo: Anže Dobovičnik, Žiga Firšt, Milina Mišeljić. 

Pohvale prejmejo: Žiga Avbreht, Nina Cvikl, Urh Luzar, Eldin Murić, Aljana Ratajc, Neja Rom Zupanc, Anika 
Strnad, Ana Velenšek.  
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3. b  Program: ekonomski tehnik    Razrednik: Katja Fras Budna 

 
 
Lara Brecl Ojsteršek 
Alen Bučar 
Tinkara Cerar 
Branka Cvijanović 
Vesna Čakš 
Jan Gradišek 
Tilen Gradišek 
Nik Grahut 
Esad Hasić 
Klara Hribernik 
Peter Kidrič 

Kaja Klar 
Marija Kočić 
Tomaž Kokovnik 
Jerneja Kotnik 
Matic Kresnik 
Danijel Kusić 
Lidija Ledinek 
Rika Pajk 
Sara Pelko 
Pia Polajžer 
Katarina Pušnik 

Jaka Rajgl 
Karmen Smrekar 
Miha Šaberl 
Ana Mari Šalamon 
Matija Šporer 
Primož Štukelj 
Kristjan Terglav 
Mitja Ulčnik 
Andreja Verovnik 
Tjaša Zidanšek 

Priznanje z nagrado prejme: Kristjan Terglav. 

Priznanje prejmejo: Branka Cvijanović, Tilen Gradišek, Matic Kresnik, Rika Pajk, Sara Pelko, Miha Šaberl, 
Primož Štukelj. 

Pohvale prejmejo: Branka Cvijanović, Vesna Čakš, Danijel Kusić.   
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3. č  Program: trgovec    Razredničarka: Simona Žlof 

 
 
Festina Bytyqi 
Sara Čebular 
Amadej Dečman 
Urša Gabrovec 
Matej Gumzej 
Nudžejma Husić 
Urška Jakopin 
Aleksandra Kaučič 

Žiga Kovač 
Brigita Kračun 
Nina Lamut 
Niko Lebar 
Patricija Lipovec 
Tamara Mecilovšek 
Gaja Ogrizek 
Polona Planinšek 

Maja Podkrižnik 
Nejc Robida 
Anja Šertl 
Veronika Šumečnik 
Alen Višnjar 
Mojca Zidanšek 

 
Priznanje prejme: Aleksandra Kaučič. 

Pohvale prejmejo: Festina Bytyqi, Amadej Dečman, Nudžejma Husić, Patricija Lipovec. 
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Dijakom 3. č-razreda! 

 

Ponosna sem na vas, na vašo prehojeno pot na naši šoli, da mnogi kljub svoji mladosti veste, kaj hočete in 

da se znate boriti za svoje cilje. Razredničarke in učitelji smo vas le poskušali pravilno usmerjati. 

 

Nastali ste z združitvijo dveh prvih oddelkov programa trgovec. Poleg mene je bila razredničarka tudi prof. 

Tatjana Trupej. Ko se spominjava tega šolskega leta, lahko poveva, da je bilo takrat delo razrednika zelo 

burno in polno izzivov. Drugi letnik je razred vodila prof. Tanja Štante Benčina, ki je ob koncu leta 

razredništvo predala meni. Ob pogovorih z njo sem ugotovila, da ste ji prirasli k srcu.  

 

Vesela sem, da smo del življenjske poti prehodili skupaj. Želim vam, da sledite svojim sanjam in ob ovirah ne 

obupate ter se borite. Ne pozabite, da je življenje kot predalnik s predali. V enem predalu so lepe stvari, v 

drugem zoprne stvari, v tretjem ... 

 

Vaša razredničarka 

Simona Žlof 
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3. d  Program: administrator   Razredničarka: mag. Helena Mešnjak 

 
 
Ines Bezgovšek 
Matej Cvikl 
Žiga Fideršek 
Irena Jerković 
Besjana Kurtaj 

Melita Nezić 
Manca Pelko 
Klara Pušaver 
Tina Rak 
Anisa Shala 

Katarina Šmarčan 
Klobeta Telaku 
Karmen Volf 
Asdren Xhemaili 

 
Priznanje prejmeta: Melita Nezić, Tina Rak. 

