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BESEDA RAVNATELJICE-DIREKTORICE 

 

V letošnjem letu, ko  naša šola praznuje 150 let izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije, 
bomo celotno leto še dodatno posvetili vrednotam: dobrodelnost, podjetnost, družina, zdravje, 
ljubezen, znanje, prijateljstvo, ponos, delo, poštenost, medkulturnost in ambicioznost.  

Izbrali smo dvanajst vrednot, čeprav jih je v življenju vsakega človeka zagotovo veliko več. 
Nekatere so bolj cenjene, druge manj, tako kot življenje in narava. Tisti, ki cenite naravo in 
življenje bolj, boste v nabor svojih vrednot zagotovo vključili tudi ekološko ozaveščenost, skrb za 
trajnostni razvoj, varovanje narave in živalskih vrst ter ohranjanje našega planeta – Zemlje. 

V Sloveniji je evidentiranih okoli 22.000 rastlinskih in živalskih vrst, ocenjuje pa se, da jih dejansko 
živi vsaj med 50.000 in 120.000. Na svetu pa naj bi živelo kar 8.7 milijona različnih rastlinskih in 
živalskih vrst. Milijonu živalskih in rastlinskih vrst trenutno grozi izumrtje, številne bi lahko izgubili 
že v nekaj desetletjih. 
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Vso pestrost Slovenije in sveta čedalje bolj ogrožajo posegi v naravna območja: opuščanje košnje 
suhih travišč, paše, opuščanje visokodebelnih sadovnjakov, intenzivna kmetijska dejavnost z 
gnojenjem in kemičnimi škropivi, vnos tujerodnih vrst ter onesnaževanje okolja s prometom in 
industrijo. 

Človek že vrsto let v imenu napredka uničuje naravo, od katere je odvisen njegov obstoj, in na vas 
mladih je, da stopite v bran Zemlji – majhni, zelenomodri plavajoči krogli v vesolju, ki ni le nekaj 
posebnega, temveč je tudi naš edini dom. Naša Zemlja je kot vesoljska ladja, na kateri vladajo 
določene omejitve. Smo te omejitve v preteklosti  dovolj upoštevali? Jih danes upoštevamo 
dovolj? Zagotovo ne! In zato si moramo vsi prizadevati, da našo dragoceno zelenomodro 
vesoljsko ladjo rešimo in  ohranimo tudi za naše vnuke in njihove vnuke. 

Življenje prinaša in odnaša lepoto, ptičje petje, srečo, uspeh in zadovoljstvo. Trosi trenutke, ki 
bežijo mimo nas in če jih ne ulovimo, pihnejo kot veter mimo nas. Ne dovolimo, da bi nas življenje 
zaradi našega nespoštljivega odnosa do narave prikrajšalo za vso lepoto našega planeta. 

Drage dijakinje in dijaki, želim vam veliko  sreče na naši zelenomodri plavajoči krogli v vesolju. Naj 
se vam izpolnijo vse želje in uresničijo vse sanje. 

Spoštovani kolegi, hvala za veliko pozitivne energije, smeha in odlično opravljenega dela. 

Bernarda Marčeta 
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SVET ZAVODA EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

 

V šolskem letu 2018/2019 se je svet zavoda sestal na petih rednih in treh korespondenčnih sejah 
in obravnaval tekočo problematiko v zvezi s poslovanjem in delovanjem Ekonomske šole Celje. S 
1. 1. 2019 je sklenil pogodbo o zaposlitvi z novo/staro ravnateljico Bernardo Marčeta, ki bo to 
funkcijo opravljala nadaljnjih pet let. Prav tako se je svet zavoda seznanil s finančnim poročilom za 
leto 2018. Žal pa finančnega načrta za leto 2019 ni sprejel zaradi načrtovanega primanjkljaja, ki je 
po mnenju nekaterih članov sveta zavoda prevelik, vendar zaradi tega ne bo okrnjeno delovanje 
in poslovanje šole. Svet zavoda je tudi razpisal prosto delovno mesto ravnatelja Višje strokovne 
šole Celje, na katero se je prijavil en kandidat, in sicer dosedanji ravnatelj mag. Bojan Sešel. Svet 
zavoda ga je izbral in trenutno pričakuje še mnenje ministra, pristojnega za šolstvo. 

Sicer pa Svet zavoda Ekonomske šole Celje ugotavlja, da je delo vodstva šole uspešno, ker si 
prizadeva promovirati šolo na številne načine in tako povečati število vpisanih dijakov ter ohraniti 
delovna mesta. 

Saši Pešec, 

predsednik Sveta zavoda EŠC 



 

8 
 

DIJAŠKA SKUPNOST 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo na septembrskem sestanku vseh predsednikov oddelčnih 
skupnosti in njihovih namestnikov izvolili nove predstavnike Dijaške skupnosti Ekonomske šole 
Celje. Za predsednika je bila izvoljena Katarina Jagodič, 3. a, njena namestnica je bila Tamara 
Pinter, 2. e, zapisnikarica Nuša Zvonar, 4. e, v upravnem odboru šolskega sklada pa je bil Tilen 
Lešer, 2. c – TV. 

V komisiji za prehrano sta sodelovali Nuša Zvonar, 4. e, in Tjaša Gobec, 4. a, v komisiji za 
kakovost na nivoju zavoda pa Katarina Jagodič, 3. a. 

Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno 
problematiko in bili aktivni na naslednjih področjih: 

▪ spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in poiskali 

skupne rešitve ob problemih, ki so se pojavili; 

▪ redno smo se sestajali na sestankih dijaške skupnosti, na nekaterih je bilo prisotno tudi 

vodstvo šole; 

▪ uspešno smo izvedli volitve za drugega člana predstavnikov dijakov v Svet zavoda EŠC, 

ker je dijaku Roku Kokotu potekel mandat (izvoljena je bila Tina Bobek, 4. e, drugi 

predstavnik dijakov pa je Natalija Jug, 4. a); 

▪ urejali smo dijaške izkaznice in dijake seznanili z njihovo uporabo; 

▪ dijake smo obveščali o različnih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in 

delavnicah, namenjeni njihovi informiranosti in izobraževanju; 

▪ velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom; 

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

pravila hišnega reda Ekonomske šole Celje; 

▪ udeleževali smo se različnih tekmovanj; 

▪ uspešno smo se vključili v dobrodelno akcijo Anina zvezdica, kjer so vsi razredi in 

zaposleni na šoli prispevali prehranske in druge izdelke in jih predali v Spar Celje; 

▪ dve dijakinji sta se udeležili 11. Dijaške nacionalne konference; 

▪ sodelovali smo z Mladinskim centrom Celje (MCC). 
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Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in pripomore k prijetnejšemu in 
uspešnejšemu življenju na šoli. Nekatere razredne skupnosti so v tem šolskem letu pokazale 
veliko povezanost in pripravljenost za različne aktivnosti v razredu in na šoli. Upam, da bo to 
spodbuda in dober zgled vsem ostalim dijakom in dijakinjam. 

Nada Jeraša 
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI 

 

REDNO ZAPOSLENI  

 

IME IN PRIIMEK, 

strokovni naslov 
Naziv Uči predmete 

Razred- 

ništvo 

Druge obveznosti in 

dopolnjevanje 

Monika  ANDRENŠEK MUDRI  

univ. dipl. psihologinja  
družboslovne predmete  Srednja zdravstvena šola Celje 

Olga ARNUŠ  

univ. dipl. psihologinja 
svetovalka 

svetovalna delavka, 

družboslovne predmete 
  

mag. Metka BOMBEK  

magistrica znanosti s področja 

ekonomije in poslovnih ved 

mentorica ekonomske predmete 
 

   

Jasmina BORNŠEK  

prof. zgodovine in geografije 
svetnica družboslovne predmete 3. a delo na projektu MUNERA 3 

Janko CAFUTA  

univ. dipl. ekonomist 
svetovalec 

računalniške in ekonomske 

predmete 
   bolniška odsotnost 

mag. Savina ČETINA ŽURAJ  

magistrica znanosti 
svetovalka družboslovne predmete  Srednja zdravstvena šola Celje 

Blažka DOLINŠEK  

naravoslovno-matematični tehnik  
laborantka   

Šolski center Celje, prenehanje 

delovnega razmerja 31. 5. 2019 

Terezija DREŠČEK 

prof. geografije in sociologije 
svetnica družboslovne predmete  

Prenehanje delovnega razmerja 

30. 11. 2018 

Manja FERME RAJTMAJER  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete 2. a PTI strokovna sodelavka CUPS-a 

Katja FRAS BUDNA  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  2. a 

 

Marjana GAJŠEK  

profesorica zgodovine in geografije 
svetnica družboslovne predmete 3. e 

tajnica šolske maturitetne 

komisije za splošno maturo 

Dora GLAVNIK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete  izobraževanje odraslih 

Alenka GOTLIN POLAK  

profesorica slovenščine in zgodovine 
svetovalka slovenščino 1. a  

Aleš HOFMAN  

profesor likovne vzgoje 
mentor umetnost  
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Vida HORVAT  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske in računalniške 

predmete  
Srednja trgovska šola Maribor 

Olga ISKRA  

diplomirana ekonomistka 
svetovalka 

ekonomske predmete in 

strokovne predmete s 

področja varovanja 

4. a  

Tatjana IVŠEK  

profesorica nemškega in angleškega 

jezika 

svetovalka tuje jezike: nem, ang 
 

Šolski center Celje 

Nada JERAŠA  

profesorica telesne vzgoje 
svetnica športno vzgojo  mentorica Dijaške skupnosti EŠC 

Maja JERIČ   

profesorica  umetnostne zgodovine in 

zgodovine 

svetovalka družboslovne predmete 1. d 

tajnica šolske komisije za 

zaključne izpite, III. osnovna šola 

Celje 

Mateja KAPITLER  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  

vodja CUPS-a, Višja strokovna 

šola  

Blaž KNEP  

profesor  matematike 
mentor matematiko 

 
Šolski center Celje 

Mojca KNEZ ŠKET  

univ. dipl. ing. računalništva 
svetovalka računalniške predmete  PT Gimnazija Celje –  Center 

Marija KOLENC  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka računalniške predmete  koordinatorica – nadarjeni dijaki 

Dagmar KONEC  

profesorica  sociologije in zgodovine 
svetovalka 

družboslovne predmete in  

strokovne predmete s 

področja varovanja 

 

Srednja zdravstvena šola Celje, 

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem 

Polona KONEC 

profesorica biologije 
svetovalka naravoslovne predmete  Srednja zdravstvena šola Celje 

Polona KRAMER  

profesorica  nemščine in angleščine 
svetnica tuje jezike: ang, nem  Šolski center Šentjur 

Karmen KRANJEC  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica 

ekonomske predmete in  

strokovne predmete s 

področja varovanja 
  

Vlasta KRŠTINC-BUDNA  

profesorica nemškega in angleškega 

jezika 

mentorica tuje jezike: ang, nem  
 

Marko KUBALE   

profesor matematike in fizike 

 

svetovalec matematiko in fiziko   



13 

Barbara KVAS OCVIRK  

dipl. ekonomistka in spec. 

menedžmenta v izobraževanju 

svetovalka ekonomske predmete  Šolski center Celje 

Irena LASNIK  

profesorica slovenščine, 

univ. dipl. etnologinja 

svetovalka slovenščino 1. a PTI Šolski center Celje 

Majda LESJAK  

profesorica slovenščine in 

pedagogike, magistrica bibl. 

svetovalka knjižničarka  
Srednja zdravstvena šola Celje, 

Višja strokovna šola 

Bernarda MARČETA  

univ. dipl. biologinja 
svetovalka 

 
 ravnateljica-direktorica 

mag. Helena MEŠNJAK  

magistrica znanosti 
svetnica družboslovne predmete 

 
 

Helena MUHA  

profesorica slovenščine in 

pedagogike 

svetnica slovenščino  
 

Irena NARAKS  

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

Marjeta NOSAN 

univ. dipl. ing. računalništva in 

informatike 

svetovalka 

računalniške predmete in  

strokovne predmete s 

področja varovanja 

 Višja strokovna šola  

Matejka OBREZ VERBIČ  

profesorica angleščine in književnosti 
svetnica 

 
 delo na projektih 

Alenka PAVLIN  

profesorica angleščine,  

univ. dipl. etnologinja 

svetnica tuje jezike: ang 2. b 
 

Saši PEŠEC 

profesor angleškega in francoskega 

jezika 

svetovalec tuje jezike: ang 
 

predsednik Sveta zavoda EŠC 

Lidija PLEVČAK  

komercialistka 
mentorica organizatorica PUD  izobraževanje odraslih 

Melita PODGORŠEK  

profesorica matematike in fizike 
svetovalka matematiko in fiziko 2. c  

Leon PODVRATNIK  

profesor  telesne vzgoje 
svetovalec športno vzgojo  

 

Lilijana POVALEJ  

univ. dipl. ekonomistka 
mentorica 

ekonomske predmete in 

matematiko 
2. č 

 

tajnica šolske maturitetne 

komisije za poklicno maturo 
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mag. Miroslav PRINČIČ 

magister znanosti 
 ekonomske predmete  

nadomeščanje začasno odsotne 

delavke od 5. 11. 2018 do 31. 8. 

