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BESEDA DIREKTORICE-RAVNATELJICE

V času, ko imamo na področju naše Ekonomske šole Celje mnogo 
sprememb, ko imamo morje vsega in hkrati vsega premalo, je 
zagotovo pogumno zaorati v ledino ter pripeljati na srednjo in višjo 
šolo nova izobraževalna programa, tehnik varovanja in varnostni 
inženir.

Ob vsaki novosti, pa naj gre za združitev dveh šol ali za uvajanje 
novega programa, se ljudje vprašajo, kaj nam le-te prinašajo – 
dobrega ali slabega. To je zagotovo pomembno vprašanje za vse 
zaposlene in seveda tudi za dijake.

Osnovni pogoj za uspeh sprememb in uvajanje novosti sta 
medsebojna povezanost in sodelovanje vseh. In ravno tu je past. 
Za uspeh in sodelovanje so potrebni ljudje, ki verjamejo in so 
pripravljeni ponuditi svoje znanje ter žrtvovati svoj čas. Iz izkušenj pa vemo, da povsod v 
zadnjem času ni tako. Nekateri so pač nagnjeni k destruktivnosti. Žal.

Kaj želim povedati? Za Ekonomsko šolo Celje ni pomembno, kaj o njej govorijo posamezniki, 
za šolo je pomembno, kaj o njej govori večina dijakov, staršev in zaposlenih. 

Kako verjamemo v šolo in njen razvoj, lahko pokažemo s predanim in odgovornim delom. Z 
gotovostjo lahko zatrdim, da so učitelji in ostali zaposleni na Ekonomski šoli Celje odgovorni 
in predani svojemu delu, da poleg znanja dijakom nudijo veliko osebnostne podpore ter jim na 
ta način pomagajo prebroditi leta, ko iščejo sami sebe, svojo identiteto in svoj prostor v svetu 
globalizacije. In ni jim lahko!

Prepričana sem, da se bo Ekonomska šola Celje v prihodnosti razvila v prepoznavno in želeno 
šolo, da se bomo še tesneje povezali z gospodarstvom in negospodarstvom v  smislu razvoja in 
družbene odgovornosti. V ta namen iščemo nove izzive in razvijamo nove programe, uvajamo 
nove oblike in metode poučevanja. Pri dijakih pa spodbujamo ustvarjalnost, vedoželjnost, 
odgovornost in samoiniciativnost. 

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k temu, da je življenje na šoli zanimivo, pestro in ustvarjalno. 
Vsem zaposlenim in dijakom iskrene čestitke za opravljeno delo.

                                                                                              Bernarda Marčeta
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SVET ZAVODA

Svet zavoda Ekonomske šole Celje je v tem letu delo nadaljeval v enaki sestavi kot lani: 
predstavniki ustanovitelja (Davorin Deželak, Maksimiljan Klemen, mag. Roman Krajnc), 
predstavniki staršev dijakov (Magda Cencen Kalamar, Matjaž Jošt, Dejan Kokalj), predstavnika 
dijakov Gimnazije in srednje šole (Janja Jakob, Alex Podlesnik), predstavniki študentov Višje 
strokovne šole (Gregor Lešnik, Barbara Marinšek, Damijan Žefran), 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. 
Konec novembra je status študenta prenehal Damijanu Žefranu, zato ga je nadomestila nova 
predstavnica študentov Nataša Augustinčič. Do konca junija smo opravili šest rednih sestankov 
in dva korespondenčna sestanka.

V mesecu septembru smo ponovili razpis za delovno mesto ravnateljice-direktorice zavoda in 
med štirimi prijavljenimi kandidati decembra imenovali na to mesto gospo Bernardo Marčeta, 
ki je do takrat opravljala funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice-direktorice. Meseca marca smo 
objavili razpis za delovno mesto ravnatelja Višje strokovne šole, saj dosedanjemu ravnatelju 
poteče mandat 31. 8. 2014. Prijavil se je samo dosedanji ravnatelj, magister Bojan Sešel, ki 
smo ga junija soglasno izbrali za ravnatelja Višje strokovne šole za naslednji petletni mandat. 
Na sestankih smo veliko pozornosti namenili razmeram in vzdušju dijakov ter zaposlenih na 
šoli. Potrdili smo Letni delovni načrt Gimnazije in srednje šole za šolsko leto 2013/2014 in Letni 
delovni načrt Višje strokovne šole za študijsko leto 2013/2014. Seznanili smo se z rezultati analize 
zadovoljstva dijakov, staršev in zaposlenih na Gimnaziji in srednji šoli, s samoevalvacijskim 
poročilom Višje strokovne šole ter poslovnim poročilom Ekonomske šole Celje za leto 2013 in 
potrdili finančni načrt za leto 2014. Ocenjevali smo uspešnost v. d. ravnateljice-direktorice in 
ravnatelja višje šole za preteklo leto. Potrdili smo pobudo vodstva Ekonomske šole Celje, da se 
stavba na Vodnikovi ulici 10 a vrne lastniku, to je Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
ali pa se od lastnika zahteva kritje vseh stroškov vzdrževanja stavbe, saj šola teh prostorov ne 
potrebuje več. Na vseh sestankih smo obravnavali veliko aktualnih pobud in predlogov, ki jih je 
vodstvo šole skušalo sproti realizirati. 

Sestankov Sveta zavoda so se udeležili tudi ravnateljica-direktorica zavoda, ravnatelj Višje 
strokovne šole, pomočnica ravnateljice Gimnazije in srednje šole ter sindikalna zaupnica.

Marjeta Nosan



5

DIJAŠKA SKUPNOST

V šolskem letu 2013/2014 je Dijaški skupnosti Ekonomske šole Celje predsedoval Alen Pliberšek 
iz 4. e, njegova namestnica pa je bila Janja Jakob iz 3. č. Skupaj s predstavniki razrednih 
skupnosti in vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in počeli mnogo stvari:

• spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in za 
 morebitne nastale težave skupaj poiskali rešitve;
• 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;
• udeleževali smo se krvodajalskih akcij;
• 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 in lokalne skupnosti;
• aktivno smo sodelovali pri pripravah na zaključni ples in pri organizaciji zaključne 
 prireditve s predajo ključa;
• 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.
                                                                 

                                                                    Katja Vidmar Lazar in Simona Barabaš
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ŠOLSKI RAZVOJNI TIM

Članice Šolskega razvojnega tima Bernarda Marčeta, Katja Fras Budna, Vesna Gubenšek 
Bezgovšek, Andreja Leskovar in Lidija Rebeušek smo v tem šolskem letu še zadnjič pripravile 
Posodobitveni načrt šole za program ekonomska gimnazija v projektu, v katerem sodelujemo 
pod okriljem Konzorcija strokovnih gimnazij, ki ima sedež na Elektrotehniški in računalniški 
srednji šoli in gimnaziji v Ljubljani. Sodelavcem smo na uvodni konferenci predstavile svoje 
delo, nadaljevale s pripravo načrta dela aktivov in o njihovem delu vsake tri mesece poročale 
Konzorciju. Napisale smo tudi poročilo o vseh dejavnostih na šoli od začetka projekta. Profesorji 
so v svoje letne delovne priprave vključili vse dogovorjene dejavnosti in večino zastavljenih 
nalog izpeljali v skladu z načrtom. 

Dijaki so najbolj zaznali in najbolje sprejeli predvsem timski pouk, ki si ga, po anketi sodeč, 
želijo še več. Že predelano snov utrdijo, razvijajo veščino kompleksnega mišljenja, ker dojemajo 
isto stvar iz več zornih kotov. Ure medpredmetnih povezav se jim zdijo smiselne in učinkovite, 
aktivne in razgibane. Torej zanimive. Njihovo pozornost smo pridobili, ko smo na primer 
zgodovino povezali z angleščino ali geografijo z nemščino. Ekonomija dobi smisel v angleščini 
in angleščina je lažja, ko se učijo ekonomske pojme. Razvijanje veščin kritičnega mišljenja 
in učenja učenja zahteva od njih večje miselne napore, na kar pogosto niso pripravljeni, ker 
pričakujejo vprašanja in odgovore kar od učiteljev. Strategije učenja so zanimive za delo v šoli, 
malo dijakov pa se odloči uporabiti jih kot del svojega učenja doma. Na splošno se je malo 
dijakov sploh pripravljenih več časa posvečati učenju doma.

Obogateno učenje tujih jezikov je bil mini projekt, v katerem smo sodelovale Katja Fras Budna, 
Vesna Gubenšek Bezgovšek, Marjana Gajšek in Lidija Rebeušek. Ogledale smo si primere 
dobrih praks z drugih šol in tudi same prispevale nekaj uspešnih timskih medpredmetnih 
povezav.
 
Projekt se bo konec šolskega leta zaključil, učitelji pa bomo po svojih močeh in zmožnostih 
ohranili timski pouk in medpredmetno povezovanje ter dijake z različnimi strategijami usmerjali 
pri njihovem učenju. Od leta 2008 smo se ogromno naučili. V tem obdobju se je spremenil 
profesionalni odnos med sodelavci, ki smo začeli sodelovati pri načrtovanju dejavnosti pri 
pouku in tudi izven njega, se zanimati za delo kolegov, evalvirati svoje delo, spreminjati priprave 
glede na potrebe dijakov in skupaj oblikovati načrt dela, ki je temeljil na učnih načrtih vsakega 
predmeta, na ravni celotnega programa ekonomske gimnazije.
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ŠRT je v začetku predstavljal za kolektiv tim, ki obremenjuje z dodatnim delom, anketami, 
delavnicami, izobraževanjem, sestanki, skupnimi načrtovanji in pisanjem poročil. Pri načrtovanju 
je bistveno pripomogel k odločitvam o izbiri prioritet, saj smo si izbrali tiste, za katere smo 
vedeli, da jih lahko s svojim znanjem najbolje izpeljemo. Ko smo postali bolj suvereni, smo se 
odločali glede na potrebe naših dijakov. Najbolj učinkovite strategije pri uvajanju posodobitev 
v pouk so primeri dobrih praks članov tima. Z lastnim zgledom je lahko prepričati tudi tiste, ki 
najbolj dvomijo. 

                                                                              Lidija Rebeušek
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V SPOMIN PROFESORJU STANKU LORGERJU

 

                          (1931–2014)

Stanko Lorger – kdo ga ne bi poznal?! Profesor matematike, atletska legenda in častni občan 
občine Celje. 

V 84. letu starosti se je letošnjo pomlad iztekla bogata življenjska pot našega dolgoletnega 
sodelavca in učitelja matematike. 

Po končani športni karieri in študiju matematike ter fizike se je 1. 9. 1962 kot profesor matematike 
zaposlil na Srednji ekonomski šoli Celje in ji ostal zvest vse do upokojitve leta 1995. Bil je strog, 
a vendar zelo razumevajoč in čustven profesor. 

Lep je spomin na srednješolska leta, v njem pa še posebej živi spomin na pouk matematike, 
ko nam je profesor Lorger velikokrat »podaril« nekaj minut ob koncu ure in nam z veseljem 
povedal kakšno zgodbico z njegovih uspešnih športnih potovanj po celem svetu. Bile so to 
zanimive pripovedi, ne le o tem, kako je dosegal vrhunske dosežke v kraljici športa – atletiki, 
ampak tudi o daljnih krajih, kamor ga je atletika popeljala, in vedno znova o ljubezni do rodnih 
krajev ter ljudi, med katere se je tako rad vračal. Dijakom je z lastnim zgledom privzgajal 
ljubezen do maternega jezika, predanost delu, poklicu, družini. Ne bomo pozabili njegovih 
naukov o tem, kako se s pridnostjo daleč pride.
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Stanko Lorger je bil odličen pedagog in dober kolega. Tudi na delovnem mestu, v šoli, se ni 
odrekel športu, saj je bil stalni član odbojkarske ekipe kolektiva Srednje ekonomske šole, ki je 
ponedeljkove večere posvečala rekreaciji. Ko je bil že upokojen, je še vedno rad prihajal na 
rekreacijo in hudomušno delil odbojkarske nasvete nam, mlajšim članom ekipe.  

Stanko Lorger je bil član celjskega Kladivarja, med letoma 1951 in 1962 pa je bil jugoslovanski 
reprezentant. Nastopil je na treh evropskih prvenstvih in leta 1958 v Stockholmu kot prvi 
Slovenec osvojil atletsko srebrno kolajno. Na olimpijskih igrah je tekmoval trikrat – v Helsinkih 
leta 1952, Melbournu 1956 in Rimu 1960. Na zadnjih igrah je dosegel peto mesto v teku na 110 
metrov z ovirami. V letih 1958 in 1959 je bil razglašen za najboljšega športnika Jugoslavije, leta 
1967 pa je prejel tudi Bloudkovo nagrado. Stanko Lorger je bil častni meščan Celja, leta 2012 
pa je bil sprejet v Hram slovenskih športnih junakov.
Ponosni smo, da smo lahko bili del njegovega življenja, in ostal bo globoko v naših srcih.
                                                                           

   V imenu kolektiva 
                                                                    

 njegovi dijakinji in dolgoletni sodelavki,                                                                  
     Damjana Lovrenčič in Irena Naraks
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI 
DELAVCI

IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Monika ANDRENŠEK MUDRI 
univ. dipl. psih.

Polona ARBAJTER OČKO 
univ. dipl. ekon.

Olga ARNUŠ 
univ. dipl. psih.

Simona BARABAŠ 
prof. angleščine in nemščine

Metka BOMBEK 
mag. znanosti s področja ekon. in 
pos. ved

Jasmina BORNŠEK 
prof. zgodovine in geografije

Viljana BRINOVEC 
univ. dipl. ekon.

Marjeta BREŽNIK 
prof. športne vzgoje

Janko CAFUTA 
univ. dipl. ekon.

Aleš CONFIDENTI 
univ. dipl. org. dela – informatik

Naziv

svetovalka

svetovalka

svetovalka

mentorica

svetovalka

svetovalka

mentorica

svetovalec

mentor
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Uči predmete

PSI

svetovalna delavka

NEM

PRP, PRŽ, DP, EBS, K, RP, PRS, 
POD, RDG

DRU, PRAK, GEO, EG, TKO, POVP

vodja CUPS

ŠVZ

IKT, INF, PIN

IKT, HT, OR, SOB, EK, PD, OPRP, 
OPRP

Razredništvo

4. c

 
3. č

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

I. gimnazija v Celju, Srednja 
zdravstvena šola Celje

prenehanje delovnega razmerja 
20. 9. 2013

predavateljica na VSŠ

organizatorica šolske prehrane
  

III. osnovna šola Celje
  

prenehanje delovnega razmerja 
30. 12. 2013

tajnik šolske maturitetne komisije 
za poklicno maturo
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Savina ČETINA ŽURAJ 
mag. znanosti

Alja DEČMAN STIŠOVIČ 
prof. športne vzgoje

Blažka DOLINŠEK 
naravoslovno-matematični tehnik

Mirijam DREŠČEK 
univ. dipl. ekon.

Terezija DREŠČEK 
prof. geografije  in sociologije

Manja FERME RAJTMAJER 
univ. dipl. ekon.

Katja FRAS BUDNA 
univ. dipl. ekon.

Marjana GAJŠEK 
prof. zgodovine in geografije

Dora GLAVNIK 
univ. dipl. ekon.

Alenka GOLEŽ 
prof. slov. jezika. s knjiž. in srbohr-
vatskega in makedonskega jezika

Naziv

svetovalka

mentorica

svetnica

svetnica

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetovalka
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Uči predmete

DK, GEO, PSP

ŠVZ

laborantka 

GEO, SOC, EKG

MAN, RDG, EP

MAT, EKN, SOG, MNG

ZGO, GEO, EKG

POP, PTP, PRŽ, PB, UPB, NIP, PTD, 
PSRP

SLO

Razredništvo

1. a PTI

1. b

2. f

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

Srednja zdravstvena šola Celje

Šolski center Celje

prenehanje delovnega razmerja
9. 12. 2013 – upokojitev 

tajnica šolske maturitetne komisije 
za splošno maturo
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Alenka GOTLIN POLAK 
prof. slovenščine in zgodovine

Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK 
prof. zgodovine  in slovenščine

Aleš HOFMAN 
prof. likovne vzgoje

Vida HORVAT 
univ. dipl. ekon.

Olga ISKRA 
diplomirana ekonomistka

Tatjana IVŠEK 
prof. nemškega in angleškega jezika

Greta JENČEK 
prof. nemškega jezika, univ. dipl. 
novinarka

Nada JERAŠA 
prof. telesne vzgoje

Maja JERIČ  
prof. umetnostne zgodovine in 
zgodovine

Mateja KAPITLER 
univ. dipl. ekon.

Naziv

svetovalka

svetovalka

mentor

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetnica

mentorica

svetnica
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Uči predmete

SLO

SLO

OPP, UME

IKT, PD, ZS, ZAS

PP, UAP, POS, ZAS, POP, PDSUP, 
MNG

NEM, ANG

ŠVZ

PRAK, DRU,EZG, ZGO, TPK, PSI

POS, GD, SOG, FIK, FIP

Razredništvo

3. c

1. f

2. a

1. a

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

I. gimnazija v Celju

Šolski center Slovenske Konjice-
Zreče

prenehanje delovnega razmerja
4. 10. 2013

Srednja zdravstvena šola Celje

strokovna sodelavka CUPS-a
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Jana KITANOVSKI 
univ. dipl. ekon.

Blaž KNEP 
prof. matematike

Mojca KNEZ ŠKET 
univ. dipl. ing. računalništva

Marija KOLENC 
univ. dipl. ekon.

Dagmar KONEC 
prof. sociologije in zgodovine

Polona KRAMER 
prof. nemščine in angleščine

Karmen KRANJEC 
univ. dipl. ekon.

Vlasta KRŠTINC - BUDNA 
prof. angleščine in nemščine

Marko KUBALE  
prof. matematike

Barbara KVAS OCVIRK 
dipl. ekon. in spec. menedžmenta v 
izobraž.

Naziv

mentorica

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetnica

mentorica

svetovalec

mentorica
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Uči predmete

POP, POS, GD,DGO, PD

MAT

IKT, EK, OR, PD, MAT, OPRP

IKT, INF, PIN

POVP, SOC, DK, PSP

POP, POD, EKP, PMA

ANG, NEM

MAT

POD

Razredništvo

PT

1. e

4. č

4. b 

3. a

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

Šolski center Celje, Šolski center 
Slovenske Konjice-Zreče

OŠ Hrastnik, Šolski center Šentjur

Šolski center Celje

Šolski center Rogaška Slatina

Šolski center Celje
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Irena LASNIK 
prof. slov., univ. dipl. etnologinja

Majda LESJAK 
prof. slovenščine in pedagogike

Andreja LESKOVAR  
prof. matematike

Sabina LITERA 
kemijska tehnica

Ivan LOJEN 
ekonomist

Damjana LOVRENČIČ 
univ. dipl. ekon.

Mateja MAČEK 
univ. dipl. ekon.

Bernarda MARČETA 
univ. dipl. biologinja

Helena MEŠNJAK 
mag. znanosti

Helena MUHA 
prof. slovenščine
in pedagogike

Naziv

svetovalka

mentorica

svetnica

mentor

svetnica

mentorica

svetovalka

svetovalka

svetnica
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Uči predmete

SLO

knjižničarka

IKT, HT, OR, SOB, PD, OPRP

EKP, MAK

PRS, PMA, EKP

PRAK, PSP, ZGO, DRU, DK, PS, PSI, 
POVP

SLO, GPS

Razredništvo

3. e

2. e

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

dopolnjuje na VSŠ

Šolski center Celje 

Šolski center Celje, prenehanje 
delovnega razmerja 31. 10. 2013

pomočnica za pedagoško delo na 
lokaciji Vodnikova

Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Celje

ravnateljica-direktorica

predavateljica na VSŠ
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Irena NARAKS 
univ. dipl. ekon.

Matejka OBREZ VERBIČ 
prof. angleščine in književnosti

Alenka PAVLIN 
prof. angleščine, univ. dipl. 
etnologinja

Peter PERŠIČ 
prof. telesne vzgoje

Saši PEŠEC 
prof. angleškega in francoskega 
jezika

Lidija PLEVČAK 
komercialistka

Melita PODGORŠEK 
prof. matematike in fizike

Leon PODVRATNIK 
prof. telesne vzgoje

Lilijana POVALEJ 
univ. dipl. ekon.

Darinka PRISLAN 
univ. dipl. ing. kem. teh.

Naziv

svetovalka

svetovalka

svetovalka

svetovalec

svetovalec

mentorica

mentorica

svetovalec

mentorica

svetovalka
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Uči predmete

EKP, FIK, MAK, TRI

ANG

ANG

ANG

organizatorica PUD

MAT

ŠVZ

MAT, PRS, EKP

KEM

Razredništvo

3. d

MT

2. c

1. c

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

strokovna sodelavka CUPS-a, 
predavateljica na VSŠ

Šolski center Celje, 
tajnik šolske komisije za zaključni 
izpit

Srednja zdravstvena šola Celje
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Simona RAP 
univ. dipl. ekon. in dokončan 
štud. program izpopolnjevanja iz 
bibliotekarstva za knjiž.

Marija RAVNAK CAFUTA 
prof. matematike

Lidija REBEUŠEK 
prof. slovenskega jezika in knjiž. in 
angleškega jezika

Marija REHER 
prof. slovenskega jezika s prim. 
knjiž.

Zvezdana RITOVŠEK 
univ. dipl. soc.

Srečko ROBEK 
univ. dipl. ing. elektrotehnike

Sonja SALOBIR LINDSAY 
prof. angleškega jezika in knjiž. in 
nemškega jezika in knjiž.

Oskar SELČAN 
univ. dipl. ekon.

Simona SEVER PUNČOH 
prof. nemščine

Naziv

svetovalka

svetovalka

svetnica

svetovalka

svetnica

svetovalec

svetnica

mentor

svetovalka
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Uči predmete

knjižničarka

MAT

ANG

IKT, INF, PIN, PD, MAT

PR, MAT, PRS

NEM

Razredništvo

3. f

3. g

2. b

1. b PTI

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

vodja IO

I. gimnazija v Celju, 
vodja ŠRT

prenehanje delovnega razmerja 
5. 9. 2013 – upokojitev 

prenehanje delovnega razmerja  
7. 11. 2013

III. osnovna šola Celje

pomočnica ravnateljice
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Nataša SLAPNIK 
prof. nemščine in angleščine

Tanja SLEMENJAK 
prof. slov. jezika in knjiž.

Marija SODIN 
prof. angleščine in predmetna 
učiteljica nemščine

Danilo STARČEK 
kmet. inž. sadj.-vinograd. smeri, ing. 
kem. tehnologije, prof. kem. in bio.

Nataša STRAŠEK 
univ. dipl. sociologinja in filozofinja

Ernestina STREHOVEC 
univ. dipl. psih.

Suzana SUHOLEŽNIK 
univ. dipl. ekon.

Marjeta ŠELIH 
magistrica znanosti 

Lidija ŠOBER NEMEC 
prof. angleškega jezika in nemškega 
jezika

Naziv

svetovalka

svetnica

svetnica

mentor

mentorica

svetovalka

svetovalka

mentorica

mentorica
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Uči predmete

NEM, ANG

NEM

BIO, NAR, KEM

POVP, DK, svetovalna delavka

svetovalna delavka

MAN, RDG, UPP, NIP, EP, RDG, PD-
SUP, RP

knjižničarka

ANG

Razredništvo

2. d

2. č

4. a

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

Osnovna šola Frana Krajnca Celje

prenehanje delovnega razmerja 
7. 10. 2013

Gimnazija Celje - Center

prenehanje delovnega razmerja 
12. 11. 2013

Osnovna šola Primoža Trubarja 
Laško
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Tanja ŠTANTE BENČINA 
prof. sloven., univ. dipl. etnolog. in 
kult. antropolog.

Milan ŠUŠTERŠIČ 
univ. dipl. ekon.

Andreja TANŠEK 
univ. dipl. ekon.

Katja TERŠEK 
univ. dipl. ekon.

Petra TOMŠIČ 
mag. ekonomskih in poslovnih ved, 
univ. dipl. prav.

Tatjana TRUPEJ 
univ. dipl. inž. živilske teh.

Janez TURNŠEK 
univ. dipl. ekon.

Polona TURNŠEK 
prof. biologije

Tjaša VEBER STAJNKO 
prof. slovenskega jezika, univ. dipl. 
bibl.

Naziv

svetovalka

svetovalka

svetovalka

mentorica

mentorica

svetnik

svetovalka

svetovalka
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Uči predmete

SLO, UPB

PRP, MAN, GD, TRŽ, POD

ZS

EKN, EKP, SOG, POD

ZAS, POVP, SOG, JUP

POB, POŽ, NAR, RBL, TB

POS, MNG, UP

BIO

SLO

Razredništvo

2. a PTI

4. e

1. č

4. d

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

Gimnazija Celje - Center

predavateljica na VSŠ

koordinatorica IP

Šolski center Slovenj Gradec

Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Celje

strokovni sodelavec CUPS-a, 
Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Celje

Srednja zdravstvena šola Celje
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IME IN PRIIMEK,
Strokovni naslov

Katja VIDMAR LAZAR 
prof. športne vzgoje

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ 
prof. slovenščine in sociologije

Marija VODUŠEK 
prof. zgodovine in geografije

Mateja VOLK  
prof. športne vzgoje

Simona ŽLOF 
univ. dipl. inž. živil. teh.

Naziv

svetovalka

svetovalka

mentorica

svetovalka

mentorica
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Uči predmete

ŠVZ

SLO

ZGO, DRU, GEO

ŠVZ

POB, POŽ, NAR, POB, RBL, TID

Razredništvo

3. b

2. g

1. d

Druge obveznosti 
in dopolnjevanje

Šolski center Slovenske Konjice-
Zreče
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI

Ime in priimek 

Stanislava HLEDE 
Tatjana HOČEVAR 
Ana JERKOVIČ 
Marija KNAFELC 
Ivan KOLENKO 
Jerneja KOROŠEC 
Vinko LESJAK 
Milena LIPOVŠEK 
Simona MIRNIK 
Bogdan SELIČ 
Petra ŠKOFLIĆ 
Katja ŠLOGAR 
Bojana VAJDE 
Andreja VREČER 
Marija ZABAV 
Vahide ZHUJANI 

Naziv delovnega mesta

pisarniška referentka CUPS-a
računovodkinja
čistilka
čistilka
vzdrževalec računalniške tehnologije
spremljevalka gibalno oviranega dijaka
hišnik
spremljevalka gibalno oviranega dijaka
spremljevalka gibalno oviranega dijaka
hišnik
računovodkinja
spremljevalka gibalno oviranega dijaka
čistilka 
poslovna sekretarka (dopolnjevanje na VSŠ)
poslovna sekretarka
čistilka
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH

SLOVENŠČINA IN UMETNOST

Vodji: Alenka GOTLIN POLAK, Alenka GOLEŽ
Člani:  Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, Aleš HOFMAN, Irena LASNIK, Majda LESJAK, 
Helena MUHA, Simona RAP, mag. Marjeta ŠELIH, Tanja ŠTANTE BENČINA, Tjaša VEBER 
STAJNKO, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
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MATEMATIKA

Vodja: Marija RAVNAK CAFUTA
Člani: Blaž KNEP, Marko KUBALE, Andreja LESKOVAR, Melita PODGORŠEK, Lilijana 
POVALEJ, Oskar SELČAN
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TUJI JEZIKI

Vodji: Nataša SLAPNIK,  Vlasta KRŠTINC - BUDNA
Člani: Simona BARABAŠ, Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Matejka OBREZ VERBIČ, 
Alenka PAVLIN, Saši PEŠEC, Lidija REBEUŠEK, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER 
PUNČOH, Marija SODIN, Lidija ŠOBER NEMEC
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DRUŽBOSLOVJE

Vodji: Dagmar KONEC, Marija VODUŠEK  
Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, Jasmina BORNŠEK, mag. Savina 
ČETINA ŽURAJ, Terezija DREŠČEK, Marjana GAJŠEK, Maja JERIČ, mag. Helena 
MEŠNJAK, Nataša STRAŠEK
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NARAVOSLOVJE

Vodja: Simona ŽLOF
Člani: Blažka DOLINŠEK, Bernarda MARČETA, Darinka PRISLAN, Danilo STARČEK, 
Tatjana TRUPEJ, Polona TURNŠEK
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ŠPORTNA VZGOJA

Vodji: Nada JERAŠA, Mateja VOLK
Člani: Alja DEČMAN STIŠOVIČ, Peter PERŠIČ, Leon PODVRATNIK, Katja VIDMAR LAZAR
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EKONOMIJA

Vodji: Manja FERME RAJTMAJER, Irena NARAKS
Člani: mag. Metka BOMBEK, Viljana BRINOVEC, Katja FRAS BUDNA, Dora GLAVNIK, 
Vida HORVAT, Olga ISKRA, Mateja KAPITLER, Jana KITANOVSKI, Karmen KRANJEC, 
Barbara KVAS OCVIRK, Damjana LOVRENČIČ, Mateja MAČEK, Lidija PLEVČAK, Suzana 
SUHOLEŽNIK, Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Petra TOMŠIČ, Janez 
TURNŠEK
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INFORMATIKA