Pohvalo prejmejo: Matej Cvikl, Manca Pelko, Klara Pušaver, Tina Rak. 
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kamor greš tam so nasprotja bodočih ravnin 

kjer si bil si pustil neobvladljiv spomin 

                                                      (Tomaž Pengov) 

Vaša razredničarka 

mag. Helena Mešnjak 
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3. e  Program: ekonomska gimnazija     Razredničarka: Branka Vidmar Primožič 

 
 
Jasmina Banovšek 
Nastja Bele 
David Blagojević 
Hana Brecl 
Maša Felicijan 
Anita Gorenjak 

Rok Hribernik 
Samanta Kolar 
Matic Kotar 
Miriam Medved 
Anja Mikola 
Nuša Pilaj 

Klara Šmon 
Sara Timošek 
Tjaša Trošt 
Alekseja Vignjević 
Ana Marija Vincelj 
Mia Volasko 

 
Priznanje prejme: Alekseja Vignjević. 
 
Pohvale prejmejo: Hana Brecl, Samanta Kolar, Klara Šmon, Sara Timošek, Mia Volasko.  
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4. a  Program: ekonomski tehnik    Razredničarka: Katja Teršek 

 
 

Hana Aškerc 
Mirela Begović 
Karmen Bergles 
Dino Draganović 
Larisa Gunzek 
Tim Hočevar 
Tadej Janžekovič 
Jasmina Kovač 

Mišel Kovačič 
Nika Krušič 
Monika Kvac 
Jan Logar 
Maja Matuš 
Anja Podkrižnik 
Zala Pučko 
Veronika Rakanović 

Patricija Revinšek 
Nuša Sevšek 
Klara Srpčič 
Maruša Šošterič 
Eva Johanna Vipavc 
Aljaž Zupanc

 
Priznanje z nagrado prejmejo: Zala Pučko, Nuša Sevšek, Maruša Šošterič. 

Priznanje prejmejo: Karmen Bergles, Veronika Rakanović, Patricija Revinšek. 

Pohvalo prejmeta: Karmen Bergles, Nika Krušič. 
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Dragi dijaki! 
 
Janez Menart je zapisal: 
 
»Sreča je,  
da je pred mano pot,  
in to da vem,  
da slast je v tem, da grem!« 
 
Želim vam srečno pot! 

Vaša razredničarka 

Katja Teršek 
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4. b  Program: ekonomski tehnik      Razrednik: Saši Pešec 

 
 
Špela Gajšek 
Urška Goltnik 
Arta Jashari 
Astrit Jashari 
Žiga Jelenc 
Jan Kokalj 
Tjaša Kotnik 

Patricija Kovačič 
Željka Krejić 
Gloria Magerl 
Matic Majger 
Maja Malić 
Matic Marcius 
Simona Meh 

Minja Melanšek 
Martina Ogrizek 
Lea Tržan 
Jernej Voglar 
Maja Žaberl 

 
Priznanje z nagrado prejmejo: Jan Kokalj, Matic Marcius, Lea Tržan. 

Priznanje prejmeta: Martina Ogrizek, Lea Tržan. 

  



183 

 

 

 

 

 

Dijakom 4. b-razreda! 

 

Pameten človek ne pove vsega, kar misli, a misli vse, kar pove. 

                                                                         (Francoska modrost) 

Saši Pešec 
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4. c  Program: ekonomski tehnik    Razredničarka: Melita Podgoršek 

 
 
Klementina Bobik 
Nastja Fijavž 
Anja Forštner 
Jean Gajšek 
Monika Grobljar 
Petra Jelenko 

Tjaša Jerman 
Lidija Kotnik 
Emine Kurtaj 
Klavdija Makovšek 
Lorena Molnar 
Luka Muhič 

Larisa Ocvirk 
Karmen Omerzu 
Ajla Suljić 
Dženana Škahić

 
Priznanje z nagrado prejmejo: Anja Forštner, Jean Gajšek, Monika Grobljar, Tjaša Jerman, Larisa Ocvirk. 