2019 

Darinka PRISLAN  

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

Srednja zdravstvena šola Celje 

 

Marija RAVNAK CAFUTA  

profesorica  matematike 
svetovalka matematiko MT  

Lidija REBEUŠEK  

profesorica  angleškega jezika s knjiž. 

in slovenskega jezika s književnostjo 

svetnica 
slovenščino, 

angleščino 
4. e  

Srečko ROBEK  

univ. dipl. ing. elektrotehnike 
svetovalec 

računalniške predmete in  

strokovne predmete s 

področja varovanja 

4. c 
 

Sonja SALOBIR LINDSAY  

profesorica angleškega jezika in knjiž. 

in nemškega jezika in knjiž. 

svetnica tuje jezike: ang, nem 1. c  

Simona SEVER PUNČOH  

profesorica nemščine 
svetnica tuje jezike: nem  pomočnica ravnateljice 

Nataša SLAPNIK  

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

Barbara SLATENŠEK 

magistrica psihologije (novi bolonjski 

študijski program) 

 svetovalna delavka  

zaposlitev za določen čas od  

20. 9. 2018 do 31. 8. 2019, 

II. osnovna šola Celje 

Marija SODIN  

profesorica  angleščine in predmetna 

učiteljica nemščine 

svetnica tuje jezike:  nem  
 

Danilo STARČEK  

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

kem. tehnologije, prof. kem. in 

biologije 

mentor naravoslovne predmete  
 

Suzana SUHOLEŽNIK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetovalka ekonomske predmete   

mag. Marjeta ŠELIH 

magistrica znanosti s področja  

bibliotekarstva 

 

mentorica knjižničarka, laborantka  organizatorica šolske prehrane 



15 

Milan ŠUŠTERŠIČ  

univ. dipl. ekonomist  
ekonomske predmete  

 

Andreja TANŠEK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete  bolniška odsotnost 

Katja TERŠEK  

univ. dipl. ekonomistka 
svetnica ekonomske predmete 1. e 

 

Silvija TINTOR 

profesorica  angleškega jezika in 

nemškega jezika  

svetnica tuje jezike: ang, nem  
Šolski center Slovenske Konjice- 

Zreče, Višja strokovna šola 

Petra TOMŠIČ  

mag. ek. in posl. ved; univ. dipl. prav. 
svetovalka 

ekonomske predmete in 

strokovne predmete s 

področja varovanja 

 Višja strokovna šola 

Tatjana TRUPEJ  

univ. dipl. inž. živilske teh. 
svetovalka naravoslovne predmete 3. č  

Janez TURNŠEK 

univ. dipl. ekonomist 
svetnik ekonomske predmete  

Srednja šola za gostinstvo in 

turizem Celje, Višja strokovna 

šola 

Tjaša VEBER STAJNKO  

profesorica slovenskega jezika, univ. 

dipl. bibliotekarka 

svetnica slovenščino  Srednja zdravstvena šola Celje 

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ  

profesorica slovenščine in sociologije 
svetnica slovenščino 2. e 

 

Marija VODUŠEK  

profesorica zgodovine in geografije 
svetovalka 

družboslovne predmete in 

strokovne predmete s 

področja varovanja 

3. c 
Šolski center Šentjur, 

organizatorica IND in OIV 

Mateja VOLK   

profesorica  športne vzgoje 
svetovalka športno vzgojo 

  

Simona ŽLOF  

univ. dipl. inž. živilske tehnologije 
mentorica naravoslovne predmete 1. č Šolski center Celje 
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Kolektiv EŠC 2018/2019 
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI 

 

Ime in priimek Naziv delovnega mesta 
Druge obveznosti in 

dopolnjevanje 

Stanislava HLEDE pisarniška referentka CUPS-a  

Tatjana HOČEVAR računovodkinja 
prenehanje delovnega 
razmerja 19. 2. 2019 

Marija KNAFELC čistilka  

Igor KRIŽNIK hišnik 
 

Ivan LOJEN 
vzdrževalec računalniške 
tehnologije 

poučevanje 

računalniških predmetov 

– nadomeščanje 

začasno odsotnega 

delavca  od 1. 9. 2018 

do  

30. 6. 2019 

Stana OSTOJIĆ čistilka  

Petra ŠKOFLIĆ računovodkinja  

Katja ŠLOGAR 
spremljevalka gibalno 
oviranega otroka  

Bojana VAJDE čistilka  

Andreja VREČER tajnica VIZ  

Vahide ZHUJANI čistilka  

Polonca ŽLEBNIK 
ARLIČ 

računovodkinja  
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Vodstvo in administrativno-tehnično osebje 
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH 

 

SLOVENŠČINA  

 

Vodja: Alenka GOTLIN POLAK 

Člani: Irena LASNIK, Majda LESJAK, Helena MUHA, Lidija REBEUŠEK, mag. Marjeta ŠELIH, 

Tjaša VEBER STAJNKO, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ 

  



 

20 
 

MATEMATIKA 

 

Vodja: Marko KUBALE 

Člani: Blaž KNEP, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ, Marija RAVNAK CAFUTA 
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TUJI JEZIKI 

 

Vodja: Lidija REBEUŠEK 

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

Alenka PAVLIN, Saši PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša 

SLAPNIK, Marija SODIN, Silvija TINTOR 
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DRUŽBOSLOVJE 

 

Vodja: Jasmina BORNŠEK  

Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, mag. Savina ČETINA ŽURAJ, Marjana 

GAJŠEK, Aleš HOFMAN, Maja JERIČ, Dagmar KONEC, mag. Helena MEŠNJAK, Petra 

TOMŠIČ, Marija VODUŠEK 
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NARAVOSLOVJE 

 

Vodja: Simona ŽLOF 

Člani: Blažka DOLINŠEK, Polona KONEC, Darinka PRISLAN, Danilo STARČEK, Tatjana 

TRUPEJ, mag. Marjeta ŠELIH 
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EKONOMIJA  

 

Vodja: Katja FRAS BUDNA  

Člani: mag. Metka BOMBEK, Manja FERME RAJTMAJER, Dora GLAVNIK, Olga ISKRA, Mateja 

KAPITLER, Karmen KRANJEC, Barbara KVAS OCVIRK, Irena NARAKS, Suzana SUHOLEŽNIK, 

Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Janez TURNŠEK 
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INFORMATIKA  

 

Vodja: Marija KOLENC 

Člani: Vida HORVAT, Mojca KNEZ ŠKET, Marjeta NOSAN, Ivan LOJEN, Srečko ROBEK, Janko 

CAFUTA 
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ŠPORTNA VZGOJA 

 

Vodja: Mateja VOLK 

Člani: Nada JERAŠA, Leon PODVRATNIK 
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE 
 

DEJAVNOSTI – SEPTEMBER 2018 

3. PON Začetek novega šolskega leta 

4. TOR PUD za 3. č (4. 9. 2018 do 31. 12. 2018) 

10. PON Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval 

11. TOR Ogled Mednarodnega obrtnega sejma 

12. SRE 
Popravni izpiti za pogojno vpisane dijake   
Roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik 

13. ČET 
Popravni izpiti za pogojno vpisane dijake  
Roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik ter PTI 

14. PET Športni dan 

17. PON 
OIV za 1. letnik in 3. a (17. 9. 2018 do 21. 9. 2018)  
Rezultati jesenskega roka splošne mature in podelitev spričeval 

18. TOR 
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora  
Izobraževanje GDPR 

20. ČET 

Ogled Mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja v Gornji Radgoni za 
2. c in 3. c  
Področno prvenstvo v atletiki  
Sprejem pri županu za najboljše dijake na ZI 

21. PET 
Obisk ŠC Velenje v sklopu projekta Varna mobilnost  
Prva pomoč za 1. c – predavanje 

25. TOR 
Področno prvenstvo v atletiki  
Sestanek Sveta staršev EŠC  
Sestanek Dijaške skupnosti EŠC 

26. SRE 
Vpis slušateljev maturitetnega in poklicnega tečaja  
Podelitev Nemške jezikovne diplome (DSD)  
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hudinja Celje 

27. ČET Strokovna ekskurzija v Ljubljano na Banko Slovenije za 3. a in 3. c 

28. PET 
1. seja Sveta zavoda EŠC  
Področno ekipno srednješolsko tekmovanje v atletiki 
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29. SOB Delovna sobota – nadomeščanje 24. 12. 

DEJAVNOSTI – OKTOBER 2018 

2. TOR OIV za prvi letnik v okviru Mednarodnega tedna kulturne dediščine – Kozjanski park 

3. SRE OIV za prvi letnik v okviru Mednarodnega tedna kulturne dediščine – Kozjanski park 

4. ČET 
Področno tekmovanje v rokometu za dijakinje  
Športni dan – atletika 

5. PET Prireditev v okviru MČ Dolgo polje 

6. SOB 
Ex tempora: Tihožitje 2018  
Sprejem diamantnih maturantov pri predsedniku države 

8. PON Volitve predstavnika dijakov EG v Svet zavoda EŠC 

10. SRE Obisk učencev I. osnovne šole Celje 

12. PET 
Izbor tem za 4. izpitno enoto za poklicno maturo  
Sistematski zdravniški pregled za 1. a 

14. NED 
Erasmus+ mobilnost na Portugalskem (Braga)  za 1. a PTI  
Erasmus+ mobilnost v Združenem kraljestvu (Plymouth) za 3. č, 3. e, 4. a in 4. c  

16. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure 

17. SRE Sistematski zdravniški pregled za 1. c 

19. PET Sestanek Dijaške skupnosti EŠC 

21. NED Erasmus+ mobilnost v Združenem kraljestvu (Exeter) za 2. a PTI  

22. PON Seja Sveta zavoda EŠC 

23. TOR 
Podelitev Nemške jezikovne diplome  
Proslava ob dnevu reformacije 

28. NED Erasmus+ mobilnost v Španiji (Sevilla) za 4. a in 1. a PTI 

29. PON Jesenske počitnice 

30. TOR Jesenske počitnice 

31. SRE Jesenske počitnice 
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DEJAVNOSTI – NOVEMBER 2018 

1. ČET Jesenske počitnice 

2. PET Jesenske počitnice 

3. SOB 
Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Portugalskem (Braga) in v Združenem kraljestvu 
(Plymouth, Exeter) za 1. a PTI, 2. a PTI, 3. č, 3. e, 4. a in 4. c 

4. NED Strokovna ekskurzija v Bruselj (4. 11. 2018 do 9. 11. 2018) 

7. SRE Proslava ob obletnici sodelovanja šol v mreži Zdrava šola 

8. ČET Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vojnik 

13. TOR Predstavitev Ekonomske šole Celje na I. OŠ Žalec 

14. SRE Tekmovanje o poznavanju generacije EU 

15. ČET 
Predavanje PP (15. 11. 2018 do 20. 11. 2018)  
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Šentjur in Dobje 

16. PET 
Dan slovenske hrane – slovenski zajtrk  
Mednarodni dan strpnosti 

17. SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti v Španiji (Sevilla) za 4. a in 1. a PTI  

19. PON Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Ljubečna 

20. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure 

22. ČET Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Braslovče 

26. PON Izobraževanje MUNERA 3 

28. SRE 
Obisk predstavnikov Fakultete za upravo UL za dijake zaključnih letnikov  
Obisk Strasbourga, mladi ambasadorji EU 

29. ČET Strokovna ekskurzija na Primorsko in v Luko Koper (4. a in 4. c – ET) 

30. PET Ekskurzija v Parlament RS v Ljubljani (4. c – ET) 
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DEJAVNOSTI – DECEMBER 2018 

3. PON Ogled filmske predstave Posledice 

5. SRE Šolsko tekmovanje v odbojki (5. 12. do 20. 12. 2018) 

7. PET Delavnica Nervtech v okviru projekta Varna mobilnost 

8. SOB Ekskurzija v predbožični Salzburg 

11. TOR 
Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 
Predavanje karierne svetovalke Maruše Goršak – Pomen obšolskih dejavnosti za 
karierni razvoj za dijake zaključnega letnika 

13. ČET 
Srečanje z upokojenci  
Sistematski zdravstveni pregled za 1. d 

14. PET Ekokviz – šolsko tekmovanje 

17. PON Šolski radio 

18. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure 

19. SRE 
Obisk kariernega sejma na GCC za dijake zaključnega letnika  
Finale šolskega tekmovanja v odbojki 

21. PET Novoletni sejem in delavnice 

24. PON Novoletne počitnice 

25. TOR Novoletne počitnice 

26. SRE Novoletne počitnice 

27. ČET Novoletne počitnice 

28. PET Novoletne počitnice 

31. PON Novoletne počitnice 

DEJAVNOSTI – JANUAR 2019 

1. TOR Novoletne počitnice 

2. SRE Novoletne počitnice 
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10. ČET Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Antona Bezenška Frankolovo 