Vodja: Vida HORVAT
Člani: Janko CAFUTA, Aleš CONFIDENTI, Mojca KNEZ ŠKET, Marija KOLENC, Ivan 
KOLENKO, Ivan LOJEN, Srečko ROBEK
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KRONOLOŠKI PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Avgust
24. 8.–3. 9. Poklicna matura – jesenski rok
26.–28. 8. Jesenski rok zaključnih izpitov
28. 8. Uvodna konferenca in konferenca po popravnih izpitih
September
1. 9. Pričetek pouka
2. 9. Predavanje in testiranje iz varstva pri delu za zaposlene
3.–6. 9. Izredni rok popravnih izpitov
6. 9. Izobraževanje kolektiva za uporabo eAsistenta
10. 9. 6. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje 
11. 9. IND: obisk 46. MOS-a
 IND: zobozdravstveni pregled za 3. č
13. 9. IND: fazanovanje za 1. letnik (razen 1. PTI) in 4. c, 4. č in 2. a PTI
17. 9. 1. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
 IND: predavanje o zavarovalništvu za 4. c, 4. č in 2. a PTI
17. 9.–15. 1. Tečaj slovenščine za dijake tujce
18.–19. 9. Roditeljski sestanki
20. 9. IND: ekskurzija v Gardaland za 3. e, 3. d in 4. č
 IND: športni dan – atletski četveroboj za lokacijo Vodnikova
23. 9. Svečan prejem zelene zastave na Brdu pri Kranju
24. 9. IND: predavanje o skrbi za zdrave zobe za 3. c, 3. č, 3. e
25. 9.  Srednješolsko ekipno področno prvenstvo v atletiki
 IND: zobozdravstveni pregled za 3. e
26. 9. Evropski dan jezikov – Pregovori v slovenščini, angleščini in nemščini (2. č)
27. 9. 1. korespondenčni sestanek Sveta staršev Ekonomske šole Celje
Oktober 
1.10. 7. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
2. 10. IND: zobozdravstveni pregled za 3. d
3. 10. IND: ogled komedije Zbrana dela Williama Shakespeara za 1. in 2. letnik ET,
 2. in 3. letnik TRG in ADM ter 4. letnik EG 
7. 10. IND: športni dan – atletski četveroboj za lokacijo Kosovelova
9. 10. IND: zobozdravstveni pregled za 1. a
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10. 10. Pričetek plesnih vaj za zaključne razrede
11. 10. 3-KONS
11. 10.–2. 11. Projekt mobilnosti Leonardo da Vinci: Praktično usposabljanje naših dijakov v 
 Španiji (Sevilla in Tenerife)
14.–25. 10. PUD za 2. c in 2. č
15. 10. 2. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
 Pričetek tečaja francoščine
16. 10. 1. sestanek Sveta staršev Ekonomske šole Celje
 Prireditev ob obeležitvi prejema zelene zastave ‘Naj ekozastava plapola!’
16.–17. 10. Volitve učiteljskega zbora za ravnatelja-direktorja Ekonomske šole Celje
17. 10. IND: projektni dan za 1. letnik – Ogled Celja in zdrava prehrana
18. 10.  Pričetek tečaja ruščine
22. 10. 8. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
 Obisk OŠ Hruševec na Ekonomski šoli Celje
23. 10.  IND: zobozdravstveni pregled za 1. b
25. 10. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. a
28.–30. 10. Jesenske počitnice
November 
5. 11. Predstavitev šole na OŠ Štore
6. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. c
 Področno prvenstvo v rokometu za dijake
7.–8. 11. IND in OIV: projektna dneva – ekskurzija v Beograd in delavnice na šoli za 
 ostale dijake
8.–10. 11. Sodelovanje na EU-KAMP-u v Štrku pri Ptuju v okviru Mednarodne fakultete 
 za družbene in poslovne študije
10.–14. 11.  Sodelovanje na Mednarodnem tednu vzgoje in izobraževanja na partnerski 
 Ekonomski šoli Katarina Zrinski v Zagrebu
11. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. b
11.–22. 11. PUD za 3. a in 3. b
12. 11. Predstavitev šole na I. OŠ Žalec
 Finale področnega prvenstva v rokometu za dijakinje
14. 11. Finale področnega prvenstva v rokometu za dijake
15. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. č
 IND: ogled gledališke predstave ‘Govorice’ za  1., 2. in 3. letnik EG ter 3. c, 
 3. č, 4. a, 4. b, 4. c, 4. č, 1. a PTI, 1. b PTI, 2. a PTI
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 Tradicionalni slovenski zajtrk za dijake
18. 11. Predstavitev šole na OŠ Ljubečna
19. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. d
 3. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
20. 11. IND: zobozdravstveni pregled za 1. c
 Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
20.–22. 11. 3. projektno srečanje partnerjev v okviru projekta Leonardo da Vinci 
 Partnerstva – INVESTT v Belgiji (Gent)
21. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. e
 Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje 
25. 11.–14. 1. PUD za 2. d in 2. e
26. 11. IND: sistematski zdravniški pregled za 1. a in 1. f
 Finale predtekmovanja področnega prvenstva v odbojki
27. 11. IND: zobozdravstveni pregled za 1. č
29. 11. Svitanje – 6. vseslovenska fotografska razstava – otvoritev in podelitev 
 nagrade najboljšemu dijaku – fotografu
December 
3. 12.  9. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
 Proslava ob ‘Veselem dnevu kulture’
 Predstavitev šole na OŠ Hruševec
 Predstavitev šole na OŠ Sava Kladnika Sevnica
 Predstavitev šole na IV. OŠ Celje 
4. 12. Šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje
5. 12. Predstavitev šole na OŠ Vojnik
10. 12. Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake
12. 12. Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje
13. 12. Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje
14. 12. OIV: ekskurzija na predbožični Dunaj 
17. 12. Finale področnega prvenstva v košarki za dijakinje
 Božični bazar
 4. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
18. 12. Obisk stanovalcev Doma ob Savinji
19. 12. Srečanje z upokojenimi delavci šole
 IND: sistematski zdravniški pregled za 3. b
20. 12. Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki za dijake
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23. 12. Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki za dijakinje
 Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake v Ljubljani
24. 12. IND: ogled filmske predstave
27. 12.–1. 1. Božično-novoletne počitnice
Januar 
7. 1. IND: ogled predstave ‘Zbrana dela Williama Shakespeara (okrajšano)’ za
 3. c, 3. č, 4. c, 4. č, 1. a PTI, 1. b PTI, 2. a PTI
 Predstavitev Fakultete za management Koper
8. 1. Četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za dijake v Mariboru
 IND: ogled predstave ‘Zbrana dela Williama Shakespeara (okrajšano) za
 1., 2. in 3. letnik EG, 3. a in 3. b
9. 1. IND: sistematski zdravniški pregled za 3. c
 Šolsko tekmovanje iz nemščine za dijake 2. in 3. letnika 
10.–21. 2. PUD za 2. a in 2. b
11. 2. 2. sestanek Sveta staršev Ekonomske šole Celje
14. 1. IND: sistematski zdravniški pregled za 3. č in 3. f 
 Predstavitev Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje
14. 1.–15. 5. PUD za 3. d in 3. e
15. 1. Zaključek tečaja slovenščine za dijake tujce
16. 1. Ocenjevalna in 5. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
17. 1. IND: sistematski zdravniški pregled za 3. g
20. 1.  Predstavitev Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor
 Četrtfinalna tekma državnega prvenstva v košarki za dijakinje
21. 1. Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje v Mariboru
22. 1. Predstavitev Filozofske fakultete Ljubljana
 IND: zobozdravstveni pregled za 1. d
 Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje
22.–31. 1. Akcija zbiranja oblačil, obutve in šolskih potrebščin
23. 1. Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijake 
 Regijsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje v Zrečah
24. 1. Sodelovanje na Forumu evropskih poslancev iz evropskega parlamenta
 Predstavitev šole na OŠ Frana Roša Celje
27. 1. Predstavitev Fakultete za turizem Brežice
29. 1.  Šolsko tekmovanje iz zgodovine ‘Propad vzhodnega bloka in proces 
 demokratizacije’
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 Polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake
29. 1.–10. 2. IND: ogled osrednje knjižnice Celje v okviru projekta ‘Rastem s knjigo’ za
 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e
30. 1. Predstavitev učnih podjetij naše šole in tekmovanje
 Polfinale državnega šolskega prvenstva v rokometu za dijake v Ljubljani
31. 1.–3. 2. OIV: ekskurzija v London
Februar 
3. 2. Pouka prost dan zaradi izrednih vremenskih razmer (žled)
4.–16. 2. Razstava v Citycentru Celje: Predstavitev Ekonomske šole Celje
5. 2. Šolsko tekmovanje: Ekokviz – podnebne spremembe 
 Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijake
6.–17. 2. Poklicna matura – zimski rok
7. 2. Maturantski ples
10. 2. Obeležitev kulturnega dne
 Gostovanje polfinala državnega prvenstva v košarki za dijakinje
10.–12. 2. Zimski rok zaključnih izpitov
11. 2.  Predstavitev Fakultete za komercialne in poslovne vede Celje
 Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijakinje
12. 2. Finale področnega prvenstva v nogometu za dijakinje
 Šolsko tekmovanje za Zeleno pero
13. 2. Finale področnega prvenstva v nogometu za dijake
14.–15. 2. Informativni dan
17. 2.  Finale področnega prvenstva za dijakinje
18. 2. 6. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
18.–19. 2. IND: poklicno usmerjanje – predstavitev Ekonomske šole Celje, Višje 
 strokovne šole za 4. c, 4. č, 2. a PTI
19. 2. IND: zobozdravniški pregled za 1. d in 1. e
20. 2.  Predstavitev Fakultete za logistiko Celje
 Četrtfinalna tekma državnega prvenstva za dijakinje
21. 2. Projekt Ladjice 
 Predstavitev šole na Festivalu šol v Mercator centru Celje
24.–28. 2. Zimske počitnice
28. 2. 10. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
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Marec 
6. 3. Šolsko tekmovanje iz angleščine
7.–9. 3. EU-KAMP ‘Evropa in podjetnost’ – delavnice v Celju in v CŠOD Štrk
10.–21. 3. PUD za 1. a PTI in 1. b PTI
11. 3. Državno tekmovanje iz Ekokviza na Gimnaziji in srednji šoli 
 Rudolfa Maistra v Kamniku
12. 3. IND: zobozdravniški pregled za 3. a
13. 3. Šolski smučarski dan na Krvavcu
18. 3. Predmaturitetni preizkus iz slovenščine
 Državno tekmovanje za Zeleno pero 
 Predpreizkus POM iz slovenščine
 7. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
 2. roditeljski sestanek za vse razrede
19. 3. Mednarodni sejem učnih podjetij v Hali Golovec – ogled 1.–3. letnik ET
20. 3. Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru
21. 3. Pisni izpit Nemška jezikovna diploma 1
22. 3. Državno tekmovanje iz zgodovine v Slovenski Bistrici
24. 3. Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje
 Šolsko tekmovanje iz nemške bralne značke Pfiffikus
 Tečaj prve pomoči
24. 3.–4. 4. PUD za dijake v poklicnem tečaju
25. 3. Zimski športni dan
 IND: zobozdravniški pregled za 3. f
26. 3. Tečaj prve pomoči
 Finale državnega prvenstva v rokometu za dijake v Kopru
29. 3. Državno tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje na OŠ 
 Janka Glazerja v Rušah
 Državno tekmovanje iz angleščine Poliglot v Murski Soboti 
 Ura za Zemljo
31. 3.–6. 4. Euroclio: srečanje na Ohridu za jugozahodni Balkan
April 
2. 4. Obisk namestnika španske ambasadorke (gospod Sergio Farré Salvé) in 
 predstavnice Ministrstva za zunanje zadeve (gospe Vanje Markočič)
 IND: zobozdravstveni pregled za dijake 1. in 3. letnika, ki ga niso opravili v 
 rednem roku, ter za 3. f
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 Regijsko tekmovanje iz matematike
4. 4. 4. korespondenčni sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
7. 4.  Finale državnega prvenstva v košarki za dijakinje v Ljubljani
7.–18. 4. PUD za 3. c in 3. č
8. 4. Ekodelavnica v sodelovanju s Centrom ponovne uporabe iz Ormoža
9. 4. Projekt Mladi za Celje: 36. javna predstavitev raziskovalnih nalog na 
 ŠC Celje
 IND: zobozdravniški pregled za 3. b
 Ustni izpit NJD 1
10. 4. Državno tekmovanje iz angleščine Poliglot 3 na Srednji šoli tehničnih strok 
 Šiška
 15. državno tekmovanje iz ekonomije na Gimnaziji Franceta Prešerna 
 v Kranju
12. 4. Državno tekmovanje iz matematike v ŠC Kranj
14.–15. 4. IND in OIV: projektna dneva
15. 4. IND: zobozdravniški pregled za 3. g
16. 4. Občinsko prvenstvo v krosu
 38. državno tekmovanje v tehniki prodaje v Mariboru
21. 4. Velikonočni ponedeljek (pouka prost dan)
22. 4. 8. delovna konferenca in sestanek PUZ-ov
 Tekmovanje v izdelavi poslovnih načrtov Mladi podjetnik na Gea Collegu 
 v Ljubljani
 Podelitev priznanj za zeleno pero na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
22.–23. 4. Fotografiranje razredov na lokaciji Kosovelova
23. 4. Podelitev nagrad za najboljši haiku v Cankarjevem domu v Ljubljani
 Udeležba na Festivalu turizma v Novem mestu: Na zabavo v naravo 
 (Teen building)
23.–25. 4. 4. projektno srečanje partnerjev v okviru projekta Leonardo da Vinci 
 Partnerstva – INVESTT na Norveškem (Jåttå)
24. 4. Državno prvenstvo v krosu v Mariboru
 Fotografiranje razredov na lokaciji Vodnikova
25. 4. IND: dan knjige – prireditev Knjigajmo in migajmo
26. 4. Dan šole (nadomeščanje 3. 2.)
28.–30. 4. Prvomajske počitnice
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Maj 
5. 5. Pričetek dela prostovoljca z dijaki
5. 5.–3. 6. Prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega učenja
6. 5. IND: zobozdravniški pregled za 1. f
8. 5. Dodatni športni dan za dijake, ki še niso izpolnili obveznosti
9. 5. Evropska vas: Bavarska – tematska ura in ogled uličnih prireditev
 Fotografiranje 4. a, 4. b, 3. g in MT
12. 5. Sodelovanje na literarnem natečaju Moja rodna domovina
13. 5. Evropska vas: Bavarska – glasbena prireditev v Glasbeni šoli Celje
14. 5. Predstavitev šole na OŠ Kozje
15. 5. Predstavitev šole na OŠ Bistrica ob Sotli
 Področno posamično prvenstvo v atletiki
 Finale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje v Novem mestu
 IND: likovna delavnica za 1. č, 1. d in 1. e
16. 5. Videokonferenca ‘Around the world’ s Passaic Valley High School iz 
 Pittsburgha, ZDA
19. 5. Fotografiranje 3. d in 3. e
20. 5. 11. sestanek Sveta zavoda Ekonomske šole Celje
20.–27. 5. Akcija zbiranja oblačil in hrane ter ostalih življenjskih potrebščin za pomoči 
 potrebne ljudi in živali po poplavah v BiH in Srbiji
21. 5. Državno prvenstvo v atletiki v Domžalah
23. 5. Predaja ključa
 Ocenjevalna konferenca za zaključne razrede, 9. delovna konferenca in
 sestanek PUZ-ov
26. 5. Razdelitev spričeval zaključnemu letniku
26.–30. 5.  Priprave na splošno in poklicno maturo ter zaključni izpit
27. 5. Predtekmovanje v odbojki na mivki za fante
28. 5. Predmetni izpiti za zaključne razrede
 Predtekmovanje v odbojki na mivki za dekleta
 Predmetni izpiti za zaključne razrede
29. 5. Finale področnega prvenstva v odbojki na mivki za dekleta
 Praktični del zaključnega izpita za 3. d
31. 5.–23. 6. Splošna matura – spomladanski rok
31. 5.–14. 6. Poklicna matura – spomladanski rok
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Junij 
2.–4. 6. Dopolnilni in popravni izpiti za 3. d in 3. e
3. 6.  IND: likovna delavnica za dijake 1. b
4. 6. Konferenca po popravnih izpitih za 3. d in 3. e
5. 6.  IND: likovna delavnica za dijake 1. a
 Zaključna prireditev natečaja Moja rodna domovina v Velenju
6. 6.  IND: ekskurzija v Ljubljano za 2. c in 2. č
9.–11. 6.  Zaključni izpiti – spomladanski rok
11. 6. IND: ekskurzija v Krapino in Zagreb za 3. c in 3. č
  Dodatni športni dan za dijake, ki še niso opravili obveznosti
12. 6 IND: likovna delavnica za dijake 1. c
17. 6. Podelitev spričeval zaključnega izpita v Mestnem kinu Metropol
 IND: ekskurzija za 2. d in 2. e
23. 6. Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike, 10. delovna konferenca in 
 sestanek PUZ-ov
24. 6. Proslava ob dnevu državnosti 
 Podelitev spričeval
30. 6.–3. 7. Popravni in dopolnilni izpiti (razen 3. letnika TRG in ADM)
Julij 
3. 7. Konferenca po popravnih izpitih in zaključna konferenca
4. 7.  Strokovna ekskurzija za zaposlene
7. 7. Podelitev spričeval poklicne mature v Mestnem kinu Metropol
14. 7.  Podelitev spričeval splošne mature na lokaciji Vodnikova

                                                                                             Damjana Lovrenčič                                                                                            
Mateja Obrez Verbič
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ORGANIZACIJA POUKA

DELO ŠOLE V LETU 2013/2014

Pouk je v šolskem letu 2013/2014 potekal v eni izmeni na dveh lokacijah – to je na lokaciji 
Vodnikova in lokaciji Kosovelova. 

V 1. ocenjevalnem obdobju je pouk skupno obiskovalo 34 oddelkov (dijaki 19 oddelkov na 
lokaciji Kosovelova in dijaki 15 oddelkov na lokaciji Vodnikova), v 2. ocenjevalnem obdobju, ko 
so na praktično usposabljanje z delom odšli dijaki 3. letnika programov trgovec in administrator, 
pa so pouk obiskovali dijaki 32 oddelkov. 

Vpis v šolsko leto 2013/2014 je bil naslednji:

                  Vpisani po programu
   

                                                 Skupaj    279                  545           824

Program Fantje Dekleta Skupaj 
administrator 24 39 63 
ekonomska gimnazija 60 108 168 
ekonomski tehnik 116 229 345 
ekonomski tehnik PTI 17 58 75 
ekonomski tehnik PT 9 23 32 
maturitetni tečaj 9 27 36 
trgovec 44 61 105 
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                  Vpis po oddelkih

Oddelek Fantje Dekleta Skupaj 
1. a 11 15 26 
1. b 9 16 25 
1. c 11 12 23 
1. č 13 11 24 
1. d 9 13 22 
1. e 11 11 22 
1. f 8 11 19 
2. a 9 20 29 

    2. b 5 13 18 
    2. c 5 16 21 
    2. č 5 11 16 
    2. d 9 15 24 
    2. e ADM 11 12 23 

2. e TRG 2 3 5 
2. f 7 18 25 
2. g 7 17 24 
3. a 12 11 23 
3. b 10 13 23 
3. c 4 18 22 
3. č 4 13 17 
3. d 11 19 30 
3. e 2 16 18 
3. f 7 10 17 
3. g 8 19 27 
4. a 9 13 22 
4. b 6 15 21 
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Letos smo na obeh lokacijah uporabljali elektronski dnevnik in elektronsko redovalnico, na 
lokaciji Vodnikova je bilo to v tem šolskem letu novost. Delo je tako potekalo nekoliko drugače, 
staršem je bila dana možnost dostopa do e-redovalnice in e-dnevnika preko spleta. Kljub temu 
smo si prizadevali, da bi osebni stik staršev in učiteljev na govorilnih urah vendarle ostal. 
Skupne popoldanske govorilne ure so potekale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili 
člani učiteljskega zbora staršem in dijakom na razpolago med 16. in 17. uro. Prav tako smo bili 
učitelji staršem na voljo enkrat tedensko ob dopoldanskem času. 

Simona Sever Punčoh

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO

V šolskem letu 2013/2014 je svetovalna služba izvajala aktivnosti v zvezi z vpisom novincev 
v 1. letnik vseh izobraževalnih programov, v zvezi s spremljanjem učnega uspeha dijakov 
in sodelovanjem pri reševanju problemskih situacij v posameznih razredih. Obe svetovalni 
delavki sva koordinirali delo med dijaki, učitelji, starši in zunanjimi institucijami. 

Dijake sva spodbujali k samostojnemu in odgovornemu učenju ter v nekaterih razredih iz-
vedli delavnice na temo učenje učenja. Pri individualnem svetovanju sva dijake usmerjali k 
načrtovanju učenja in koordinirali ter spremljali izvajanje osebnih izobraževalnih načrtov.

4. c 8 20 28 
4. č 8 24 32 
4. d 8 17 25 
4. e 15 16 31 
MT 9 27 36 
PT 9 23 32 

1. a PTI 7 20 27 
1. b PTI 4 18 22 
2. a PTI 6 20 26 
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V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju, 
preusmerjanju in informiranju učencev o izobraževanju na naši šoli, hkrati pa sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi promocije naše šole na nekaterih osnovnih šolah. 

V okviru obveznih izbirnih vsebin sva organizirali delavnice na temo karierna orientacija in v njih 
so imeli dijaki priložnost spoznavati svoje interese, spretnosti, vrednote in osebnostne lastnosti, 
pomembne za njihovo karierno pot. Dijakom zaključnih razredov sva nudili individualno študijsko 
svetovanje, svetovali in pomagali najti informacije o fakultetah, predmetnikih, poklicih in vsem, 
kar potrebujejo za pravilno odločitev za vpis na fakulteto. Organizirali sva tudi predstavitev 
študijskih programov fakultet na naši šoli glede na predhodno izražene želje dijakov. Izvedli 
sva vse potrebne aktivnosti v zvezi z vpisom dijakov zaključnih razredov na višje in visoke 
strokovne šole.

Udeležili sva se strokovnih aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol in strokovnih seminarjev, 
sodelovali z učiteljskim zborom, z vodstvom šole ter starši. 
                                                    

                                                                                Nataša Strašek in Olga Arnuš

DELO Z NADARJENIMI

Na šoli smo ob začetku tega šolskega leta evidentirali petnajst nadarjenih dijakov. Z vsemi smo 
opravili intervjuje. Na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev smo individualiziran program 
pripravili za štiri dijake. 

Nadarjeni so sodelovali v mnogih dejavnostih šole, kot so krožki, bralne značke, šolski radio 
in različni ekoprojekti ter na kulturnih in ostalih prireditvah, predvsem na novoletnem bazarju, 
šolskih likovnih in tematskih razstavah in v projektu Evropska vas. 

Udeležili so se tudi športnih tekmovanj, ostalih državnih tekmovanj in različnih literarnih 
natečajev, kot so Cankarjevo ter zgodovinsko tekmovanje, literarni natečaj 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, in sicer v skladu s področji njihove nadarjenosti, 
bodisi na likovnem bodisi literarnem ali telesno-gibalnem področju. 

                                                                                                                      Maja Jerič 
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI

Izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del vseh izobraževalnih programov, ki jih 
na šoli izvajamo. V letošnjem šolskem letu smo te dejavnosti izpeljali v dveh terminih, in sicer 
v novembru 2013 in aprilu 2014. Za dijake so bile organizirane obvezne izbirne vsebine, ki so 
predpisane znotraj posameznega programa in vsebine, ki so si jih dijaki sami izbrali iz šolske 
ponudbe.

Številne delavnice so vodili naši učitelji, v goste pa smo povabili tudi zunanje predavatelje in 
uspešne podjetnike. 

V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje vsebine oziroma delavnice in ekskurzije:        
• varna raba interneta,
• knjižnično-informacijska znanja,
• obvladovanje tipkovnice,
• digitalna fotografija,
• psihosocialni odnosi udeležencev v prometu,
• mladi v EU,
• upravna enota Celje,
• vzgoja za zdravje,
• športne igre,
• razvoj poklicne kariere,
• poklicna orientacija,
• podjetnost in samoiniciativnost,
• EU in poklicna kariera,
• ginekologi za mlade,
• nastopanje v poslovnem svetu,
• ekologija – ogled Centra za ravnanje z odpadki,
• cestnoprometni predpisi,
• kako preživeti na borzi,
• potopisa Sokotra in Mehika,
• likovna delavnica,
• izdelava jumbo plakata,
• pravična trgovina,
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• državljanska vzgoja,
• filmski in gledališki abonma,
• ekskurzije v Ljubljano, po Celju, na Notranjsko, v Celovec, Italijo, na Primorsko, 
 predpraznični Dunaj, London, Beograd, Budimpešto.

Del prostih izbirnih vsebin so lahko dijaki nadomestili z aktivno vključenostjo v različna društva 
in klube.

                
                                                                                  Damjana Lovrenčič

ŠOLSKA PREHRANA

V šolskem letu 2013/2014 je tako kot prejšnje leto za kakovostno in zdravo prehrano poskrbel 
Dijaški dom Celje. 

S 1. februarjem 2013 so bile uvedene tri kategorije subvencioniranja šolske malice (100 %, 70 
%, 40 %), kar pomeni, da so na osnovi tega imeli dijaki malico brezplačno ali pa so doplačali 
za obrok 0,73 € oziroma 1,45 €. Dijaki so se naročili na obroke in jih prejemali na enak način 
kot prejšnja leta, kar pomeni vsak dan za naslednji dan s pomočjo elektronskega čitalca. Če 
naročenega obroka niso prevzeli ali ga pravočasno odjavili, so morali poravnati celotni znesek 
obroka (2,42 €). V tem primeru so domov dobili položnico.

Dijaki so imeli dnevno na voljo tri različne obroke (mesnega, brezmesnega in sadje, zelenjavo 
ali sendvič). Poleg tople malice je šolska jedilnica ponujala tudi druge prehrambene artikle. 
Razredi so bili razdeljeni v dve skupini, kar je popolnoma zadoščalo, da so se dijaki primerno 
najedli, če so  to seveda želeli. Jedilnico so redno in zelo radi obiskovali, s prehrano so bili 
zadovoljni, tako s kakovostjo kot količino. Menim, da smo skupaj poskrbeli za zadostno in 
ustrezno ponudbo.

.                           Simona Barabaš

DELOVANJE UČNIH PODJETIJ

V šolskem letu 2013/2014 je delovanje učnih podjetij prvič potekalo v okviru nove, združene 
šole – Ekonomske šole Celje. 
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Na lokaciji Vodnikova so poslovala učna podjetja 3. a- in 3. b-razreda in poklicnega tečaja, na 
lokaciji Kosovelova pa so poslovala učna podjetja razredov 3. c in 3. č ter 1. a in 1. b, programa 
PTI. Skupno je delovalo 10 učnih podjetij, s tem da so v programu PTI učna podjetja poslovala 
le v 2. ocenjevalnem obdobju.

Konec januarja smo organizirali že uveljavljeni šolski sejem učnih podjetij, ki je potekal na 
lokaciji Kosovelova. Predstavilo se je 6 podjetij, vsa iz programa ekonomski tehnik. Tudi letos 
je najboljšo predstavitev predstavilo podjetje Zeus, drugo in tretje mesto pa sta zasedli podjetji 
Kofetar’ca in Lesk. Prvouvrščeni podjetji sta predstavljali našo šolo tudi na Mednarodnem 
sejmu učnih podjetij v mesecu marcu.
 

 

Razred Ime učnega 
podjetja Dejavnost Mentor 

3. a Zeus, d. o. o. organizacija dogodkov, sejmov Mateja KAPITLER 

3. b Stilnes, d. o. o. trgovina na debelo z zaščitno 
opremo Janez TURNŠEK 

3. a, b Lesk, d. o. o. turistična agencija Olga ISKRA 

3. c Kofetar'ca,  
d. o. o. 

podjetje za organizacijo 
poslovnih in zasebnih dogodkov 

Manja FERME 
RAJTMAJER 

3. č Dragulj, d. o. o. trgovina s parfumi, kozmetiko in 
nakitom Milan ŠUŠTERŠIČ 

3. c, č Zvezda, d. o. o. trgovina na debelo in drobno z 
nakitom 

Suzana 
SUHOLEŽNIK 

1. a PTI Pentlja, d. o. o. trgovina z avtomobili 
 

Manja FERME 
RAJTMAJER 

1. b PTI  Lucifer, d. o. o. trgovina s kruhom in pecivom Suzana 
SUHOLEŽNIK 

1. a, b PTI Miškanet, d. o. o. parfumerija in drogerija Milan ŠUŠTERŠIČ 

PT Studio One,  
d. o. o.  

organizacija dogodkov in 
catering   Janez TURNŠEK 
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Zmagovalec šolskega tekmovanja – podjetje ZEUS

V februarju smo predstavili dejavnost učnih podjetij na informativnih dnevih. Pripravili smo 
tudi predstavitve v Citycentru, ki pa jih žal nismo mogli izvesti do konca, saj smo na zahtevo 
gostitelja morali umakniti našo stojnico.

Osrednji dogodek v marcu je bil Mednarodni sejem učnih podjetjih v dvorani Golovec. Na 
sejmu sta se dostojno predstavili učni podjetji Kofetar’ca, d. o. o. in Zeus, d. o. o. Ostali dijaki so 
sodelovali kot sejemsko osebje na stojnici CUPS-a, v garderobi in nasploh priskočili na pomoč 
razstavljavcem in obiskovalcem, če so potrebovali pomoč. 

Aprila so nas obiskali še »najmlajši podjetniki« – skupina učencev iz OŠ Lava. Gostilo jih je 
učno podjetje Kofetar’ca.        
                                                                

 Janez Turnšek, Milan Šušteršič 
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE (CUPS)

Septembra 2013 je CUPS praznoval deseto obletnico svojega delovanja in ob tej priložnosti 
smo povabili vse, ki so v teh letih aktivno sodelovali kot strokovni sodelavci. Druženje je bilo 
zelo prijetno, polno lepih spominov na ustvarjalno sodelovanje.

 

Sedanji in nekdanji sodelavci CUPS-a
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Sicer pa je CUPS opravljal vse običajne storitve za učna podjetja s pomočjo simulacije 
realnega gospodarskega okolja (sodnega registra, davčnega urada, banke, pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, gospodarske zbornice, carine itd.).

CUPS pa ne nudi storitev samo učnim podjetjem, ampak na  seminarjih kontinuirano izobražuje 
učitelje – mentorje v skladu z novostmi na področju izobraževanja, zakonodaje, sodobnih me-
tod dela v učnem podjetju, na medsebojnem prenašanju izkušenj, pridobljenih tako doma kot v 
tujini, in z vključevanjem strokovnjakov iz realnega gospodarskega sveta. 

Dvodnevni seminar za mentorje in učitelje strokovnih predmetov smo organizirali 16. in 17. 
oktobra 2013 v Mladinskem centru v Celju. Udeležilo se ga je osemindvajset udeležencev. 

Vsebina seminarja je bila:
• motivacija mladih (Janez Damjan),
• vrednotenje dijakovih dosežkov v učnem podjetju (Tatjana Kosi),
• primer dobre prakse (Patricija Koler),
• podjetnik boter (Milena Siter - Matelič),
• predstavitev in ogled MCC.

      
             Udeleženci seminarja v Celju                              Živahno sejemsko dogajanje
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Po enoletnem premoru smo 19. marca 2014 organizirali 8. mednarodni sejem učnih podjetij, 
na katerem je razstavljalo 50 učnih podjetij, in sicer 34 iz Slovenije in 16 iz tujine (Bolgarije, 
Hrvaške, Italije, Nemčije in Romunije). 

V okviru sejma je potekalo tudi 2. državno tekmovanje učnih podjetij, na katerem se je najbolje 
odrezalo Učno podjetje Grad priložnosti s Šolskega centra Ekonomske šole Ptuj.                

Izredno smo bili počaščeni, da sta na otvoritveni slovesnosti prisotne nagovorila minister za 
izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Pikalo, in podžupanja Mestne občine Celje, mag. 
Darja Turk.
                   

                  Minister dr. Jernej Pikalo                         Podžupanja mag. Darja Turk
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Ravnateljica je z ministrom poklepetala pred stojnicama naših učnih podjetij Kofetar’ca in Zeus.

Sodelavci CUPS-a smo vsa leta aktivni tudi v mednarodnih projektih, bodisi kot strokovni 
sodelavci bodisi eksperti ali celo glavni koordinatorji projektov. Konec leta 2013 smo tako 
uspešno zaključili dvoletni projekt SELPRAF (Leonardo da Vinci, prenos inovacij), katerega 
glavna koordinatorica je bila Viljana Brinovec.

Prav tako se redno vključujemo v aktivnosti šole, kot so dan odprtih vrat, informativni dan in 
podobno.
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V šolskem letu 2013/2014 so poleg Viljane Brinovec, vodje CUPS-a, in Stanke Hlede, pisarniške 
referentke, ki sta redno zaposleni, v CUPS-u sodelovali še: 

• Mateja Kapitler na področju izobraževanja in tekmovanja na sejmu,
• Irena Naraks na področju plačilnega prometa in davkov,
• Janez Turnšek na področju mednarodnega sodelovanja in organizacije sejma.
                                                      

                                                                                                  Viljana Brinovec
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ŠOLSKA KNJIŽNICA

Šolska knjižnica je na šoli del vzgojno-izobraževalnega procesa. 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 na lokaciji Vodnikova, in sicer iz stavbe KDD v 
pritličje glavne stavbe. Pri selitvi gradiva in opreme so sodelovali dijaki in zaposleni z lokacije 
Vodnikova. V veliko pomoč je bila naša praktikantka Tanja Vodeb, ki je obvezno prakso 
opravljala v šolski knjižnici od januarja do marca 2014. Pri tem je bilo potrebno veliko gradiva 
izločiti in odpisati. Sedaj je knjižnica lažje dostopna dijakom in profesorjem. 

Šolska knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS že od leta 2004. V tem šolskem letu 
smo združili lokalni bazi knjižničnega kataloga obeh knjižnic bivših šol v enotno bazo COBISS. 
Izposoja knjižničnega gradiva je možna v dveh internih knjižnicah, na Kosovelovi in Vodnikovi. 
Knjižnica je strokovno urejena po sistemu UDK in je v prostem pristopu. Letos je novost, da so 
si prvošolci učbenike iz učbeniškega sklada izposojali v sistemu COBISS. V višjih letnikih smo 
obdržali stara sistema izposoje učbenikov po enotah na Kosovelovi in Vodnikovi, saj bi bilo 
preobsežno  uvesti novi sistem za celotno šolo naenkrat. 

Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali z medknjižnično izposojo z Osrednjo knjižnico Celje in 
ostalimi knjižnicami v Sloveniji.

Šolsko knjižnico smo decembra 2013 obogatili z nakupom sodobnih kvalitetnih del mladinskega 
leposlovja domačih in tujih sodobnih ustvarjalcev. Pri nakupu smo si pomagali s priporočilnimi 
seznami kakovostnih knjig Mestne knjižnice Ljubljana. Nagrajene knjige smo opremili z 
znakom Zlata hruška, ki ga podeljuje Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska knjižnica – sekcija 
za mladinsko književnost skupaj s Slovensko sekcijo IBBY. Zlate hruške se podeljujejo za 
najboljše tri knjige v treh različnih kategorijah. Priznanja se podelijo za izvirno slovensko 
leposlovno knjigo, za izvirno slovensko mladinsko poučno knjigo in za prevedeno mladinsko 
leposlovno knjigo v sodelovanju s Slovensko sekcijo IBBY. Podelitev Zlatih hrušk je tako ena 
od priložnosti, da se v javnosti uveljavi promocija kakovostnih knjig, da javnost izve, da je 
mladinska književnost del umetnosti in kulture naroda. Poleg nakupa smo našo knjižnično 
zbirko obogatili s 120 naslovi leposlovnih knjig, darom Mestne knjižnice Ljubljana, za kar je 
poskrbela knjižničarka Majda Lesjak.
V tem šolskem letu smo knjižničarke Majda Lesjak, Simona Rap in Marjeta Šelih v okviru obveznih 



63

izbirnih vsebin izvedle knjižnično-informacijska znanja za dijake prvega letnika. Seznanile smo 
jih s postavitvijo gradiva v knjižnici Ekonomske šole Celje, načinom iskanja gradiva po sistemu 
COBISS in pravilnim navajanjem literature v pisnih izdelkih. Knjižničarke so bile vključene v 
medpredmetno povezovanje s posameznimi predmeti, kjer je bil poudarek na iskanju literature 
in raziskovalnih metodah, kar je osnova za pisanje seminarskih in raziskovalnih nalog.

Knjižničarka mag. Marjeta Šelih je na pedagoški konferenci v maju 2014 profesoricam in 
profesorjem predstavila statistiko izposoje knjižničnega gradiva na obeh lokacijah. Ugotovljeno 
je bilo, da je treba dijake spodbujati k raznolikemu in kakovostnemu branju leposlovja  ter 
kritičnemu razmišljanju o prebranem. 

Med šolskim letom smo obeležili najpomembnejše dneve, povezane z bralno kulturo in tako 
prispevali k promociji knjižnice in branja. Oglasno desko pred knjižnico so krasila različna 
obvestila in tematske razstave.

V tem šolskem letu je začel na Ekonomski šoli Celje delovati bralni klub, katerega pobudnica je 
bila Majda Lesjak. Osnovni cilj je bil spodbujanje motivacije za branje mladinskega leposlovja. 
Svet knjižnice je bil poln življenja, povezan z različnimi oblikami umetniškega ustvarjanja. 

Tako je nastala tudi fotografska razstava Jureta Novaka iz 2. g Živeti – leteti – biti svoboden 
kot ptica, ki je bila na ogled na Višji strokovni šoli. Avtor razstave je v fotografski objektiv 
poskušal ujeti predvsem ptice, ki si z nami delijo prostor. Razstava je nastala pod mentorstvom 
Simone Rap in je bila vključena v aktivnosti Tedna vseživljenjskega učenja. Jure Novak je bil na 
vseslovenskem fotonatečaju za osnovne in srednje šole, ki ga prireja Društvo fotografov SVIT 
iz Celje, lani prvi, letos pa drugi s fotografijo Baletka. Dobil je priznanje za najuspešnejšega 
avtorja. Prav tako velja omeniti, da je Jure Novak aktivno sodeloval v Bralnem klubu Ekonomske 
šole Celje.

Tudi letos smo sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, katerega koordinatorica na 
šoli je knjižničarka Simona Rap. Za dijake prvega letnika smo v okviru tega projekta organizirali 
ogled Osrednje knjižnice Celje v januarju in februarju 2014. Seznanili so se z delovanjem 
splošne knjižnice, s postavitvijo gradiva, iskanjem po računalniškem katalogu COBISS in z 
zbirkami neknjižnega gradiva ter možnostjo uporabe oddaljenega dostopa do storitev knjižnice. 
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Spoznali so avtomatizirano izposojo in vračanje gradiva preko knjigomata. Ogledali so si 
predstavitveni film o pisatelju Goranu Vojnoviću in prejeli v knjižni dar njegovo knjigo Jugoslavija, 
moja dežela. 

V  mesecu knjige, v aprilu 2014, smo za dijake organizirali kulturno prireditev Knjigajmo & 
migajmo. Naš gost je bil raper Zlatko. Pod mentorstvom Simone Rap so v  kulturnem programu 
nastopali dijaki Tanja Gajić, 1. č, Patricija Brglez, 4. č, Nejc Trepelj, 1. c, Jakob Maček, 1. c, Žiga 
Avbreht, 1. a, Kristjan Terglav, 2. C, in Alen Mastnak, 4. b. Prireditev so si v telovadnici ogledali 
dijaki zaključnega letnika, ostali dijaki so si jo ogledali preko videokonferenčnega prenosa, za 
kar je poskrbel Ivan Kolenko.

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 novembru 2013 je izšla publikacija Višje strokovne šole Skozi čas, ki kronološko riše trinajst 
let življenja višje šole v besedi in sliki. Zbornik sta uredili Majda Lesjak in Marjeta Nosan. 

Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko 
učenje, aktivno in racionalno 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, številčno ustrezno 
in strokovno urejeno knjižnično zbirko knjižničnega gradiva, za kar si bomo prizadevali še v 
prihodnje.

                                                       Majda Lesjak, Simona Rap in mag. Marjeta Šelih
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SPLOŠNA MATURA

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

V letošnjem šolskem letu se je na maturo pripravljalo 80 kandidatov; 58 kandidatov iz rednega 
programa ekonomska gimnazija in 22 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 ekonom-
ija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija, biologija in kemija.

Priprave na maturo  potekajo vse šolsko leto, v mesecu marcu pa so dijaki opravljali 
predmaturitetne preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine. Pri ostalih predmetih pa 
so jih opravljali v okviru priprav na maturo v dogovoru s profesorji. S pisanjem nalog se dijaki 
seznanijo s težavnostjo nalog in z organizacijo mature. Splošna matura je namreč 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 katerikoli 
univerzitetni študij.

Število prijavljenih kandidatov k maturi 2014: Prijavljenih kandidatov je 126.

PREDMET OSNOVNA RAVEN VIŠJA RAVEN SKUPAJ 

SLOVENŠČINA   79 
MATEMATIKA 87 1 88 
ANGLEŠČINA 75 5 80 
NEMŠČINA 9 0 9 
EKONOMIJA   62 
ZGODOVINA   28 
GEOGRAFIJA   32 
SOCIOLOGIJA   26 
PSIHOLOGIJA   30 
BIOLOGIJA   1 
KEMIJA   1 
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Prijavljeni k maturi: 
• 54 dijakov ekonomske gimnazije,
• 10 kandidatov maturitetnega tečaja,
• 33 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodatni izpit na splošni maturi,
• 14 občanov,
• 15 kandidatov, ki imajo popravne izpite. 

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi, prihajajo z 
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.

Potek pisnega dela mature – maj, junij 2014

Ustni del mature bo potekal od 14. junija do 23. junija.
Z rezultati mature bodo dijaki seznanjeni v ponedeljek, 14. 7. 2014.

DAN PREDMET 
sobota, 31. 5. angleščina 
ponedeljek, 2. 6.  slovenščina 
torek, 3. 6.  sociologija, psihologija 
četrtek, 5. 6.  ekonomija 
petek, 6. 6.  biologija 
sobota, 7. 6.  matematika 
ponedeljek, 9. 6. nemščina 
torek, 10. 6. geografija 
četrtek, 12. 6.  zgodovina 
petek, 13. 6. kemija 
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REZULTATI MATURE 2013 –  EKONOMSKA GIMNAZIJA
(junijski in septembrski rok)

Maturo opravljajo: 59 dijakov. Maturo opravilo: 47 dijakov ali 79,6 %.

REZULTATI MATURE 2013 – MATURITETNI  TEČAJ
(junijski in septembrski rok)

Maturo opravljalo: 7 dijakov. Maturo opravilo: 6 dijakov ali 85,7 %.

Maturo je opravljalo tudi 14 občanov, opravil jo je en kandidat.
V spomladanskem in jesenskem roku je opravljalo maturitetni izpit še devet kandidatov, ki so 
opravljali poklicno maturo in dodatni maturitetni izpit v okviru splošne mature. Maturitetni izpit 
sta opravila dva kandidata.
                                                                                     
                                    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 tehniškega in drugega strokovnega 
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter 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 v študij omejen, so 
rezultati 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 2012/2013 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih: 
spomladanskem, jesenskem in zimskem. Vsi kandidati so pisni del izpitov opravljali na lokaciji 
Kosovelova, ustne zagovore pa tudi na lokaciji Vodnikova. V okviru priprav na poklicno maturo 
so dijaki pisali neobvezni predmaturitetni preizkus pri predmetu slovenščina.

Z izjemnim uspehom je poklicno maturo opravilo 5 dijakinj in tako prejelo spričevalo s pohvalo. 
Zlate maturantke v lanskem šolskem letu so bile:

Alenka VERBUČ, 4. b (23 točk), Katarina BLATNIK, 4. b (22 točk), Nataša KITAK, 4. b (22 
točk), Mojca STRMŠNIK, 4. b (22 točk), Jasmina TANŠEK, 4. a (22 točk).

Celotna poklicna matura je kljub dvema lokacijama potekala brez zapletov v skladu s Pravilnikom 
o poklicni maturi. Zaradi obilnih padavin in žleda v mesecu februarju je bil zimski rok prestavljen 
za en teden.
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Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi: 

Izpitni rok Spomladanski 
2013 Jesenski 2013 Zimski 2013 Skupaj 2013 

Št. dijakov, ki 
so opravljali PM 98 17 0 115 

Št. dijakov, ki 
so uspešno 
opravili PM 

93 7 0 100 

Delež uspešnih 
dijakov 94,9 % 41,2 % 0 86,9 % 

Št. udeležencev 
izobr. odraslih, 
ki so opravljali 

PM 

22 20 27 69 

Št. udeležencev 
izobr. odraslih, 
ki so uspešno 

opravili PM 

11 8 10 25 

Delež uspešnih  
odraslih na PM 50 % 40 % 22,2 % 36,2 % 
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Zlate maturantke z ravnateljico
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ZAKLJUČNI IZPIT

V šolskem letu 2012/2013 so dijaki in dijakinje srednjega poklicnega izobraževanja, programa 
trgovec in administrator, opravljali zaključni izpit iz dveh izpitnih enot. Prva izpitna enota je  
slovenski jezik in književnost, druga izpitna enota pa je izdelek oziroma storitev z zagovorom.
V spomladanskem izpitnem roku je zaključni izpit opravljalo 37 dijakov in dijakinj, uspešnih je 
bilo  35 oziroma 94,59 %. V jesenskem roku je zaključni izpit opravljalo 11 dijakov in dijakinj, 
uspešnih je bilo 10 oziroma 90,90 %. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je zaključni 
izpit opravljalo 47 dijakov in dijakinj, uspešnih je bilo 45 oziroma 95,74 %.

V šolskem letu 2013/2014 se je na zaključni izpit prijavilo 37 dijakov in dijakinj.
                                                                                     

Najboljši dijakinji na zaključnem izpitu: Anja Krajnc in Brigita Dobočnik z ravnateljico

Peter Peršič       
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Z vključitvijo v program izobraževanja odraslih pridobijo udeleženci status udeleženca 
izobraževanja odraslih. V šolskem letu 2013/2014 smo nadaljevali z izobraževanjem v programih 
ekonomska gimnazija, srednje strokovno izobraževanje in poklicno-tehniško izobraževanje – 
ekonomski tehnik ter srednje poklicno izobraževanje – trgovec in administrator. 

Vpisanih je bilo 544 udeležencev; 19 v program ekonomska gimnazija, 238 v srednje strokovno 
izobraževanje – ekonomski tehnik, 93 v poklicno-tehniško izobraževanje – ekonomski tehnik, 
125 v srednje poklicno izobraževanje – trgovec in 69 v srednje poklicno izobraževanje – 
administrator. Polovica udeležencev je bila vključena  v izobraževanje zaradi prekvalifikacije, 
saj so bili predhodno vpisani v druge izobraževalne programe. V programu izobraževanja 
odraslih na šoli običajno nadaljujejo z izobraževanjem tudi naši bivši dijaki, ki so bili neuspešni 
v času rednega izobraževanja.
Izobraževanje odraslih je potekalo po individualnem organizacijskem modelu. Z osebnim 
izobraževalnim načrtom smo določili obveznosti, načine preverjanja znanja oziroma opravljanje 
predmetnih izpitov. Vsak mesec je opravljalo izpite v povprečju 40 odstotkov kandidatov. 

Za udeležence so bile organizirane pogovorne ure in konzultacije s profesorji andragoškega 
zbora ter pripravljena interna gradiva, ki so jih izdelali učitelji v strokovnih aktivih. Za elektronski 
dostop do gradiv je poskrbel Ivan Kolenko. V izobraževanju odraslih so sodelovali še 
poslovna sekretarka Marija Zabav, računovodkinja Petra Škoflić in organizatorica praktičnega 
usposabljanja Lidija Plevčak.

Udeleženci izobraževanja s ponovno vključitvijo v izobraževalni proces pridobijo, posodobijo, 
razširijo in poglobijo svoja znanja, ki so pomembna za uspešno dokončanje izobraževanja. Z 
novimi znanji pa so lahko uspešnejši na nadaljnji poklicni poti. 
                                                                                                            

Simona Rap
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PROJEKTI

PROJEKT MOBILNOSTI LEONARDO DA VINCI – 10 LET PRAKSE V TUJINI

Tako dijaki Ekonomske šole Celje po domače imenujejo projekt 
mobilnosti Leonardo da Vinci, v okviru katerega se je v letošnjem 
šolskem letu domov vrnila že 10. generacija ‘davinčijev’. 

V vsem tem času je bilo s pomočjo evropskih sredstev na praktičnem usposabljanju v tujini 
že več kot 250 dijakov in vsak od njih je spisal svojo zgodbo o uspehu. Najbolj razveseljuje 
dejstvo, da se jih zaradi srednješolske izkušnje mobilnosti precej odloča za mobilnost tudi 
kasneje, v času študija, bodisi za študijsko izmenjavo bodisi za pridobivanje dragocenih 
praktičnih izkušenj v podjetjih v tujini.

Praksa v tujini seveda ne pomeni, da dijaki pridobijo le prve ali nove delovne izkušnje, pač 
pa si razširijo obzorje tudi na drugih področjih: poglobijo svoje poznavanje države gostiteljice, 
usvojijo osnove njenega jezika in nadgradijo znanje angleščine, saj je le-ta njihov delovni jezik. 
Tu ni učbenikov, ni šolskih klopi, življenje v tujini prinaša nove izzive in treba se je samostojno 
spoprijeti z njimi. Posledično to seveda pomeni, da se izboljša njihova samopodoba, 
samostojnost in iznajdljivost pa prav tako dobita nove razsežnosti, zaradi česar ima celotna 
izkušnja veliko dodano vrednost. Le-ta je podkrepljena še z vsemi dokumenti, ki jih dijaki dobijo 
po končanem bivanju v tujini in ki potrjujejo pridobljena znanja in izkušnje, kar bodo njihovi 
bodoči delodajalci z zanimanjem preučili. 

Na šoli smo se zaradi velikega navdušenja naših dijakov nad možnostjo pridobitve delovnih 
izkušenj v tujini odločili, da bomo s svojim znanjem in izkušnjami pod svoje okrilje povabili 
tudi šole, ki se do sedaj z mobilnostjo niso ukvarjale. V ta namen smo ustanovili Konzorcij 
ekonomskih šol, v katerem so se nam pridružile Ekonomska šola Murska Sobota, Ekonomska 
šola Novo mesto in Srednja šola Slovenj Gradec in Muta. Sodelovanje ocenjujemo kot zelo 
uspešno in bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje ter navdušili vedno nove generacije naših 
dijakov.

V tujino smo v tem šolskem letu poslali 37 dijakov, od tega jih je 27 odpotovalo v Španijo (19 v 
Sevillo in 8 na Tenerife na Kanarskih otokih) in 10 na Portugalsko (Braga). Vse lokacije so dijake 
navdušile s svojo bogato zgodovino in kulturo, precej pa so k dobremu počutju prispevale tudi 
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ugodne vremenske razmere, saj jih je grelo vroče sonce, hladili so se v senci palm ter ponekod 
tudi namakali v morju, medtem ko smo mi doma iz omar že vlekli zimska oblačila. 

19 dijakov, ki je prakso opravljalo v Sevilli, si je to čudovito mesto v treh tednih temeljito 
ogledalo, navezali so stike z domačini, okušali tapase in ostale specialitete španske kulinarike 
ter preko učenja španščine pobliže spoznali tudi kulturo svoje gostiteljice. Delovne izkušnje so 
pridobivali ves čas bivanja v Sevilli, tako da so imeli precej natrpan urnik. V prostem času so 
obiskali Malago, rojstno mesto Pabla Picassa in Antonia Banderasa, in si po temeljitem ogledu 
mesta privoščili ohladitev v Sredozemskem morju.

Kanarski otok Tenerife je gostil 8 dijakov, ki so bili nad njim seveda povsem očarani. Ti dijaki 
so bili tam na posebni misiji, saj so imeli praktično izobraževanje na področju spletnega trženja 
in so tako na tem področju pridobili povsem nova znanja, ki jih bodo lahko koristno uporabili 
na svoji nadaljnji poklicni poti. Pridobljena znanja bodo prenesli tudi na vrstnike, tako da bodo 
pozitivni učinki projekta večji in širši. Tudi ta skupina je usvajala osnove španščine, ki so jim 
pomagale pri vsakodnevnem sporazumevanju v novem okolju, sicer pa je bila delovni jezik 
angleščina. Angleščino so koristno vadili tudi ob obisku znamenitosti, ki jih na otoku ne manjka. 
Največji vtis je pustil Loro park, takoj zatem pa vulkan El Teide, ki je tudi najvišji vrh Španije in 
s svojo mogočno pojavo nikogar ne pusti hladnega.

Na Portugalsko smo poslali 10 junakov, ki so se Portugalcem tako prikupili, da nam jih najraje 
ne bi več vrnili. Dijaki so se zavzeto lotili učenja portugalščine, so pa svoje gostitelje naučili 
tudi nekaj slovenščine. Naši partnerji so se izredno potrudili, da so jim razkazali kar precejšen 
del severnega dela svoje domovine in tako so si dijaki ogledali Porto, Viano do Castelo, Bom 
Jesus in Guimarães, njihova gostiteljica Braga pa je postala njihov drugi dom, kamor se bodo 
v prihodnje nedvomno še radi vrnili.

V vseh šolah Konzorcija smo zelo ponosni na naše dijake, ki so zbrali dovolj poguma, da so se 
odločili za takšno dogodivščino v življenju. Kljub temu da se vse dogovorimo in organiziramo 
zanje, je v najstniških letih le potrebno zbrati precej poguma, da se lahko posameznik poslovi od 
domačih za tri tedne, se preseli na novo lokacijo in se tam znajde, navezuje nova poznanstva 
ter pridobiva izkušnje. Veseli smo, da nam je v vseh teh letih uspelo pridobiti toliko evropskih 
sredstev, da smo lahko našim dijakom na stežaj odprli vrata Evrope. Zdaj, ko je izkušnja za 
njimi, ugotavljajo, da so se imeli enkratno in bi vse skupaj z veseljem ponovili. Takoj ko opravijo 
vse svoje projektne obveznosti, se že pojavijo vprašanja: “Kam pa gremo naslednje leto?” 
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Seveda smo se z veseljem lotili načrtovanja novih mobilnosti, tudi zato, ker od delodajalcev 
naših ‘davinčijev’ dobivamo zelo spodbudne informacije: radi pohvalijo njihovo samoinciativnost, 
vedoželjnost, odprtost, komunikativnost v tujem jeziku, profesionalnost, pripravljenost pomagati, 
prilagodljivost in samostojnost.

Vsem novim izkušnjam, znanju in doživetjem navkljub sta najboljša ob vrnitvi domov še vedno 
mamina kuhinja in toplo zavetje družine. Domov se je srečno vrnilo tudi vseh 19 ‘davinčijev’ 
Ekonomske šole Celje: Matej Glavnik, 2. c, Tomi Černelič, Tea Inkret, Maruša Malovrh, Monika 
Planko in Lucija Rožman, 2. č, Selma Alić, Patricija Dravec, Urška Kapun, 3. č, Marko Šarčević 
in Robi Velenšek, 3. d, Medina Mešinović, Tina Gorenjak, Mojca Mirnik, Anja Podgoršek, 3. e, 
ter Tjaša Hribernik, Maša Motoh, Željko Šašić in Simon Valte, 4. č.

In kaj pravijo dijaki?

Mojca, Celje: “Praksa v tujini je res nepozabna izkušnja, z njo pridobiš veliko novega znanja, 
ki ga lahko deliš z drugimi, spoznaš različne narode, drugačno hrano, pridobiš nove prijatelje, 
hkrati pa se ob tem zelo zabavaš.”

Saša, Murska Sobota: “To izkušnjo toplo priporočam vsem, ki si vsaj malo želijo spoznati svet, 
nove ljudi in nabrati življenjske izkušnje. Pri takem projektu človek postane samozavesten, 
prepričan vase in v svoje sposobnosti in ta občutek je nekaj najlepšega. Želim si, da bi se 
takšni projekti organizirali večkrat, saj so to res nepozabni trenutki, ki jih piše življenje.” 

Žan, Novo mesto: “Na mobilnosti je bilo enkratno, užival sem vsak dan, ki sem ga preživel tam, 
vsi so se maksimalno potrudili, da so nas razumeli in nam pomagali pri delu.”

Katarina, Slovenj Gradec: “To je edinstvena priložnost za pridobivanje znanja in izkušenj. Z 
mobilnostjo pridobiš velik spekter znanj, ki ti bodo prav gotovo prišla prav tako pri študiju kot v 
službi.” 
                                                                                                                                                                                                              

Mateja Obrez Verbič
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                 Marko in Robi na praksi                                          Na ogledu Seville

           Počitek v Malagi               Naša vremenarja iz Malage                Tenerife 2013
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LEONARDO DA VINCI – PARTNERSTVA, PROJEKT INVEST

Članice šolskega tima (Mateja Obrez Verbič, Simona Sever Punčoh in 
Irena Lasnik) projekta INVESTT (Inclusive Vocational Education and 
Specialised Tailor-made Training) smo v drugem letu razvojnega dela 

aktivno sodelovale tako z domačimi partnerji (CUDV Draga, IRSSV) kot tudi s tujimi (Avstrija, 
Nemčija, Belgija, Norveška). O napredku projekta smo dvakrat poročali na srečanjih v tujini: 
novembra 2013 v belgijskem Gentu in aprila 2014 v kraju Jåttå na Norveškem. 

Naš cilj je bil povečati samostojnost dijakov s posebnimi potrebami, saj smo v okviru hospitacij 
strokovnjakov iz CUDV-ja spoznali, da je to njihov največji izziv, in veseli nas, da je bil odziv 
dijakov in njihovih spremljevalcev zelo pozitiven, njihov napredek pa tudi kmalu viden. Da bi 
povečali empatijo in razumevanje ljudi s posebnimi potrebami, smo organizirali več delavnic 
za njihove sošolce, delali pa smo tudi z učitelji, s katerimi bomo skupaj, na podlagi raziskav in 
ugotovitev v okviru projekta, oblikovali nov univerzalni model učenja, ki ga bomo v naslednjem 
šolskem letu tudi preizkusili v praksi.

                                                                                 
                                                                                 

  

Sodelovanje na delavnicah

Mateja Obrez Verbič
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SEVER – JUG: 
PARTNERSTVO ZA PRAVIČNEJŠI SVET MED EVROPSKIMI IN AFRIŠKIMI ŠOLAMI

Nevladna organizacija za mednarodno prostovoljno delo Zvod Voluntariat je 
skupaj s tremi partnerskimi organizacijami pričel izvajati dvoletni projekt, v katerem 
sodeluje 16 evropskih srednjih šol iz Bolgarije, Madžarske, Danske in Slovenije s 
16 afriškimi šolami iz Gane, Kenije in Sierre Leone.

Cilji sodelovanja so zavedanje, da smo del globalnega sveta, da bi bolje razumeli globalne 
izzive in poskušali poiskati globalne rešitve. Vzpostaviti želimo sistem šolskih partnerstev 
in prispevati k razvoju učnih mehanizmov globalnega učenja v šolah preko IK-tehnologije in 
osebnih stikov. 

V septembru 2013 je Ivan Kolenko obiskal Christian Methodist Senior High School iz Accre 
v Gani. Z njimi smo preko socialnega omrežja navezali stik že v avgustu 2013,  še vedno pa 
poteka medsebojna komunikacija.

Da bi bolje spoznali Afriko in njihov način življenja, smo pripravili predavanje o Accri in Christian 
Methodist Senior High School, pripravili smo delavnico v okviru OIV o pravični trgovini, obiskali 
smo Trubarjevo ulico v Ljubljani, kjer so mednarodne kuhinje, in obiskali smo Skuhno.

                    
                              

                  Ivan Kolenko, mag. Helena Mešnjak
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EVROPSKA VAS 2014 – BAVARSKA

Tudi v letošnjem šolskem letu se je naša šola pridružila državnemu projektu Evropska vas, ki 
ga je že štirinajsto leto organizirala Evropska hiša Maribor v sodelovanju s slovenskimi šolami. 
Cilj projekta je bil spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje 
drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati zavedanje lastne kulturne identitete. To nam 
je v celoti uspelo.

 

Naša radovednost je bila letos usmerjena v Bavarsko, zvezno deželo v Nemčiji. Zadnjih nekaj 
mesecev so pri pouku ali doma, posamezno ali v dvoje, nastajali različni izdelki in predstavitve 
najbolj zanimivih podrobnosti tega predela Nemčije. 

Spoznavali smo simbole države, njene geografske in zgodovinske značilnosti, literaturo, 
glasbo, kulinariko. Tako so med letom nastajali izdelki, ki smo jih predstavili ob dnevu Evrope. 
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Na uradni otvoritvi zaključnega dela tega projekta smo predstavili plakate, na katerih so naši 
dijaki strnili svoje zamisli, ki so nastale ob spoznavanju te lepe dežele. Na zaključni prireditvi, 
v petek, 9. maja 2014,  smo na  naši stojnici na Krekovem trgu v Celju prikazali Bavarsko v 
malem. Prevladovale so razne kulinarične dobrote, značilne za ta del Nemčije. 

 

V sklopu Evropske vasi smo skupaj z Glasbeno šolo Celje pripravili tudi glasbeno-družabno 
prireditev, na kateri so učenci Glasbene šole Celje in nekateri naši dijaki predstavili nemške 
skladatelje.

Letošnji projekt Evropske vasi se je tako zaključil in že razmišljamo o novih, prihajajočih izzivih, 
ki nam jih bo prineslo novo šolsko leto.

                                                                          Alja Dečman Stišovič, Alenka Golež
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE – 
PRIREDITEV NEMŠKI SKLADATELJI V PROJEKTU EVROPSKA VAS 2014

V torek, 13. maja 2014, je v Glasbeni šoli Celje potekala glasbeno-družabna prireditev v okviru 
projekta Evropska vas 2014. Učenci in dijaki Glasbene šole Celje so zaposlenim na Ekonomski 
šoli Celje predstavili dela nemških skladateljev.

Prireditev je potekala v okviru projekta Evropska vas 2014, v katerem je naša šola predstavljala 
Bavarsko. Nastopili sta tudi naši dijakinji Nataša Zavšek iz 3. f in Sintija Selič iz 2. b. Program 
sta povezovala Špela Terglav iz 4. e in Jan Lukač iz 1. f. Sledilo je druženje vseh zaposlenih v 
bavarskem vzdušju v avli glasbene šole.

Alenka Gotlin Polak, Alenka Golež

EVROPA V ŠOLI

Evropa v šoli razpisuje več projektov, v katerih lahko dijaki aktivno sodelujejo. 
Letos smo pisali eseje na temo Mladi sporočamo odraslim. V natečaju je 
sodelovalo devet dijakov, Nina Težak in Luc Kanduti sta se uvrstila v državni 
izbor najboljših tekstov.

V okviru Evrope v šoli smo sodelovali z Ministrstvom za zunanje zadeve in Ministrstvom za 
šolstvo. V Celje smo povabili namestnika španske ambasadorke v Sloveniji. Pogovor sta 
vodili profesorici Mateja Obrez Verbič in Nataša Slapnik. Obiskali smo tudi Evropski parlament 
Slovenija v Ljubljani.

                                                                                                mag. Helena Mešnjak
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Sodelujemo z Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije v Celju. 
Fakulteta pripravlja kamp za dijake srednjih šol iz vse Slovenije. V letošnjem 
šolskem letu sta potekala dva tabora v CŠOD Spuhlja pri Ptuju.

Prvi kamp je potekal med 8. in 10. novembrom 2013 z naslovom Evropa in 
podjetnost, drugi pa je potekal v času med 7. in 9. marcem 2014 in je bil nadaljevanje prvega z 
drugimi predavatelji. Obeh kampov se je udeležilo 18 dijakov in dijakinj z obeh lokacij.
                                                                                        

mag. Helena Mešnjak

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

Rdeča nit letošnjega projekta Zdrava šola je bilo medgeneracijsko sodelovanje. Razlogi zanj 
so mnogoteri, a najpomembnejši je zagotovo želja, da družba ne bi bila diskriminatorna do 
starejše generacije. 

Tudi naša šola je poleg ostalih vsebin, ki so na takšen ali drugačen način povezane z zdravjem 
in preventivo, povezovala generacije. Povezali smo se z malčki iz vrtca Anice Černejeve, ki so 
se na božično-novoletnem bazarju sladkali, dišavili in veselo družili z našimi dijaki. Prav tako 
smo delček predprazničnega duha ujeli v malho in jo odnesli varovancem celjskega doma 
upokojencev, ki so se je še posebno razveselili. Družili smo se učitelji, starši in dijaki v nekaterih 
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razrednih skupnostih in tako utrjevali in poglabljali medsebojne odnose ter dodali vrednost naši 
skupni, srednješolski zgodbi. Naša splošna ugotovitev je, da se lahko drug od drugega veliko 
naučimo in drug drugemu marsikaj doprinesemo na poti osebnega in profesionalnega razvoja. 

Šolsko leto smo začeli z razstavo »Pozdrav jeseni« v avli šole, ki jo je po novem letu zamenjala 
druga razstava »Naš svet vrednot«, s katero smo skušali poudariti pomen tradicionalnih vrednot, 
kot so poštenje, iskrenost, delavnost, strpnost in sprejemanje drugačnosti. Zdrav posameznik 
ne pomeni le zdravega telesa, pomeni tudi in predvsem zdrav duh, sončen pogled na svet in 
dobrohoten stik z ljudmi v okolju. In k vsemu temu stremimo ustvarjalci in soustvarjalci Zdrave 
šole.
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1. decembra smo z akcijo »Pripni si pentljo« obeležili dan boja proti AIDS-u in s spremljevalno 
radijsko oddajo dvigovali zavest o tej hudi bolezni. To pa ni bila naša edina radijska oddaja v 
sklopu Zdrave šole. Obeležili smo še svetovni dan smeha, svetovni dan zdravja, svetovni dan 
miru in svetovni dan hrane, ko je na stojnici v avli šole vsakega dijaka čakalo zdravo, dišeče 
jabolko.