Priznanje prejmeta: Petra Jelenko, Karmen Omerzu. 

Pohvale prejmejo: Monika Grobljar, Petra Jelenko, Tjaša Jerman,  
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Dijaki 4. c! 

 

Ko na šolo ste prišli, 

v razredu ste zasedli vse klopi. 

Bili živahni ste zelo, 

do zabave vam veliko je bilo. 

 

V drugi letnik niste mogli vsi, 

zato v druge šole nekateri so odšli. 

Pridni pa ste razred naredili 

in nekaj novih sošolcev dobili.  

 

Tretji letnik vsem je več obetal, 

pouk z dejavnostmi se je prepletal. 

A ker v šoli niste radi sedeli, 

rezultate ob koncu ste slabe imeli. 

 

Da razreda ne bi združili, 

ste vse zahtevano naredili. 

16 dijakov je končna številka ostala, 

upam, da vam znanja dovolj šola je dala. 

 

Za naprej pa vam želim, 

da ohranite na srednješolska leta lep spomin. 

Ostanite prijatelji kot do sedaj 

jaz pa verjamem, da se vidimo še kdaj. 

Vaša razredničarka 

Melita Podgoršek 
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4. č  Program: ekonomski tehnik    Razredničarka: Mojca Knez Šket 

 

 

Tomi Černelič 
Alen Fideršek 
Tea Inkret 
Katja Jezernik 
Alja Kelhar 

Tilen Kočevar 
Maruša Malovrh 
Tanja Milojević 
Diana Petek 
Monika Planko 

Lucija Rožman 
Samanta Štancer 
Jasmina Tepeš 
Nives Witmajer 

 
Priznanje z nagrado prejme: Alen Fideršek. 

Priznanje prejmejo: Tomi Černelič, Katja Jezernik, Alja Kelhar, Maruša Malovrh, Diana Petek, Monika Planko. 
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Mojemu 4. č-razredu! 
 

Naša skupna pot se je začela sredi 3. letnika. S svojo neposrednostjo in mladostno razigranostjo ste mi hitro 

ukradli srce. Postali ste moji. Vedno nismo bili istih misli in verjetno se vam je zdela kakšna moja pridiga 

odveč. Tudi vaše prepričevanje, kako lahko le dopoldne urejate »nujne« opravke, ni vedno obrodilo sadov. 

A smo večino časa mirno krmarili našo barko.  
 

Iskreno vam želim, da izkoristite vse svoje znanje in talente. Sledite svojim sanjam, bodite optimistični, 

vztrajni in potrpežljivi. Ne obupajte ob porazih, ko bodo prišli, in vedno zaupajte vase. 
 

Ko vas gledam, kako ste na koncu ene poti in se pripravljate na nov, pomemben korak, me prav nič ne skrbi 

za vas. Verjamem, da ste sposobni sprejemati dobre odločitve in ubrati prave poti. To vam iz vsega srca želim 

in privoščim. 
 

Tone Pavček je tako lepo povedal … 

Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca 
 

spomladi do rožne cvetice, 

poleti do zrele pšenice, 

jeseni do polne police, 

pozimi do snežne kraljice, 

v knjigi do zadnje vrstice, 

v življenju do prave resnice, 

v sebi do rdečice čez eno in drugo lice. 

A če ne prideš ne prvič ne drugič 

do krova in pravega kova 

poskusi: 

vnovič 

in zopet 

in znova. 

Vaša razredničarka 

Mojca Knez Šket 
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4. f  Program: ekonomska gimnazija    Razredničarka: Marjana Gajšek 

 
 
Nastasija Nastja Čop 
Tadeja Dolšek 
Jurij Fric 
Sara Iseinoski 
Larisa Jeknić 
Nadja Kajtna 
Žan Kidrič 

Tadej Perčič 
Edi Pirnat 
Aneja Požežnik 
Anja Purnat 
Barbara Rajh 
Denis Rajter 
Viktoria Skornšek 

Katja Stišovič 
Tajda Urh 
Laura Volasko 
Rok Vrečko 
Lan Vunderl 

 

Priznanje z nagrado prejmejo: Nastasija Nastja Čop, Žan Kidrič, Katja Stišovič, Lan Vunderl. 