15. TOR 
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora  
Roditeljski sestanki in popoldanske govorilne ure 

17. ČET Obisk predstavnikov Ekonomske poslovne fakultete UM za dijake zaključnega letnika 

18. PET Maturantski ples 

21. PON Teden pisanja z roko (21. 1. 2019 do 25. 1. 2019) 

22. TOR Predstava Slovenski klasiki in srečanje z umetnikom – Boštjanom Gorencem Pižamo 

23. SRE Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje v Zrečah 

24. ČET Obisk osnovnošolcev z OŠ Dramlje in predstavitev Ekonomske šole Celje  

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

30. SRE 
Šolski radio na temo meseca dobrodelnosti  
Nepal – predavanje Alenke Golež 

31. ČET Šolsko tekmovanje iz zgodovine 

DEJAVNOSTI – FEBRUAR 2019 

1. PET 
Pisni del internega dela mature iz zgodovine  
Predstavitev programov PT in MT na Srednji zdravstveni šoli Celje  
Zimski rok poklicne mature 

2. SOB Likovna kolonija Štirje letni časi 2019 – zima  

4. PON 
Področno tekmovanje iz znanja angleščine  
Prva pomoč – tečaj 

5. TOR 
Državno tekmovanje iz nemščine  
Predstavitev poklica policaj za 3. c – TV in 4. c – TV 

7. ČET 
Prva pomoč – izpit  
Zaključek zimskega roka poklicne mature 

8. PET Kulturni praznik – Prešernov dan 

11. PON 
Delavnica Pogumne odločitve iz Nefixa za 4. e  
ZI- slovenščina pisno (zimski rok) 
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12. TOR 
Šolsko tekmovanje v namiznem tenisu 
Šolski tekmovanji iz angleščine Poliglot in Poliglot 3 

13. SRE Državno tekmovanje Ekokviz v Ljubljani 

14. ČET Šolsko tekmovanje UP 

15. PET Informativni dan 

16. SOB Informativni dan 

18. PON Zimske počitnice 

19. TOR Zimske počitnice 

20. SRE Zimske počitnice 

21. ČET Zimske počitnice 

22. PET Zimske počitnice 

26. TOR 
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure 
Likovna kolonija Štirje letni časi 2019 

28. ČET Šolsko tekmovanje iz ekonomije 

DEJAVNOSTI – MAREC 2019 

1. PET Strokovna ekskurzija v Rogaško Slatino v sklopu 4. izpitne enote,  4. a 

5. TOR 
Interni del splošne mature iz ekonomije 
Pustovanje 

6. SRE 
Mednarodni sejem UP in državno tekmovanje UP  
Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov zaključnih razredov programov ET in EG 

7. ČET 
Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov zaključnih razredov programov ET in EG  
Srečanje s podjetnikom – Življenje je premikanje v sklopu 4. izpitne enote, 4. a 

8. PET Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov zaključnih razredov programov ET in EG 

13. SRE Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje 

14. ČET Zimski športni dan 
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15. PET 
Bučkovanje – prireditev ob 30-letnici Bučk  
Sejem Altermed  
Ekskurzija v Portorož in Piran v sklopu 4. izpitne enote, 4. c 

19. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure 

21. ČET Matematično tekmovanje Kenguru 

22. PET Gledališka predstava v SLG Celje Ljubi moj za 1. in 2. letnik 

27. SRE 

Ekskurzija v Ljubljano za 2. b in 2. č  
Državno tekmovanje iz znanja ekonomije  
IND-OIV za 1. letnik – tehnike oživljanja  
Interni del splošne mature za zgodovino in geografijo –  strokovna ekskurzija za 4. e in 
MT 

28. ČET 
Finale tekmovanja Generacija €uro na Banki Slovenije  
IND-OIV za 1. letnik – tehnike oživljanja  

30. SOB 
Državno tekmovanje Poliglot 3   
XVIII. državno tekmovanje mladih zgodovinarjev 

DEJAVNOSTI – APRIL 2019 

1. PON 
Začetek PUD za 1. a PTI in PT  
Akcija dijaške skupnosti Tokrat grem volit 

2. TOR 
Pisni izpit DSD 1 Pro  
Zagovor raziskovalne naloge 

4. ČET 
OIV – 3. e  
Merjenje krvnega tlaka in sladkorja za zaposlene in dijake  
Vzgoja za zdravje 

5. PET 
Šolski radio – svetovni dan zdravja  
OIV za 3. e  
IND – vzgoja za zdravje za 2. a in  2. b 

6. SOB Državno tekmovanje Poliglot 

9. TOR 
Državno tekmovanje iz računovodstva  
Gledališka predstava v SLG Celje Ljubi moj za 3. in 4. letnik 

10. SRE Prireditev 3-KONS 

11. ČET 
Ustni izpiti DSD 1 PRO  
Državno tekmovanje v tehniki prodaje 
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12. PET Ekskurzija za 2. a in 3. e 

14. NED Erasmus+ mobilnost na Irskem (Dublin) za 3. a 

15. PON Začetek PUD za 2. a in 3. a 

16. TOR 
Glasbeno-družabna prireditev v Glasbeni šoli Celje  
Delovna konferenca in popoldanske govorilne ure  
Podelitev nagrad HAIKU v Ljubljani 

17. SRE Fotografiranje razredov 

19. PET Fotografiranje razredov 

23. TOR 
Podnebne spremembe  za 1. letnik in 2. b, 2. c, 2. e ter 3. e  
Športni dan za 3. c 

24. SRE Ekskurzija na Notranjsko za  2. b 

25. ČET 
Zaključene ocene v 2. č  
Zobozdravstveni pregled za 1. c 

26. PET Pouka prosto za 2. č 

29. PON Prvomajske počitnice 

30. TOR Prvomajske počitnice 

DEJAVNOSTI – MAJ 2019 

1. SRE Prvomajske počitnice 

2. ČET Prvomajske počitnice 

3. PET Začetek PUD za 2. č 

4. SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Irskem (Dublin) za 3. a  

6. PON 
Začetek PUD za 2. b  
Dodatni športni dan 

7. TOR 
Električna mobilnost – predavanje dr. Kneza  
Merjenje kostne mase za zaposlene  
SM – slovenščina (esej) 

8. SRE Projekt Evropska vas: Romunija 

9. ČET Zobozdravstveni pregled za 1. d 

10. PET Zobozdravstveni pregled za 1. e 
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11. SOB Dan šole (nadomeščanje 3. 5. 2019) – ekskurzija zaposlenih  

14. TOR 
Ekonomijada na EŠC  
Razstava slik profesoric Dore Glavnik in Irene Naraks  
Zobozdravstveni pregled za 1. č 

15. SRE Zobozdravstveni pregled za 3. a 

16. ČET 
Zaključna prireditev Generacija €uro – predstavitev referatov in zaključek 
Zobozdravstveni pregled za 3. c in 3. e 

17. PET 
Predaja ključa  
Zaključene ocene v zaključnih razredih  
Zobozdravstveni pregled za 1. a 

20. PON 

Konec pouka za zaključne razrede  
Ocenjevalna konferenca in popoldanske govorilne ure 
Recital poezije v Domu ob Savinji – TVU 
Poslovno komuniciranje za 2. e  
Kviz – Eurošola 

21. TOR 
Razdelitev spričeval zaključnim razredom    
Predavanje o Gruziji in Armeniji – TVU 
Poslovno komuniciranje za 2. e  

22. SRE Ekskurzija v Belo krajino za 1. e, 2. a  in 2. e 

23. ČET Bralna urica v šolski knjižnici – TVU 

24. PET Recital ljubezenske lirike  

27. PON Predmetni izpiti za zaključni letnik 

29. SRE 

Začetek popravnih izpitov za 3. č    
SM in PM – slovenščina  
Strokovna ekskurzija Vojaški park Pivka in Portorož za 1. a, 1. c 
Obisk irskega veleposlanika 

30. ČET SM – sociologija in psihologija 

31. PET Podelitev diplom na VSŠ 

DEJAVNOSTI – JUNIJ 2019 

1. SOB SM  in PM – angleščina 

3. PON SM – geografija 
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4. TOR SM – ekonomija 

5. SRE ZI – slovenščina – pisno (spomladanski rok) 

6. ČET PM – nemščina, ZI – slovenščina ustno 

7. PET SM – zgodovina, ZI – drugi predmet ustno  

8. SOB SM in PM – matematika 

11. TOR PM – gospodarstvo in zasebno varovanje 

13. ČET 
Podelitev spričeval ZI  
Začetek ustnih izpitov na splošni in poklicni maturi 

20. ČET Zaključene ocene za nezaključne letnike in ocenjevalna konferenca 

21. PET 
Konec pouka 
Zaključne ekskurzije po izbiri razredov 

24. PON Razdelitev spričeval  

DEJAVNOSTI – JULIJ 2019 

1. PON Začetek spomladanskega izpitnega roka 

4. ČET Konferenca po popravnih izpitih 

5. PET 
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi v spomladanskem roku in podelitev 
spričeval 

11. ČET 
Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi v spomladanskem roku in podelitev 
spričeval  

DEJAVNOSTI – AVGUST 2019 

16. PET Začetek jesenskega izpitnega roka 

26. PON ZI- slovenščina pisno (jesenski rok) 
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DELO NA ŠOLI 

 

ORGANIZACIJA POUKA 2018/19 

 

V šolskem letu 2018/2019 je v 1. ocenjevalnem obdobju so pouk obiskovali dijaki v 20 oddelkih, v 

2. ocenjevalnem obdobju, ko se je s praktičnega usposabljanja z delom vrnil 3. letnik programa 

trgovec, pa v 21 oddelkih. Trije oddelki so bili kombinirani: 1. c, 3. c in 4. c, kjer gre za kombinacijo 

programov ekonomski tehnik in tehnik varovanja.  

Vpis v šolsko leto 2018/2019 je bil naslednji: 

PROGRAM 1. l. 2. l. 3. l. 4. l. 5. l. SKUPAJ 

ekonomska gimnazija 27 17 13 17  74 

ekonomski tehnik 45 58 36 42  181 

ekonomski tehnik PTI    26 23 49 

tehnik varovanja 14 19 11 15  59 

trgovec 55 30 22   107 

maturitetni tečaj     31 31 

poklicni tečaj      11 11 

SKUPAJ 141 124 82 100 65 512 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo uporabljali elektronski dnevnik in redovalnico. Kljub temu si v 
teh modernih časih še vedno prizadevamo, da bi ohranili osebni stik staršev in učiteljev na 
govorilnih urah. Skupne popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v 
mesecu, ko so bili člani učiteljskega zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.30 in 17.30. 
Prav tako smo bili učitelji staršem na voljo enkrat tedensko ob dopoldanskem času.  

V šolskem letu 2018/2019 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka. Prvega 
smo izvedli na začetku šolskega leta v septembru, na drugem roditeljskem sestanku, ki je potekal 
v januarju, pa so razredniki starše seznanili z rezultati 1. ocenjevalnega obdobja. 

Simona Sever Punčoh 
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 

 

Svetovalno delo za dijake sva v okviru šolske svetovalne službe izvajali po etičnih načelih 
zaupanja, prostovoljnosti in dobrobiti za dijaka. V okviru svetovalnih razgovorov sva dijakom in 
njihovim staršem nudili pomoč pri reševanju osebnih, učnih, vedenjskih in socialno-ekonomskih 
stisk. 

Kot skupinsko obliko dela z dijaki sva v vseh razredih prvega letnika izvedli delavnici o učenju 
učenja. Prav tako sva v nekaterih razredih izvedli delavnico z namenom krepitve medosebnih 
odnosov in sprejemanja drugačnosti. Izvajali sva aktivnosti v zvezi z vpisom in s sprejemom 
novincev v prvi letnik vseh izobraževalnih programov ter oblikovanjem oddelkov novincev in 
ostalih letnikov. Prav tako sva izvedli vse aktivnosti vpisnega postopka v programu poklicno-
tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik in poklicnega ter maturitetnega tečaja.  

Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sva v okviru poklicne orientacije izvedli informativna 
predavanja in številne individualne razgovore glede poklicne in študijske poti ter jim nudili 
svetovanje v postopku prijav za nadaljnje izobraževanje. V okviru vseživljenjske karierne 
orientacije sva organizirali predavanje za dijake zaključnega letnika, kjer jim je karierna svetovalka 
predavala o pomenu obšolskih aktivnosti za lasten karierni razvoj. Na šolo sta se prišli predstaviti 
tudi Ekonomsko-poslovna fakulteta in Fakulteta za upravo. Dijaki zaključnega letnika ekonomske 
gimnazije so sodelovali na Nefiksovem kariernem dnevu, kjer so na delavnici Pogumne odločitve 
razmišljali o svoji študijski poti.  