Kot že vsa leta poprej, smo tudi v letošnjem šolskem letu poudarjali skrb za okolje z ločevanjem 
odpadkov, z zbiranjem zamaškov pa smo se pridružili humanitarni akciji »Vesele nogice«.

V naslednjem šolskem letu bo naša pozornost usmerjena v izboljševanje duševnega zdravja 
in premagovanju stresa, kar se bo kot rdeča nit prepletalo med mnogimi novimi, zanimivimi 
aktivnostmi. Dragi dijaki, vabljeni ste, da se nam aktivno priključite tudi v naslednjem šolskem 
letu.
                                                 

                                                     Lidija Šober Nemec in Vesna Gubenšek Bezgovšek

EKOŠOLA

Da nam za naš planet ni vseeno in da ne mislimo ostali le pri dobrih mislih in lepih besedah, 
smo dokazali, ko smo našo šolo, takrat je bila to še Poslovno-komercialna šola Celje, vključili 
v program ekošole. Dve leti smo si prizadevali za prvo potrditev uspešnosti, to je pridobitev 
zelene zastave. 23. septembra 2013 so nam jo v okviru konference koordinatorjev ekošol, ki 
je potekala na Brdu pri Kranju, svečano podelili. Svečanosti sta se v spremstvu koordinatoric 
ekošol Tatjane Trupej in Alenke Pavlin ter ravnateljice Bernarde Marčeta udeležili dijakinji Janja 
Jakob in Barbara Golavšek. 

Prispevek Tatjane Trupej na: 
http://srednja.escelje.si/index.php/projekti/eko-ola/podelitev-zelene-zastave. 

»Naj zastava plapola!« se je imenovala prireditev, ki je nastala pod režisersko taktirko profesorice 
Tanje Štante Benčina in je potekala 16. 10. 2013 v avli na Kosovelovi. 

Svečani dvig zelene zastave je spremljal kulturni program, ki ga je vodil Kristjan Terglav iz 2. c s 
pomočnicama Simono Kolmanič iz 2. a PTI in Saro Pelko iz 1. b. Nastopali so dijaki Igor Radić 
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s harmoniko, 1. c, pevca Nejc Trepelj, 1. c, in 
Tanja Gajić, 1. č, hip hop plesna skupina The 
Hats v zasedbi Valentine Zajtl, 3. a, Patricije 
Kumer in Ize Smeh, 3. f, Zale Verdel in Julije 
Pintar. Za mešalno mizo je bil Jure Funkel, 3. 
č, dogodek je ujel v fotografski objektiv Domen 
Bezgovšek, prav tako iz 3. č. Sodelovali so 
tudi profesorji, in sicer Tanja Štante Benčina, 
Helena Muha, Vida Horvat, Aleš Confidenti, 
Jani Lojen, Simona Mirnik in Tatjana Trupej.

Po uvodnem pozdravu Bernarde Marčeta, 
ravnateljice-direktorice naše šole, je 
zbrane nagovorila predstavnica Mestne 
četrti Dolgo polje, gospa Ivica Burnik, ki je 
pozdravila ekološko naravnanost šole in 
njeno vpetost v lokalno skupnost. V imenu 
dijakov je spregovorila Janja Jakob, 3. č, ki 
je kot predstavnica naše dijaške skupnosti 
podpisnica ekolistine. 

Prispevek Tanje Štante Benčina je dostopen 
na: 
http://srednja.escelje.si/index.php/projekti/
eko-ola/podelitev-zelene-zastave/59-projekti/
eko-ola/570-naj-ekozastava-plapola. 

Seveda ni vse v prireditvah. Podlaga zanje je ekoznanje, ki so ga dijaki pod mentorstvom Tat-
jane Trupej dokazali na izbirnem tekmovanju Ekokviz na naši šoli 5. 2. 2014, najboljši pa 11. 3. 
2014 na Gimnaziji in srednji šoli v Kamniku, kjer je potekalo 11. državno tekmovanje. Rezultati 
povedo, da tako mentorici kot dijakom ni vseeno za prihodnost našega planeta.



86

kategorija tekmovalec/ka točke Priznanje 
SPI Aljoša POČUČ 29 zlato 

 Jan GOLEŽ 22 bronasto 

 Florjentina OSMANAJ 19 / 
SSI/PTI Barbata GOLAVŠEK 28 zlato 

 Larisa PEKLAR 23 bronasto 

 Katja JEZERNIK 22 bronasto 
GIM Anja FLORJANČIČ 26 srebrno 

 Anja SKALE 24 bronasto 

 Samanta KOLAR 23 bronasto 
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Celoten prispevek mentorice Ekokviza Tatjane Trupej lahko 
preberete na:
http://srednja.escelje.si/index.php/projekti/eko-ola/podelitev-
zelene-zastave/59-projekti/eko-ola/661-drzavno-tekmovanje-v-
ekokvizu-za-srednje-sole-2014

Skozi vse šolsko leto so potekale številne delavnice, katerih 
namen je vzgajanje dijakov skozi kulturo ekobivanja.

»Prednovoletni čas« je bil naslov likovne delavnice, ki jo je 
organiziralo društvo DOVES. Naši dijaki so v različnih tehnikah 
izdelovali čestitke in prepričani smo, da se bodo uvrstile med 
sto najboljših, ki bodo razstavljene na konferenci koordinatorjev 
oktobra 2014,  obenem pa bodo reprodukcije teh del kot čestitke 
in koledarji ponujeni v prodajo. Denar od prodaje izdelkov 
bo namenjen delovanju programa ekošola oziroma izvajanju 
programa na matični šoli dijaka, čigar izdelek bo prodan. 
Mentorica likovne delavnice je bila Dora Glavnik.

Kakovost našega bivanja zmanjšujejo tudi odvrženi odpadki, ki 
se grmadijo na že zdavnaj prepolnih odlagališčih. Z delavnico, 
ki je pod mentorstvom Mateje Kapitler potekala 8. 4. 2014, 
smo želeli dijake opozoriti na dejstvo, da niso vsi stari predmeti 
neuporabni. V sodelovanju s Centrom ponovne uporabe je 
potekala delavnica »Kako iz starega narediti novo?«. 

Z obnavljanjem miz in stolov, ki jih sedaj v svojih kotičkih 
uporabljajo dijaki na obeh lokacijah, so se ukvarjali Mitja Vodlak 
in Neja Rom Zupanc iz 1. a, Sara Pelko, Nina Kleine, Lara 
Brecl Ojsteršek, Vesna Čakš, Lidija Ledinek, Tinkara Cerar in 
Jerneja Kotnik iz 1. b, Rok Hribernik, Jan Lukač, Danijel Kusić, 
Urh Luzar in David Blagojevič iz 1. f, Maruša Šošterič, Mišel 
Kovačič, Anja Podkrižnik, Maja Matuš in Eva Vipavc iz 2. a, Arta 
Jashari iz 2. b, Katja Stišovič in Tadeja Dolšek iz 2. f, Anja Skale, 
Katja Gorjup, Sara Šoštar, Jure Novak in Anja Florjančič iz 2. g 
ter Jasmin Kalajđini, Karmen Jug in Nika Pilko iz 3. b-razreda.
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Članek o akciji preberite na: http://srednja.escelje.si/index.php/59-projekti/eko-ola/710-
ekonomska-sola-celje-eko-sola
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Seveda že nekaj let zapored ne prezremo svetovnega dogodka »Ura za Zemljo«, nasprotno, pri 
njem tudi aktivno sodelujemo. Mentorica Alenka Pavlin je letos dijake spodbudila k proučevanju 
samotarskih čebel in ob tem zapisala: POMAGAJMO SAMOTARSKIM ČEBELAM IN S TEM 
TUDI NAŠEMU PLANETU.
Letos smo si za izobraževanje v okviru ekošole izbrali temo o samotarskih čebelah, proučili 
njihov pomen za naš ekosistem in se seznanili s tem, kako malo truda je potrebnega, da jim 
pomagamo. V avli šole smo na to temo pripravili razstavo, poleg tega pa  predstavili množico 
načinov, kako lahko skrbimo za naš planet. Sodelovali so vsi učitelji, dijaki in delavci Ekonomske 
šole Celje. 

Z aktivnostjo smo začeli na skupnem sestanku učiteljev v mesecu marcu. Na barvne lističe 
smo zapisali, kaj bomo letos storili dobrega za naš planet, se na lističe tudi podpisali in jih v 
obliki čebelnjaka razstavili v avli šole. Dijake smo na razrednih urah pozvali, da sledijo našemu 
zgledu in dodajo še svoje zaobljube, ki so jih prav tako predstavili. Poleg teh zaobljub smo z 
dijaki, oproščenimi športne vzgoje, izdelali plakate o samotarskih čebelah, izdelovali čebele, 
drevesa, cvetlice in kar je bilo najpomembnejše, domovanje zanje. Vse to smo počeli na dan, 
ko so imeli ostali dijaki športni dan. Pripravili smo tudi poročilo o dogodku in povabilo na ogled 
razstave. 

Na razstavi smo se lahko poučili o samotarskih čebelah in o tem, kako preprosto je izdelati 
pravi hotel zanje, saj same že težko najdejo primerno domovanje.  
Namen razstave je bil vzpodbujanje k razmišljanju o pomembnosti našega okolja in o možnostih, 
kako pripomoči k ohranjanju le-tega. Pokazali smo, da nam ni vseeno za usodo našega planeta.

V okviru interesnih dejavnosti so člani naravoslovnega aktiva v oktobru in novembru izvedli 
delavnico Zdrava prehrana, v aprilu pa Pravilno ravnanje z odpadki: predstavitev dejavnosti in 
ogled podjetja Dinos.

Skozi vse šolsko leto potekajo tudi zbiralne akcije:
• zbiranje pokrovčkov v humanitarne namene za društvo Vesele nogice,
• zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij,
• zbiranje odpadnih tonerjev, kartuš in trakov v sodelovanju s podjetjem Bitea,
• zbiranje časopisnega in pisarniškega papirja, namenjenega za celulozno izolacijo, v
 sodelovanju s podjetjem Jazon d. o. o.

Seveda je potrebno tudi »širiti glas v deveto vas« in v ta namen smo se pridružili projektu 
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Mladi poročevalci. Mentorici projekta Tatjana Ivšek in Nataša Slapnik sta poslali štiri prispevke 
dijakov na mednarodni natečaj ‘What does sustainable living mean to you?’, ki ga organizira 
sklad za trajnostni razvoj s sedežem v Angliji. Na natečaju so sodelovali učenci in dijaki iz več 
kot sedemdesetih držav z več kot tisoč prispevki. Dva izmed poslanih esejev izpod peresa 
Aljoše Počuča in Aneja Šarlaha sta dosegla zelo dober uspeh in se uvrstila v izbor za velikega 
finalista. Oba dijaka sta povabljena na podelitev v Anglijo. Vsi štirje eseji, ki se jim je pridružil 
tudi esej z natečaja Zeleno pero pod mentorstvom gospe Gubenšek, so objavljeni na fb-strani 
Mladi poročevalci za okolje. (https://www.facebook.com/MladiPorocevalciZaOkolje)

Številne aktivnosti skozi vse šolsko leto torej kažejo, da mladi niso brezbrižni do okolja, da radi 
sodelujejo tako v izobraževanju kot tudi v akcijah za izboljšanje našega bivanjskega prostora 
in da jim lahko zaupamo v varstvo ta naš čudoviti planet.

                                                                                                       Vida Horvat
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TEKMOVANJA

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO NAGRADO

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila raznovrstnost in aktualnost 
poezije V naročju besed - biti v naročju pesnikovih in bralčevih besed, 
uživati v branju, občutiti zvok in pomen besed. 

Šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje je bilo 4. decembra 2013. Udeležilo 
se ga je 51 tekmovalcev, ki so tekmovali v različnih kategorijah na temo poezije slovenskih 
pesnikov.

Bronasto priznanje so osvojili Zorica Momirović, 3. d, Klara Pušaver, 1. e, Gabrijela Škrabl, 
2. e, Hanifa Kalesić, 2. d, (mentorica Alenka Gotlin Polak), Hana Brecl, 1. f, Lara Helbel, 2. f, 
Nastasija Nastja Čop, 2. f, Larisa Jeknič, 2. f, (mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek), Rok 
Perme, 1. a, Larisa Peklar, 1. a, Nina Cvikl, 1. c, Tjaša Jerman, 2. c, Nastja Fijavž, 2. c, Karmen 
Omerzu, 2. c, Petra Jelenko, 2. c, (mentorica Helena Muha), Barbara Golavšek, 3. č, Patricija 
Brglez, 4. č, Igor Radić, 4. c, in Sara Režun, 3. c (mentorica Tanja Štante Benčina).

Regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 23. januarja 2014 na OŠ Zreče. Udeležilo 
se ga je 8 tekmovalcev, in sicer Zorica Momirović, 3. d, (mentorica Alenka Gotlin Polak), Lara 
Helbel, 2. f, Nastasija Nastja Čop, 2. f, (mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek), Rok Perme, 
1. a, Tjaša Jerman, 2. c (mentorica Helena Muha), Barbara Golavšek, 3. č, Patricija Brglez, 4. 
č, in Igor Radić, 4. c (mentorica Tanja Štante Benčina). 

Srebrno priznanje sta osvojili Zorica Momirović, 3. d (mentorica Alenka Gotlin Polak), in Tjaša 
Jerman, 2. c (mentorica Helena Muha). Državno tekmovanje je bilo 29. marca 2014  na OŠ 
Janka Glazerja Ruše.

Udeležila se ga je Zorica Momirović iz 3. d, ki je pisala razlagalni spis na temo Ježkove poezije 
Ljubezen naj gre vedno v cvet in osvojila zlato priznanje ter drugi najboljši rezultat. Njena 
mentorica je bila Alenka Gotlin Polak.

                                                                                                                 Helena Muha
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Pesem je utrip srca,                                                                                                 
toda vsako srce ima svoj ritem.

Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na vseslovenskem srednješolskem natečaju za 
najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana in se ga je udeležilo 400 dijakov in 
dijakinj iz 35 srednjih šol.        
                                                           
Z naše šole so uspešno sodelovali Matej Fistrovič, Žiga Fijavž, Tilen Vidakovič, Žiga Špile, 
Rok Žagar, Mergim Čunaj, Alja Pogorevc, Anita Videc, Špela Jug, Monika Jesih, Urška 
Pupčevič, Larisa Gunzek, Karmen Bergles, Nika Krušič, Veronika Rakanović, Monika Kvac, 
Anja Podkrižnik, Klara Srpčič, Hana Aškerc, Patricija Revinšek, Nik Grahut, Lucija Stopinšek in 
Anamari Šalamon, Mirjam Brečko, Klara Božnik, Ajda Lesjak, Diana Đukanović, David Romih, 
Ana Velenšek, Hana Brecl, David Blagojević, Ines Draganović, Anja Mikola, Mia Volasko, Nina 
Kleine, Lara Ojsteršek Brecl in Lea Žekar, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici Haiku 
2014. Nagrajeni dijaki pa so bili Jerneja Kotnik, Miha Šaberl in Asdren Xhemaili. Podelitev 
nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in predstavitev pesmarice  je bila 23. aprila 
2014 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Mentorice so bile Vesna Gubenšek Bezgovšek, Branka 
Vidmar Primožič in Helena Muha.

Jerneja Kotnik je prejela nagrado za najboljši haiku s tematiko narave.

leseni stol                                                                                                                             
sonce posije  
in srce izreže

Izrezano srce v lesu je pogost motiv. Pesnici se srce v stolu razkrije šele po osvetlitvi sončne 
svetlobe. Pesem ujame trenutek spoznanja, u-videnja … Hkrati pa s simboliko svetlobe, srca 
in sonca odpira širše interpretacije. /mnenje strokovne žirije/



93

Miha Šaberl je prejel nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko.

podreš me                                                                                                                        
dvignem se                                                                                                                                      
in grem naprej  

Stara modrost pravi, da ni pomembno, kolikokrat padeš, pomembno je, da se vedno znova 
pobereš in greš naprej …To spoznanje je pesnik lepo prelil v verze … /mnenje strokovne žirije/
Asdren Xhemaili je prejel nagrado za najboljši ljubezenski haiku.

nevihta                                                                                                                                 
midva ujeta  
v trenutku

Nevihta človeka včasih preseneti. Pesnika je med nevihto presenetila bližina drugega, bližina, 
ki je zabrisala meje časa in prostora.  /mnenje strokovne žirije/

                                                                                                               

 
Mentorica z nagrajenimi dijaki 

Helena Muha
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TEKMOVANJE ZA PRIZNANJE ZELENO PERO

Skupina dijakov naše šole se je pod mentorstvom profesorice Vesne Gubenšek Bezgovšek 
udeležila tekmovanja za zeleno pero, ki ga je razpisalo društvo Planet Zemlja. Tekmovanje je 
potekalo na šolski in državni ravni. Dijaki so se na temo ohranjanja narave preizkusili v pisanju 
novinarskih žanrov, kot so komentar, članek, intervju in reportaža. V okviru izbrane teme so 
predstavili lokalno problematiko, na splošno razmišljali o onesnaževanju vode, tal, ozračja ali 
izpostavili problematiko divjih odlagališč. 

Šolsko tekmovanje je potekalo 10. februarja 2014. Udeležili so se ga: Jerneja Kotnik in Nina 
Kleine iz 1. b, Samanta Kolar in Hana Brecl iz 1. f, Laura Volasko in Nastja Nastasija Čop iz 
2. f, Barbara Golavšek iz 3. č, Filip Zule iz 3. b in Patricija Brglez iz 4. č. Vsi dijaki so osvojili 
bronasto priznanje. Tisti, ki so dosegli nad 80 točk, pa so se udeležili državnega tekmovanja, ki 
je bilo v torek, 18. 3. 2014. To so bili Hana Brecl, Laura Volasko, Nastja Nastasija Čop, Patricija 
Brglez, Filip Zule in Barbara Golavšek. Vseh šest tekmovalcev je osvojilo srebrno priznanje za 
zeleno pero 2013/2014. Filip Zule pa se je s 83 točkami uvrstil na šesto mesto.

»Zmagovalni prispevki so po mnenju strokovne komisije odražali smisel mladih avtorjev za 
opazovanje okolja, željo po raziskovanju in navdih za inovativnost. Z nekaj dodatne motivacije 
in usmerjanja s pomočjo mentorjev pa se nam v prihodnosti obeta generacija odličnih mladih 
novinarjev,« je povzela mnenje komisije predsednica društva Irena Mraz. 

Svečana podelitev priznanj, ki se jo je udeležil tudi predsednik države Borut Pahor, je potekala 
na svetovni dan Zemlje, 22. aprila 2014, na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

                     Vesna Gubenšek Bezgovšek
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Nagrajenci s predsednikom države Borutom Pahorjem
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TEKMOVANJA V ZNANJU MATEMATIKE

20. marca 2014 smo izvedli ŠOLSKO tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. Dijaki so 
tekmovali v treh kategorijah. V kategoriji A je tekmovalo 36 dijakov ekonomske gimnazije, 11 
jih je prejelo bronasto priznanje, v kategoriji B je tekmovalo 44 dijakov programa ekonomski 
tehnik, 12 jih je prejelo bronasto priznanje in v kategoriji C je tekmovalo 16 dijakov programa 
trgovec, od katerih so 4 prejeli bronasto priznanje. 

Prejemniki bronastih priznanj so:

• v kategoriji A: Špela Kamenik (1. f), David Blagojević (1. f), Maša Dečman (2. g),  Lara
 Cigler (2. g), Alen Vasle (2. g), Alex Podlesnik (3. f), Miha Podpečan (3. g), Maruša Maša
 Turk (4. d), Ana Marzidovšek (4. d), Primož Erjavec (4. e) in Klavdija Krmelj (4. e);
• v kategoriji B: Anika Strnad (1. a), Matic Kresnik (1. b), Tilen Gradišek (1. b), Lara Brecl
 Ojsteršek (1. b), Urška Goltnik (2. b), Tjaša Jerman (2. c), Barbara Golavšek (3. č), Janja
 Jakob (3. č), Tilen Marčič (4. a), Adelisa Selimović (4. b), Patrik Vašl (4. c) in Patricija
 Brglez (4. č);
• v kategoriji C: Urša Gabrovec (1. č), Mojca Zidanšek (1. d), Nudžejma Husić (1. d) in 
 Luka Bračun (2. e).

REGIJSKEGA tekmovanja, ki je bilo 2. aprila 2014, se je udeležilo 7 tekmovalcev v kategoriji 
A, 13 tekmovalcev v kategoriji B in 5 tekmovalcev v kategoriji C.

Prejemniki srebrnih priznanj so:

• v kategoriji A: Maša Dečman (2. g);
• v kategoriji B: Anika Strnad (1. a), Tilen Gradišek (1. b), Matic Kresnik (1. b), Filip Zule 
 (3. b) in Barbara Golavšek (3. č);
• v kategoriji C: Urša Gabrovec (1. č), Nudžejma Husić (1. d) in Žan Javornik (2. e).

Na DRŽAVNO tekmovanje, ki je bilo 12. aprila 2014, sta se uvrstila dva dijaka: Tilen Gradišek 
in Žan Javornik. 
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Tilen Gradišek je uspešno zastopal našo šolo na Državnem tekmovanju v Kranju.

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo in želimo tudi v prihodnje veliko tekmovalnega duha, 
ustvarjalnega uma in dobrih rezultatov. 

Marija Ravnak Cafuta
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TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

Tako kot vsako šolsko leto smo tudi tokrat v marcu organizirali šolsko tekmovanje Poliglot 3 
iz angleščine za triletne programe in Poliglot za tretji letnik ET in 2. letnike PTI. Tekmovanja 
se je udeležilo 20 dijakov. Reševali so naloge o poznavanju rabe jezika, besedišča, bralnega 
razumevanja in besedotvorja.

Najboljši med tekmovalci triletnih programov je bil Aljoša Počuč iz 2. d-razreda, drugo mesto 
sta si delila Nina Lamut in Rok Uršič, oba iz 1. č, tretje pa je pripadlo Primožu Jovanoviču iz 2. 
d in Alenu Čožu iz 2. e-razreda. Ti dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje.

Med tekmovalci tretjega letnika ET in drugega letnika PTI je bil zmagovalec Žan Vipotnik iz 3. 
č, drugouvrščena pa je bila Karmen Vodeb iz 3. c-razreda. Oba sta dosegla rezultat, ki ju je 
popeljal na državno tekmovanje v Mursko Soboto.

Čestitke obema zmagovalcema, ki sta prepričljivo zmagala v svojih kategorijah.

                                                                                                  
Alenka Pavlin

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE POLIGLOT 3

10. 4. 2014 je na Srednji šoli tehniških strok Šiška v Ljubljani potekalo 5. državno tekmovanje v 
znanju iz angleškega jezika POLIGLOT 3 za triletne programe poklicnih šol. Tekmovanja se je 
udeležilo tudi šest dijakov naše šole, in sicer Zorica Momirović iz 3. d, Nina Lamut in Rok Uršič 
iz 1. č, Primož Jovanović in Aljoša Počuč iz 2. d ter Alen Čož iz 2. e-razreda. 

Zopet smo ponosni na naše dijake in z velikim veseljem objavljamo, da je Zorica Momirović 
osvojila srebrno priznanje, Aljoša Počuč pa že tretjič zlato. Ponovno je zasedel prvo mesto v 
državi. 
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Aljoša, iskrene čestitke! Veselje je še toliko večje, ker bo zaradi Aljoševega uspeha organizator 
naslednjega državnega tekmovanja prav naša šola. Čestitke tudi ostalim dijakom, ki so dosegli 
dobre rezultate in se vsi uvrstili med prvo polovico tekmovalcev. 
                                                                                                 

Alenka Pavlin
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE POLIGLOT

To državno tekmovanje je organizirano za tretji 
letnik strokovnih šol in drugi letnik PTI. Potekalo 
je 29. 3. 2014 na Srednji poklicni in tehniški 
šoli Murska Sobota. Udeležila sta se ga Žan 
Vipotnik iz 3. č in Karmen Vodeb iz 3. c-razreda. 
Karmen je dosegla solidno 27. mesto med 61 
tekmovalci, Žan pa je prejel bronasto priznanje 
in zasedel 14. mesto. Iskrene čestitke obema, 
še posebno Žanu za osvojeno priznanje.
                                                                                                 

Alenka Pavlin 

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE

Tekmovanje v znanju nemškega jezika za dijake 2. in 3. letnika je potekalo 9. 1. 2014. Udeležilo 
se ga je šest dijakov 2. letnika in trije dijaki 3. letnika programov ekonomska gimnazija in 
ekonomski tehnik.
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Bronasto priznanje na državnem nivoju so prejeli:

• Monika Kvac iz  2. a, Katja Atelšek iz 3. a, Mihael Hojnik iz 3. f pod mentorstvom 
 profesorice Marije Sodin;
• Anže Razboršek iz 2. č pod mentorstvom profesorice Simone Barabaš;
• Viktoria Skornšek iz 2. f pod mentorstvom profesorice Tatjane Ivšek.

Vsem dijakom se za udeležbo na tekmovanju zahvaljujemo, dobitnikom priznanj pa iskreno 
čestitamo.
             Tatjana Ivšek
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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. Certifikat 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.

V letošnjem šolskem letu sta dijake na izpit pripravljali na posebnih intenzivnih pripravah 
profesorici Tatjana Ivšek in Nataša Slapnik. Marca letos je štirinajst dijakov naše šole opravljalo 
pisni del Nemške jezikovne diplome (Deutsches Sprachdiplom 1), v aprilu pa so pristopili še k 
ustnemu delu izpita.

Slovesna podelitev diplom bo septembra 2014. Vsem dobitnikom iskreno čestitamo in hkrati 
pozivamo ostale dijake, naj izkoristijo izjemno priložnost, da pridobijo Nemško jezikovno 
diplomo.
   
   
  

Gospod dr. Reinhard Zühlke, strokovni svetovalec za NJD, je dijakom podelil diplome.
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September 2013, podelitev diplom

    

           
       Ustni del izpita 2014 – Rok Žagar, 4. a           Saša Zupan na ustnem izpitu aprila 2014.

                                             Tatjana Ivšek
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ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA BOOKWORMS 

Na naši šoli je odziv dijakov na prijavo za tekmovanje iz angleške bralne značke že vrsto let 
precejšen, kar nas izredno veseli. Zato smo tudi to šolsko leto organizirali tekmovanje za vse 
letnike in za vse programe. Knjige so prebirali dijaki pod mentorstvom profesoric Alenke Pavlin, 
Tatjane Ivšek, Mateje Obrez Verbič in Nataše Slapnik. Sodelovali smo z Oxford centrom in 
njihovo bralno značko Knjižni molj. 

Dijaki so se sami odločili, koliko knjig želijo prebrati, nato pa so rešili teste in glede na dosežene 
rezultate s strani Oxford Centra v Ljubljani prejeli posebna priznanja, priznanja oziroma potrdila 
o sodelovanju, odvisno od tega, koliko točk so dosegli pri pisnem preverjanju. Absolutni 
zmagovalec je bil Mitja Vodlak iz 1. a-razreda, saj je edini dosegel maksimalno število točk. 
Mitja, čestitke za fantastičen uspeh! 
                                                                                                              

                                                                                                        Alenka Pavlin

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS

Tudi v letošnjem šolskem letu so dijakinje in dijaki Ekonomske šole Celje sodelovali pri nemški 
bralni znački Pfiffikus. V marcu 2014 smo izvedli tekmovanje, ki se ga je udeležilo petnajst 
dijakinj in dijakov in ti so prebrali predpisani knjigi, ki sta bili letos Timo darf nicht sterben! in 
Ziel: Karminia. Izmed vseh sodelujočih sta se najbolje odrezali dijakinji 2. f Laura Volasko, ki je 
dosegla 92 % točk, in Viktoria Skornšek s 85 % točk. Obe sta osvojili priznanje. 

Ostali tekmovalci, ki so osvojili nad 50 odstotkov točk in prejmejo pohvalo, pa so: Tamara 
Golavšek – 1. a PTI, Mihael Hojnik – 3. f, Aljoša Počuč – 2. d, Katja Stišovič –  2. f, Karin Gaber 
–  1. b PTI, Tadeja Dolšek – 2. f in Anja Mikola –  1. f.

Vsem iskreno čestitamo in upamo, da se nam na popotovanju po nemških kratkih proznih delih 
pridružite tudi v naslednjem šolskem letu.

                                                                                        Simona Sever Punčoh
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST   

V prihodnosti za nepismenega ne bo 
veljal več tisti, ki ne bo znal brati,
marveč tisti, ki se ne bo znal učiti.
                                      (Alvin Toffler)

Mladinsko raziskovalno delo v Celju je projekt z najdaljšo, več kot tridesetletno tradicijo načrtnega 
dela z mladimi na področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Namen projekta je mladim ponuditi 
možnost drugačnega učenja, raziskovanja, odkrivanja novega, saj se pri raziskovalnem delu 
naučijo metod raziskovanja.

Na naši šoli smo letos v projektu sodelovali z raziskovalno nalogo Vpliv statusa na učni uspeh 
v srednji šoli, avtoric Lare Cigler in Anje Skale, obe iz 2. g, mentorica pa je bila profesorica 
Tatjana Ivšek.

Nalogo sta mladi raziskovalki predstavili na javni predstavitvi na Šolskem centru Celje, 
uvrstila se je v drugo skupino. Drugačen način dela ju je pritegnil, tako da bosta nadaljevali z 
raziskovalnim delom tudi prihodnje leto.

                                                                                                  Katja Teršek   

XIII. ZGODOVINSKO TEKMOVANJE

XIII. tekmovanje mladih zgodovinarjev srednjih šol za to šolsko 
leto je letos organizirala Srednja šola Slovenska Bistrica. 
Tekmovanje je potekalo 22. marca 2014. Udeležili so se ga tudi 
dijaki naše šole - programov gimnazije in srednje strokovne šole. 

Gimnazijo so zastopali David Blagojević, Urh Skale in Filip Benjamin Korošec, strokovno šolo 
pa Vesna Čaks, Jerneja Kotnik in Marsel Kolar. Vsi so dosegli bronasto priznanje.
                                                                    

Marjana Gajšek, mag. Helena Mešnjak



106

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA 

Na Ekonomski šoli Šolskega centra v Postojni so pod pokroviteljstvom Zveze računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije 8. aprila 2014 organizirali že 16. državno tekmovanje dijakov 
ekonomskih šol v znanju računovodstva. Na vseh do sedaj so sodelovali tudi dijaki naše šole 
in tako je bilo tudi letos. Iz njihovih vrst so že izšli dobri finančniki, revizorji in računovodje. 
Zagotovo bo tako tudi z letošnjimi.

Pod mentorstvom profesoric Damjane Lovrenčič in Irene Naraks so se na državno tekmovanje po 
predhodnem šolskem izbirnem tekmovanju uvrstile Nika Krušič in Mirela Begović iz 2. a ter Sara 
Siter in Tea Rezec iz 3. b-razreda. Drugošolci so se preizkusili na osnovni, tretješolci pa na višji 

zahtevnostni ravni. Za uspeh 
na šolskem tekmovanju 
prejmejo vse tekmovalke 
bronasto priznanje. Posebej 
velja pohvaliti Niko Krušič, ki 
je na državnem tekmovanju 
prejela srebrno priznanje. 