Priznanje prejmeta: Viktoria Skornšek, Laura Volasko. 

Pohvalo prejmejo: Nastasija Nastja Čop, Tadej Perčič, Tajda Urh, Rok Vrečko. 
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Dragi moji f-jevci! 

 

V zadnjih dneh mi misli kar prevečkrat bežijo v čas, ko smo se spoznali. Se še spominjate, kako ste začeli orati 

ledino srednješolskih let? Mnogo skrbi smo si delili, pa vendar smo vedno poiskali pravo pot. 

 

Hvaležna sem, da sem smela biti v tem času z vami in ponosna na prav vsakega izmed vas. Odrasli ste v dobre 

ljudi. Vesela bom, če vam bo uspelo, kar si želite in ne pozabite živeti svojih sanj.  

 

»Živiš lahko na dva načina.  

Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno.  

Lahko pa imaš vse za čudež.«  

 

(Albert Einstein) 

 

Vaša razredničarka 

Marjana Gajšek 
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4. g  Program: ekonomska gimnazija   Razredničarka: Mateja Volk 

 
 
Lara Cigler 
Maša Dečman 
Urša Fijavž 
Anja Florjančič 
Katja Gorjup 
Nejc Jezernik 
Mojca Knez 

Belmina Lozić 
Anže Mastnak 
Sandra Oklobdžija 
Tomaž Pinter 
Klara Ramšak 
Alicia Simonič 
Anja Skale 

Urh Skale 
Aneja Šanca 
Simon Šerbetar 
Sara Šošter 
Urška Uratnik 
Alen Vasle 

 
Priznanje z nagrado prejme: Tomaž Pinter. 

Priznanje prejmejo: Maša Dečman, Anja Florjančič, Nejc Jezernik, Alen Vasle. 

Pohvale prejmejo: Mojca Knez, Klara Ramšak, Urh Skale, Sara Šošter. 
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Dragi moji,  

 

zagotovo ste bili razred izjemnih dijakov, ki so kljub velikemu nasprotovanju šolskemu sistemu pustili za 

seboj izredno zapuščino aktivnosti na različnih področjih. Sposobnost je tista vaša lastnost, ki ste jo znali 

pokazati, seveda, če ste se za to odločili.   

 

Naj bo življenje do vas radodarno z izzivi, uspehi, novimi spoznanji in srečo – ne le tisto, ki vam jo bodo 

pričarali drugi, temveč predvsem s tako, ki jo boste občutili, ko boste sami osrečili druge. 

 

»Mlade oči so svetle luči, 

ki v njih plameni svetloba pomladi …« (Dušan Velkaverh) 

 

… naj ta plamen ne ugasne niti takrat, ko bo naša skupna fotka le še nostalgičen spomin na vaša razburkana 

in nepozabna gimnazijska leta. 

 

Z lepimi spomini srečno na pot! 

Vaša razredničarka 

Mateja Volk 
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MT   Program: maturitetni tečaj     Razredničarka: Marija Ravnak Cafuta 

 
 
Jerica Arnšek 
Mergim Čunaj 
Aldin Dergić 
Lucijan Fižuleto 
Klara Germovšek 
Barbara Golavšek 

Janja Jakob 
Monika Janežič 
Patricija Juren 
Nina Jurič 
Filip Kač Šelih 
Maruša Langus 

Tadeja Lukanc 
Tanja Mauer 
Nina Poprask 
Tjaša Sadek 
Alen Tilinger 
Zoya Završnik 

 

Pohvale prejmeta: Barbara Golavšek, Maruša Langus. 
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Dragi moji MT-jevci! 