V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju in 
preusmerjanju dijakov ter sodelovali pri organizaciji in izvedbi promocije naše šole na nekaterih 
osnovnih šolah. Pomagali sva pri izvedbi Evropske raziskave o alkoholu in preostalih drogah med 
šolsko mladino (ESPAD 2019). Sodelovali sva z učiteljskim zborom in vodstvom šole, z zunanjimi 
institucijami in se udeleževali strokovnih aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol. 

Barbara Slatenšek in Olga Arnuš 
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI 

 

Na šoli smo na začetku šolskega leta evidentirali 14 nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili 
razgovore. Individualizirane programe smo na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev 
pripravili za štiri dijake. 

Nadarjeni dijaki so celo šolsko leto sodelovali s svojimi učitelji – mentorji, ki so jim v skladu s 
področji njihove nadarjenosti pripravljali dodatne in poglobljene vsebine na telesno-gibalnem, 
matematičnem ali likovnem področju. 

Hkrati so sodelovali pri mnogih dejavnostih šole, kot so športna tekmovanja, likovni krožek, 
Mednarodni matematični kenguru, bili so aktivni na Tednu vseživljenjskega učenja, sejmu 
Altermed, v projektih Erasmus+ KA2 in Evropska vas ter na različnih likovnih natečajih, kot so 
natečaj Cinkarne Celje Naslikajmo Cinkarno in natečaj v okviru Ekošole Trajnostna mobilnost. 

 

 

Vir:  

http://sporocilovsteklenici.blogspot.com/2016/10/ 

identifikacija-nadarjenih-ucencev-v.html 

Marija Kolenc 
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI 

 

Obvezne in proste izbirne vsebine ter interesne dejavnosti smo v tem šolskem letu izvajali v 
skladu z letnim delovnim načrtom. Izvedli smo naslednje dejavnosti:  

▪ kulturne dejavnosti (gledališke predstave, filmi, obisk knjižnice in zgodovinskega arhiva, 
spoznavanje Celja), 

▪ športne dejavnosti,  
▪ vsebine povezane s stroko (projektno delo, poslovna komunikacija, podjetništvo),  
▪ skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja, 
▪ projektni dnevi (kulturna in naravna dediščina Kozjanskega parka, podnebne spremembe), 
▪ likovne delavnice, 
▪ obiski podjetij (Pivovarna, Thermana, kmetija Vizjak), 
▪ strokovne ekskurzije v Bruselj, Ljubljano, Belo krajino, Primorsko, Krapino, grad Tabor, 
▪ metode učenja, 
▪ mladostništvo, 
▪ vzgoja za zdravje (tehnika pravilnega oživljanja, uporaba defibrilatorja),  
▪ finančno opismenjevanje mladih v okviru projekta Finančne uprave Republike Slovenije 

(FURS in ZBS) 
▪ in še vrsto drugih aktivnosti. 

V programu tehnik varovanja pa smo v okviru vsebin, povezanih s programom, izvedli naslednje 
dejavnosti: ogled vojašnice Celje, ogled Arene Petrol, Klicnega centra in Varnostno-nadzornega 
centra, demonstracijo dela z reševalnimi psi, plavalni tečaj in tečaj borilnih veščin. Dijaki so se 
preizkusili tudi v orientaciji, obiskali gasilsko enoto v Celju, kjer so si ogledali demonstracijo 
gašenja in se seznanili z nudenjem prve pomoči. 

Izbor različnih vsebin je bil pester, vsako leto dodamo kaj novega, tako da je lahko vsak dijak 
našel nekaj zase in si s tem pridobil dodatna uporabna znanja. 

Marija Vodušek 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA 

 

Šolska knjižnica je vključena v življenje in delo šole tako, da svoje naloge opravlja v skladu s 
potrebami vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako zadovoljuje informacijske in 
kulturne potrebe dijakov, študentov, profesorjev, predavateljev, zaposlenih in udeležencev 
izobraževanja odraslih. Poslovanje knjižnice določa knjižnični red, izposoja knjižničnega gradiva je 
brezplačna.   

Temeljna dejavnost šolske knjižnice je sistematično zbiranje, strokovna obdelava ter 
predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice. Gradivo knjižnične zbirke in učbeniškega sklada 
se izposoja v sistemu COBISS 3. Knjižnično gradivo je urejeno po sistemu UDK in je v prostem 
pristopu. Izločili smo zastarelo, poškodovano in tudi izgubljeno knjižnično gradivo. Cilj izločanja 
knjižničnega gradiva je aktualna in vitalna knjižnična zbirka, ki zadovoljuje informacijske potrebe 
uporabnikov. 

V tem šolskem letu so v mesecu oktobru 2018 potekale statistične meritve o delu šolskih knjižnic. 
V skladu z novelo Zakona o knjižničarstvu (UL RS, št. 92/15) je meritve izvajal Center za razvoj 
knjižnic Narodne in univerzitetne knjižnice Ljubljana. Meritve so se izvajale preko vprašalnika v 
sistemu BibSist. Statistične meritve o delu šolske knjižnice naše šole je pripravila knjižničarka 
Majda Lesjak. 

V šolskem letu 2018/2019 je knjižničarka Marjeta Šelih v okviru obveznih izbirnih vsebin izvedla 
knjižnično-informacijska znanja za dijake prvega in drugega letnika programa ekonomska 
gimnazija. Seznanila jih je s postavitvijo gradiva v knjižnici Ekonomske šole Celje, načinom 
iskanja gradiva po sistemu COBISS in pravilnim navajanjem literature v pisnih izdelkih.  

Ob smrti velikega slovenskega pesnika Cirila Zlobca (1925–2018) je knjižničarka Majda Lesjak 
sodelovala z izborom njegovih pesmi pri razstavi Samo beseda sem: poklon Cirilu Zlobcu. 
Knjižničarka Majda Lesjak je izvedla ure medpredmetne povezave z mag. Metko Bombek na temo 
Slovenski tolar in znameniti Slovenci v posameznih razredih. Ob tej priložnosti je nastala 
razstava Slikarija je vendar nekaj lepega o življenju in delu znamenite slovenske slikarke Ivane 
Kobilce, ki velja za najuspešnejšo slovensko umetnico. Razstavo Sto let bojev za severno mejo: 
Rudolf Maister (1918–2018) je pripravila mag. Marjeta Šelih.  

V januarju 2019 je knjižničarka Majda Lesjak pripravila razstave Posvetilo v knjigi, Angleško-

slovensko-ruski pregovori in In o nobeni stvari ne vem manj kot o sebi. 
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Knjižničarka Majda Lesjak je z Majo Jerič sodelovala v projektu 3-Kons z literarno delavnico. 
Dijaki so spoznavali osnove likovne pesmi – carmen figuratum, sami so napisali likovno pesem, jo 
predstavili drugim udeležencem in pripravili razstavo. Nad svojim delom so bili navdušeni.  

Knjižnica zbira gradivo s ciljem, da bo brano, zato mora skrbeti za konstanten prirast gradiva. 
Knjižnično zbirko smo obogatili z 80 naslovi leposlovja, ki so dar Knjižnice Otona Župančiča iz 
Ljubljane, zanje je poskrbela knjižničarka Majda Lesjak. Bralni krožek za dijake je vodila 
knjižničarka Majda Lesjak, bralni krožek za zaposlene pa mag. Marjeta Šelih. Za zaposlene je 
Marjeta Šelih pripravila izbor leposlovnih knjig, pri katerih je upoštevala splošno priporočene 
kriterije, zlasti kakovost leposlovnih del in raznovrstnost gradiva. Gradivo je bilo vsebinsko 
povezano v različne tematske sklope. Odziv zaposlenih je bil več kot odličen, saj so radi prebirali 
knjige s ponujenih seznamov in se udeleževali srečanj, na katerih so razpravljali o prebranem.  

Dijaki bralnega krožka so prebirali sodobni mladinski roman po lastnem izboru in se seznanjali s 

sodobno poezijo. Poezijo Ivana Minattija so povezali v recital, s katerim so se 20. maja 2019 

predstavili varovancem Doma ob Savinji v Celju. Z recitalom V mladih brezah tiha pomlad, v 

mladih brezah gnezdijo sanje so se predstavili tudi dijakom naše šole v maju, mesecu ljubezni. 

Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na 
zgoščenkah in v tiskani obliki. Sodeluje tudi v komisiji za nastopna predavanja zunanjih 
predavateljev na Višji strokovni šoli kot svetovalka za slovenski jezik. 

Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, 
aktivno pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in 
moralnih vrednot ter razvijanje bralne in informacijske pismenosti.  

 

Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih 
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ŠOLSKI  SKLAD 

 

Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih 

sredstev. S tem se zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše in kakovostnejše znanje. 

Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. 

 V letu 2018 so se sredstva ŠS porabila za: 

▪ sofinanciranje dijakov na tekmovanjih,  
▪ uporabo športne dvorane za športni dan, 
▪ potrošni material (fotografije za dijake, slovenski zajtrk), 
▪ vodenje pevskega zbora Ekonomske šole Celje, 
▪ poučevanje angleškega jezika z naravno govorko. 

Plan porabe sredstev ŠS za leto 2019: 

▪ sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah, 
▪ uporaba športne dvorane za treninge in tekmovanja, 
▪ mesečne prireditve za dijake ob 150-letnici izobraževanja za potrebe trgovine, 
▪ koncert za dijake ob 150-letnici šole, 
▪ ostali potrošni material, 
▪ pomoč socialno ogroženim dijakom. 

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

Člani UO ŠS so: Spomenka Kovačević – predstavnica staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Marko 

Kubale in Marija Sodin – predstavniki zaposlenih,  Tilen Lešer – predstavnik dijakov. 

Marija Sodin 
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ŠOLSKA PREHRANA 

 

V šolskem letu 2018/2019 je za prehrano na Ekonomski šoli Celje poskrbela Srednja šola za 
gostinstvo in turizem Celje, Dijaški in študentski dom Celje.  

Šolska malica je subvencionirana, uvedene so tri kategorije subvencioniranja šolske malice, in 
sicer 100 %, 70 % in 40 %. Na osnovi tega imajo dijaki malico brezplačno ali doplačajo 
sorazmerni delež do celotnega zneska za posamezni obrok. Dijaki se naročajo in prevzemajo 
obroke s pomočjo elektronskega čitalca. Na malico se je potrebno naročiti vsak dan za naslednji 

dan. Na voljo so trije različni meniji: topli 
mesni, topli brezmesni in sendvič. Vsem 
dijakom je v času malice na voljo sadje. 
Poleg malice je možno v šolski jedilnici 
kupiti tudi druge prehranske izdelke.  

Glavni odmor je razdeljen v dve skupini, 
dijaki prvega in drugega letnika imajo 
malico v prvem terminu, dijaki višjih 
letnikov ter dijaki prvega in drugega letnika 
programa ekonomska gimnazija pa v 
drugem terminu. 

Dijaki jedilnico redno in radi obiskujejo, s 
prehrano so zadovoljni; le-ta je ustrezna in 
prilagojena zahtevam in potrebam dijakov. 

 

 

Marjetka Šelih 
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SPLOŠNA MATURA 

 
V šolskem letu 2017/2018 je bilo za opravljanje celotne splošne mature s predprijavo prijavljenih 
65 kandidatov (28 iz programa ekonomska gimnazija, 32 iz programa maturitetni tečaj in 5 
kandidatov programa 21-letniki) in 72 kandidatov za opravljanje 5. predmeta.  

Izbirni premeti, ki so jih kandidati izbrali, so: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, 
psihologija, biologija, kemija, nemščina, fizika in literarna teorija. 

Biologijo, kemijo, fiziko in likovno teorijo so opravljali na GCC. 

Z rezultati mature so bili dijaki seznanjeni v sredo, 11. 7. 2018. 

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2018 

Prijavljenih kandidatov s statusom dijaka za opravljanje cele mature je bilo 40. 

 

PREDMET 
OSNOVNA 

RAVEN 
VIŠJA 

RAVEN 
SKUPAJ 

SLOVENŠČINA   40 

MATEMATIKA 39 1 40 

ANGLEŠČINA 36 4 40 

NEMŠČINA 1  1 

EKONOMIJA   21 

ZGODOVINA   14 

GEOGRAFIJA   19 

SOCIOLOGIJA   12 

PSIHOLOGIJA   15 

KEMIJA   3 

BIOLOGIJA   2 

FIZIKA   1 

LIKOVNA TEORIJA   2 
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Kandidati na splošni maturi:  

▪ 28 dijakov ekonomske gimnazije, 

▪ 12 dijakov maturitetnega tečaja, 

▪  73 kandidatov poklicne mature, ki so opravljali dodaten izpit na splošni maturi, 

▪  3  občani, 

▪ 14 kandidatov, ki so imeli popravne izpite. 