V Postojni je bilo čutiti malo 
zdrave tekmovalne treme, pa 
veliko mladostnega veselja 
ob druženju z vrstniki in 
tkanju novih prijateljskih vezi. 

Tekmovalke z mentoricama (od leve: prof. Irena Naraks, Nika Krušič, Mirela Begović, Tea 
Rezec, Sara Siter, prof. Damjana Lovrenčič)

Irena Naraks
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15.  DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE

Na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju so letos organizirali 15. državno tekmovanje iz 
znanja ekonomije. Tekmovanja, ki je potekalo 10. 4. 2014, so se udeležili tudi po trije naši 
dijaki iz programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. To so dijaki, ki so se pred tem 
na šolskem tekmovanju iz znanja ekonomije uvrstili na prva tri mesta. 

V programu ekonomski tehnik so tekmovali Patricija Brglez iz 4. č in Damjana Kovačič iz 
3. c-razreda, njuna mentorica je profesorica Manja Ferme Rajtmajer, ter  Rok Žagar iz 4. 
a-razreda pod mentorstvom profesorice Katje Fras Budna.

Med dvaindvajsetimi šolami so ekipno dosegli odlično tretje mesto. Patricija Brglez se je uvrstila 
pod sam vrh in osvojila zlato priznanje, Rok Žagar srebrno, Damjana Kovačič pa bronasto. 

Tudi v programu ekonomska gimnazija so našo šolo zelo uspešno zastopali Matija Jošt iz  4. 
d-razreda, njegova mentorica je profesorica Katja Fras Budna, in Klavdija Krmelj ter Tamara 
Kerec, obe iz 4. e-razreda. Njuna mentorica je profesorica Katja Teršek.

Ekipno so dosegli odlično četrto mesto. Zaostali so le za domačini, bežigrajsko gimnazijo in 
II. gimnazijo v Mariboru. Matija in Klavdija sta osvojila srebrno priznanje, Tamara pa bronasto. 
Vsem tekmovalcem za dosežene uspehe iskreno čestitamo. 

Podrobni rezultati tekmovanja so na voljo na spletni strani:
http://www.gfp.si/index.php/projekti/razpis-15-drzavno-tekmovanje-iz-ekonomije
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Tekmovalci z mentoricama – od leve proti desni stojijo: prof. Katja Fras Budna, Damjana 
Kovačič, Patricija Brglez, Matija Jošt, Rok Žagar, Klavdija Krmelj, Tamara Kerec, prof. Manja 

Ferme Rajtmajer. 

  Katja Fras Budna
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18. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADI PODJETNIK

V torek, 22. 4. 2014, sta se naša dijaka iz programa ekonomska gimnazija udeležila 18. 
državnega tekmovanja iz poslovnih načrtov Mladi podjetnik, ki je bilo na Fakulteti za podjetništvo 
GEA College v Ljubljani.

Tekmovanja sta se udeležila Miha Podpečan in Filip Benjamin Korošec iz 3. g-razreda s 
poslovnim načrtom »Mordor delivery d. o. o.«, podjetje za prodajo in dostavo oblačil.

Med 22 tekmovalnimi ekipami se naša dijaka nista uvrstila na prva štiri mesta. Vseeno obema 
tekmovalcema iskreno čestitam za sodelovanje in lepo predstavitev ter jima želim še veliko 
uspehov v prihodnje.

Na tekmovanju Mladi podjetnik sta tekmovala dijaka 
Miha Podpečan in Filip Benjamin Korošec            

                                                            
Marija Kolenc
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE

16. aprila 2014 je bilo v Mariboru že 38. državno tekmovanje v tehniki prodaje, na katerem 
so tekmovali dijaki programa trgovec. Tekmovanje je letos organizirala Srednja trgovska šola 
Maribor in je potekalo v zelo prijetnem vzdušju. 

Sodelovalo je šestnajst slovenskih šol, tekmovalci naše šole pa so ekipno zasedli odlično 4. 
mesto. Za našo šolo so tekmovali dijaki in dijakinje 3. d.

Tekmovanje je potekalo v trgovinah, kjer so dijaki prikazali prodajni proces. Vsak nastop je po 
strokah ocenjevala tričlanska komisija. Naše dijakinje in dijaki so pokazali veliko iznajdljivosti, 
spretnosti in znanja, predvsem pa so se trudili prikazati dobro prodajo.

Biti dober prodajalec je včasih zelo težko, ker smo ljudje zelo različni, ampak s  pridobivanjem 
znanja v šoli in na praktičnem usposabljanju z delom veliko mladim tudi uspe.  
        

Lidija Plevčak

Stroka Tekmovalec/-ka Priznanje 
kozmetika Tjaša Rogl zlato priznanje 
mali gospodinjski aparati Anže Križovnik srebrno priznanje 
konfekcija Robi Velenšek zlato priznanje 
veliki gospodinjski aparati Srečko Kotnik srebrno priznanje 
živila Karolina Artič srebrno priznanje 
obutev Zorica Momirović bronasto priznanje 
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Ekipa v tehniki prodaje s pomočnico in mentoricama
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA

Današnja pozornost ljudi je vedno bolj usmerjena k aktualnima vprašanjema, kaj je kakovost 
življenja in kako jo določata posameznikova poklicna pot ter njegov prosti čas. V veliki meri 
si vzorec o kakovosti preživljanja prostega časa posameznik pridobi v mladosti, zato je 
pomembno, kakšna znanja s tega področja si pridobi v času šolanja.

Tudi na Ekonomski šoli Celje se dijaki med obveznim šolanjem seznanijo s  sistematičnim 
športnovzgojnim procesom. Zaradi tako posebnega pomena športne vzgoje se učitelji trudimo 
osmisliti pouk le-te. Ob športnem udejstvovanju dijake spodbujamo k doživljanju ugodja, ki bi 
ga prenesli na kasnejše udejstvovanje na športnorekreativnem področju oziroma na njihovo 
kakovostno preživljanje prostega časa. Žal  jim narava poklica, za katerega se izobražujejo, 
nalaga zelo statično delo. 

Dijakom športnikom smo omogočili pedagoške pogodbe, s katerimi so lažje usklajevali šolsko 
delo in treninge. Pripravili in organizirali smo interesne dejavnosti (košarka, nogomet, rokomet, 
odbojka, namizni tenis …). Sodelovali smo na prireditvi štirih šol 3-KONS s športnima ekipama 
in dvema delavnicama. Organizirali smo smučarski dan in športne dneve.

Za posamezna športna tekmovanja smo dijake posebej pripravljali in organizirali treninge 
oziroma trening tekme z ekipami drugih šol. V tem šolskem letu smo organizirali medrazredno 
tekmovanje v odbojki za dijake in dijakinje, šolsko prvenstvo v namiznem tenisu in turnir v 
malem nogometu za dijake.

Tekmovanje v medrazredni odbojki je potekalo v novembru in decembru. Odigranih je bilo 48 
tekem, v finale so se uvrstile ekipe dijakov 3. a,  3. c, 3. g in 4. b, med dijakinjami pa 3. c, 3. č, 3. 
g in 4. b. Po razburljivih tekmah so si 1. mesto priborili dijaki 3. g-razreda, 2. mesto je pripadlo 
dijakom 3. a, 3. mesto 4. c in 4. mesto sestavljeni ekipi 3. d- in 3. e-razreda.
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Stojijo: Jure Orehov, Matic Veber, Jernej Fric, Janez Čonč, Marko Rakić.
Čepijo: Jernej Krajšek, Enej Jakop.
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Med dijakinjami so bile prav tako najboljše dijakinje 3. g, 2. mesto so si priborile dijakinje 3. č, 
3. mesto 3. č in 4. mesto 4. b. Zmagovalni ekipi sta prejeli sladke nagrade.

 

Nina Lončarič, Maša Vezenšek, Iza Tovornik, Janja Jurak, Janja Ramšak, Nuša Klinar
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V mesecu januarju, 22. in 23. 1., je potekalo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu. Na tekmovanje 
se je prijavilo kar 54 dijakov in 9 dijakinj. Med dijakinjami je že drugo leto zapored zmagala 
Tanja Matko, druga je bila Janja Jakob, tretja pa Anja Hrastnik.

Med dijaki je Luc Kanduti postal šolski prvak v namiznem tenisu, drugi je bil Arjan Torra, tretji 
pa Aljaž Čede.

 
               

Nada Jeraša, prof., Janja Jakob, Tanja Matko, Anja Hrastnik
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V telovadnici so se odvijale napete tekme do zadnje točke.

V tem šolskem letu smo aktivnosti organizirali na obeh lokacijah šole. V naslednjem šolskem 
letu pa bomo našim dijakom ponudili še druge športne aktivnosti z željo, da bi jih čim več 
pritegnili h kakršnikoli športni aktivnosti in da bi jim ukvarjanje s športom postalo način življenja.  

Dijaki in dijakinje naše šole so tekmovali tudi v vseh športnih panogah, ki jih je razpisala športna 
zveza Celje. Tekmovanja so potekala vse šolsko leto, skozi kronološki pregled pa je razvidno, 
koliko je bilo tekmovanj, pred njimi pa treningi, sestanki, druženja, pogovori in vzgajanje. O 
uspešnih nastopih naših dijakov športnikov smo poročali preko šolskega ozvočenja, na dijaški 
spletni strani, šolskem facebooku, na učiteljskih konferencah in jim tudi tako dali priznanje za 
njihovo delo.

Zaradi uspehov, ki so jih dosegli naši dijaki na državnem nivoju, smo se odločili, da kandidiramo 
za izbor «Najšportna srednja  šola v Sloveniji«.
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SEPTEMBER
25. 9. 
CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki

Dijaki so zasedli 3. mesto.
Med posamezniki so zmagali: Lucijan Fižuleto v skoku v višino, Tim Topolovec v teku na 100 
m, Matic Suholežnik pa v suvanju krogle. Jan Kokalj je osvojil 2. mesto v teku na 2000 m, 
Djordje Vujičić 3. mesto v teku na 100 m, Žan Popović 3. mesto v suvanju krogle.

Šolo so zastopali še naslednji dijaki:
Jaka Blatnik, Rok Mlinar, Arjan Torra, Gentrit Morina, Lan Vunderl, Žan Kidrič, Nitaj Liridon, Luc 
Kanduti, Marko Rakić, Ismet Šljivar in David Jevšnik.

Dijakinje so zasedle 5. mesto.
Med posameznicami je Iza Tovornik osvojila 4. mesto v skoku v višino, Patricija Feldin  4. 
mesto v suvanju krogle, Ines Hirkić  5. mesto v suvanju krogle in  Lucija Slapnik 5. mesto v 
teku na 400 m.

Za šolo so še nastopale: 
Lea Tržan, Patricija Fijavž, Maša Dečman, Orijana Jeseničnik, Katja Stišovič, Nina Perko, 
Patricija Juren, Jelica Petrović, Larisa Peklar, Nina Beškovnik, Monika Grobljar, Zala Pučko, 
Laura Šket, Janja Jakob in Urška Pupčević.

NOVEMBER
6. 11. 
CELJE – področno prvenstvo v rokometu za dijake

Dijaki so dosegli 1. mesto.

12. 11. 
CELJE – finale področnega prvenstva v rokometu za dijakinje

Dijakinje so zasedle 2. mesto.
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14. 11. 
CELJE – finale področnega prvenstva v rokometu za dijake

Dijaki so dosegli 2. mesto.

20. 11.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake

Dijaki so zasedli  2.  mesto.

21. 11.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje

Dijakinje se niso uvrstile v finale. 
Ekipo so sestavljale: Ines Hirkič, 2. d, Janja Jakob, 3. č, Alja Pogorevc, 4. a, Karmen Brglez, 
2. a, Iza Tovornik in Maša Vezenšek iz 3. g ter Monika Grobljar iz 2. c.

26. 11. 
CELJE – finale predtekmovanja področnega prvenstva v odbojki 

Dijaki so osvojili 1. mesto.

DECEMBER
10. 12. 
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake

12. 12.
CELJE –  predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje

Dijakinje so zasedle 1. mesto.
 
13. 12. 
CELJE – četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje
Dijakinje so zasedle 3. mesto.
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Stojijo od leve proti desni: Katja Vidmar Lazar (vodja ekipe), Lea Tržan, Anika Strnad, Anja 
Florjančič, Patricija Feldin

Sedijo od leve proti desni: Sanja Vrček, Urška Pupčević 
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17. 12.
CELJE –  finale področnega prvenstva v košarki za dijakinje

Dijakinje so zasedle 1. mesto.

23. 12. 
LJUBLJANA – četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake

Dijaki so dosegli 1. mesto.

JANUAR
8. 1. 
MARIBOR – četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za dijake

Dijaki so osvojili 3. mesto.

21. 1. 
MARIBOR – četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje 

Dijakinje so zasedle 1. mesto.

29. 1. 
LJUBLJANA – polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijake

Dijaki so dosegli 1. mesto.

FEBRUAR
5. 2.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijake

Dijaki so zasedli 1. mesto.
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10. 2.
CELJE – polfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje 

Dijakinje so zasedle 1. mesto.

11. 2.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijakinje

Dijakinje so zasedle 1. mesto.

12. 2.
CELJE – finale področnega prvenstva v nogometu za dijakinje

Dijakinje so zasedle 2. mesto.

13. 2.
CELJE – finale področnega prvenstva v nogometu za dijake

Dijaki so zasedli 4. mesto.

MAREC
24. 3.
CELJE – četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje

Dijakinje so zasedle 2. mesto.  

 
26. 3. 
KOPER – finale državnega prvenstva v rokometu za dijake

Dijaki so dosegli 4. mesto.
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Od leve proti desni stojijo: Žan Popović, Vid Kaučič, Luka Kikanović, Vid Korošec, Tim 
Topolovec, Anže Maslo, Matic Suholežnik, Žan Doberšek, Lucijan Fižuleto, Tilen Kodrin. 

Čepijo od leve proti desni: Benjamin Jazbec, Daniel Zrnić, Jan Sivka.
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APRIL
7. 4.
LJUBLJANA – finale državnega  prvenstva v košarki za dijakinje 

Dijakinje so zasedle 2. mesto.

Stojijo z leve proti desni: Jelica Petrović, Iza Tovornik, Marica Gajić, Larisa Ocvirk, 
Nuša Sevšek, Leon Podvratnik, prof..

Čepijo z leve proti desni: Zala Pučko, Vanja Tanšek, Urška Pupčević.
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16. 4. 
CELJE – občinsko prvenstvo v krosu

Ekipi dijakov in dijakinj sta se udeležili krosa. Dijaki so ekipno zasedli 3. mesto, med posamezniki 
pa sta Jan Kokalj in Nina Perko osvojila 3. mesto.

Za ekipo dijakov so tekli: Mitja Ulčnik, Rok Novak, Miha Šaberl, David Romih, Jan Lukač, Matej 
Glavnik, Amar Ejup, Dragan Prodić, Arjan Torra, Anže Mastnak, Tadej Zupan, Matija Jošt, Jan 
Žonta in  Gašper Šimunič.

Za ekipo dijakinj so tekmovale: Oriana Jeseničnik, Maša Dečman, Petra Žlender, Tamara Egrlič 
in Marjanca Polutnik.

24. 4. 2014
MARIBOR – državno prvenstvo v krosu

Tekmovanja se je udeležil Jan Kokalj in si pritekel 
odlično 2. mesto v kategoriji 1. in 2. letnika.
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MAJ
15. 5.
NOVO MESTO – finale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje

Dijakinje so zasedle 5. mesto. 

 

Stojijo z leve proti desni: Anika Strnad 1.a, Monika Janžovnik 2.a pti, 
Ines Hirkić 2.d, Claudija Seidl 3.c, Leon Podvratnik,  prof. 

Čepijo z leve proti desni: Vanja Tanšek 3.c, 
Urška Pupčevič 4.a, Janja Jakob 3.č, Irena Jerković 1.e
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15. 5. 2014
CELJE – področno posamično prvenstvo v atletiki

Jan Kokalj je zasedel 2. mesto v teku na 2000 m, Matic Suholežnik 3. mesto v suvanju krogle, 
4. mesto sta osvojila Gašper Šimunić v teku na 100 m in Žan Popović v suvanju krogle, 5. 
Mesto Nina Perko v teku na 400 m in Tim Topolovec v teku na 100 m, 6. mesto Monika Grobljar 
v suvanju krogle, Luc Kanduti v skoku v višino, Jakob Maček v skoku v daljino in Djordje Vujičić 
v teku na 100 m.

Tekmovali so še: Patricija Feldin, Marjanca Polutnik, Patricija Fijavž, Katja Stišovič, Sanja 
Vrček, Nataša Ljepoja, Matej Glavnik, Arjan Torra, Jan Žonta, Miha Šaberl, Asdren Djemaili, 
Peter Kidrič, Ismet Šljivar, Lan Vunderl, Primož Štukelj, David Romih in Eldin Murić.

21. 5.
DOMŽALE – državno prvenstvo v atletiki

Na tekmovanje so se uvrstili: Jan Kokalj, Nina 
Perko, Matic Suholežnik, Gašper Šimunič, Djordje 
Vujičić, Tim Topolovec in Luc Kanduti.

27. 5., 28. 5. in 29. 5.
CELJSKO LETNO KOPALIŠČE – predtekmovanje 
v odbojki na mivki za fante in dekleta

V torek so se v dveh skupinah pomerile ekipe fantov 
8 srednjih šol s celjskega področja. V skupini B je 
nastopila tudi naša ekipa, ki pa je z malo smole 
žal pristala na 4. mestu in s tem zaključila s svojim 
nadaljnjim tekmovanjem. 

Šolo so zastopali: Nejc Cajner, 4. c, Jure Orehov, 3. g, 
Nejc Trepelj, 1. c, in Luc Kanduti, 2. e.
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Sreda je bila namenjena dekletom. Naša dekleta so se pomerila v skupini C s ŠC SŠSDL in 
ŠC Slovenske Konjice. V obeh tekmah so dekleta prepričljivo zmagala in se uvrstila v finale 
področnega prvenstva, ki se je dogajal v četrtek, 29. 5. 2014, prav tako na kopališču v Celju.

Dekleta so pokazala vse svoje znanje in do zadnje točke odigrala borbeno, toda za polfinale 
državnega prvenstva jim je na žalost zmanjkalo eno mesto v skupni uvrstitvi. Kljub temu lahko 
3. mesto na področnem prvenstvu v odbojki na mivki za leto 2014 štejemo kot zelo uspešno.

 

Ekipo so sestavljale Ines Hirkič, 2. d, Janja Jakob, 3. č, Iza Tovornik, 3. g, 
Monika Grobljar, 2. c, in Maša Vezenšek, 3. g.

                                                                            Mateja Volk, Nada Jeraša 
in Alja Dečman Stišovič
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DEJAVNOSTI IN DOGODKI

ŠOLSKI RADIO IN RADIJSKE PROSLAVE

Šolski radio se je v tem šolskem letu oglašal ob različnih priložnostih in spominskih dnevih ter 
pred prazniki in počitnicami.

Pripravili smo oddaje ob naslednjih priložnostih: svetovni dan pozdrava, svetovni dan smeha, 
svetovni dan sreče, svetovni dan miru, svetovni dan zdrave prehrane, svetovni dan brez 
avtomobila, svetovni dan jezikov, svetovni dan hoje, dan žena, svetovni dan zdravja, svetovni 
dan Zemlje, svetovni dan knjige in avtorskih pravic, dan boja proti AIDS-u, pozdrav jeseni in 
pozdrav pomladi, ta veseli dan kulture, božično-novoletna oddaja, kulturni praznik, valentinovo, 
projekt 6 milijonov ladjic za 6 milijonov žrtev, obeležitev 110-letnice rojstva Srečka Kosovela, 
dan samostojnosti, dan državnosti in predpočitniške oddaje.

Večino oddaj je spremljala priložnostna glasba in so trajale od 10 do 15 minut, medtem ko 
smo določene spominske dni obeležili z obširnejšim obvestilom in predstavitvijo po šolskem 
ozvočenju. 

Večino radijskih oddaj na Kosovelovi sta pripravili Patricija Brglez in Irena Dedić iz 4. č-razreda, 
pridružile so se jima tudi Ana Artiček, Veronika Kolar in Tanja Selič iz 3. c-razreda. Na Vodnikovi 
pa so radijske oddaje ustvarili Hana Brecl in Jan Lukač iz 1. f, Lara Helbel in Larisa Jeknić iz 
2. f ter Špela Terglav iz 4. e. 

Vesna Gubenšek Bezgovšek, Alenka Gotlin Polak

ŠOLSKO GLASILO EKONOMLONC Z BUČKAMI

Poimenovanje šolskega glasila po združitvi dveh šol ni bilo težko. Na eni je svoj ugled užival 
Ekonomlonc, na drugi Hermi z Bučkami. Tako smo se odločili za Ekonomlonc z Bučkami, 
ki pa ima nekoliko drugačen koncept kot prejšnji glasili. Izšel je na zaključku šolskega leta 
in predstavlja dijake zaključnih razredov, ki se od naše šole poslavljajo. Beremo o njihovih 
občutkih in razmišljanjih o večletnem guljenju šolskih klopi ter o načrtih in ciljih na nadaljnji poti. 
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V glasilu smo se spomnili tudi nekaterih dogodkov, ki so zaznamovali letošnji šolski utrip. Na 
koncu so dodane legendarne, tokrat jubilejne Bučke – domislice in nerodnosti dijakov pa tudi 
profesorjev – ki praznujejo častitljiv četrtstoletni rojstni dan.

Avtorji prispevkov zaključnih razredov so dijaki teh razredov, pri ostalih prispevkih pa so svoje 
misli zapisali izbrani uspešni dijaki in nagrajenci na različnih tekmovanjih, ki so tudi najuspešnejši 
dijaki naše šole. Bučke celo šolsko leto med dijaki in v zbornici nabiramo učitelji.

Glasilo je dostopno na spletni strani naše šole tudi v elektronski obliki. Za njegovo oblikovanje 
je poskrbela Mateja Maček. 

Alenka Gotlin Polak, Alenka Golež

3-KONS

Na šestem festivalu dijaške ustvarjalnosti 
3-KONS se nas je zaradi združitve Poslovno-
komercialne šole Celje in Srednje ekonomske 
šole Celje zbralo še več kot prejšnje šolsko leto, 
zato je festival potekal v dveh delih, vse pa se je

                                    dogajalo 11. oktobra 2013. 

Ob podpori donatorjev smo izobraževalne vsebine, družabno-zabavno 
prireditev in festival dijaškega filma DIFIfest skupaj pripravile Ekonomska 
šola Celje, Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, Gimnazija Celje 
- Center in Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije.

Mentorji in delavnice za našo šolo:
Darinka Prislan, Tatjana Trupej: kemijska delavnica Izdelovanje sveč;
Alenka Pavlin: Zadetek v petek (streljanje z zračno puško);
Alja Dečman Stišovič, Mitja Stišovič: karate delavnica Osnove borilnega športa;
Mateja Maček: Z nahrbtnikom na pot;
Vida Horvat, Olga Iskra: rokodelska delavnica Ti moja rožica;
Nataša Strašek: rokodelska delavnica Diamanti – najboljši prijatelji vsake ženske?;
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Marko Kubale: šahovska delavnica Šah mat!;
mag. Helena Mešnjak, Danilo Starček: Sever – jug (en svet);
Janez Turnšek: turistična delavnica Kako postati turistični vodnik?;
Matejka Obrez Verbič: Praksa v tujini (Leonardo da Vinci – mobilnost mladih);
Lilijana Povalej: Potica – vseh sladic kraljica! (peka peciva);
Dora Glavnik: Zdrav duh v zdravem telesu (joga);
Saši Pešec: Liberté, égalité, fraternité  (francoščina);
Katja Vidmar Lazar: Turnir razreda (namizni tenis);
Simona Žlof, Blažka Dolinšek: Mednarodno leto voda (voda – vir življenja);
Aleš Hofman, Dagmar Konec: kiparska inštalacija Likovne forme v prostoru;
Marija Vodušek: potopis Pozabljeni svet Sokotre;
Alenka Golež: Konstruktivistične pesmi in haiku (poezija);
mag. Metka Bombek: Zvezde vedo? (astrološka znamenja); 
Nada Jeraša: Turnir štirih šol (odbojka);
Leon Podvratnik: Turnir štirih šol (nogomet).
Ivan Kolenko: Digitalna fotografija

Delavnica: Potica – vseh sladic kraljica!
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Tekmovalci v odbojki: Ines Hirkič, 2. d, Iza Tovornik, 3. g, Maša Vezenšek, 3. g, Janja Jakob, 
3. č, Monika Grobljar, 2. c, Petra Jelenko, 2. c, Leja Drolc, 3. č, Anže Križovnik, 3. d, Tilen 
Vidaković, 4. a, Luc Kanduti, 2. e, Djordje Vujičić, 3. d in Marko Rakić, 3. g.
Tekmovalci v nogometu: Lan Vunderl, 2. f, Miha Šaberl, 1. b, Gentrit Morina, 1. a PTI,  Arijan 
Torra, 2. e, Aleksander Moćić, 3. c, Liridon Nitaj, 1. č,  Blaž Kramer, 2. a, Denis Šmigoc, 4. b, 
Nejc Gabršek 3. a, Matic Marcius, 2. b  in Alen Bučar, 2. a.

Program štirih šol: za našo šolo so na glavnem odru nastopili:
• pevci Kristjan Terglav, 2. c, Žiga Avbreht, 1. a in Katja Dimec, 3. e; 
• plesna skupina THE HATS (Iza Smeh in Patricija Kumer, 3. f, Valentina Zajtl, 3. a, Adisa
 Stradovnik, Julija Pintar, Manca Langus in Zala Verdel);
• plesna skupina LOST GENERATION DANCE CREW: plesalci EŠC: Kristjan Terglav, 
 2. c, Nejc Trepelj, 1. c, Leon Kopitar, 1. e, Sara Pelko, 1. b, in Simona Kolmanič, 2. a PTI, 
 plesalci SŠSMM: Maša Škotnik, Nejla Sulejmanović, Dejana Vučičević in Eva Popit, 
 plesalka SŠGT: Lara Mlaker.

 
THE HATS na glavnem odru
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Povezovalca programa:  Alen Mastnak, 4. b, in Tjaša Košec (povezovalka le na DIFIfestu).
Mentorici (glavni oder): Helena Muha, Simona Mirnik.
Ustvarjalci filma Pridejo, ukradejo, grejo: Žan Vipotnik, 3. č, Barbara Golavšek, 3. č, Ismet 
Šljivar, 3. č, Jure Funkel, 3. č, Domen Bezgovšek, 3. č, Kristjan Terglav, 2. c, Mojca Krajnc, 
2. c, Kristina Tina Jamnikar, 2. c, Nejc Trepelj, 1. c, Robi Velenšek, 3. d, in Leon Kopitar, 1. e  
(mentorica Tanja Štante Benčina).

Ustvarjalci filma Ljubezenski trikotnik:  Špela Kamenik, 1. f, Branka Cvijanović, 1. b, Špela 
Rakar, 1. b,  in Uroš Pokelšek, 1. b (mentorica Helena Muha). 

Uredniška redakcija e-časopisa: Patricija Brglez, 4. č, Maja Gorišek, 4. č, Ana Sodin, 4. č, 
Anamari Strašek Vogrin, 4. č, Irena Dedić, 4. č, Klementina Mlinarič, 4. č (mentorica Alenka 
Gotlin Polak).

Spletne oblikovalke: Veronika Kolar, 3. c, Valentina Kadenšek, 3. c, Damjana Kovačič, 3. c, 
Patricija Juren, 3. c (mentorica Mojca Knez Šket).

Fotografi in snemalci: Domen Bezgovšek, 3. č, Jure Funkel, 3. č, Ismet Šljivar, 3. č 
(mentorja Aleš Confidenti in Ivan Kolenko).

Likovna podoba šole: Tinkara Cerar, 1. b,  Lidija Ledinek, 1. b, Nika Lež, 1. b, Ksenija Pišotek, 
1. b,  Klara Hribernik, 1. b, Tjaša Zidanšek, 1. b, Sara Pelko, 1. b, Anamarija Jošt, 1. b, Špela 
Kamenik, 1. b, in Špela Rakar, 1. b (mentorji Helena Muha, Simona Rap, Dora Glavnik in Aleš 
Hofman).

Šolska televizija: Vida Horvat.

Šolski radio: Alenka Gotlin Polak.

Dijaška skupnost, organizacija malice: Simona Barabaš.

Več o festivalu je na spletni strani www. 3kons. si.
                                                                        

Melita Podgoršek 
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PRIDEJO, UKRADEJO, GREJO ...

DIFIfest 2013, 11. 10. 2013, 2. mesto po mnenju gledalcev. Film s pomenljivim naslovom 
in uspešno ekipo, ki so jo sestavljali Žan Vipotnik, Kristjan Terglav, Barbara Golavšek, Jure 
Funkel, Domen Bezgovšek, Mojca Krajnc, Kristina Tina Jamnikar, Ismet Šljivar, Robi Velenšek, 
Nejc Trepelj in Leon Kopitar. Ekipi se je pri ustvarjanju pridružila gospa Katja Šlogar.

Na filmskem platnu so prikazali zgodbo štirih dijakov, ki se jim ravno ne da izgubljati časa z 
učenjem zgodovine, zato se po izpitu odločijo, da bi bilo najbolje izpitne pole kar ukrasti. Svoje 
dejanje skrbno načrtujejo, ga izpeljejo, vendar ... se ne izteče ravno tako, kot so si želeli.

Dijaki so s svojo mladostno razigranostjo in zagnanostjo uspeli narediti zabaven in gledljiv film, 
ki je vsekakor dostojno predstavljal našo šolo na festivalu kratkega dijaškega filma v Celju. 
 

                                                                              Tanja Štante Benčina

 
DIJAŠKE SPLETNE STRANI IN E-ČASOPISI

http://dijaki.escelje.si

Dijaško spletišče ostaja tudi po združitvi obeh šol pomembno stičišče informacij za dijakinje in 
dijake.

V letošnjem šolskem letu so uredništvo sestavljale dijakinje 3. c-razreda Laura Marušek, 
Patricija Juren, Valentina Kadenšek in Damjana Kovačič ter se skupaj z mentorico trudile 
obveščati in predstavljati dosežke dijakov ter v besedi in sliki spremljati utrip na šoli. 

Preko dijaškega spletišča smo z anketami zbirali tudi mnenja dijakov in profesorjev o dogodkih, 
pa naj je šlo za športne dneve ali kulturne prireditve. Tudi v letošnjem letu smo sodelovali z 
ekipo novinarjev, fotografov in filmarjev ter poskrbeli za izdajo e-časopisa ob festivalu 3-KONS.
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Ekipa dijaškega spletišča je poskrbela za 
tehnični in oblikovni del, novinarke Patricija 
Brglez, Maja Gorišek, Ana Sodin, Anamari 
Strašek Vogrin, Irena Dedić in Klementina 
Mlinarič, vse iz 4. č-razreda, pa so pod 
mentorstvom Alenke Gotlin Polak poskrbele 
za zanimive prispevke in fotografije z vseh 
delavnic, ki so v okviru festivala potekale 
na naši šoli. Za slikovni del so poskrbeli 
še Domen Bezgovšek, Jure Funkel in 
Ismet Šljivar, vsi iz 3. č-razreda, in pod 
mentorstvom Aleša Confidentija pripravili 
tudi video gradivo, s katerim smo dodatno 
popestrili pregled festivala.