 

Življenje je polno priložnosti, a najprej jo iščite v sebi. Ne čakajte na srečo ali naključje, kajti, kot je dejal 

Orison Swett Marden: »Uspeh je dosegljiv tistemu človeku, ki naredi še kaj drugega poleg obveznosti. 

Uspešni ljudje trdo delajo in svoje vizije vztrajno negujejo do uresničitve. Gradijo gradove v oblakih, vendar 

na trdnih temeljih v resničnosti.« 

 

Želim vam, da pogumno sledite svojim sanjam, pa srečno pot! 

Vaša razredničarka 

Marija Ravnak Cafuta 

  



194 

PT  Program: poklicni tečaj     Razredničarka: Vida Horvat 

 

 

Saša Brezovnik 
Blaž Ivanšek 
Vesna Karlovšek 
Vanesa Kmetič 

Tadej Korošec 
Tadej Lipuš 
Jaka Malus 
Nika Oder 

Nives Ošlak 
Petra Popović 
Iza Smeh 

 

Priznanje prejmeta: Saša Brezovnik, Vesna Karlovšek. 
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Dragi moji, 

 

ste v fazi hitrega pridobivanja znanja, ki vam bo pomagalo skozi življenje, ko se boste dokazovali z delom. 

Seveda se boste znašli tudi v fazi hitrega pozabljanja tega, česar ne boste takoj in pogosto potrebovali. Pa 

brez skrbi, nič, kar ste nekoč usvojili, ne bo izgubljeno – z malo truda se boste spomnili vsega. 

 

Nikoli pa ne pozabite tega, česar vas v šoli mogoče nismo učili, je pa zelo važno: življenje se odvija v nas, zato 

je pomembno, kdo in kakšni smo kot LJUDJE. In poudarek je na tem: lahko smo vse, kar hočemo biti! 

Potrebno si je postaviti cilj, korak za korakom stopati proti njemu in nikoli dovoliti, da nas kdor koli prepriča, 

da ne zmoremo.  

 

To si ponavljajte vedno, ko bo na pot vaših hotenj padel kamen dvoma.  

Pogumno naprej in ko boste dosegli vrh, mi tega ne pozabite sporočiti. 

 

Vaša razredničarka 

Vida Horvat 
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1. a PTI Program: ekonomski tehnik – PTI   Razredničarka: Andreja Tanšek 

 

Tjaša Benegalija 
Miha Brance 
Alen Čož 
Amar Ejup 
Jan Golež 
Šejla Halilović 
Ines Hirkić 
Vanesa Ibrišević 

Sebastjan Jakob 
Jasmina Javor 
Primož Jovanović 
Aleksandra Kalamar 
Hanifa Kalesić 
Vaide Memaj 
Peter Mertik 
Ćerima Omerović 

Aljoša Počuč 
Polona Poteko 
Dragan Prodić 
Gabrijela Škrabl 
Arjan Torra 
Katja Trupi 
Nderim Xhoxhaj 
Monika Zobec 

 
Priznanje prejmejo: Amar Ejup, Ines Hirkić, Dragan Prodić. 

Pohvale prejme: Hanifa Kalesić. 
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2. a PTI  Program: ekonomski tehnik – PTI   Razredničarka: Irena Lasnik 

 

Egzon Ahmetaj 
Benjamin Alegro 
Karolina Artič 
Nina Cerovšek 
Katja Dimec 
Urban Drame 
Urban Fijavž 
Sara Flis 
Tjaša Gajser 
Nataša Galun 

Katja Gobec 
Gabi Grabrovec 
Anamarija Hrup 
Miran Jančič 
Patricija Kastelic 
Alenka Lakovšek 
Mojca Mirnik 
Zorica Momirović 
Maša Novak 
Žiga Oblak 

Blaž Pažon 
Anja Pezdevšek 
Anja Podgoršek 
Ines Podkoritnik 
Valentina Remic 
Tjaša Rogl 
Mateja Strojanšek 
Ksenja Vrečar 

Priznanje z nagrado prejmejo: Nina Cerovšek, Katja Dimec, Alenka Lakovšek, Mojca Mirnik, Zorica 
Momirović, Žiga Oblak, Anja Podgoršek. 