 

Kandidati s poklicno maturo, ki so opravljali dodatni predmet pri splošni maturi, so prihajali iz 

naslednjih šol: 

▪ Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, 

▪ Srednja zdravstvena šola Celje, 

▪ Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje in 

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

REZULTATI MATURE 2018 – EKONOMSKA GIMNAZIJA   (spomladanski in jesenski rok) 

 

 

Maturo opravljalo: 28 dijakov 

Maturo opravilo: 23 dijakov ali 82 % 

 

REZULTATI MATURE 2018 – MATURITETNI TEČAJ (spomladanski in jesenski rok) 

 

RAZRED 
ŠTEVILO 

DIJAKOV V 
RAZREDU 

MATURO 
OPRAVLJALO 

MATURO 
OPRAVILI 

MATURE NISO 
OPRAVILI 

MT 29 12 12 0 

RAZRED 
ŠTEVILO 

DIJAKOV V 
RAZREDU 

MATURO 
OPRAVLJALO 

MATURO 
OPRAVILI 

MATURE NISO 
OPRAVILI 

4. f 28 28 23 5 
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Govor ravnateljice na podelitvi spričeval splošne mature 

 

Maturo opravljalo: 12 dijakov 

Maturo opravilo: 12 dijakov ali 100 % 

Splošno maturo so opravljali tudi trije kandidati, ki so se prijavili kot občani in kot 21-letniki.  

Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 14 kandidatov. Uspešni so bili štirje ali  

28,6 %.  

V okviru splošne mature je 73 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo 

dodatni maturitetni izpit. Uspešnih je bilo 42 kandidatov ali 57,5 %. 
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Prisrčen objem razredničarke 

Uspešni na maturi 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjana Gajšek  
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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 tehničnega 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 predmet splošne mature (t. i. peti predmet). 

Tudi v šolskem letu 2017/2018 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih: spomladan- 
skem, jesenskem in zimskem. V okviru priprav na poklicno maturo so dijaki pisali neobvezni 
predpreizkus pri predmetu slovenščina. 

Poklicna matura je v celoti potekala brez zapletov v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.  

Na poklicni maturi je bilo šest zlatih maturantov, med njimi štirje diamantni, kar pomeni, da so 
dosegli maksimalno število točk, to je 23. Dva maturanta pa sta dosegla 22 točk. 

Zlata maturanta z 22 točkami sta bila Jaka Vodovnik iz 4. a-razreda in Larisa Višnjar iz  4. b-
razreda. 

Diamantni maturanti, ki so dosegli 23 točk, so Nik Gorišek iz 4. a-razreda, Ula Matek  in Anja 
Žibret,  4. b, in Žiga Vipotnik  iz 4. c-razreda. 
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Zlata in diamantni dijaki na poklicni maturi z gospo ravnateljico 

Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi: 

IZPITNI ROKI 2018 SPOMLADANSKI JESENSKI ZIMSKI 
SKUPAJ 

2018/19 

Št. dijakov na PM 78 18 0 96 

Št. uspešnih dijakov 68 10 0 78 

Delež uspešnih dijakov 87 % 56 % 0 % 81 % 

Št. občanov na PM 9 6 9 24 

Št. uspešnih občanov 3 5 5 13 

Delež uspešnih 
občanov 

33 % 83 % 56 % 54 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilijana Povalej  
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ZAKLJUČNI IZPIT 

 

Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec. 
V šolskem letu 2017/2018 je zaključni izpit opravljala tudi zadnja generacija rednih dijakov 
programa administrator. 

Dijaki na izpitu pokažejo svoje teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu 
izobraževanja in usposobljenost za poklic. Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot: pisnega in 
ustnega izpita iz slovenščine in izdelka oziroma storitve in zagovora. Pri programu trgovec je del 
ocene druge izpitne enote tudi praktični nastop v trgovini. Dijaki, ki so v zaključnem letniku pri 
slovenščini dosegli odlično oceno, so po 6. členu Pravilnika o Zaključnem izpitu oproščeni 
opravljanja tega izpita.  

V šolskem letu 2017/2018 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in sicer na 
spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Poleg rednih dijakov opravljajo zaključni izpit v 
vsakem roku tudi kandidati, ki so udeleženci izobraževanja odraslih. 

Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2017/2018: 

 

Razred Pristopilo Opravilo Uspeh v % 

3. č – TRG 15 15 100 % 

3. č – ADM 7 6 85,71 % 

Redni skupaj 22 21 95,45 % 

ODRASLI (TRG+ADM) 7 7 100 % 

Skupaj 29 28 96,55 % 
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Zaključni izpit  je z odliko opravila Tadeja Gologranc iz 3. č-razreda, program trgovec. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Maja Jerič 
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE  

 

V centrali učnih podjetij Slovenije sodelujemo: Stanka Hlede, pisarniška referentka, Irena Naraks, 
finančno področje, Manja Ferme Rajtmajer, mednarodno poslovanje, Srečko Robek, IT podpora, 
Mateja Kapitler, vodja. 

 

Sodelavci CUPS-a 

 

Za učna podjetja simuliramo realno  gospodarsko okolje (sodni register, davčni urad, banko, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gospodarsko zbornico, finančno upravo). Nudimo storitve 
spletnega trženja, Europen – elektronskega bančništva, za olajšanje dela v učnem podjetju pa 
spletni program »CUPS manager«. Mesečno izdajamo CUPS-novičke, na naši facebook strani pa 
objavljamo aktualne dogodke in fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po Sloveniji.  

Oktobra smo v Thermani Laško za učitelje organizirali dvodnevni seminar o aktualnih temah: 
predstavitev SPOT-a, motivacija za večjo ustvarjalnost na delovnem mestu, kako nastopiti na 
sejmu in trženje v Thermani Laško. Za zaključek smo se sprehodili po energetskih točkah v parku. 

6. 3. 2019 smo organizirali 13. Mednarodni sejem učnih podjetij in 7. državno tekmovanje učnih 
podjetij. Na letošnjem sejmu je razstavljalo 52 učnih podjetij, in sicer 30 iz Slovenije in 22 iz tujine 
(Hrvaške, Avstrije, Črne Gore, Srbije in Bolgarije). Tokrat so bili absolutni zmagovalci učno 
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podjetje RTI Vesna s Srednje šole in gimnazije Maribor. Naše učno podjetje 365 drinks se je 
uvrstilo na tretje mesto v kategoriji izvirnost poslovne ideje. 

Prireditev so poleg profesionalnih varnostnikov varovali naši bodoči tehniki varovanja iz 3. c, 2. c 
in 1. c-razreda: Blaž Brecl, Tomaž Rizmal, Žiga Podkrajšek, Anže Vračun, David Čadej in Enej 
Vovk Šurgaj. 

Za garderobo, informacije, sejemski radio, poslovna srečanja in sprejem oglasov so skrbeli: 
Adrijan Hrušovar, Eva Mastnak, Tiana Stojnić, Andrej Zabav, Katja Kuder, Diana Šajić, Domen 
Kovač, Gregor Lončar, vsi iz 3. a, Nancy Lesjak, Anja Kotnik, Lara Vrečko-Kotnik, Lara Homšak 
Godler, Boris Savković, Nea Klanšek, vsi iz 2. b, Larisa Bernard, Anile Cocaj, Gal Guček, vsi iz 1. 
a, Ema Zupanc Rom iz 1. c in Natja Kapitler iz 3. e.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sodelujoči na sejmu 
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Glasbeni obraz ENEJ VOVK ŠULGAJ 

Glasbeni obraz ANABEL 

 

Prireditev sta povezovala Krištof Senčič iz 2. e-razreda in Anja Drešček iz 3. e-razreda ter Lidija 
Plevčak, bivša dijakinja in sedanja zaposlena na EŠC. V kulturnem programu, ki sta ga pripravili 
profesorici Branka Vidmar Primožič in Lidija Rebeušek, so sodelovali Ana Teržan Anabel, Enej 
Vovk Šulgaj ter gostja iz SEPŠ Koper, Lara Kadiz.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

14. maja smo na Ekonomijadi v Celju najbolj aktivnemu učnemu podjetju podelili nagrado CUPS. 

 Mateja Kapitler 
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ 

 

V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 6 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, PT in 
ekonomski tehnik – PTI. V programu ekonomski tehnik in PT so podjetja delovala vso šolsko leto, 
v programu PTI pa le v 2. ocenjevalnem obdobju. Delo podjetij so vodili in usmerjali 4 mentorji. 

 

RAZRED 
IME UČNEGA 

PODJETJA 
DEJAVNOST MENTOR 

3. a 
UP 365 drinks,  

d. o. o. 

prodaja zdravilnih napitkov in 

sladic 

Manja FERME 

RAJTMAJER 

3. a 
UP Okusi,  

d. o. o. 
prodaja domače prehrane Suzana SUHOLEŽNIK 

3. c 

UP Lepotni studio 

Glam&Glamour,  

d. o. o. 

prodaja kozmetičnih izdelkov Suzana SUHOLEŽNIK 

PT 
UP Galerija lepote, 

d. o. o. 
prodaja kozmetičnih izdelkov Suzana SUHOLEŽNIK 

1. a PTI 

UP Cvetličarna 

Vrtnica, 

d. o. o. 

izdelava in prodaja cvetnih in 

svečnih aranžmajev 
mag. Miroslav PRINČIČ 

1. a PTI 
UP GLOSS,  

d. o. o 

trgovina s kozmetiko, urami 

in nakitom 
Milan ŠUŠTERŠIČ 

 

 

V mesecu februarju smo organizirali šolski sejem učnih podjetij, ki je bil hkrati tudi šolsko 
tekmovanje in izbira naših predstavnikov za Mednarodni sejem UP in državno tekmovanje. 
Predstavila so se štiri podjetja, zmagalo pa je podjetje 365 drinks, d. o. o., drugo mesto je zasedlo 
Okusi, d. o. o., tretje pa je bilo podjetje Glam&Dlamour. Na sejmu in državnem tekmovanju sta 
nas zastopali prvouvrščeni podjetji. 
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Ekipa UP 365 drinks na sejmu Altermed 

UP Okusi na letošnjem 13. Mednarodnem sejmu UP v 

Golovcu 

Osrednji dogodek je bil 13. Mednarodni sejem učnih podjetij in državno tekmovanje UP v dvorani 
Golovec, ki je bil 6. marca 2019. Naša predstavnika sta bila zelo uspešna. UP 355 drinks, d. o. o. 
je osvojilo 3. mesto na državnem tekmovanju v kategoriji Izvirnost poslovne ideje in skupno 5. 
mesto na mednarodnem tekmovanju 13. Mednarodnega sejma učnih podjetij. Na prireditvi so 
sodelovali tudi mnogi drugi dijaki kot sejemsko osebje. 

Podjetje 365 drinks, d. o. o. se je udeležilo tudi sejma zdrave prehrane Altermed od 15. do 17. 
marca v Celju (Več o tem si preberite v prispevku EKOŠOLA). 

Kot običajno so učna podjetja predstavila svojo dejavnost tudi obiskovalcem na informativnem 
dnevu v mesecu februarju. 

  

 

 

 

 

 

 

Milan Šušteršič in Suzana Suholežnik   
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Dva dneva intenzivnega druženja erazmovcev 2018 (Braga, 

Plymouth, Exeter, Sevilla) Konzorcija ekonomskih šol na 

jesenskih pripravah v Murski Soboti. 

PROJEKTI 

 

 

PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI 

 

Z odkrivanjem Evropske unije smo v tem šolskem letu nadaljevali že 16. leto, hkrati smo obeležili 
6. leto delovanja Konzorcija ekonomskih šol. Povezanost in sodelovanje šestih partnerskih šol 
smo nadgradili z lastnim logotipom, na podlagi katerega širimo svojo prepoznavnost. 

Novost pri organizaciji mobilnosti smo letos uvedli pri pripravah, saj smo organizirali vikend 
priprave v dveh sklopih: 
septembra 2018 za jesenske 
odhode (80 dijakov) in januarja 
2019 za zimsko-spomladanske 
skupine (71 dijakov). Erazmovce 
smo gostili v Murski Soboti, kjer 
smo vikend izkoristili za prenos 
vseh potrebnih informacij o 
mobilnosti ter za druženje in 
medsebojno spoznavanje. Na 
takšen način smo dosegli, da je 
bil začetek mobilnosti precej lažji 
in bolj sproščen, kar je pozitivno 
vplivalo na dijake.  