Vseskozi spremljamo tudi projekt Leonardo da 
Vinci, v okviru katerega lahko dijaki opravljajo 
obvezno prakso v tujini. Letos je ena skupina 
dijakov odpotovala na Tenerife, druga pa v 
Sevillo. Na spletišču je s pomočjo koordinatorice 
projekta Mateje Obrez Verbič nastala obsežna 
reportaža, ki v besedi in sliki pričara vzdušje naših 
»kanarčkov« in »seviljčanov«, v bralcu pa vzbudi 
željo po potovanjih. V naslednjem šolskem letu si 
želimo, da se nam pridružite novi sodelavci, ki bi s 
svežimi idejami še obogatili spletišče.                                                      

Mojca Knez Šket
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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 vedno aktualna in 
odmevna. Najpogostejši obiskovalci so seveda prav 
naše dijakinje in dijaki (zdajšnji in bivši), profesorice 
in profesorji. 

Število naših obiskovalcev strmo narašča in pohvalimo se lahko, da smo v zadnjem letu 
pridobili več kot 440 novih obiskovalcev. Največ obiska zabeležimo ob večjih dogodkih, ki jih 
organiziramo na šoli, saj fotografije objavljamo sprotno. Tako je bila stran najbolj obiskana pred 
nedavnim, ko je na šoli potekala prireditev Knjigajmo & migajmo z raperjem Zlatkom, saj je 
galerijo pogledalo več kot 4600 oseb. 

Upamo, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo, in vabljeni vsi tisti, ki se nam še 
niste pridružili, da poiščete našo stran in jo všečkate. 

                                                                                           Simona Sever Punčoh

SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE – NASTOP KOMORNIH SKUPIN NA 
SREČANJU UPOKOJENIH SODELAVCEV NAŠE ŠOLE

V sodelovanju z Glasbeno šolo Celje sta v tem šolskem letu potekali dve prireditvi. Prva pri-
reditev je potekala v četrtek, 19. decembra 2013, v predavalnici na Kosovelovi ulici 4. Pričeli 
smo jo z enournim nastopom komornih skupin dijakov in učencev Glasbene šole Celje. Pro-
gram je povezovala naša dijakinja Špela Terglav iz 4. e. Sledil je družabni del za upokojence 
v šolski jedilnici, ki sta ga z zvoki narodnozabavne glasbe na harmoniki otvorila Igor Radić iz 
4. c in Sara Režun iz 3. c. Za postrežbo so poskrbele dijakinje 3. c pod budnim očesom Irene 
Lasnik in Simone Barabaš.

Alenka Gotlin Polak, Alenka Golež
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INFORMATIVNI  DAN  2014

Letošnjemu informativnemu dnevu smo nadeli naslov Rad imam EŠC! Pričeli smo ga v 
telovadnici na Kosovelovi s kulturnim programom, ki sta ga povezovala Veronika Kolar in Mitja 
Vodlak. Nejc Trepelj in Kristjan Terglav sta izvedla plesno točko Spomini na šolo, po ogledu 
odlomka iz nagrajenega filma na DIFIfestu 2013 Pridejo, ukradejo, grejo ... sta Neja Rom 
Zupanc ter Katja Stišovič prikazali borbo ter kato basadaj (vsaka v svojem stilu: ši to rju ter šo 
to kan). 

Projekt Leonardo da Vinci – praksa v tujini je predstavila Monika Planko, Anja Florjančič pa 
športne dejavnosti. Delo jezikovnih krožkov so predstavile z recitalom v ruščini Tanja Gajić in 
s  francosko uspešnico pevke Tadeja Dolšek, Katja Stišovič in Tjaša Jerman. Ostali pevci so 
bili Klara Hribernik, Katja Dimec ter Žiga Avbreht s kitaro. Kulturni program je zaključila plesna 
skupina The Hats, v kateri sodelujejo Iza Smeh, Patricija Kumer, Zala Verdev, Adisa Stradovnik, 
Julija Pinter in Manca Lambus. Informativni dan sta ujela v fotografski objektiv Monika Planko 
in Domen Bezgovšek, za kamero je skrbel Jure Funkel.

Zbrane sta nagovorila ravnateljica Bernarda Marčeta in predstavnik Varnosti Maribor, 
profesorica Nataša Strašek pa jim je podala najpomembnejše informacije o vpisu ter bivanju v 
dijaškem domu.

Po prireditvi se je skupina, ki jo zanima program ekonomska gimnazija, odpravila na lokacijo 
na Vodnikovi, saj bo njihov pouk drugo leto potekal tam. Ostali so si po skupinah ogledali 
prostore na Kosovelovi: program ekonomski tehnik in ekonomski tehnik – poklicno-tehniško 
izobraževanje (PTI), nato program tehnik varovanja, na koncu  še skupaj tisti, ki jih zanimata 
programa trgovec in administrator. Na obeh lokacijah smo pripravili marsikaj zanimivega, vsak 
program posebej pa je bil natančneje predstavljen v za to določenih učilnicah. 

Na informativnem dnevu so v petek in soboto sodelovali tudi naslednji dijaki: Filip Zule 
(zeliščarski krožek), raziskovalne naloge sta predstavili Lara Cigler in Anja Skale, kot hostese 
so pomagale Tea Rehar, Petra Nunčič, Jasmina Banovšek, Larisa Jeknić, Karmen Smrekar 
in Nadja Kajtna, poslovni načrt sta predstavila povezovalca programa Filip Korošec in Janja 
Jurak, Rok Hribernik je bil zadolžen za interesne dejavnosti, pouk so prikazali Urh Luzar, 
Danijel Kusić, David Blagojević, Špela Kamenik ter Jan Lukač, Zdravo šolo pa so devetošolcem 
približale Ana Velenšek, Hana Brecl in Anja Mikola. 
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Informativni dan je obsežen projekt, pri katerem sodeluje veliko profesorjev in dijakov v želji, da 
osnovnošolcem kar najbolje predstavijo programe, posamezne projekte ter utrip šole. S pestrim 
spremljevalnim programom smo gotovo dokazali, da se na tej srčni šoli pridobiva kakovostno 
znanje. 

Tanja Štante Benčina in Alenka Golež

PUSTNO-INFORMATIVNI FESTIVAL ŠOL 2014

V letošnjem letu smo se tudi na Ekonomski šoli Celje pridružili Festivalu šol, ki že več let 
poteka v različnih časovnih terminih in različnih mestih po Sloveniji. Predstavili smo se v petek, 
21. februarja, na pustno-informativnem festivalu v trgovskem centru Mercator v Celju. 

Ob odru smo postavili stojnico z reklamnimi prospekti o programih naše šole in različnih 
dejavnostih, ki so bile predstavljene tudi s projekcijo. Za ustrezno promocijo šole sta pod 
mentorstvom prof. Mateje Kapitler poskrbela Matej Lavrič in Žan Doberšek iz 3. a. Žal pa je bilo 
obiskovalcev zaradi zadnjega predpočitniškega petka zelo malo, tako da namena promovirati 
šolo nismo mogli v celoti doseči.
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Oder smo si delili še s tremi glasbenimi šolami, vendar so naši nastopajoči poželi največ 
aplavza. V pevsko-glasbenih točkah so se predstavili Tanja Gajić, Klara Hribernik, Žiga Avbreht 
in Kristjan Terglav. Slednji je skupaj z Nejcem Trepljem navdušil tudi v plesni predstavi Spomin 
na srednjo šolo. Harmonikarski meh je raztegnil Igor Radić, dijakinje Katja Stišovič, Tadeja 
Dolšek in Tjaša Jerman pa so s francosko pesmijo predstavile delovanje francoskega krožka 
na šoli. Alen Mastnak je v domiselnih interpretacijah izvrstno posnemal mnoge znane Slovence. 

Festival šol je dobro zamišljena prireditev, vendar pa je v Celju morda nekoliko neugodno 
izbran prireditveni prostor, saj je obiskovalcev premalo, da bi se lahko šole predstavile čim 
širšemu krogu ljudi, kar je tudi namen prireditve.

                                                                                       Branka Vidmar Primožič

BRALNI KLUB

Bralno pismenost razvijamo pri pouku književnosti in v bralnih krožkih. V ta namen je v tem 
šolskem letu na Ekonomski šoli Celje začel delovati bralni klub. Namen je bil  spodbuditi dijake 
k prebiranju kakovostne mladinske literature in razvijati pozitiven odnos do književnosti. Dijaki 
bralnega kluba so razvijali domišljijo in kritično razmišljali o prebranem.

Vsi člani bralnega kluba so morali prebrati mladinski roman sicilijanskega avtorja Alessandra 
D’Avenija Bela kot mleko rdeča kot kri. Bela kot mleko rdeča kot kri je roman o odraščanju, 
saj zgodba riše srednješolca Lea, ki je razpet med šolo, domačimi nalogami, staršem in psom. 
Obiskuje klasično gimnazijo, kjer dobi novega profesorja za filozofijo, ki dijakov ne uči le šolske 
snovi, ampak tudi, kako naj polno živijo. Njegov vsakdan se spremeni, ko se zaljubi v Beatrice. 
Ko Leo izve, da je Beatrice neozdravljivo bolna, se sooči s trpljenjem. Pogledati mora na dno 
samega sebe in preseči bolečino, mora odrasti.

Poleg obveznega romana so dijaki prebrali še vsaj dva romana po lastni izbiri. Osredotočili 
smo se na roman Bela kot mleko rdeča kot kri, se o njem pogovarjali in iskali vzporednice z 
vsakdanjim življenjem.
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Člani bralnega kluba

Dijaki bralnega kluba so pod mentorstvom Majde Lesjak besede iz romana povezali v recital. 
Z njim so se predstavili profesorjem na pedagoški konferenci v mesecu aprilu 2014. Nastopili 
so Filip Zule iz 3. b in Urh Skale ter Jure Novak iz 2. g. Za glasbeno spremljavo na kitari je 
poskrbel Simon Šerbetar iz 2. g. 

Umetnost ima več obrazov, zato smo v bralnem klubu združili besedno, likovno in glasbeno 
umetnost. Glavna junaka romana, Beatrice in Lea, sta naslikala dijaka iz 2. a PTI, Tadej in 
Tomaž Zupan, prav tako tudi Mia Volasko in David Romih, dijaka 1. f. Dijakinji Jerneja Kotnik in 
Sara Kotnik iz 1. b sta izdelali razstavo z istoimenskim naslovom Bela kot mleka rdeča kot kri. 

V okviru Tedna vseživljenjskega učenja so se dijaki bralnega kluba predstavili z recitalom Bela 
kot mleko rdeča kot kri v Domu upokojencev Celje v ponedeljek, 5. maja 2014. Po recitalu je 
sledil pogovor z varovanci. Slednji so predstavili svoje literarno ustvarjanje. 

Dijaki so bili nad delom bralnega kluba navdušeni, kar je odlična popotnica za nadaljnje delo.

                                                                              Majda Lesjak in mag. Marjetka Šelih
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11. MEDNARODNI FESTIVAL TURIZMA

Letos je že enajsto leto zapored potekal mednarodni Festival turizma. Tokrat je nosil pomenljiv 
naslov Na zabavo v naravo, mi pa smo k temu naslovu dodali še svoj podnaslov TEEN 
BUILDING. Tema letošnjega festivala je bila ustvariti dvodnevni team building program za 
dijake prvega letnika, ki poteka v naravi brez mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav.

Vse  sodelujoče šole so morale pripraviti obsežno raziskovalno nalogo, turistični produkt v 
obliki dvodnevnega programa in posneti promocijski videospot na temo raziskovalne naloge. 
Podrobneje smo opisali temo team building, ki smo preimenovali v TEEN BUILDING. Ime zanjo 
smo dobili z združitvijo angleških besed teenager (najstnik) in team building (grajenje tima). 
Pod tem naslovom smo si predstavljali skupino dijakov, ki skozi zabavo gradi skupinski duh in 
nove prijateljske vezi. Prav to pa je bil naš glavni cilj, ki smo ga želeli doseči s sodelovanjem 
na letošnjem Festivalu turizma.

V ta projekt smo bili vključeni dijaki in profesorji, ki smo s skupnimi močmi napisali raziskovalno 
nalogo, ustvarili knjižico družabnih in športnih iger, oblikovali letak z dvodnevnim team building 
programom ter posneli promocijski videospot. Posneli smo ga na Šmartinskem jezeru, 
natančneje v Zelen’dolu. V videospotu so sodelovali dijaki 2. č-razreda. 

Turistična tržnica Na zabavo v naravo je potekala 23. aprila 2014 v Novem mestu. Na stojnici 
smo ponujali slovenski tradicionalni zajtrk in kosilo ter se igrali stare, že skoraj pozabljene 
družabne igre. Obiskovalci so se lahko pridružili našemu plesalcu in z njim zaplesali ali pa 
zapeli z našim pevcem in kitaristom.

Strokovna žirija se je pomešala med obiskovalce ter ocenjevala izgled in predstavitev stojnice 
posamezne šole. Na koncu prireditve je bila podelitev priznanj ter nagrad za najboljše. Dijaki 
so uspešno predstavili svoj turistični produkt in si prislužili srebrno priznanje.

Pri projektu so sodelovali naslednji dijaki in dijakinje: Patricija Fijavž, Leja Drolc, Barbara 
Golavšek, Žan Vipotnik, Nejc Trepelj, Žiga Avbreht, Monika Kvac, Nika Krušič in Kristjan Terglav.

                                                                                 Jasmina Bornšek in Irena Lasnik
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SVITAJ Z NAMI!

Lepota je v očeh opazovalca,                                                                                                
toda vsake oči iščejo svojo lepoto …    

29. 11. 2013 je bila na Ekonomski šoli Celje, Kosovelova 4, otvoritev fotografske razstave 6. 
vseslovenskega srednješolskega natečaja z naslovom Fotografiram, torej sem.   
         
V kulturnem programu SVITanje so nastopili dijaki Simona Kolmanič, Špela Terglav,       
Tjaša Potočnik, Brina Posinek (GCC) in Alen Mastnak. Pri organizaciji prireditve so                                                                          
sodelovali profesorji Vesna Gubenšek Bezgovšek, Helena Muha, Vida Horvat, Jani Lojen, 
Simona Barabaš in Lidija Plevčak, ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta, Ivan Kolenko 
ter dijaki Sara Plahuta, Neža Bračun, Aleksandra Čudić (hostese), Tinkara Cerar, Lidija Ledinek 
in Mitja Vodlak (likovna podoba). 

Matej Bizjak:
Couple (zlato priznanje)                                                                 
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Izbrane fotografije je predstavil David Brusnjak, podpredsednik DF SVIT, ravnateljica Bernarda 
Marčeta in predsednik žirije Marko Rebov pa sta podelila nagrade in diplome za umetniško 
najbolj dovršene fotografije. Zlato priznanje je prejel Matej Bizjak s ŠC Nova Gorica za fotografijo 
Couple, srebrno priznanje pa dijak naše šole Jure Novak za Baletko − motiv bele čaplje. Za 
serijo treh fotografij s pticami je prejel tudi naziv NAJ AVTOR. Bronasto priznanje je prejel 
Domen Ulbl z II. gimnazije v Mariboru za fotografijo Napetost. Razstavo izbranih fotografij v 3. 
nadstropju šole sta pripravila Ivan Kolenko in Domen Kolšek iz DF SVIT.
                                                                                                             

Domen Ulbl: 
Napetost (bronasto priznanje)

Jure Novak: 
Baletka (srebrno priznanje)

Helena Muha   
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LITERARNO-GLASBENO SREČANJE Z ZLATKOM

S prireditvijo Knjigajmo & migajmo smo na šoli obeležili svetovni dan knjige. Naš gost je bil 
raper Zlatko, pisec besedil avtorskih pesmi, ki najraje napiše, kar čuti.

V uvodnem delu kulturnega programa nam je Alen Mastnak predstavil odlomek iz Rdeče kapice 
v satiričnem monologu. Sledila je plesna koreografija Kristjana Terglava  in Nejca Treplja, ki 
sta jo odplesala s knjigo v roki. V glasbenem nastopu prireditve so sodelovali Tanja Gajić, Nejc 
Trepelj, Žiga Avbreht in Jakob Maček.
 

V intervjuju je z Zlatkom 
spregovorila dijakinja Patricija 
Brglez. Zlatko nam je zaupal,  
kako nastajajo avtorska besedila, 
ki imajo izrazito sporočilno noto, 
zato se njegovi »komadi hitro 
usedejo« v uho poslušalca. 
Izvedeli smo, da razmišlja, da bi 
izdal svoje tekste tudi v knjižni 
obliki. Po intervjuju smo mu 
prepustili oder, da je zarepal v 
svojem slogu. Vse prisotne je 
navdušil z znanima skladbama 
Hvala ti in Več od lajfa.

Prireditev ob dnevu knjige je 
postala na šoli tradicionalna 

in je bila v tem šolskem letu že peta zapovrstjo. Organizirana je bila v okviru nacionalnega 
projekta Rastem s knjigo, v katerega je vključena tudi naša šola. S tovrstnimi dogodki 
želimo dijakom približati besedno ustvarjanje in omogočiti neposredno druženje z 
umetniki.                                                                                                                                            

                                                                                                   Simona Rap
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»NA OBISKU V KNJIGARNI LETA 2023«

V torek, 21. 1. 2014, je bila ob 18. uri v knjigarni Antika zaključna prireditev ob literarnem 
natečaju Obisk v knjigarni leta 2023. Na natečaj je prispelo 68 kratkih zgodb, ki so jih na 
razpisano temo napisali srednješolci iz celjske regije. Tega natečaja so se pod mentorstvom 
profesoric Vesne Gubenšek Bezgovšek in Alenke Golež udeležili tudi dijaki naše šole. 

Strokovna komisija je med vsemi prispelimi zgodbami prvo nagrado namenila zgodbi, ki jo je 
napisal naš dijak Filip Zule iz 3. b. Za nagrado je prejel bon v vrednosti 120 evrov. Tudi tretjo 
nagrado sta dobili dijakinji naše šole, in sicer Mojca Knez iz 2. g in Hana Brecl iz 1. f. Obe sta 
prejeli vrednostni bon za 50 evrov. Ker se je literarnega natečaja udeležilo največ dijakov z 
naše šole, so tudi šoli podarili vrednostni bon za 250 evrov. Zgodbe so prispevali še naslednji 
dijaki: Larisa Jeknić, Lara Helbel in Nastja Nastasija Čop iz 2. f ter Urh Skale, Klara Ramšak, 
Maša Dečman, Sara Šošter iz 2. g.

 

Utrinek s slavnostne prireditve

Prireditev v knjigarni Antika sta vodila pesnica Tanja P. Hohler in pesnik magister Zoran Pevec.
                                                                           

 Vesna Gubenšek Bezgovšek
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PREŠERNOVA POEZIJA NE POZNA MEJA

V počastitev slovenskega kulturnega praznika smo na šoli pripravili več dejavnosti. 10. 
februarja 2014 je dijakinja Larisa Sevšek iz 4. d pod mentorstvom profesorice Tjaše Veber 
Stajnko pripravila radijsko oddajo z nagradnim literarnim kvizom. Sladko nagrado si je pridobil 
Matej Sumrak iz 4. d.

12. februarja 2014 pa je skupina dijakov pod mentorstvom profesorice Vesne Gubenšek 
Bezgovšek pripravila recital Prešernovih poezij pod naslovom Prešernova poezija ne pozna 
meja. V vlogi velikega poeta je nastopil Alen Mastnak iz 4. b. S svojim glasnikom (Zhujani 
Arbnesh, MT) in »deklcami« se je sprehajal po šoli ter recitiral svoje verze brhkim mladenkam, 
deklicam zalim in mladenčem. 

Verze iz Prešernovega Sonetnega venca smo slišali v slovenščini (Ana Velenšek, 1. f), 
nemščini (Viktorija Skornšek, 2. f), angleščini (Nastja Čop, 2. f), francoščini (Katja Stišovič, 2. f) 
in albanščini (Zhujani Arbnesh, MT). Hana Brecl iz 1. f pa je poskrbela za romantično glasbeno 
spremljavo. Romantični obisk je dijake in profesorje tudi obdaril z raznimi vrstami kruha in 
sladkimi kolački, narejenimi po receptih iz Prešernove kuharice. 

   
         

          
Nastop pred profesorskim zborom                    Recital Prešernovih poezij v avli šole

Vesna Gubenšek Bezgovšek
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VIDEOKONFERENCA AROUND THE WORLD

V petek, 16. 5. 2014, smo se v jutranjih urah zbrale Patricija Brglez, Anja Hrastnik, Anja Forštner 
in Tjaša Jerman. Vse štiri dijakinje smo si želele druženja z vrstniki »čez lužo«. Vrstniki iz šole 
Passaic Valley High School v Pittsburgu so organizirali 24-urno mednarodno videokonferenco, 
saj je drugačen način druženja zaradi velike razdalje med Slovenijo in Pensilvanijo, ki je ena 
izmed držav v Združenih državah Amerike, skoraj nemogoč. 

Dijakinje smo se eno uro sproščeno pogovarjale o vsakdanjem življenju, znamenitostih, 
praznikih, političnih težavah, prireditvah in še marsičem drugem. Druženje z ameriškimi vrstniki 
je bilo zelo zanimivo, saj smo s sproščenim pogovorom izvedeli veliko novega o njihovem 
načinu življenja, poleg tega pa smo utrdile svojo angleščino in se naučile še kakšno novo 
besedo. Po videokonferenci smo prejeli e-pošto od mentorice ameriških dijakov, v kateri je 
zapisala, da so bili njihovi dijaki najbolj navdušeni nad štirimi dekleti v črnem, ki so zastopale 
našo šolo na videokonferenci. Predlagali pa so tudi nekajdnevno izmenjavo med našimi in 
njihovimi dijaki. Našega naslednjega druženja se zelo veselimo. 

                                                                                             
 Patricija Brglez, 4. č

OBISK NAMESTNIKA ŠPANSKE AMBASADORKE

V okviru projekta ‘Back to Schools’ sta profesorici Helena Mešnjak in Mateja Obrez Verbič v 
začetku aprila povabili na našo šolo namestnika španske ambasadorke v Sloveniji. Gospod 
Sergio Farré Salvá se je srečal z gospo ravnateljico in dijaki in ti so pokazali veliko zanimanja 
za Španijo ter življenje v tej državi. 

Povabljenih je bilo trideset dijakov, predvsem tistih, ki so v Španiji že bili ali pa si tja želijo iti na 
opravljanje prakse. Prisotni so bili tudi štirje dijaki Ekonomske šole Novo mesto s profesorjem, 
saj so vključeni v konzorcij pri izvedbi projekta mobilnosti Leonardo da Vinci.

Srečanje je bilo zelo sproščeno, prav gotovo tudi zaradi dejstva, da je našega gosta spremljal 
njegov osemletni sin. Gospod Farré nam je na zanimiv način predstavil Španijo, stereotipe o 
svoji državi in kljub krizi optimistično naravnanost Špancev. Dijaki pa so ga navdušili s svojo 
zvedavostjo, pripravljenostjo na sodelovanje in z zanimivimi vprašanji.
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Namestnik španske ambasadorke gospod Sergio Farré Salvá z našimi dijaki

Nataša Slapnik
NOVOLETNI BAZAR

Decembrsko dogajanje smo tudi letos popestrili z novoletnim bazarjem. Dijaki so skupaj z 
razredniki pripravili zanimive stojnice z najrazličnejšimi izdelki, hkrati pa je potekal tudi 
spremljevalni glasbeni program in kviz »Lepo je biti ekonomist«, ki so ga pripravili dijaki 4. 
e-razreda, vodil pa ga je Alen Mastnak iz 4. b-razreda. Tudi starši so popoldne obiskali novoletni 
bazar, ki smo ga pripravile Dora Glavnik, Katja Teršek in Mateja Volk.

Bazar smo zasnovali na medgeneracijskem sodelovanju. Povabili smo malčke iz vrtca in jim 
pripravili kratek program, darilca, obiskal jih je tudi Dedek Mraz. Dijaki so darilca, ki so jih 
izdelali, odnesli v Dom upokojencev in starejšim polepšali decembrsko dogajanje. 

Prireditev je bila prijetna popestritev decembrskih dni.

                                                                                                  Katja Teršek
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                                   Utrinek z bazarja

OBISK VRTCA DANIELOV LEVČEK

Predpraznično vzdušje, ki ga na šoli pričara božično-novoletni sejem, smo letos v duhu 
medgeneracijskega druženja na Kosovelovi delili z malčki vrtca Danielov levček Celje. Ti so se 
najprej sprehodili po šoli, si ogledali sejem in zarajali ob zvokih harmonike naših glasbenikov 
Sare Režun in Igorja Radića. 

Da so se gostje prijetno počutili, smo jim pripravili kratek program, ki ga je povezovala Tanja 
Selič. Po uvodnem pozdravu gospe ravnateljice so jim naše snežne vile in gospa Božiček 
(Simona Kolmanič, Anja Forštner, Sara Pelko in Alja Kelhar) zaplesale, Tanja Gajić in Katja 
Dimec sta jim zapeli pesem Bela snežinka, plesalca Kristjan Terglav in Nejc Trepelj pa sta 
jim pripravila prav posebno presenečenje. Naša pravljičarka Irena Dedić jih je razveselila s 
pravljico Anje Štefan z naslovom Darilo. 
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Na koncu so nastopili vrtčevski otroci, in sicer tako lepo, da so snežne vile odprle čarobni 
paket, ki so ga pripravili naši dijaki in v katerem se je za vsakogar našlo darilce. 

                                                                                      Tanja Štante Benčina

RDEČI KRIŽ IN KRVODAJALSTVO

Vsako leto organiziramo na šoli v sodelovanju z Območno organizacijo RK Celje tečaj prve 
pomoči, ki je pogoj za opravljanje vozniškega izpita. Letos je bil organiziran v aprilu in udeležilo 
se ga je trideset dijakov. Dijaki so bili zelo zadovoljni s predavateljem, dr. Selmirjem Čopićem, 
zato upamo, da bo izvajal predavanja tudi v prihodnje.

Vsako leto pa v sodelovanju z Območno organizacijo RK Celje organiziramo tudi krvodajalsko 
akcijo za dijake, ki so že dopolnili osemnajst let. V letošnjem šolskem letu pa prvič zaradi 
zadostne količine krvi krvodajalska akcija ni bila organizirana. Organizirano so kri darovali samo 
dijaki Srednje zdravstvene šole. Vendar pa so posamezni dijaki naše šole vseeno darovali kri 
na lastno pobudo, in sicer je to mogoče vsak torek. 

Krvodajalec je lahko vsak, ki je dobrega zdravja v starosti med 18. in 65. letom starosti, tehta 
vsaj 50 kilogramov in je dobrega zdravja. Krvi pa ne morejo darovati osebe s kakršnimkoli 
piercingom in tetovažo, narejeno v zadnjih dvanajstih mesecih.
Najbolj pogosti krvni skupini v Sloveniji sta krvna skupina A (40 %) in krvna skupina 0 (38 %). 
Sledita krvna skupina B (okoli 15 %), medtem ko je krvna skupina AB zelo redka in jo ima le 
okoli 7 % ljudi. 

                                                                                                        Olga Iskra
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE NA OBISKU V DOMU OB SAVINJI

Večkrat rečemo, da se sreča skriva v drobnih stvareh in da jo je potrebno deliti. Da ne bi 
ostalo samo pri besedah, so v sredo, 18. decembra 2013, dijaki Ekonomske šole Celje obiskali 
stanovalce Doma ob Savinji. 

Odpravili so se po oddelkih. V imenu dijakov in profesorjev naše šole je stanovalce pozdravila 
Barbara Golavšek, nato pa so prisluhnili našima harmonikarjema, Igorju Radiću ter Sari Režun, 
in pevkama Katji Dimec ter Tanji Gajić. Obisk je ujela v fotografski objektiv Monika Planko, 
naše snežne vile Simona Kolmanič, Alja Kelhar in Anja Forštner ter dijakinje Patricija Dravec, 
Urška Kapun, Petra Vodeb in Lučka Višnar pa so jim razdelile skromna darilca, s katerimi smo 
želeli polepšati praznične dni. Na šoli je namreč prejšnji dan potekal božično-novoletni sejem, 
za katerega so se naši dijaki še posebej potrudili. Pripravili so drobna darilca, spekli pecivo, 
izdelali vizitke ... Hvaležni stanovalci so nas prijetno presenetili in nam zapeli še nekaj pesmi 
iz svoje mladosti.

                                                                                      Tanja Štante Benčina

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska manifestacija na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. S sodelovanjem v TVU prispevamo k udejanjanju slogana 
‘Slovenija, učeča se dežela’ ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij 
na področju izobraževanja. 

Ekonomska šola Celje je v maju in juniju prijavila naslednje prireditve ali dogodke:

• Ponedeljek, 5. maj, Dom ob Savinji Celje.
 Bela kot mleko rdeča kot kri; Bralni klub EŠC se predstavi.
 (Majda Lesjak, mag. Marjeta Šelih)

• Obrazi življenja. Dijaki 1. a PTI za dijake 2. d izvedejo učno uro.
 Petek, 5. maj, EŠC.
 (Irena Lasnik, Tanja Štante Benčina) 
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• Fotografska razstava Jureta Novaka
 Živeti – leteti – biti svoboden kot ptica na naši Višji strokovni šoli kot spremljevalni 
 dogodek 3. mednarodne poslovne konference.
 Četrtek, 15. maj, za udeležence konference; za ostale na ogled od ponedeljka, 
 9. maja, do konca meseca.  
 (Simona Rap, Jure Novak, 2. g)

• Tečaj digitalne fotografije za stanovalce Doma ob Savinji Celje.
 Teorija in delavnica. (Izvaja gospod Ivan Kolenko.)

• Družina kot izziv sodobne družbe; okrogla miza na temo družine.
 EŠC, lokacija Kosovelova; 22. maj. 
 (Nataša Strašek, Irena Lasnik in Tanja Štante Benčina)

• Svet, v kapljico vode ujet.
 Fotografska razstava Ivana Kolenka.
 Ponedeljek, 2. junij, Dom ob Savinji Celje.
 Razstava bo na ogled v domu od 2. junija do 30. junija. 
 (Gospod Ivan Kolenko, Simona Rap, Tanja Štante Benčina)

• Stezice med generacijami. 
 Frane Milčinski - Ježek in njegovo delo (recital za varovance Doma ob Savinji).
 Torek, 3. junij (Tanja Štante Benčina, dijaki 2. d-razreda).

                                                                                   Tanja Štante Benčina
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OBRAZI ŽIVLJENJA 

Dijaki za dijake. Učna ura v okviru projekta Teden vseživljenjskega učenja. 

Dijakinji 1. a PTI, Tanja Matko in Anja Capl, sta v petek, 9. maja 2014, pripravili učno uro 
za dijake 2. d-razreda. Predstavili sta jim šolsko ekskurzijo, v okviru katere sta se s sošolci 
odpravili v Ljubljano in spoznali Drugo violino, gostilnico v starem jedru, v kateri strežejo tudi 
osebe s posebnimi potrebami iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič. 
Kasneje so obiskali še CUDV Dolfke Boštjančič v Dragi pri Igu. Tako so prišli v stik s tistimi, ki 
v naši družbi nikoli niso prva violina, z drugačnimi.

Tanja in Anja sta spregovorili o svojih izkušnjah s te ekskurzije, o občutjih, ki so se jima porajali, 
ter o spoznanjih, do katerih sta prišli. Skupaj smo si ogledali film, ki ga je na ekskurziji posnel 
profesor Aleš Confidenti, nato pa še v New Yorku nagrajeni film Moj delovni dan, v katerem je 
prikazano, kako v Drugi violini v Ljubljani preživi delovni dan Blaž, fant z Downovim sindromom. 
Dijaki 2. d so se seznanili s pojmom socialno podjetništvo ter spoznavali različne obraze 
življenja. 