Priznanje prejmejo: Anamarija Hrup, Patricija Kastelic, Mojca Mirnik, Zorica Momirović, Anja Podgoršek. 

Pohvale prejme: Zorica Momirović. 



198 
 

 

 

Dragi moji! 

 

Pred dvema letoma je začel nastajati mozaik iz 33 raznolikih delčkov, ki se sprva nikakor niso mogli sestaviti 

v celoto. Toda številni skupni šolski pripetljaji, prijetni in manj prijetni, so obrusili robove in nastala je 

podoba, ki se mi bo zagotovo vtisnila globoko v spomin. In zagotovo tudi vam, dragi moji. 

 

In prišel je čas, ko se bomo razšli, a vsak bo ostal delček tega mozaika vse življenje. Kaj naj vam zaželim in 

porečem na tem križišču …?  

 

Vsak konec pomeni tudi začetek novega. Hodite skozi življenje z odprtimi očmi in odprtim srcem, skušajte 

zaznati okoli sebe dobro in lepo in ne le napake in slabo; bodite vedoželjni in ne zapravljajte ponujenih 

priložnosti, kajti priložnost zamujena, ne vrne se nobena; berite knjige – koliko življenjskih sporočil se skriva 

v njih; spoštujte svoj materni jezik; potujte in si širite obzorje …  

 

A ne pozabite se kdaj tudi ustaviti. Postojte, izklopite telefon, prisluhnite bližnjemu in samemu sebi. Poiščite 

si svoj JUŽNI OTOK in mu sledite. Saj veste, da južni otok JE! Pa srečno! 

 

Vaša razredničarka 

Irena Lasnik 
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OBVESTILA 

IZPITI 

 

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 30. 6. do 4. 7. 2016 po 

posebnem razporedu, ki bo objavljen 28. 6. 2016 na oglasni deski v prostorih šole. 

Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do 23. 6. 2016, za 

jesenski rok pa do 8. 7. 2016.  

 

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od 16. 8. 2016 dalje. Točen razpored bo 

objavljen 11. 8. 2016 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur. 

 

ZAKLJUČNI IZPIT 

 

Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 16. 6. 2016, ob 12. uri 

v prostorih šole. 

V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 22. 8. 2016. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen 19. 8. 

2016 na oglasni deski v prostorih šole. 

 

POKLICNA MATURA 

Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 11. uri v prostorih šole. 

Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2016 dalje, je potrebno oddati do 5. 

7. 2016. Do 14. 8. 2016 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov. 

 

SPLOŠNA  MATURA 

Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo 11. 7. 2016 ob 10. uri v prostorih šole. 

Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2016 dalje, je potrebno oddati do 12. 

7. 2016. Do 14. 8. 2016 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov. 
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OSTALA OBVESTILA 

 

Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 23. 5. 2016.  

 

Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v petek, 24. 6. 2016, po razporedu, objavljenem na oglasni 

deski šole. 

 

Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v ponedeljek, 4. 7. 2016, ob 10. 

30. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisali v višji letnik. 

 

Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 16. 8. 2016 v tajništvu šole vsak delovni dan 

med 8. in 12. uro.  

 

Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure.  

 

 

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 BO V ČETRTEK, 1. 9. 2016, OB 8. URI. 

 

Razpored dijakov v posameznih razredov bo objavljen ponedeljek, 29. 8. 2016, pri vhodu v šolo.  
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE 

Kosovelova ulica 4 

3000 Celje 

 

Telefon: 03/54 82 930. 03/ 62 00 200 

Telefax: 03 54 41 645 

 

 

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

 

http: //www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje 

http://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola 

http://dijaki.escelje.si – dijaški splet 

http://cups.escelje.si/ – CUPS 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

http://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola  

http://www.escelje.si/
http://srednja.escelje.si/
http://dijaki.escelje.si/
http://cups.escelje.si/
http://visja.escelje.si/
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