V okviru pripravljalnih aktivnosti 
smo letos kot prva mobilnostno 
naravnana srednja šola začeli 
uporabljati portal eTwinning.  
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Murska Sobota je gostila tudi januarske priprave erazmovcev 2019  

(Braga, Tenerife, Krakov, Malta, Dublin).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mobilnost smo v letošnjem šolskem letu poslali 151 dijakov iz 7 različnih izobraževalnih 
programov: ekonomski tehnik (SSI in PTI), trgovec, ekonomska gimnazija, predšolska vzgoja, 
logistični tehnik, medijski tehnik in gastronomsko-turistični tehnik. V tujini jim je vso potrebno 
podporo nudilo 36 spremljevalnih učiteljev. 
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Naša šola je v letošnjem šolskem letu na praktično usposabljanje v tujino poslala pet skupin 

dijakov, skupaj 39, iz: 

▪ 3. a, EG – 13 (Tjaša Vindiš – Braga, Portugalska; Adrijan Hrušovar, Gregor Lončar, Eva 

Mastnak, Katja Kuder, Petra Zelič, Vanja Melanšek, Diana Šajić, Jasmin Motoh, Katarina 

Jagodič, Maruša Štancer, Rok Mazej in Simon Obrovnik – Dublin, Irska),  

▪ 3. č, TRG – 1 (Ines Videmšek – Plymouth, Združeno kraljestvo), 

▪ 3. e, EG – 6 (Anja Drešček, Natja Kapitler, Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski, Luka Gornik, 

Jakob Dacar – Plymouth, Združeno kraljestvo),  

▪ 1. a PTI, ET – 4 (Trimlon Muja – Braga, Portugalska; Andreja Berglez, Nataša Kliček in 

Tadeja Gologranc – Sevilla, Španija), 

▪ 4. a, ET – 10 (Karin Majger, Matej Kincel, Nuša Vahter – Plymouth, Združeno kraljestvo; 

Lea Lapornik – Exeter, Združeno kraljestvo; Urška Skerbiš, Iris Jelenc, Maj Medvešek, Tim 

Sečko, Tjaša Hrustelj, Elmedina Berisha – Sevilla, Španija), 

▪ 4. c, ET – 2 (Nina Lesjak in Rožle Oštir – Plymouth, Združeno kraljestvo), 

▪ 2. a PTI, ET – 3 (Riza Bedžeti, Tobias Druškovič in Iris Jazbinšek – Exeter, Združeno 

kraljestvo) 

ter dijake partnerskih šol: 

▪ Ekonomska šola Murska Sobota (EŠMS): 24 dijakov, 

▪ Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (SEŠGMB): 20 dijakov, 

▪ Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (SŠSGM): 13 dijakov, 

▪ Ekonomska šola Novo mesto (EŠNM): 29 dijakov, 

▪ Gimnazija Celje – Center (GCC): 26 dijakov. 
 

Že preverjenim destinacijam (Španija (Valencia, Sevilla in Tenerife), Portugalska (Braga), Irska 
(Dublin), Združeno kraljestvo (Plymouth in Exeter), Malta) smo tokrat dodali Krakov na Poljskem, 
ki se je kljub začetnim dvomom dijakov izkazal kot fantastična destinacija za naše erazmovce in 
jih je v skladu z našimi pričakovanji povsem prevzel.  

Odhodi v tujino so bili načrtovani okoli počitnic. Praviloma so dijaki v tujini preživeli tri tedne, le 
praktično usposabljanje pri partnerjih v Združenem kraljestvu (Exeter) je trajalo dva tedna. 

▪ 14. 10.–3. 11. 2019:  Braga, Portugalska (EŠC 2, GCC 6), 

  Plymouth, Združeno kraljestvo (EŠC 12) 
▪ 21. 10.–3. 11. 2018:  Exeter, Združeno kraljestvo (EŠC 4, EŠNM 5, SEŠGMB 10), 
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 Pripravljeni, da osvojijo Portugalsko.  

Tjaša in Trimlon sta potovala z erazmovci GCC. 
 Tjaša je občudovala vrtove Brage. 

▪ 28. 10.–17. 11. 2018:  Dublin, Irska (EŠMS 7), 

     Sevilla, Španija (EŠC 9, GCC 9), 
  Valencia, Španija (SŠSGM 8), 
  Malta (EŠNM 7), 

▪ 3. 2.–23. 2. 2019:  Braga, Portugalska (SŠSGM 8), 

  Tenerife, Španija (EŠNM 9, EŠMS 9), 
▪ 17. 2.–9. 3. 2019:  Krakov, Poljska (SEŠGMB 10, EŠMS 8), 

  Malta (EŠNM 8), 
▪ 14. 4.–4. 5. 2019:  Dublin, Irska (EŠC 12, GCC 11). 
 

Potek vseh tokov mobilnosti ste lahko tekom šolskega leta spremljali na Facebook strani Konzorcij 
ekonomskih šol, slikovno bogat povzetek svoje izkušnje pa je posamezna skupina objavila na 
projektni šolski spletni strani (Erasmus+ blog – Praksa v tujini).  

Naši erazmovci so v svojo evropsko izkušnjo vložili kar precej dela, pridobili pa zanimive nove 
izkušnje in znanja ter obilo novih poznanstev in prijateljev. 

Erasmus+ ni mus, pomaga pa!   
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Portugalska prestolnica Lizbona je navdušila. 

 Trimlon med odkrivanjem Porta. 

Erazmovci so  

uživali v 

raziskovanju 

Plymoutha. 
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Matej in Rožle sta se na svoj način 

poslovila od Plymoutha. 

Podelitev certifikatov pri naših partnerjih v Plymouthu. 

Predajanje 

sončnim 

žarkom po 

čudovitem 

izletniškem 

dnevu na Mt 

Edgecumbe. 

Veselje po uspešnem timskem podvigu so delili z 

mentorjem Russellom. 
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Čakajoč na svojega jeklenega ptička 

Iris, Lea, Riza in Tobias v pričakovanju  

novih znanj v Exetru 

 Poslovnim idejam ni konca 
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Z erazmovci EŠNM in 

SEŠGMB ter mentorjema 

Ivanom in Jordanom na 

podelitvi certifikatov 

 Potniki za Sevillo  Pogumno v raziskovanje mesta s profesorico 

Manjo Ferme Rajtmajer 
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O churrosih s čokolado Andreja in Tadeja še 

danes sanjata. 
Obisk Cordobe 

Pozdrav iz Seville 
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Vseh 12 

'Ircev' v 

grajskem 

parku v 

Kilkennyju 

  Vreme ni ovira za obisk Moherskih klifov. 

Rojstnodnevno 

presenečenje za 

razredničarko 

kar na ulicah 

Dublina 

  Tam, kjer dogaja, smo tudi mi. Tokrat v Dublinu. 
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Podelitev Europassov –  

jesenski EŠC erazmovci 2018 

Podelitev Europassov – 

spomladanski EŠC erazmovci 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Mateja Obrez Verbič  
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Njegova ekselenca Myles Patrick Geiran, irski 

veleposlanik v Sloveniji, na obisku na naši šoli 

 

 

OBISK IRSKEGA VELEPOSLANIKA 

 

Letošnji projekt mobilnosti Erasmus+ smo zaključili z obiskom irskega veleposlanika, njegove 
ekselence Mylesa Patricka Geirana, ki se je prijazno odzval našemu vabilu na srečanje z 
erazmovci. Slednji so z njim delili svoje izkušnje z mobilnosti v Dublinu, ugotavljali podobnosti in 
razlike med obema narodoma ter se dotaknili številnih za mlade pomembnih tem. Izvedeli smo 
tudi nekaj podrobnosti o delu veleposlanika ter o izkušnjah našega gosta, ki je odlično podkovan 
tudi na našem strokovnem področju – ekonomiji. Gospod veleposlanik se je izkazal kot zanimiv 
sogovornik in je obljubil, da se k nam še vrne. 

Erazmovci iz 3. a so za obisk tako pomembnega gosta zelo lepo okrasili učilnico, izkazali pa so se 
tudi pri pogostitvi slovenskih in irskih dobrot, ki so jih sami pripravili. Našega gosta je najbolj 
navdušila domača potica. Dijaki 2. b, ki 
gredo na mobilnost v naslednjem šolskem 
letu, so se še posebej izkazali z odlično 
pripravo na srečanje, saj so za gosta 
pripravili raznolika in zanimiva vprašanja in 
tako nakazali, da se počasi oblikujejo v 
prave erazmovce. 

Pri izvedbi obiska so sodelovali še dijaki 2. c, 
ki so s svojim strokovnim znanjem poskrbeli 
za varnost našega gosta in vseh 
udeležencev dogodka ter nekaj dijakinj 1. 
letnika, ki so aktivne v sklopu projekta Šola 
ambasadorka Evropskega parlamenta. 

 
 

Mateja Obrez Verbič  
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PROJEKT MUNERA 3 

 

Operacija Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 
2018–2022 

Projekt MUNERA 3 je na javni razpis Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja 2018–2022 prijavil Šolski center Nova Gorica. Cilj projekta je vključiti 17.640 
zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s 
potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – 
za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni 
družbi. 

Namen projekta MUNERA 3 je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu 
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v 
sodobni družbi. Cilj projekta pa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 
usposobljenostjo in potrebami trga dela. V okviru projekta MUNERA 3 bodo namreč vsem 
zaposlenim v vseh starostnih skupinah pod enakimi pogoji ponujeni kakovostni formalni 
izobraževalni programi ter kakovostni neformalni programi usposabljanj in priložnostne oblike 
učenja, v skladu s potrebami in razvojem trga dela ter industrijo 4.0, potrebami in interesi 
posameznika ter potrebami, nastalimi zaradi razvoja družbe. 

V obdobju od 2018 do 2022 se na 86 šolah po Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali 
prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih. Med 
njimi je kot partnerska šola tudi Ekonomska šola Celje. Šola je v okviru projekta Munera 3 
ponudila zaposlenim več možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja 
in usposabljanja, zato da bi izboljšali njihove kompetence, ki jih zahteva trg dela, zato da bi jim 
omogočili več možnosti za zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebnega razvoja in 
delovanja v sodobni družbi. Programe smo  izvajali v letu 2018 / 2019 na  področju storitev. V 
programe usposabljanja smo do sedaj vključili preko 90 zaposlenih.  

V oktobru 2018 se je v brezplačni izredni študij na Višjo strokovno šolo  vpisalo 21 študentov v  
študijski program ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje. Predavanja in izpiti 
potekajo po načrtovanem programu. 

Jasmina  Bornšek 
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RASTEM S KNJIGO 

 

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, s katerim se poskuša tudi 
srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 
obiskovanju splošnih knjižnic. 

Tudi v tem šolskem letu so dijaki prvega letnika vseh programov v mesecu septembru v okviru 
tega projekta obiskali Osrednjo knjižnico Celje, kjer so se spoznali z njeno ureditvijo ter 
poslanstvom. Ob obisku so prejeli izbrano knjigo slovenskega avtorja, Noben glas, avtorice 
Suzane Tratnik. Osrednji lik knjige je mlado dekle, nekje med otroštvom in najstništvom, ki 
dogajanje v svetu okrog sebe spremlja z mešanico ne-več-otroške in ne-več-odrasle perspektive.  

Učitelji slovenščine izbrano knjigo vsako leto vključijo v pouk oziroma jo obravnavajo kot obvezno 
domače branje ter tako dijakom približajo sodobno slovensko leposlovje. 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Vodušek 
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EKOŠOLA 

 

Že osmo leto, odkar smo se pridružili veliki družini ekošol v Sloveniji, se na 
naši šoli trudimo, da z vrsto aktivnosti našim dijakom približujemo različne 
okoljske vsebine in način obnašanja ter jih spodbujamo k pravilni in zdravi 
prehrani, k pomenu gibanja in ohranjanja čistega okolja. S tem krepimo zavest o pomenu 
sodelovanja pri varovanju okolja, zdravega življenja in trajnostnega razvoja. V letošnjem šolskem 
letu smo nadaljevali z nalogami in projekti, ki jih razpisuje nacionalna koordinacija slovenske 
Ekošole in izvedli pet projektov: 

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE  

Ekonomska šola Celje je vključena v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem 
sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po svetu. 
Ta projekt v Sloveniji izvajata Ekošola in Delo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede 
Univerze v Ljubljani.  

V letošnjem šolskem letu 2018/19 sta pri projektu sodelovali dijakinji Zala Hudoklin in Lana 
Jošovc, obe iz 1. e-razreda. Pisali sta o gozdu, o trajnostni mobilnosti in o biotski raznovrstnosti. 

Dijakinji sta delovali pod mentorstvom Maje Jerič. 

VEM, ZATO ODGOVORNO JEM  

Letošnja glavna nit projekta so bile testenine, podpornik projekta pa Pekarne Pečjak.  

Pod mentorstvom Tatjane Trupej so dijaki 2. č-razreda Regina Korez, Tija Čemažar, Nina 
Vogrinec in Tomo Nikolič naredili raziskavo o tem, kateri aditivi se nahajajo v testeninah na 
slovenskih policah in katere vrste, oblike in okuse testenin poznamo. V kategoriji srednjih šol za 
šolsko leto 2018/19 so zmagali. 