                                                                          Irena Lasnik, Tanja Štante Benčina

ZAKLJUČNI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE

Letos so dijaki zaključnih letnikov odplesali svoj maturantski ples v petek, 7. februarja 2014. Ta 
ples je bil za nas vse nekaj posebnega, saj je bil prvi skupni ples novoustanovljene Ekonomske 
šole Celje. Dogajanje se je odvijalo po ustaljenih tirih v dvorani Golovec. Plesni mojster Alojz 
Fidej je po taktih tradicionalne otvoritvene koračnice (Radetzky marš) z mažoretkami na 
plesišče pospremil 68 plesnih parov. Dekleta in fantje so si izmenjali robce in šopke, nato 
pa ponosno odpeli maturantsko himno Gaudeamus igitur, ki jo je na odru pela Aleksandra 
Saša Kosmatin iz 4. e. Govor v imenu zaključne generacije sta pripravili Špela Terglav iz 4. e 
in Patricija Brglez iz 4. č, v imenu staršev pa je spregovorila gospa Anita Terglav. Vsi, starši, 
profesorji in povabljeni, smo občudovali maturantke in maturante, ki so bili ta večer še posebej 
lepi, z večernimi pričeskami in v svečanih oblačilih. Navdušili so nas z ubranimi in lahkotnimi 
plesnimi koraki v različnih ritmih. Za glasbo je poskrbel ansambel Unikat.
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Generacija zaključnih letnikov

Nagovor maturantk Patricije in Špele 
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Matija Jošt je zaplesal z gospo ravnateljico.

Željko Šašić se je v imenu generacije zahvalil gospe ravnateljici.

Vesna Gubenšek Bezgovšek



155

NA PARTNERSKI EKONOMSKI ŠOLI KATARINA ZRINSKI V ZAGREBU

V ponedeljek, 11. 11. 2013, smo se ob devetih zjutraj skupaj z našim profesorjem Janezom 
Turnškom in dijakinjama 2. b-razreda Majo Malić ter Željko Krejić odpeljali proti Zagrebu. 
Po dveurni vožnji smo prispeli do Ekonomske šole Katarina Zrinski. Tam nas je pozdravila 
ravnateljica, gospa Antonela Šimunović, in nam na kratko predstavila, kako bo potekal program 
v naslednjih treh dneh. Spoznali smo naše gostitelje, pri katerih smo v naslednjih dneh bivali. 
Družina Vijen me je zelo prijazno sprejela.

Na šoli smo se vključili v različne delavnice, med drugim smo izdelovali okraske za božično 
drevo in spoznavali ustanove Evropske unije. Sledile so predstavitve vseh šol, ki so sodelovale 
v programu, in krajev, iz katerih prihajajo.

V sredo smo sodelovali na hišnem sejmu učnih podjetij. Predstavljali smo učno podjetje Lesk 
d. o. o., ki se je v preteklem šolskem letu ukvarjalo z izdelavo in prodajo pokalov ter plaket. 
Spoznali smo naše sovrstnike iz Italije, Madžarske in Hrvaške ter z njimi kasneje medsebojno 
trgovali.

Ogledali smo si tudi 
znamenitosti glavnega mesta 
Hrvaške in obiskali Muzej 
Dražena Petrovića. Zadnji dan 
smo se z avtobusom odpeljali 
v Koprivnico in si ogledali 
del proizvodnje v tovarni 
Podravka. Vesel sem, da mi 
je šola omogočila tovrstno 
izkušnjo, posebej pa mi bosta 
ostala v spominu prisrčen 
sprejem in bivanje pri družini 
Vijen.    
     
 

Rok Žagar, 4. a
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TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA

Letos oktobra smo na šoli pričeli s tečajem francoskega jezika. Potekal je ob četrtkih in se ga 
je v začetku udeležilo deset dijakinj, vendar pa nekatere niso nadaljevale zaradi neusklajenega 
urnika. Dijakinje so se pri tečaju seznanile z osnovami francoske slovnice in nekaterimi 
govornimi situacijami. Sodelovale so tudi na informativnem dnevu s pesmijo Ou est le papa. S 
to pesmijo so nastopile tudi v  Mercator centru v Celju ob predstavitvi aktivnosti posameznih 
šol. Pri tej predstavitvi so sodelovale Katja Stišovič, Tadeja Dolšek in Tjaša Jerman. Dijakinje 
so z odlično interpretacijo predstavile zelo zahtevno francosko sodobno pesem. 

Saši Pešec
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KROŽEK RUSKEGA JEZIKA

Učenje tujih jezikov pomeni olajšano pot za sporazumevanje izven meja naše dežele in vedno 
več mladih se odloča za to – tudi v obliki krožkov. Znanje ruskega jezika za Slovence postaja 
vedno bolj nujno tako v poslovnem svetu kot v vsakdanji komunikaciji. To potrjuje vedno večje 
število učencev, dijakov in študentov, ki se učijo tega slovanskega jezika. 

V šolskem letu 2013/2014 je potekal krožek ruskega jezika enkrat tedensko. Dijaki so spoznavali 
rusko abecedo Azbuko, seznanili so se s pravili branja in pisanja. Reševali so jezikovne vaje, 
pisali in brali so po rusko. Znanje so nadgradili s prebiranjem enostavnih besedil in pogovorom 
o njih. Spoznavali so rusko kulturo, ruske običaje in navade.

Ogledali so si lahko številne zanimive dogodke, ki so se zvrstili v Osrednji knjižnici Celje v 
mesecu novembru in decembru 2013. Osrednja knjižnica Celje je organizirala Mesec ruske 
kulture. V okviru projekta Medkulturna raznolikost se je zvrstilo šestnajst dogodkov, od projekcije 
izvirnih ruskih filmov in risank, najlepših ruskih pravljic za najmlajše, razstave Roberta Gorjanca 
o Rusiji, predstavitve Transsibirske in transmongolske železnice do nastopa odlične violinistke 
Inge  Ulokine. 

Dijaki ruskega krožka so skupaj z mentorico obiskali rusko trgovinico Chiburaska v Celju, v 
kateri so si ogledali ruske matrjoške – babuške in se posladkali z ruskimi bonboni.

Na informativnem dnevu v mesecu februarju 2014 so si bodoči dijaki lahko ogledali razstavo 
ruskih knjig in se seznanili z možnostjo obiskovanja ruskega krožka na naši šoli. Dijakinja Tanja 
Gajić je sodelovala na informativnem dnevu z recitacijo ruske narodne pesmi Katjuša.

V prihodnje si bo potrebno prizadevati, da bi pri mladih vzbudili veselje do branja v ruščini, saj 
je branje ena najpomembnejših spretnosti pri učenju tujega jezika. 

                                                                                                    Majda Lesjak
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ZELIŠČARSKI KROŽEK

V zeliščarskem krožku nas je bilo letos malo, le dva člana: 
Nino Grah in Filip Zule ter mentorica Blažka Dolinšek. Smo 
pa zato delali toliko bolj zavzeto, z veseljem in navdušenjem. 
Zeliščarstvo nas je vse »okužilo«. 

S precejšnjim naborom izdelkov smo sodelovali na 
božičnem bazarju. Svoj prispevek k predstavitvi šole na 
informativnem dnevu pa smo dali z razstavo izdelkov in 
s plakatom Zdravilna zelišča po slovensko, francosko in 
rusko.

Navajam nekaj pripravkov, ki smo jih s krožkom izdelovali v letošnjem šolskem letu: zeliščni kis, 
zeliščno olje, ognjičevo mazilo, sirup za preventivo, zeliščni namazi, naravna krema, kamilična 
krema za roke, tinkture (ognjič, tavžentroža), kruh s čemažem, kaprami in olivami, zeliščne 
vrečke za pomirjanje (melisa, kamilica) …

Upam, da bo krožek, kljub temu da nas Nino zapušča, živel še naprej, saj smo polni idej in volje 
do dela.

                                                                                               Blažka Dolinšek

RAD IMAM KOŠARKO!

Na polfinalnem turnirju srednješolskega prvenstva za dijakinje v košarki skupine A, ki je potekal 
10. 2. 2014 v telovadnici SŠGT in na katerem so se med seboj pomerile dijakinje Gimnazije 
Bežigrad iz Ljubljane, II. gimnazije iz Maribora in dijakinje naše šole, so s kratkim kulturnim 
programom nastopili naslednji dijaki: voditelj Kristjan Terglav, ki nam je skupaj s soplesalcem 
Nejcem Trepljem in skupino Nexus crew uspel pričarati pomen športnega obnašanja, ter pevci 
Tanja Gajić, Žiga Avbreht in Klara Hribernik. 

Dogodek, ki smo mu nadeli naslov Rad imam košarko! po himni lanskega velikega košarkarskega 
dogodka v Sloveniji, sta fotografirala Domen Bezgovšek in Monika Planko. Kamero je prevzel 
Jure Funkel, za reportažo je poskrbela Barbara Golavšek.

Tanja Štante Benčina
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RAZSTAVE

V tem šolskem letu smo uživali ob naslednjih razstavah:
• 3-KONS, Festival Kosovelovih štirih – mentorica Helena Muha,
• SVITanje, Fotografiram, torej sem – mentorica Helena Muha,
• Ti si življenja moj’ ga magistrale, razstava ob slovenskem kulturnem prazniku in
 informativnem dnevu – mentorica Helena Muha,
• Bodi eko, bodi kul! – mentorica Helena Muha,
• Ekogozd – mentorica Helena Muha, sodelovali so dijaki 1. b in 1. a,
• Druga violina – mentorica Helena Muha, sodelovali so dijaki 1. a PTI,
• Kosovel in konsi – mentorica Helena Muha, sodelovali so dijaki 1. b PTI,
• Barbara Celjska in grofje – mentorici Helena Muha in Helena Mešnjak,
• Aids – mentorica Simona Žlof,
• Novoletne želje – mentorica Dora Glavnik,
• Partnerstvo sever – jug: Gana – mentorici Helena Mešnjak in Marjana Gajšek,
• Časovni stroj – mentor Aleš Hofman,
• 3-KONS – mentor Aleš Hofman,
• Ura za Zemljo – mentorica Alenka Pavlin in Dora Glavnik,
• WW 1 – velika vojna – mentorici Helena Mešnjak in Marjana Gajšek,
• Evropske parlamentarne volitve – mentor Saši Pešec,
• Bavarska – mentorica Alja Dečman Stišovič,
• Pozdrav jeseni (misli in pesmi o jeseni, poudarjanje sožitja z naravo, poudarjanje 
 pomena zdrave prehrane, jesenske fotografije, jesenski pridelki in plodovi …). Hana 
 Brecl in Samanta Kolar iz 1. f – mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek,
• Pripni si pentljo (dan boja proti aidsu); pri pripravi pomagali Lara Helbel in Nastja Čop 
 iz 2. f – mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek,
• Naš svet vrednot (Rok Hribernik, Hana Brecl, Jasmina Banovšek, Ana Velenšek – vsi 
 iz 1. f) – mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek, Razstava v učilnici SLO-2,
• Bela kot mleko rdeča kot kri – razstava Jerneje Kotnik in Lare Brecl, obe iz 1. b 
 razreda, pod mentorstvom Majde Lesjak,
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• Čebelnjak idej (v učilnici SLO-1) – dijaki 4. d-razreda z mentorico Tjašo Veber Stajnko,
• Celje – naše mesto in prehrambena piramida (razstavo so pripravili dijaki 1. f kot 
 epilog projektnega dneva v učilnici SLO-2) – mentorica Vesna Gubenšek Bezgovšek.

                                                                                                    

Utrinek z razstave Evropske parlamentarne volitve

Dora Glavnik
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STROKOVNE EKSKURZIJE

V BEOGRAD

Ekskurzija v Beograd  bo ostala v spominu dijakov, poleg vseh znamenitosti, ki so jih spoznali, 
tudi zaradi zelo visokih temperatur za začetek novembra. 

Po prihodu v Beograd smo se najprej ustavili na letališču Surćin, na katerem smo si ogledali 
muzejsko zbirko Jugoslovanskega letalskega muzeja. Muzej hrani več kot 200 primerkov raznih 
letal, od Orla, Miga 21, edinega ohranjenega letala FIAT C50- BIS z začetka 2. svetovne vojne 
pa do ostankov »nevidnega« lovca F-117.

Radovedno po muzeju letalstva
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Po ogledu letalskega muzeja smo se odpeljali na Avalo, 511 metrov visoko vzpetino, kjer smo 
si ogledali spomenik neznanemu junaku. Nekateri med nami so se povzpeli na razgledni stolp, 
saj je z Avale lep razgled na Beograd na eni strani in Šumadijo na drugi. 

Naslednji dan smo se odpravili proti mogočni trdnjavi Kalemegdan, od koder se ponuja lep 
razgled na sotočje Save in Donave. Trdnjava je imela velik pomen v času turških vpadov in 
je povezana tudi z zgodovino Celjskih grofov, saj je bil tukaj ubit Ulrik II. Del mesta so tudi 
prestižne Dedinje, kjer smo se poklonili spominu na nekdanjega predsednika SFRJ, Josipa 
Broza Tita.  

       

                   Avala                                                            Na Dedinju

Popoldan smo uživali v vožnji po lepi modri Donavi in si ogledali mesto še z druge perspektive. 
Zvečer smo se sprehajali po Skadarliji in uživali v drugačnem utripu nočnega življenja na 
Balkanu.
Obiskali smo tudi hram sv. Save, ki je največja pravoslavna cerkev v Evropi. Med svetovno 
znane osebnosti spada Nikola Tesla, eden največjih umov človeštva, saj je v svojem življenju 
patentiral več kot 700 izumov, mnogi med njimi pa tvorijo osnovo sodobne uporabe električne 
energije. V muzeju je tudi žara z njegovimi posmrtnimi ostanki. 
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Na lepi modri Donavi

Polni novih vtisov in doživetij smo se odpravili proti Sloveniji, kjer pa nas je pričakalo pravo 
novembrsko vreme.
                               

  Marija Vodušek
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PREDBOŽIČNA BUDIMPEŠTA

Obiskati večino evropskih prestolnic v mesecu decembru je posebno doživetje. Tudi Budimpešta 
ni nobena izjema. Praznično okrašeno madžarsko prestolnico, adventni sejem, prekrasen 
pogled s Citadele na Donavo in mostove, ki povezujejo Budim in Pešto – vse to smo doživeli 
7. in 8. decembra. 

Tudi vreme je bilo letnemu času primerno. Po prvem precej vetrovnem sobotnem dnevu nas 
je zbudilo spokojno nedeljsko jutro, ki se je nadaljevalo v lep sončen dan. Na povratku smo 
se ustavili ob Blatnem jezeru in se sprehodili po lepo urejenem mestecu Tihany. Ker leži na 
vzpetini, je bil pogled na gladino Blatnega jezera, obsijano s soncem, res nekaj posebnega. 

  

                                                                                                

          Naš fotograf Jure je tudi na tem                    
            izletu »lovil« predvsem ptiče. 
      Tale mu je poziral v samem središču. 

                                                                                  Udeleženci ekskurzije na Trgu herojev
           

Janez Turnšek
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PREDPRAZNIČNI DUNAJ

V soboto, 14. 12. 2013, smo se v okviru PIV s skupino dijakov Ekonomske šole Celje odpravili 
na izlet na predpraznični Dunaj. Najprej smo si ogledali zunanjost dvorca Schönbrunn in se 
sprehodili po parku. 

Sledila je krožna vožnja po glavnem mestu Avstrije. Ustavili smo se pri Hundertwasserjevi 
barviti hiši in obiskali prav posebno oblikovane trgovinice. Vožnjo smo nadaljevali v samo 
središče mesta, kjer smo se sprehodili do Štefanove cerkve. Bleščeča, mondena in draga 
Koroška ulica se je tudi tokrat bohotila v prazničnem okrasju iz tisočerih lučk ter kristalov. 

Najboljše smo prihranili za konec. Pozno popoldne smo odšli do mestne hiše (Rathaus), kjer 
je bilo zelo živahno, saj so tradicionalne božične stojnice s priboljški in prazničnimi okraski 
privabile ogromno ljudi. Daleč naokoli je dišalo po cimetu, kuhanemu vinu, punču, vaniliji in 
ostalih dobrotah, ki so bile zelo slastne in privlačne za oči. Ugotovili pa smo, da še vedno drži 
rek: »Ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj.«                                      

 
V Schönbrunnskem parku

Vesna Gubenšek Bezgovšek
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LJUBLJANA – KRAS – PRIMORSKA

»Kaj smo spoznali na ekskurziji? Da moramo biti zadovoljni sami s seboj, da smo srečni, ker 
smo taki, da ne smemo obsojati drug drugega, drug drugemu moramo prisluhniti, se med 
sabo poslušati in seveda tudi skupaj uživati, kot smo ta dan. Bilo je nepozabno, edini dan, ko 
se s sošolci nismo prepirali, saj smo skupaj uživali in si marsikaj povedali.« To je razmišljanje 
dijakinje Špele v zaključku njenega poročila o ekskurziji.

  

               Pred Drugo violino                                    Trikotnik – Delavnica v CUDV Draga
 
V ponedeljek, 14. aprila 2014, so se dijaki 1. a PTI in 1. b PTI udeležili ekskurzije v Ljubljano, na 
Kras in na Primorsko. V Ljubljani so obiskali gostilno Druga violina, kjer so se srečali z osebami 
s posebnimi potrebami in spoznali pomen socialnega podjetništva. V Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Draga na Igu so se po ogledu Centra udeležili še delavnice, v kateri so spoznali, 
kako pomembno je, da znamo poslušati in se vživeti v vlogo nekoga, ki ima primanjkljaj na 
kakšnem področju. V Sežani so se dijaki prepustili doživljanju poezije pesnika Krasa, Srečka 
Kosovela. Posebno doživetje pa je bilo zbiranje vtisov ob potepanju po Piranu in Portorožu. 

Na temo ekskurzije so nastali zanimivi izdelki, ki so bili tudi ocenjeni, in sicer: poročila, reportaže, 
potopisi, govorni nastopi in dve razstavi. Posnet je bil tudi kratek film, ki ga je zmontiral Aleš 
Confidenti. Za program in izvedbo ekskurzije sta poskrbeli Irena Lasnik in Helena Muha, svoje 
dijake pa sta  tudi v drugačni luči spoznala razrednika Manja Ferme Rajtmajer in Oskar Selčan.
          

Irena Lasnik
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EKSKURZIJA V ITALIJO

Strokovno ekskurzijo v Italijo smo izvedli v okviru OIV in IND za dijake 1. a, b, c in 1. f-razreda. 
Obiskali smo grad Miramare v Trstu, ogledali smo si Gradež in obiskali baziliko v Ogleju, 
pristanišče ter se navduševali nad mozaiki v mestu. Strokovna ekskurzija je pripomogla k 
boljšemu poznavanju pokristjanjevanja v slovenskih deželah in v času rimskega osvajanja, 
prve svetovne vojne in sodobnega življenja.                                                                                               

 mag. Helena Mešnjak
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POTEPANJE PO SLOVENSKI PRESTOLNICI

Dijaki 4. a in 4. b so si v sklopu interesnih dejavnosti v mesecu aprilu ogledali slovensko 
prestolnico. Spoznavanje Ljubljane, njenih posebnosti in zanimivosti so združili z doživetjem 
njihove zadnje skupne srednješolske ekskurzije in dejstva, da se pred njimi odpirajo nove 
življenjske poti, ki jih bodo morda oblikovala tudi turistična potepanja po evropskih prestolnicah.

Po krožni vožnji in spoznavanju predelov Ljubljane so se peš napotili po mestnem središču 
in spoznavali zanimivosti ljubljanskih zgradb. Pot so zaključili v Slovenskem šolskem muzeju 
ter spoznali zgodovino šolstva na Slovenskem, največje doživetje pa je bilo sodelovanje pri 
učni uri z začetka 20. stoletja. Halje za dekleta, telovniki za fante, stroga učiteljica in globoko 
spoštovanje do takratnega reda so dijake popolnoma prevzeli. 

Popoldanski sprehod po ljubljanskih ulicah so zaokrožili v hostlu Celica. Prijazna vodička je 
predstavila zgodovino tega iz zaporov preurejenega hostla, njihov način poslovanja, predvsem 
pa je bilo vredno pogledati sobe, ki so vsaka zase posebno doživetje. 
                                                                            

                                                                                      

4. b pri pouku 15. malega travna 1907

Branka Vidmar Primožič
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DAN MED ZAMEJSKIMI SLOVENCI NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 

V 3. letniku dijaki obravnavajo Slovence v zamejstvu. Zato smo dijake 3. a in 3. b profesorice 
Katja Vidmar Lazar, Vlasta Krštinc - Budna in Alenka Golež odpeljale med koroške Slovence, 
da so občutili dih naše prve države Karantanije in občudovali pomnike naše daljne zgodovine. 

Prvi postanek smo imeli na gradu Ostrovica, ki ga varuje 14 obrambnih vrat. Pot nas je nato 
vodila v vasico Gospa Sveta, kjer stoji mogočna Marijina cerkev z dvema zvonikoma, v bližnjem 
samotnem gaju pa smo si predstavljali, kako knezi sedajo na vojvodski prestol. V Celovcu smo 
si ogledali mestne znamenitosti, nato pa so nas očarale stavbe z vsega sveta v Minimundusu. 
Po kratkem sprehodu do Vrbskega jezera smo se odpeljali domov. 

                                                                                   Alenka Golež
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LONDON

Že dolgo sem si želela ogledati glavno mesto Velike Britanije, London. Prvič sem ga obiskala 
novembra 2012, letos pa se mi je znova ponudila priložnost, ko nam je v šoli profesorica 
angleščine predstavila večdnevno ekskurzijo v to turistično mesto. 

Čudoviti London, ki slovi po značilnih telefonskih govorilnicah, modernih stavbah in rdečih 
avtobusih, sem obiskala na začetku februarja 2014 s prijatelji ekonomske gimnazije in 
ekonomskega tehnika. Spremljala nas je profesorica Nataša Slapnik. Z nami so bili tudi učenci 
z osnovne šole Šalek. Potovanje v London je bila ena izmed mojih najboljših odločitev, ki jih 
nikoli ne bom obžalovala. Želim si le, da bi imeli več časa, saj je ostalo še veliko znamenitosti, 
ki si jih nismo ogledali. 

V Londonu je bilo zabavno in mislim, da bi se vsi strinjali z izrekom Samuela Johnsona: ‘’When 
a man is tired of London, he is tired of life.’’ Prepričana sem, da bom v London še šla.

 Anja Mikola, 1. f
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PREDSTAVITVE RAZREDOV
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1. a Program: ekonomski tehnik
Razredničarka: Mateja Kapitler

Žiga Avbreht
Špela Dolinar
Lara Gaber
Tanja Hrovat
Jeanine Jurgelj Razgoršek
Miha Klanjšek
Marsel Kolar
Živa Kotnik

David Krejić
Behar Kurtaj
Erza Kurtaj
Tim Lampret
Nastja Lišanin
Albin Nura
Arjeta Nura
Svit Paušič

Larisa Peklar
Rok Perme
Neja Rom-Zupanc
Anika Strnad
Anej Šarlah
Urša Šlatau
Tjaša Špegel
Mitja Vodlak 

Priznanje z nagrado prejme: Anika Strnad.
Priznanje prejmejo: Anej Šarlah, Anika Strnad, Lara Gaber, Larisa Peklar, Marcel Kolar, Mitja Vodlak, 
Neja Rom Zupanc in Rok Perme.
Pohvalo prejmejo:  Anej Šarlah, Anika Strnad, Larisa Peklar, Mitja Vodlak in Žiga Avbreht.
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1. b Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Katja Fras Budna

Lara Brecl Ojsteršek
Tinkara Cerar
Branka Cvijanović
Vesna Čakš
Tobias Druškovič
Jan Gradišek
Tilen Gradišek

Klara Hribernik
Peter Kidrič
Nina Kleine
Marija Kočić
Jerneja Kotnik
Matic Kresnik
Lidija Ledinek

Rok Novak
Jaka Rajgl
Miha Šaberl
Primož Štukelj
Mitja Ulčnik
Tjaša Zidanšek 
Sara Pelko

Priznanje prejmejo: Jerneja Kotnik, Lara Brecl Ojsteršek, Matic Kresnik, Miha Šaberl, Nina Kleine, 
Tilen Gradišek in Vesna Čakš. 
Pohvalo prejmejo: Branka Cvijanović, Jerneja Kotnik, Klara Hribernik, Lara Brecl Ojsteršek, Lidija 
Ledinek, Miha Šaberl, Nina Kleine, Sara Pelko, Špela Rakar, Tilen Gradišek, Tinkara Cerar in Tjaša 
Zidanšek.
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1. c Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka: Darinka Prislan

Nina Cvikl
Žiga Firšt
Anita Gorenjak
Jakob Gozdnikar
Oriana Jeseničnik
Elma Keserović
Kaja Klar
Andraž Lazarević

Jakob Maček
Faton Mena
Žan Mrđenović
Eldin Murić
Lejla Našić
Rika Pajk
Enej Penič
Katarina Pušnik

Mykhail Romaniuk
Timej Šarlah
Gordana Škalonja
Nejc Trepelj
Andreja Verovnik
Lora Voglar Guček

Priznanje z nagrado prejme: Nejc Trepelj.
Priznanje prejme: Nina Cvikl.
Pohvalo prejmejo: Anita Gorenjak, Katarina Pušnik, Nejc Trepelj in Nina Cvikl.
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1. č Program:  trgovec
Razredničarka:  Tatjana Trupej

Bajram Bytyqi
Egzon Cikaqi
Urša Gabrovec
Tanja Gajić
Blaž Husar
Urška Jakopin
Aleksandra Kaučič
Mergim Kicaj

Žiga Kovač
Brigita Kračun
Nina Lamut
Niko Lebar
Patricija Lipovec
Tamara Mecilovšek
Liridon Nitaj
Maja Podkrižnik

Leonora Rexhaj
Gezim Selimaj
Zaim Selimaj
Veronika Šumečnik
Klodijan Telaku
Rok Uršič

Priznanje prejme: Urša Gabrovec.
Pohvalo prejmejo: Liridon Nitaj, Maja Podkrižnik in Tanja Gajić.
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1. d Program: trgovec
Razredničarka: Simona Žlof

Valdete Bajramaj
Valdete Behrami
Ardita Bellaqa
Barbara Bidar
Festina Bytyqi
Sara Čebular
Hasan Fetaj

Matej Gumzej
Katja Hudej
Nudžejma Husić
Dejan Janžovnik
Kaja Leskovar
Klara Maček
Gaja Ogrizek

Florjentina Osmanaj
Albrim Pacarizi
Asim Pacarizi
Polona Planinšek
Gazmend Rexhbečaj
Alen Višnjar
Mojca Zidanšek

Priznanji prejmeta: Mojca Zidanšek in Nudžejma Husić.
Pohvalo prejme: Florjentina Osmanaj.



177

1. e Program: administrator
Razredničarka: Mojca Knez Šket

Matic Arnšek
Adem Basha
Mirza Brković
Matej Cvikl
Irena Jerković
Leon Kopitar

Sinjela Koprivšek
Besjana Kurtaj
Shkodran Mustafa
Melita Nezić
Manca Pelko
Klara Pušaver

Tina Rak
Ljavdrim Sadiki
Anisa Shala
Jessika Šećić
Klobeta Telaku
Asdren Xhemaili

Priznanje prejmeta: Asdren Xhemaili, Klara Pušaver.
Pohvalo prejmejo: Irena Jerkovič, Leon Kopitar in Melita Nezić.
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1. f      Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Vesna Gubenšek Bezgovšek

Jasmina Banovšek
Nastja Bele
David Blagojević
Hana Brecl
Ines Draganovič
Hannah Hace
Rok Hribernik
Špela Kamenik

Samanta Kolar
Danijel Kusić
Jan Lukač
Urh Luzar
Miriam Medved
Anja Mikola
Nuša Pilaj
Aljana Ratajc

David Romih
Simon Šelih
Sara Timošek
Tjaša Trošt
Ana Velenšek
Alekseja Vignjević
Mia Volasko

Priznanje prejmejo: Hana Brecl,Špela Kamenik in Samanta Kolar. 
Pohvalo prejmejo: David Blagojevič, David Romih, Hana Brecl, Jan Lukač, Mia Volasko, Rok 
Hribernik, Špela Kamenik in Anja Mikola.
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2. a Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Olga Iskra

Hana Aškerc
Mirela Begović
Karmen Bergles
Alen Bučar
Dino Draganović
Nik Grahut
Larisa Gunzek
Esad Hasić

Tim Hočevar
Tadej Janžekovič
Marina Jurišić
Jasmina Kovač
Mišel Kovačič
Blaž Kramer
Nika Krušič
Monika Kvac

Lucija Stopinšek
Ana Mari Šalamon
Maruša Šošterič
Eva Johanna Vipavc
Aljaž Zupanc

Jan Logar
Maja Matuš
Anja Podkrižnik
Zala Pučko
Veronika Rakanović
Patricija Revinšek
Nuša Sevšek
Klara Srpčič

Priznanje z nagrado prejmeta: Nuša Sevšek in Zala Pučko.
Priznanje prejmejo: Monika Kvac, Mirela Begović, Nika Krušič in Nuša Sevšek.
Pohvalo prejmejo: Alen Bučar, Blaž Kramer, Karmen Bergles, Patricija Revinšek in Veronika 
Rakanović.
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2. b Program:  ekonomski tehnik
Razrednik:  Srečko Robek

Žiga Fideršek
Špela Gajšek
Urška Goltnik
Arta Jashari
Astrit Jashari
Jan Kokalj

Tjaša Kotnik
Patricija Kovačič
Lan Kraševec
Željka Krejić
Gloria Magerl
Maja Malić

Matic Marcius
Martina Ogrizek
Sintija Selič
Lea Tržan
Karmen Volf
Maja Žaberl

Priznanje z nagrado prejme: Jan Kokalj.
Priznanje prejme: Urška Goltnik.
Pohvalo prejmeta: Lea Tržan in Matic Marcius.
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2. c Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Melita Podgoršek

Alen Alić Žehelj
Klementina Bobik
Nastja Fijavž
Anja Forštner
Jean Gajšek
Matej Glavnik
Monika Grobljar

Katja Hribernik
Kristina Tina Jamnikar
Petra Jelenko
Tjaša Jerman
Lidija Kotnik
Mojca Krajnc
Emine Kurtaj

Klavdija Makovšek
Larisa Ocvirk
Karmen Omerzu
Ajla Suljić
Dženana Škahić
Kristjan Terglav
Nina Vidmar

Priznanje z nagrado prejmeta: Kristjan Terglav in Larisa Ocvirk.
Priznanje prejmejo: Karmen Omerzu, Nastja Fijavž, Petra Jelenko in Tjaša Jerman.
Pohvalo prejmejo: Anja Forštner, Kristina Tina Jamnikar, Mojca Krajnc, Monika Grobljar, Petra Je-
lenko in Tjaša Jerman.
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2. č Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Suzana Suholežnik

Tomi Černelič
Alen Fideršek
Tea Inkret
Katja Jezernik
Alja Kelhar
Tilen Kočevar

Maruša Malovrh
Tanja Milojević
Diana Petek
Monika Planko
Anže Razboršek
Lucija Rožman

Jan Sivka
Samanta Štancer
Jasmina Tepeš
Nives Witmajer

Priznanje prejmeta: Anže Razboršek in Katja Jezernik.
Pohvalo prejmejo: Alja Kelhar, Diana Petek, Maruša Malovrh, Monika Planko in Tanja Milojevič.
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2. d Program:  trgovec
Razredničarka:  Nataša Slapnik

Amar Ejup
Tilen Golec
Jan Golež
Ines Hirkić
Metka Hrovat
Primož Jovanović
Aleksandra Kalamar
Hanifa Kalesić

Arlinda Kavaja
Barbara Klepej
Lucija Kozikar
Nuša Marčič
Anja Murko
Ćerima Omerović
Jan Pasarič
Aljoša Počuč

Polona Poteko
Timotej Požek
Dragan Prodić
Nejc Robida
Fatima Salibašić
Anja Šertl