V okviru projekta smo sodelovali tudi v natečaju za upodobitev maskote projekta – Pečjakovega 
Navihanca in Navihanke. Svoj predlog maskote je pod mentorstvom Dore Glavnik izdelal dijak 
Simon Obrovnik, iz 3. a-razreda. 
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Prejemniki priznanj Jakob Gaber Gril, 

Claudia Rutar in Gregor Lončar z 

mentorico Tatjano Trupej 

Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz za SŠ 

EKOKVIZ  

Z željo, da spodbudimo dijake za k še večjemu zanimanju za okolje in okoljsko problematiko smo 
tudi letos organizirali tekmovanje v ekoznanju, v katerem so se dijaki podrobneje seznanili s 
podnebnimi spremembami in energijo prihodnosti. Tekmovanje je potekalo na šolskem in 
državnem nivoju v treh kategorijah. 14. 12. 2018 se je šolskega tekmovanja udeležilo kar 96 
dijakov in dijakinj, osem najboljših izmed njih pa državnega tekmovanja 13. 2. 2019 na Škofijski 
klasični gimnaziji v Ljubljani, in sicer 

▪ v kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja: Ajdin Isaković, 2. č, in Julijana Omerovic, 
1. d; 

▪ v kategoriji srednje strokovnega izobraževanja: Gregor Lončar, 3. a, Klemen Klemenčič, 
2. b, in Patricia Fišer, 2. c; 

▪ v kategoriji strokovnih in splošnih gimnazij: Jakob Gaber Gril, 1. e, ter Claudia Rutar  in 
Tamara Pinter, obe iz 2. e-razreda; 

Jakob Gaber Gril in Claudia Rutar sta za svoje znanje prejela srebrni priznanji, Gregor Lončar pa 
bronasto priznanje. 

Dijaki so se pripravljali pod mentorstvom Tatjane Trupej. 
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 Predstavitev podjetja 365 drinks, d. o. o. 

SEJEM ALTERMED 

Na Ekonomski šoli Celje dijake ozaveščamo o zdravi prehrani preko dela v učnih podjetjih. Ker je 
zdravje povezano z zdravim načinom življenja, med katerega sodijo tudi napitki in sladice, so se 
dijaki 3. letnika programa ekonomski tehnik odločili, da ustanovijo podjetje, ki ponuja zdrave 
napitke in sladice. Ponujeni izdelki naj bodo brez konzervansov, brez belega sladkorja, sveže in 
biološko pridelani ter enostavno pripravljeni. Namen je bil združiti podjetništvo in skrb za zdravje 
ter ozaveščati ljudi s promocijo svojih delavnic in izdelkov. 

15. 3. 2019 je v Celju potekal mednarodni sejem Altermed. Ekonomsko šolo Celje so na sejmu 
prestavljali štirje dijaki 3. a-razreda, in sicer Petra Zelič, Jasmin Motoh, Tjaša Vidiš in Andrej 
Zabav. 

Naslov predstavitve je bil Zdrave sladice in napitki; potekala je v okviru programa Ekošola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Na sejmu je bila tudi strokovna komisija Ekošole, ki je ocenjevala izvirnost, prepričljivost, 
samozavest in potencial  za nadaljnji razvoj ideje.   
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Ponudba podjetja 365 drinks, d. o. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učno podjetje 365 drinks, d. o. o. je komisijo navdušilo s svojo izvrstno izpeljano in poslovno 
dodelano idejo ter samim sejemskim nastopom. Prejeli so vse možne točke, šola pa zlato 
priznanje.  

Celoten projekt ustanovitve podjetja je pri dijakih izhajal iz pozitivnega odnosa do zdravja in s tem 
zdravega načina življenja. Ponosni so na svoje izdelke, saj so ob tem pridobili še ogromno znanja 
glede zdrave prehrane in se naučili poslušanja, spoštljivega odnosa, medsebojne pomoči, 
odgovornosti, strpnosti, komunikacije ter argumentiranja. 
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PODNEBNE SPREMEMBE: DOGODEK OB DNEVU ZEMLJE  

Vpliva sedanjih netrajnostnih proizvodnih modelov in potratnega načina življenja ne moremo več 
ignorirati. Nujno potrebujemo novo pogodbo z naravo. Smo prva generacija, ki ve, da uničuje naš 
planet, in zadnja, ki lahko kaj naredi v zvezi s tem. Prav je, da se o tej pereči problematiki 
seznanimo, se o njej pogovarjamo in iščemo konkretne rešitve, zato smo si mentorice projekta 
zadale cilj, da bomo dijake in delavce šole ozavestile, da moramo vsi bolj  skrbno ravnati z 
naravnimi viri ter zmanjšati odtis, ki ga puščamo na planetu. Naše delo je bilo osredotočeno na 
konkretno ukrepanje v zvezi s podnebnimi spremembami in o potrebi drugačnega ravnanja z 
našim planetom.  

23. 4. 2019 smo organizirale predavanja in delavnice na temo podnebnih sprememb, solidarnosti 
in revščine. Izvedle smo jih profesorice šole in predavatelji Umanotere. Dijaki so prisluhnili 
predavanjem o podnebnih spremembah, pretirani potrošnji in posledično onesnaževanju vode, 
prsti in zraka, o gojenju industrijskega bombaža, o organskem bombažu, pravični trgovini ter o 
potrebi po drugačnem načinu življenja in ravnanja z okoljem. Pri tem so vsi dijaki aktivno 
sodelovali. Nato so reševali kviz kahoot, s čimer so preverili, koliko so si od predavanj zapomnili. 
Na spletni strani YouTube so si ogledali tudi zadnje predavanje Cena antropocena klimatologinje 
dr. Lučke Kajfež Bogataj. Sledilo je ustvarjalno delo. Vsi smo na listič napisali kakšno misel, 
zaobljubo, haiku ali risbo v zvezi s podnebnimi spremembami ali o počutju in razmišljanju ob 
samem dogodku in se na listič tudi podpisali. Te listke smo nato prilepili na plakat, plakate pa 
razstavili v avli šole. Dejavnosti smo zaključili s šolskim radiom. V sklopu projekta smo načrtovali 
tudi »tek podnebne solidarnosti«, vendar smo ga zaradi slabega vremena izvedli šele dva dni 
kasneje, to je v četrtek. S tekom po mestnem parku so tako naši dijaki pomagali graditi krog 
solidarnosti okoli našega dragocenega planeta. 

Sodelovali so nezaključni letniki pod mentorstvom profesoric Alenke Pavlin, TatjaneTrupej, Marije 
Vodušek in Marjane Gajšek. 
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Podnebne spremembe: 2. b-razred z 

razredničarko Alenko Pavlin 

Tek za podnebno solidarnost z 

mentoricama Matejo Volk in Nado Jeraša 

 

 

 

 

Poleg navedenih dejavnosti pa smo izvedli še druge aktivnosti, ki so namenjene ekološkemu 
ozaveščanju: 

▪ skrb za urejeno šolsko okolje, 
▪ zbiralne akcije (elektronski odpadki, baterije, papir, tonerji in kartuše, plastični pokrovčki), 
▪ obveščanje o projektih v programu Ekošola med dijaki in zaposlenimi v ustanovi in 
▪ izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje. 

 

In še zaključna misel: Aktivnosti programa Ekošola niso namenjene temu, da bi nekaj morali. Gre 
za to, da tako želimo. 

. 

Alenka Pavlin in Tatjana Trupej 
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA 

 

Na šoli preko projekta Zdrava šola načrtno in usmerjeno promoviramo zdravje tako, da z različnimi 
dejavnostmi krepimo telesno, duševno in socialno zdravje dijakov, učiteljev in tudi staršev. 
Ponosni smo, da smo svoje večletne aktivnosti predstavili na Nacionalnem srečanju ob 25. 
obletnici Slovenske mreže zdravih šol v Zrečah in prejeli priznanje za desetletno uspešno 
sodelovanje v tem projektu. V tem šolskem letu je bila rdeča nit aktivnosti šol, vključenih v to 
mrežo, duševno zdravje, prehrana in gibanje, kar smo upoštevali pri načrtovanju dogajanja na 
šoli.  

Preko delavnic smo ozaveščali o zdravi prehrani, obeležili smo Slovenski tradicionalni zajtrk, tako 
da smo prilagodili jedilnik šolske malice, v katerem smo za topla menija ponudili tradicionalno 
slovensko jed, hladna malica pa je vključevala med, mleko in maslo.  

V mesecu aprilu  smo izpeljali vrsto dogodkov, ki smo jih poimenovali Za zdravje 150 minut več. 
Tako smo sestavili seznam gibalnih vaj prilagojenih za aktivnost v razredu. S pomočjo  učiteljev 
športne vzgoje smo se naučili njihove pravilne izvedbe. Na svetovni dan zdravja smo s pomočjo 
oddaje šolskega radia pridno telovadili in se spomnili pravilnega sedenja. V sodelovanju s Srednjo 
zdravstveno šolo Celje smo organizirali merjenje krvnega tlaka in količine sladkorja v krvi. Učno 
podjetje 365 drinks, d. o. o. iz 3. a je za dijake 2. a in 2. b pripravilo predstavitev svojega podjetja, 
ki se ukvarja z razvijanjem in trženjem kakovostnih in zdravih sladic ter napitkov.  Na delavnici so 
udeleženci dobili napotke o zdravem prehranjevanju, delovanju podjetja in se na koncu posladkali 
z zdravimi sladicami. 

Veliko dijakov in dijakinj se je udeležilo šolskega tekmovanja v odbojki in v namiznem tenisu ali pa 
športnih tekmovanj med srednjimi šolami in tako poskrbelo za boljše lastno zdravje in tudi vzdušje 
na šoli.  Med šolskim letom, zlasti v decembrskem času,  smo se trudili graditi dobre medsebojne 
odnose, ki pozitivno vplivajo na posameznikovo samopodobo in njegovo duševno zdravje. 
Ponovno smo veliko časa namenili spoznavanju sebe in drugih, se učili sprejemati drugačnosti in 
se veliko družili tudi zunaj šole. Osnovnošolcem in njihovim staršem smo skušali podrobno 
predstaviti našo šolo z namenom, da bo zanje prehod v novo okolje čim manj stresen. 

V naslednjem šolskem letu bo naša skrb ponovno usmerjena v promocijo zdravja s poudarkom na 
posledicah zasvojenosti z elektronskimi napravami, pomenu telesne aktivnosti in pravilnega 
sedenja, zdrave prehrane in spanja. 

 



 

82 
 

Priznanje za desetletno sodelovanje 
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Merjenje krvnega sladkorja 

Telovadba v razredu 

Ozaveščanje sovrstnikov o zdravi prehrani 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simona Žlof  
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EVROPSKA VAS 2019 – ROMUNIJA 

 

Letošnji projekt Evropska vas smo 8. 5. 2019 ob lepem vremenu in odličnem vzdušju zaključili na 
Glavnem trgu v Celju. Na sklepni prireditvi je sodelovalo 34 šolskih ustanov, ki so s stojnicami in 
na odru s pesmijo, plesom, glasbo in dobro voljo v Celje prinesli kanček Evrope. Naša šola si je za 
predstavitev tokrat izbrala državo Romunijo. Na glavnem odru je ime šole zastopal Miha Plevčak, 
PT, s harmoniko in navdušil publiko. Zaigral je Romunsko narodno. 

Na stojnico sta prijazno vabili Patricija Fišer in Urška Hrastnik iz 2. c  – TV. Glavni animator Tilen 
Lešer, dijak 2. c – TV, pa je v vlogi Drakule mimoidočim domiselno predstavljal značilnosti države. 

Poseben prostor ob stojnici smo letos namenili kampanji "Tokrat grem volit", kjer sta dijakinji 2. a-
razreda, Ana Marija Vajde in Verona Bytyqi, obiskovalce nagovarjali k skorajšnjim volitvam v 
Evropski parlament.  

Pred otvoritvijo dogodka sta 
se pri naši stojnici ustavila in z 
nami izmenjala nekaj besed 
tudi minister za šolstvo dr. 
Jernej Pikalo in evropski 
poslanec Lojze Peterle.  

 

 

 

 

 

 

Mateja Volk 
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA  

 
V šolskem letu 2015/16  je šest  držav EU prvič izvajalo 
program ambasadorka Evropskega parlamenta. V šolskem 
letu 2016/2017 se je pridružila tudi Slovenija in z njo 
Ekonomska šola Celje. Program predstavlja ozaveščanje o 
EU.  

V projektu sodeluje  20 dijakov iz različnih oddelkov naše 
šole. V letošnjem šolskem letu smo bili zelo delovni, saj smo 
opravili vse zastavljene naloge. Obdelali smo vse razpisane 
module, sodelovali na tekmovanju Evrošola in na natečaju 
Evropa v šoli, sodelovali smo na celjski prireditvi Evropska 
vas in se udeležili uradnega zaključka junija v Ljubljani.  

V projektu so sodelovali: Manca Kolar, Patricija Fišer, Urška 
Hrastnik, Tilen Lešer, vsi iz 2. c, Julijana Omerovič iz 1. d, 
Nika Kolar iz 1. č, Pia Konovšek iz 1. c, Anja Kotnik, Lara 
Homškar, Nansy Lesjak, vse iz 2. b, Petra Zelič in Gregor 
Lončar iz 3. a, Nuša Vahter in Tjaša Hrustelj iz 4. a ter Nina 
Lesjak in Jasna Kovačič iz 4. c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Helena Mešnjak   
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Nuša Vahter in Tjaša Hrustelj 

PROJEKT DAJTE NAM MIR  

 

Dijakinje 4. a-razreda Nuša Vahter, Tjaša Hrustelj in Lea Lapornik so sodelovale v projektu, ki ga 
je pripravila Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin z naslovom Dajte nam mir oziroma 
podnaslovom Skupaj za mir, spoštovanje, varnost, dostojanstvo za vse in skrb za bližnjega.  