Priznanje z nagrado prejme: Ines Hirkič.
Priznanje prejmejo: Aljoša Počuč, Hanifa Kalesić, Jan Golež in Primož Jovanović.
Pohvalo prejme: Ines Hirkić.
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2. e Program:  administrator/trgovec
Razredničarka:  mag. Helena Mešnjak

Melissa Arnšek
Luka Bračun
Miha Brance
Alen Čož
Venesa Grobin
Sebastjan Jakob
Jasmina Javor
Žan Javornik
Ivana Jovchevska

Luc Kanduti
Vaide Memaj
Peter Mertik
Lara Miklavc
Klemen Ocvirk
Mitja Repas
Tjaša Satler
Gabrijela Škrabl
Nina Težak

Arjan Torra
Katja Trupi
Flutra Zekolli 
Dafina Begaj
Anže Cerar 
Šejla Halilović 
Bajram Hasani 

Priznanje prejmejo: Gabrijela Škrabl, Luka Bračun in Žan Javornik.
Pohvalo prejmeta: Arjan Torra in Luc Kanduti.
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2. f Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Marjana Gajšek

Nastasija Nastja Čop
Tadeja Dolšek
Jurij Fric
Lara Helbel
Sara Iseinoski
Larisa Jeknić
Nadja Kajtna
Žan Kidrič

Anže Maslo
Aneja Požežnik
Anja Purnat
Barbara Rajh
Denis Rajter
Viktoria Skornšek
Karmen Smrekar
Katja Stišovič

Matija Šporer
Tajda Urh
Laura Volasko
Rok Vrečko
Lan Vunderl
Oksana Zupanc

Priznanje z nagrado prejme: Anže Maslo.
Priznanje prejmejo: Katja Stišovič, Lara Helbel, Larisa Jeknič, Laura Volasko, Nastja Nastasija Čop, 
Tadeja Dolšek, Viktoria Skornšek.
Pohvalo prejmejo: Katja Stišovič, Lara Helbel, Larisa Jeknić, Laura Volasko, Nastja Nastasija Čop in 
Tadeja Dolšek.
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2. g Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Mateja Volk

Lara Cigler
Maša Dečman
Urša Fijavž
Anja Florjančič
Katja Gorjup
Kaja Jereb
Nejc Jezernik
Mojca Knez

Belmina Lozić
Anže Mastnak
Aleša Murenc
Jure Novak
Sandra Oklobdžija
Tomaž Pinter
Klara Ramšak
Alicia Simonič

Anja Skale
Urh Skale
Aneja Šanca
Simon Šerbetar
Klara Šmon
Sara Šošter
Urška Uratnik
Alen Vasle

Priznanje prejmejo: Anja Florjančič, Anja Skale, Lara Cigler, Maša Dečman, Mojca Knez, Urh Skale 
in Alen Vasle.
Pohvalo prejmejo: Anja Florjančič, Jure Novak, Maša Dečman, Mojca Knez, Sara Šošter, Simon 
Šerbetar in Urh Skale.
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3. a Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Vlasta Krštinc - Budna

Katja Atelšek
Žan Doberšek
Primož Gaberšek
Nejc Gabršek
Aleksej Goručan
David Grm
Alja Grum
Leon Jesih

Urška Jug
Vid Kaučič
Natalija Kozmus
Matej Lavrič
Nataša Ljepoja
Simona Meh
Anja Pangeršič
Matevž Petavar

Žan Potočnik
Tadej Slapnik
Metka Šket
Sara Šmid
Tim Topolovec
Sara Turnšek
Valentina Zajtl

Priznanje z nagrado prejmejo: Tim Topolovec, Vid Kaučič in Žan Doberšek.
Priznanje prejme: Katja Atelšek.
Pohvalo prejme: Valentina Zajtl.
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3. b Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Katja Vidmar Lazar

Drita Duga
Kaja Gračnar
Ana Grebenc
Iris Javornik
Karmen Jug
Jan Kačičnik
Jasmin Kalajdžini
Žiga Klokočovnik

Urh Košir
Matic Majger
Barbara Medved
Petra Nunčič
Nika Pilko
Tilen Piskule
Tea Rezec
Vid Sisinger

Sara Siter
Rožle Strah
Nina Štante
Marko Štrbac
Sanja Vrček
Maruša Zakošek
Filip Zule

Priznanje prejmejo: Filip Zule, Jasmin Kalajdžini, Sara Siter in Tea Rezec.
Pohvalo prejmeta: Filip Zule in Sanja Vrček.
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3. c Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Alenka Gotlin Polak

Ana Artiček
Martina Artiček
Neža Bračun
Blaž Brglez
Aleksandra Čudić
Patricija Juren
Valentina Kadenšek
Veronika Kolar

Damjana Kovačič
Anna Marie Kozamurnik
Laura Marušek
Aleksander Moćić
Sara Režun
Claudia Seidl
Tanja Selič
Laura Šket

Vanja Tanšek
Ksenija Verbič
Karmen Vodeb
Dejan Vrabec
Danijel Zrnić
Petra Žlender

Priznanje z nagrado prejmejo: Claudija Seidl, Daniel Zrnić in Vanja Tanšek.
Priznanje prejmejo: Damjana Kovačič, Karmen Vodeb, Sara Režun, Patricija Juren, Valentina 
Kadenšek in Veronika Kolar.
Pohvalo prejmejo: Aleksander Močić, Ana Artiček, Damjana Kovačič, Karmen Vodeb, Laura 
Marušek, Patricija Juren, Sara Režun, Tanja Selič in Veronika Kolar.
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3. č Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Jasmina Bornšek

Selma Alić
Domen Bezgovšek
Patricija Dravec
Leja Drolc
Patricija Fijavž
Jure Funkel

Marica Gajić
Barbara Golavšek
Rejhana Ismaili
Janja Jakob
Urška Kapun
Almedina Krajšnik

Alja Lapan
Sara Painkret
Ismet Šljivar
Eva Težak
Žan Vipotnik 

Priznanje z nagrado prejme: Marica Gajić.
Priznanje prejmeta: Barbara Golavšek in Janja Jakob.
Pohvalo prejmejo: Domen Bezgovšek, Ismet Šljivar, Janja Jakob, Jure Funkel, Patricija Fijavž in 
Žan Vipotnik.
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3. d Program:  trgovec
Razredničarka:  Alenka Pavlin

Benjamin Alegro
Karolina Artič
Jasmina Filipović
Sara Flis
Katja Gobec
Gabi Grabrovec
Anamarija Hrup
Jan Jagodič

David Jevšnik
Patricija Kastelic
Srečko Kotnik
Marjeta Križanec
Anže Križovnik
Sanela Lišić
Marko Marić
Tjaša Mastnak

Zorica Momirović
Žiga Oblak
Ines Podkoritnik
Albulena Rama
Tjaša Rogl
Mateja Strojanšek
Matic Suholežnik
Emina Sulić

Marko Šarčević
Arlinda Thaci
Robi Velenšek
Djordje Vujičić
Monika Zakošek
Monika Zobec

Priznanje z nagrado prejmeta: Matic Suholežnik in Robi Velenšek.
Priznanje prejmejo: Anže Križovnik, Karolina Artič, Robi Velenšek, Srečko Kotnik, Tjaša Rogl in 
Zorica Momirović.
Pohvalo prejmeta: Djordje Vujičić in Robi Velenšek.
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Dijakom 3. d!

Dolgo sem razmišljala, kako opisati 3. d. Med seboj ste bili neverjetno različni, vse pa vas je 
povezovala neverjetna živahnost. Kar žareli ste od življenja. Posebej sem vesela, da vas je 
povezovalo tudi to, da pri nikomer ni bilo nikakršne zlonamernosti. Pa čeprav je bilo velikokrat 
tudi težko. Morda pa ravno iz spopadanja s težavami izhaja vaša izjemna domišljija, ki vas 
prav tako odlikuje. Nekateri šolo letos zapuščate in ponašate svoje znanje v svet. Naj se vam 
v imenu vseh, ki ostajamo, zahvalim za vse, kar smo se skupaj naučili, in vam na vaših poteh 
zaželim čim več sreče. Za konec le še nasvet za vse nas. Včasih vemo, kaj je potrebno storiti, 
pa s tem odlašamo do zadnjega trenutka. Poskušajmo ta čas odlašanja čim bolj skrajšati.

                                                                                               Vaša razredničarka 
                                                                                                    Alenka Pavlin
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3. e Program:  administrator
Razredničarka:  Irena Lasnik

Nina Cerovšek
Katja Dimec
Anja Drame
Tjaša Gajser
Nataša Galun
Tina Gorenjak

Lea Guček
Monika Jelen
Luka Kikanović
Alenka Lakovšek
Medina Mešinović
Mojca Mirnik

Maša Novak
Blaž Pažon
Anja Pezdevšek
Anja Podgoršek
Valentina Remic
Eva Zavolovšek

Priznanje z nagrado prejmeta: Luka Kikanović in Katja Dimec.
Pohvalo prejmejo: Alenka Lakovšek, Anja Podgoršek in Mirnik Mojca.
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Dragi moji!

Ni še čas za besede slovesa. Večina od vas se trenutno nahaja na vmesni postaji na poti do 
želenega poklica. Odraščate, a še vedno vas vidim kot svoje otroke, ki ste še premladi, da bi 
zapustili varne šolske klopi.

Veliko se morate še naučiti, pridobiti še mnogo izkušenj, veliko si moramo še  povedati, marsikaj 
še moramo skupaj doživeti … Zato, ne odhajajte!

                                                                                                  Vaša razredničarka
                                                                                                        Irena Lasnik
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3. f Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Marija Ravnak Cafuta

Mihael Hojnik
Patricija Kumer
Matej Matek
Žiga Orel Šanko
Nataša Pernovšek
Kaja Podgoršek

Alex Podlesnik
Tjaša Potočnik
Nastja Praprotnik
Alja Sinkovič
Jošt Skale
Iza Smeh

Nejc Stanič
Luka Teržan
Jernej Voglar
Nataša Zavšek
Alja Zupanc

Priznanje prejmejo: Alex Podlesnik, Mihael Hojnik, Iza Smeh in Patricija Kumer.
Pohvalo prejmejo: Mihael Hojnik, Nataša Zavšek in Patricija Kumer.
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3. g Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Lidija Rebeušek

Janez Čonč
Jernej Fric
Tinkara Hren
Dolores Hunsky
Blaž Ivanšek
Enej Jakop
Sara Jereb
Janja Jurak

Angelika Kejžar
Nuša Klinar
Filip Benjamin Korošec
Sanja Kosi
Jernej Krajšek
Nina Lojen
Nina Lončarič
Minja Melanšek

Jure Orehov
Ines Pavčnik
Edi Pirnat
Katarina Podbevšek
Miha Podpečan
Klara Poje
Janja Ramšak
Hana Škrijelj

Iza Tovornik
Matic Veber
Maša Vezenšek
Renata Zajc

Priznanje prejmeta: Filip Benjamin Korošec in Miha Podpečan.
Pohvalo prejmejo: Iza Tovornik, Jure Orehov in Maša Vezenšek.
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4. a Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Lidija Šober Nemec

Azemina Bošnjaković
Mergim Čunaj
Manja Drofenik
Žiga Fijavž
Matej Fistrovič
Lucijan Fižuleto
Sara Harinski
Monika Jesih

Špela Jug
Tilen Kodrin
Katja Križnik
Manja Kumer
Vesna Leskovšek
Tilen Marčič
Lea Martinčič
Jasna Omanović

Alja Pogorevc
Urška Pupčević
Žiga Špile
Tilen Vidaković
Anita Videc
Rok Žaga

Priznanje z nagrado prejmejo: Alja Pogorevc, Lucijan Fižuleto, Tilen Kodrin in Urška Pupčevič.
Priznanje prejmeta: Rok Žagar in Tilen Marčič.
Pohvale prejmejo: Anita Videc, Katja Križnik, Manja Kumer, Monika Jesih, Špela Jug, Tilen 
Vidaković, Urška Pupčevič in Žiga Špile.
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Drage moje dijakinje in dijaki 4. a!

Stopila sem v razred in vame se je zazrlo petindvajset parov radovednih oči. Prihajali ste od 
povsod in vsak izmed vas je prinesel s seboj svoj »nahrbtnik« izkušenj, spominov, pričakovanj 
in vrednot. Skupaj smo spisali zanimivo zgodbo, v katero smo skupaj in vsak zase vlagali 
vsebino svojih nahrbtnikov, drug drugega presenečali, zabavali, nasmejali, včasih malce 
razjezili, predvsem pa bogatili. Nekateri so nas na poti zapustili, vsako leto znova pa se nam 
je kdo pridružil. 

4. letnik zaključuje dvaindvajset parov oči, ki sedaj z upanjem zrejo v prihodnost; dvaindvajset 
sončnih src, ki so polni energije in radosti do življenja, ki bi prestavili gore in izpili ocean, 
prehodili vse ceste in se spustili v globine, da bi odkrili skrivnosti življenja. A vsega tega ne 
bomo premagovali skupaj.

Znašli smo se namreč na razpotju, ki vodi v tisočere nove smeri. Vsi ne boste prehodili istih 
gora in preplavali istih voda; vsi ne boste odpirali istih vrat – vsak bo odpiral svoja. Vrata bodo 
najrazličnejših oblik in velikosti, barv, odtenkov in vzorcev. Ena bodo trdno na svojem mestu, 
druga omahljivo nagibajoča v levo ali desno stran v iskanju novih odgovorov. Zagotovo pa 
bodo vsa v svojem bistvu naravnana tako, da bo njihova kljuka ustrezala točno določenemu 
prijemu rok.

Želim vam, da bodo vrata, ki stojijo na vaši poti, vrata pravih zmesi za srečo – naj bo v njih 
prgišče ljubezni, ščepec iskrenosti, dobra merica uspeha, polna mera srčnosti, vse skupaj 
pa močno začinjeno še s prijaznostjo do sočloveka. Le takšna vrata zagotovo odpirajo pot v 
osebno srečo.

Pogrešala vas bom.
                                                                                          

                                                                                          Vaša razredničarka
                                                                                          Lidija Šober Nemec 
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4. b Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Karmen Kranjec

Klara Božnik
Mirjam Brečko
Diana Đukanović
Tamara Egrlić
Hana Eremita
Barbara Flere
Tjaša Kajba

Aleša Kastelic
Špela Klanšek
Patricija Koprivšek
Ajda Lesjak
Alen Mastnak
Elvedina Sarajlić
Adelisa Selimović

Mishel Silo
Janja Skok
Nastja Stožir Pirc
Denis Šmigoc
Tomaž Vah
Jaša Veler

Priznanje z nagrado prejmeta: Alen Mastnak in Denis Šmigoc.
Priznanje prejme: Adelisa Selimović.
Pohvalo prejme: Tamara Egrlič.
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Dijakom 4. b!

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce.
In da s sveta odganjaš – sence.
                                            
                           (Tone Pavček)
                                                                                                                                 

                                                                                               Vaša razredničarka
                                                                                                  Karmen Kranjec
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4. c Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Simona Barabaš

Jure Bastl
Nina Beškovnik
Nejc Cajner
Tanja Hladin
Anja Hrastnik
Urška Hribernik
Almedina Kičin
Nika Koštomaj

Tanja Leskovar
Ines Lešnik
Klara Matek
Vahidina Mehmedović
Jasna Obrez
Nina Perko
Sabina Podlesnik
Aneta Pogladič

Monika Pogorevc
Marjanca Polutnik
Igor Radić
Gašper Šimunić
Helena Špajzer
Maruša Tepej
Ingrid Tratar
Patrik Vašl

Franci Vrenko
Monika Vrhovšek
Jan Žonta

Priznanje z nagrado prejmejo: Igor Radić, Nina Perko in Patrik Vašl.
Priznanje prejmeta: Patrik Vašl in Igor Radić.
Pohvalo prejmejo: Anja Hrastnik, Jure Bastl, Nejc Cajner in Nina Beškovnik.
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Mojim …

Za nami so štiri leta, ki mi bodo za vedno ostala v lepem spominu. Upam, da tudi vam. Bila so 
pestra in zanimiva, kot je življenje samo. Pred nami so nove dogodivščine in novi izzivi. Želim 
vam, da življenje zajemate z veliko žlico in se spominjate mojih besed – to, kar daješ, to boš 
prejel.

Ostanite živahni, veseli, pošteni in upam, da se naše poti še kdaj srečajo.
                                                               

                                                                                       Vaša razredničarka
                                                                                                Baška
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4. č Program:  ekonomski tehnik
Razredničarka:  Dagmar Konec

Tamara Androić
Nastja Berglez
Urška Blatnik
Patricija Brglez
Katja Čokl
Irena Dedić
Nace Ermenc
Maja Gorišek

Kristijan Grobelšek
Tjaša Hribernik
Helena Košec
Valentina Križanec
Jure Kukovič
Anja Lekše
Klementina Mlinarič
Maša Motoh

Luka Muhič
Ana Peček
Žan Popovič
Sara Povalej
David Prah
Nina Pustoslemšek
Ana Sodin
Anamari Strašek Vogrin

Željko Šašić
Tina Šraml
Nina Šuhel
Tjaša Uduč
Simon Valte
Sabina Zagajšek
Patricia Zemljič
Lea Žekar

Priznanje z nagrado prejmeta: Patricija Brglez in Žan Popović.
Priznanje prejmejo: Patricija Brglez, Ana Peček, Ana Sodin, Anamari Strašek Vogrin, Anja Lekše, 
Helena Košec, Irena Dedić, Klementina Mlinarič, Lea Žekar, Maja Gorišek, Nina Šuhel in Tjaša 
Hribernik.
Pohvalo prejmeta: Ana Sodin in Željko Šašić.
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Dragi moji!

Pa smo le prišli do konca in sedaj gredo moji otroci svojo pot. Nekateri študirat, drugi že v 
službo, nekateri pa še vedno ne veste točno, kako bi se odločili.

Prva tri leta sem se z vami samo postavljala: najštevilčnejši razred, dober uspeh, redna 
prisotnost. Zadnje leto pa so moji otroci drugačni, ne čisto vsi, a veliko število. Nekdo bi 
mogoče rekel, da so postali modrejši, osebnostno bolj zreli, odrasli, da so se začeli zavedati 
samega sebe, da so nas prerasli. Vendar če bi bili takšni, bi imeli v tem trenutku dober uspeh, 
bili bi motivirani. Pa niso, kajti niso mi verjeli, da brez dela in truda uspe samo nekaterim 
posameznikom, VEČINI ne.

Dragi moji, ko tole pišem, ste vi v najbolj stresnem obdobju. Učite se, da si izboljšate ocene in 
rešite, kar se da. Upam, da vam bo uspelo in da boste v največjem številu pristopili k poklicni 
maturi.

Vedeti morate, da so v življenju vzponi in padci, sreča in nesreča. Ko naletite na težave se jih ne 
izogibajte, ampak jih rešujte. To vas bo krepilo in postajali boste modrejši in samozavestnejši.

Vsakemu posebej želim, da bi postal oseba, ki bo spoštovala sebe in druge. 
Želim vam, da v življenju opravljate delo, ki vas bo osrečevalo.
Želim vam, da najdete partnerja, ki vas bo osrečeval. 
Želim vam, da postanete odgovorni člani naše družbe.

ŽELIM VAM, DA ŽIVITE ŽIVLJENJE. VAŠE JE IN TEGA SE ZAVEDAJTE VSAK TRENUTEK.

                                                                                               Vaša razredničarka
                                                                                                        Dagmar Konec
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4. d Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Tjaša Veber Stajnko

Jerneja Artnik
Tjaša Čvan
Katarina Gorjup
Aleksandra Jančič
Matija Jošt
Nives Kotar
Amadej Lavbič
Urša Lesjak
Ana Marzidovšek

Rok Mlinar
Nika Ojsteršek
Jelica Petrović
Lovro Planinšek
Gabrijel Gal Plaskan
Nejc Ravljen Bornšek
Zvonko Romih
Larisa Sevšek
Lucija Slapnik

Matej Sumrak
Maja Šaver
Maruša Maša Turk
Lučka Višnar
Petra Vodeb
Anže Zajc
Sara Zmrzlak

Priznanje z nagrado prejmejo: Jelica Petrović, Lucija Slapnik, Matija Jošt, Rok Mlinar, Lučka Višnar 
in Aleksandra Jančič.
Priznanje prejmejo: Ana Marzidovšek, Maruša Maša Turk in Matija Jošt.
Pohvalo prejmejo: Aleksandra Jančič, Matija Jošt in Rok Mlinar.
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Dragi moj 4. d!

Vsega lepega je enkrat konec in tako tudi vsakodnevnega vstajanja, da ne zamudite v srednjo 
šolo. Pred štirimi leti sem se z vami spoznala kot profesorica slovenščine, letos pa sem vas 
spoznala tudi kot razredničarka. Ste se spremenili v vseh teh letih?
Seveda ste se – zrasli ste (nekateri kar precej), se tudi vizualno spremenili, osebnostno dozoreli, 
v nečem pa ste ostali takšni, kot ste bili, ko ste pred štirimi leti prestopili prag naše šole. Ostali 
ste polni energije, iskrenosti in optimizma, nikoli niste bili problematični, z vami ni bilo težav, 
vse smo vedno razrešili mirno. 

Tudi drugi profesorji so bili podobnega mnenja, letos so mi kot razredničarki večkrat povedali, 
da gredo radi v vaš razred, saj ste simpatični in prijetni. Želim vam, da takšni tudi ostanete. 
Fotografija z letošnjega pustovanja vas kaže takšne, kot ste – hudomušne, vesele, pripravljene 
na smeh, pa čeprav v črno-belih tonih. 

Kaj naj vam zaželim ob slovesu, ki je vedno grenko-sladko? Na vaši nadaljnji življenjski poti 
vam želim veliko uspehov, sreče, zdravja in zadovoljstva, kjerkoli že boste. Pustne črno-bele 
barve pa naj zamenja mavrica, prepredena z veseljem in lepimi spomini na našo šolo. Pa le 
pridite še kdaj k nam, veseli vas bomo! 
 

                                                                                               Vaša razredničarka 
                                                                                               Tjaša Veber Stajnko
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4. e Program:  ekonomska gimnazija
Razredničarka:  Katja Teršek

Jaka Blatnik
Aljaž Čede
Primož Erjavec
Patricija Feldin
Tina Fink
Veronika Gračner
Nino Grah
Timon Hren

Klemen Hribernik
Klemen Kenda
Tamara Kerec
Hana Klakočer
Vid Korošec
Aleksandra Saša Kosmatin
Klavdija Krmelj
Klemen Kuhar

Lea Leskovar
Mark Malis
Ana Mastnak
Sarina Novak
Jan Plahuta
Sara Plahuta
Alen Pliberšek
Katrin Podgorski

Jan Polesnik
Luka Rojc
Ana Schmidt
Izabela Supin
Urška Škorc
Špela Terglav
Žan Ulaga

Priznanja z nagrado prejmejo: Klavdija Krmelj, Patricija Feldin, Sara Plahuta, Špela Terglav in Vid 
Korošec.
Priznanje prejmejo: Primož Erjavec, Tamara Kerec, Nino Grah, Patricija Feldin in Špela Terglav.
Pohvalo prejmejo: Jaka Blatnik, Luka Rojc, Primož Erjavec in Sara Plahuta.
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Dijakom 4. e!

Razpotje, konec srednje šole. Bilo je veliko uspehov, tudi nekaj porazov. Porazi nas utrdijo, 
dozorimo in gremo naprej ...

Vsak dan je novo upanje in vse poti je potrebno na novo začeti. Nove zvezde naj zasijejo 
vsakemu od vas.

Če zapišem z besedami Toneta Pavčka: «… naj zasije tista prava, tvoja, najbolj bleščeča, to 
bo tvoja sreča.«

Vesela sem, da smo se srečali in del življenjske poti prehodili skupaj. Želim vam, da sledite 
svojim sanjam in izberete pot k sreči.

                                                                                                Vaša razredničarka
Katja Teršek
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MT  maturitetni tečaj
Razrednik:  Saši Pešec

Maja Blagojevič
Nejc Cehner
Tadeja Ciglar
Denis Čater
Tanja Dobravc
Maja Flis
Klara Gerič
Sara Goter

Urška Gračner
Nina Hlačun
Nataša Kitak
Vid Kovač
Manca Kozinc
Mojca Kramer
Medeja Mahnič
Laura Pavlič

Emilija Polenek
Lea Reberšak
Urban Skalar
Mateja Strasner
Sergej Šetina
Alja Tanšek
Nina Veler
Arbnesh Zhujani
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PT  poklicni tečaj
Razredničarka:  Jana Kitanovski

Žan Bela
Domen Drobne
Nik Hudarin
Nina Kasesnik
Katarina Krajnc
Petra Križnik

Eva Omladič
Alen Pišek
Sinja Plešnik
Teja Pondelak
Mihael Pungartnik
Jan Rizman

Nastja Rotar Kolar
Matej Teržan
Lea Vasle
Maša Videnšek
Tim Zazijal

Pohvalo prejme: Domen Drobne.
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Dijakom poklicnega tečaja!

Dragi dijaki, skupaj smo bili samo nekaj mesecev, pa smo se vseeno kar dobro spoznali. Vaše 
želje in ambicije so zelo različne, upam, da se bodo vsem uresničile. Verjamem, da vam bo 
znanje, ki ste ga pridobili na naši šoli, koristilo.

Naj vas spremlja pregovor: Učenje je kot veslanje proti toku - če ne napreduješ, greš nazaj.
                                                                          

                                                                                        Vaša razredničarka
                                                                                           Jana Kitanovski 
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1. a PTI Program:  ekonomski tehnik – PTI
Razredničarka:  Manja Ferme Rajtmajer

Anja Capl
Klemen Centrih
Brigita Dobočnik
Darja Dorić
Anja Gajski
Tamara Golavšek
Miran Jančič

Špela Koželj
Anja Krajnc
Petra Malgaj
Tanja Matko
Dijana Moćić
Gentrit Morina
Katja Pačnik

Tjaša Sadek
Tajda Teraž
Tamara Verhovšek
Ines Volavc
Aleksandra Zupan

Priznanje prejme: Tamara Golavšek.
Pohvalo prejmeta: Brigita Dobočnik in Gentrit Morina.
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1. b PTI Program:  ekonomski tehnik – PTI
Razrednik:  Oskar Selčan

Alja Ajtnik
Vanessa Arnšek
Karin Gaber
Gregor Hafner
Merisa Halilović
Alban Halitaj
Valentina Kočar
Martina Krajnc

Rebeka Medvešek
Nina Novak
Simona Pišek
Anja Pristovnik
Marija Pustoslemšek
Matic Sinkovič
Nina Smodiš
Martina Veber

Klemen Vidmajer
Nataša Volavc
Ksenja Vrečar
Saša Zupan
Katja Žurej
 

Priznanje prejme: Karin Gaber.
Pohvalo prejmeta: Martina Krajnc in Valentina Kočar.
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2.a  PTI Program:  ekonomski tehnik – PTI
Razredničarka:  Tanja Štante Benčina

Djeladin Abazi
Tomaž Zupan
Diana Alibabić
Saldina Bahtić
Diana Bolarič
Urška Ceraj
Urška Cestnik
Ines Drnolšek
Anže Drofelnik

Kristina Fideršek
Nadja Gorjup
Sabina Hriberšek
Monika Janžovnik
Tadej Jazbec
Špela Klaneček
Doroteja Knehtl
Simona Kolmanič
Karmen Kranjc

Kristina Mohorko
Tjaša Pinjušič
Kaja Porle
Žan Rozman
Mateja Strožič
Mateja Špitalar
Tadej Zupan 

Priznanje z nagrado prejmeta: Monika Janžovnik in Simona Kolmanič.
Priznanje prejmeta: Kaja Porle in Špela Klaneček.
Pohvale prejmejo: Ines Drnolšek, Kaja Porle, Monika Janžovnik, Simona Kolmanič, Tadej Zupan, 
Tomaž Zupan in Urška Cestnik.
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Moj 2. a PTI!

Zdaj vam že lahko rečem tako. Lani ob koncu šolskega leta si namreč nismo mislili, da bomo 
to leto preživeli skupaj. 

Nastali ste z združitvijo dveh razredov, lanskih 1. a PTI in 1. b PTI. Izgubili ste bivšo razredničarko, 
profesorico Barbaro Kvas Ocvirk, oziroma razrednika, profesorja Oskarja Selčana. Sama sem 
se morala posloviti od razreda, s katerim sem bila dve leti. Začeli smo malo žalostno in kar 
nekaj časa je bilo potrebnega, da ste dijaki dveh razredov pričeli dihati kot nova razredna 
skupnost. 

Kot vaša razredničarka lahko rečem, da ste bili prijeten razred. Imeli ste svoja močna, pa tudi 
šibka področja, vendar ste vedno znali razrešiti morebitne spore in napetosti v razredu. Pri tem 
vam je bila v oporo tudi gospa Milena Lipovšek, ki je z vami preživljala šolske ure in odmore.

V šolo ste prišli pred petimi leti skoraj še otroci, zapuščate jo kot izoblikovane mlade osebnosti. 
Ste vedoželjni, čeprav vas ni vedno pritegnilo to, kar smo želeli profesorji. V tem obdobju ste, 
drage dijakinje in dijaki, pridobili uporabna znanja in spretnosti, ki so še kako potrebna, ko se 
podajate na poklicno pot oziroma boste nadaljevali z izobraževanjem. Upam pa, da je bila ta 
šola tudi prostor, v katerem ste lahko osebnostno rasli, odkrivali in razvijali svoje talente, se 
učili od nas profesorjev ter drug od drugega. Da boste nanjo ohranili lepe spomine – vsaj tako 
lepe, kot bodo moji, ko se bom spomnila na vas.

Star budistični izrek pravi, da če smo obrnjeni v pravo smer, je vse, kar moramo storiti, to, da 
hodimo naprej. Moj 2. a PTI, srečno na poti v življenje!

                                                                                                Vaša razredničarka
Tanja Štante Benčina 
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OBVESTILA

IZPITI

POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti 

bodo v junijskem roku potekali od 30. 6. do 3. 7. 2014 po razporedu, ki bo objavljen 26. 6. 
2014 na oglasni deski v prostorih šole.

Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do 23. 
6. 2014, za jesenski rok pa do 7. 7. 2014. 

Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od 18. 8. 2014 dalje. 
Točen razpored bo objavljen 12. 8. 2014 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v 
času uradnih ur.

ZAKLJUČNI IZPIT

Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo 17. 6. 2014 ob 10. 
uri v Mestnem kinu Metropol.

V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 25. 8. 2014. Razpored zaključnih izpitov bo 
objavljen 22. 8. 2014 na oglasni deski v prostorih šole.

POKLICNA MATURA

Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo 7. 7. 2014 ob 10. uri v Mestnem kinu 
Metropol.

Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 23. 8. 2014 dalje, je potrebno 
oddati do 7. 7. 2014. Do 15. 8. 2014 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
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SPLOŠNA  MATURA

Slavnostna podelitev spričeval splošne  mature bo 14. 7. 2014 ob 10. uri v predavalnici šole 
na Vodnikovi 10.

Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 25. 8. 2014 dalje, je potrebno 
oddati do 15. 7. 2014. Do 15. 8. 2014 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.

OSTALA OBVESTILA

Razdelitev spričeval za zaključne razrede je v ponedeljek, 26. 5. 2014. 

Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v torek, 24. 6. 2014 ob 9. uri, po razporedu, 
objavljenem na oglasni deski šole.

Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v četrtek, 3. 7. 
2014 ob 14. uri. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisovali v višji letnik.

Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 18. 8. 2014 v tajništvu šole 
vsak delovni dan med 8. in 10. uro. 

Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času od 14. 
7. do 25. 7. 2014, ko je kolektivni dopust. 

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 BO V PONEDELJEK, 1. 9. 2014.

Razpored začetka pouka posameznih razredov bo objavljen 29. 8. 2014 pri vhodu v šolo. 
Začetek pouka bo ob 7.50 oziroma ob 8.00.



218

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
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