Pripravile so dobrodelno prireditev in sodelovale na zaključku prireditve. 

 

 

 

 

 

EUSTORY  

Zavod RS za šolstvo, Slovensko sociološko društvo, Zveza zgodovinskih društev Slovenije in 
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije so  v sodelovanju z Eustory razpisali raziskovalno temo 
Stoletje spreminjanja naših meja s poudarkom na Prekmurju. 

Prekmurje in spremembo meja sta raziskovali Anja Kotnik in Lara Homškar iz 2. b.  

 

NATEČAJ PODOBE PREKMURJA 

Natečaja Podobe Prekmurja, ki ga razpisuje  Zavod Republike Slovenije za šolstvo v sodelovanju 
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, sta se udeležili Anja Kotnik in Lara Homškar iz 
2. b.  

 

mag. Helena Mešnjak  
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Predavanje policista o varnosti v cestnem prometu 

DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST 

 
Na šoli že drugo leto poteka projekt varna mobilnost. Mentorja, profesorja Srečko Robek in Marko 
Kubale, dijake učiva, kako se varno gibati v prometu. V sklopu projekta potekajo delavnice na 
temo mobilnosti. Sodelujemo z različnimi institucijami, organiziramo kolesarske dneve, snemamo 
filme ter pripravljamo razstave in seminarske naloge. Skupaj iščemo načine, kako mlade seznaniti 
z varnostjo na cesti, da bi doživeli in preizkusili nove izzive, ki morda čakajo na vsakega od nas. 

Na šoli organiziramo srečanja s strokovnjaki, katerih cilj je spodbujanje dijakov k oblikovanju 
pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Pri tem širijo mnenja in postavljajo argumente o 
pomenu varnosti v cestnem prometu s poudarkom na alkoholu in uporabi mobilnih telefonov. 
Dijaki ozavestijo potrebne ukrepe za preprečevanje tovrstnih prometnih nesreč in aktivno poiščejo 
rešitve, ki sledijo viziji nič. 

Organizirali smo tudi enodnevni 
izlet v Velenje in Ljubljano, kjer 
so se dijaki seznanili z 
informacijami policista o varnosti 
v prometu ter se preizkusili s 
simulatorjem varne vožnje. Tudi 
to jim je bila zelo zanimiva in 
prvovrstna izkušnja. 

S prostovoljci z Rdečega križa ali 
reševalci smo praktično 
preizkusili naše teoretično znanje 
o nudenju prve pomoči. Vadili 
smo oživljanje na lutki, se 
seznanili s povijanjem ran, 
masažo srca in se naučili 
uporabljati defibrilator. Dijaki so 
bili zelo zadovoljni in prav vsi so 
se pri teh delavnicah naučili nekaj 
novega. 

Dijaki so izdelali tudi plakate na temo varne vožnje in pripravili razstave. Te si lahko ogledajo 
profesorji kot tudi ostali dijaki šole in s tem širijo večjo prepoznavnost varne mobilnosti. 
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Prva pomoč 

Predstavitev plakatov na temo varna vožnja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsi vemo, da dijaki želijo biti srečni in eden izmed dejavnikov sreče je zdravje. Pridobijo si ga 
lahko preko spodbujanja pozitivnega odnosa do gibanja, narave in upoštevanja prometne 
varnosti. Dijaki so na predavanjih pridobili ogromno strokovnega in življenjsko potrebnega znanja, 
ki so ga v praktičnem delu tudi samostojno realizirali. Pri tem so osvojili vse korake, od samih 
priprav do končne promocije. Naučili so se spoštljivega poslušanja, odgovornosti v cestnem 
prometu, argumentiranja, strpnosti na kolesu kot tudi na cesti in spoštljivosti do ljudi in narave. 
Večjo pozornost namenijo tudi gibanju, skrbijo za lastno zdravje in naš planet ter uživajo v 
timskem delu. 

Marko Kubale 
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Petra Zelič in Špela Savski  

TEKMOVANJA 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE 

 

Osrednja tema tekmovanja je bila Dediščina identitet(e), saj je (bilo) leto 2018 Evropsko leto 
kulturne dediščine (Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost).  

Leto 2018 pa je povezano tudi z velikim umetnikom Ivanom Cankarjem in 100. obletnico njegove 
smrti. Ob branju in interpretaciji besedil so dijaki spoznavali dediščino zapisane besede in (lastne) 
identitete. 

Vseslovensko šolsko tekmovanje iz slovenščine za 
Cankarjevo priznanje je potekalo 11. decembra 2018. 
Udeležilo se ga je 11 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni 
spis na temo besedil dveh avtorjev (Polona Glavan: 
Gverilci, Ivan Cankar: Podobe iz sanj, Martin Kačur, Knjiga 
za lahkomiselne ljudi, Tujci, Krpanova kobila). 

Bronasto priznanje so osvojile Klara Velenšek iz 1. e, 
Špela Savski iz 2. a (mentorica Irena Lasnik), Petra Zelič iz 
3. a in Glorija Novak iz 4. e (mentorica Helena Muha). 

23. januarja 2019 pa je na OŠ Zreče potekalo 
vseslovensko območno tekmovanje za Cankarjevo 
priznanje. Udeležile so se ga Klara Velenšek iz 1. e, Špela 
Savski iz 2. a (mentorica Irena Lasnik), Petra Zelič iz 3. a 
in Glorija Novak iz 4. e (mentorica Helena Muha). Špela 
Savski je dosegla šesto mesto v kategoriji 1. in 2. letnikov 
in osvojila srebrno priznanje, Petra Zelič pa je dosegla 
sedmo mesto v kategoriji 3. in 4. letnikov in PTI. 

 

Helena Muha  
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Utrinki s šolskega tekmovanja iz matematike  

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE 

 

»Pri učenju matematike so vaje prav tako potrebne kot pri učenju igranja na klavir.« 

             G. M. Smith  

21. marca smo izvedli šolsko tekmovanje iz matematike, t. i. Mednarodni matematični  kenguru, 
na katerem so sodelovali dijaki vseh smeri. Dijaki ekonomske gimnazije nastopajo v kategoriji A – 
matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, dijaki iz programa PTI, tehnik varovanja in 
ekonomski tehnik nastopajo v kategoriji B – tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih 
šol, dijaki iz programa trgovec pa v kategoriji C – tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v 
znanju matematike. Najbolje uvrščeni dijaki so prejeli bronasta priznanja, pri reševanju odbirnega 
dela pa je bila najbolj uspešna Nuša Vahter, dijakinja 4. a-razreda, za kar je bila nagrajena z 
uvrstitvijo na državno tekmovanje. 
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Nuša Vahter na državnem tekmovanju iz matematike 

Prejemniki bronastega priznanja šolskega tekmovanja so: Lana Jošovc, 1. e, Enej Litera, Kaja 
Fijavž Pirnat, Krištof Senčič, vsi iz 2. e, Domen Klep, 3. e, Sara Gorenjec in Ema Rom Zupanc, 1. 
c, Martin Deželak, 1. a, Žan Žak Žužek in Lara Vrečko Kotnik iz 2. b, Domen Medved, 2. a, 
Andreja Berglez, 1. a PTI, Gregor Lončar, 3. a, Nuša Vahter, 4. a, in Matej Štrukelj, 3. č. 

Vsem tekmovalcem iskrene čestitke. 

V soboto, 13. aprila 2019, je na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v Celju potekalo 
državno tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol v znanju matematike. Tekmovanja 
se je udeležila Nuša Vahter, dijakinja 4. a-razreda, in odlično zastopala našo šolo, saj je prejela 
srebrno priznanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudimo se, da je naše delo čim uspešnejše, kar pa nam lahko uspe z medsebojnim 

razumevanjem, pomočjo ter sodelovanjem dijakov. 

Marko Kubale 
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Udeleženci državnega tekmovanja Poliglot 3: 

Matej Kitak, Matic Pernovšek in Teja Krivec 

TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE 

 

12. februarja 2019 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine. Tekmovanja se je 
udeležilo 20 tekmovalcev. Zmagovalec tekmovanja Poliglot 3 za triletni program je bil Matej Kitak 
iz 1. č-razreda. Drugo mesto je zasedel Matic Pernovšek iz 1. d-razreda, tretja pa je bila njegova 
sošolka, Teja Krivec. Vsi trije so dosegli dovolj točk za prijavo na državno tekmovanje. 

Na šolskem tekmovanju Poliglot za tretji letnik ET 
in 2. letnik PTI sta si prvo mesto delila David 
Neuhold iz 3. c-razreda in Domen Kovač iz 3. a-
razreda. Drugi je bil Aljaž Turnšek iz 2. a PTI in 
tretja Katja Kuder iz 3. a-razreda. Dosegli so 
dovolj točk in se uvrstili na državno tekmovanje. 

Na državnem tekmovanju naši dijaki tokrat niso 
osvojili priznanj, vendar jim kljub temu čestitamo 
za solidne rezultate.  

Slovensko društvo učiteljev angleškega jezika 
IATEFL Slovenia vsako leto organizira 
tekmovanje iz znanja angleščine za dijake 3. 
letnika. Letos so se regijskega tekmovanja 4. 
februarja v Celju udeležili štirje dijaki iz 3. e-
razreda: Anja Drešček, Ela Cafuta, Jakob Dacar 
in Luka Gornik in se uvrstili na sredo lestvice. 
Iskrene čestitke vsem. 

 

 

 

Alenka Pavlin in Lidija Rebeušek  
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Prejemnica srebrnega priznanja  

Jasmin Motoh z mentorico 

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE 

 

V torek, 8. 1. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje iz 
nemščine za dijake 2. in 3. letnika ter PTI programa. 
Dijaki so tekmovali v treh različnih kategorijah. 
Prvouvrščeni dijak vsake kategorije je prejel bronasto 
priznanje. To so naslednji dijaki: 

▪ Boris Savković, 2. b,  

▪ Jasmin Motoh, 3. a, in 

▪ Luka Gornik, 3. e. 

 

Jasmin Motoh se je glede na odličen rezultat na 
šolskem tekmovanju uspelo uvrstiti na državno 
tekmovanje v znanju nemščine za srednje šole, ki je 
letos potekalo 5. 2. 2019 na Srednji ekonomski šoli in 
gimnaziji Maribor. Jasmin je v kategoriji F, kjer so 
tekmovali dijaki 3. letnika srednjih strokovnih šol, 
dosegla odlično 7. mesto ter prejela srebrno priznanje.   

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo, še 
posebej Jasmin za osvojeno srebrno priznanje. 

 

 

 

 

Simona Sever Punčoh 
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Anja Drešček in Klara Brinjovec 

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE – PFIFFIKUS 

 

Dijaki so tudi v letošnjem šolskem letu lahko sodelovali pri bralnem tekmovanju Pfiffikus, ki ga 
vsako leto organizira Mladinska knjiga, Center Oxford, Ljubljana.  

Tekmovanje poteka na osnovnem in višjem nivoju, za vsak nivo sta določeni dve knjigi. 

Letos so dijaki tekmovali samo na osnovnem nivoju in za rešitev nalog morali prebrati: »Jugend 
sind keine Regenschirme in »Die Umweltdetektive«. 

Prijavljenih je bilo kar nekaj dijakov, tekmovanja pa so se udeležili le štirje dijaki. To so: Anja 
Drešček in Klara Brinjovec iz 3. e ter Eva Strašek in Natalija Jelen iz 1. e. 

Priznanji prejmeta Anja Drešček, ki je dosegla kar 96 točk od 100, in Klara Brinjovec za doseženih 
67 točk. 

Dijakinjam čestitamo za dosežen uspeh in upamo, da se bo naslednje leto branja v nemščini lotilo 
večje število dijakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Sodin  
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Pia Konovšek, Petra Zelič in Klavdija 

Tržan 

DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV 

 

Šolsko tekmovanje je potekalo 30. januarja 2019 na Ekonomski šoli Celje. Tekmovanje je 
razdeljeno na gimnazijski in strokovni program. Gimnazijskega programa se je udeležilo 12 
dijakov pod mentorstvom profesorice Marjane Gajšek. Državnega tekmovanja se niso udeležili. 
Na ravni srednjega strokovnega izobraževanja se je tekmovanja udeležilo 38 tekmovalcev, med 
njimi je bilo 11 bronastih. 

Državno tekmovanje je pripravila Gimnazija Murska Sobota. Udeležile so se ga dijakinje Petra 
Zelič, 3. a, Klavdija Tržan, 1. a, in Pia Konovšek, 1. c. Na državnem tekmovanju so prejele 
bronasto priznanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Helena Mešnjak  
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

 

Projekt Mladi za Celje ima v Celju dolgoletno tradicijo. Tudi naši dijaki so bili vsa leta mladi 
raziskovalci in so tako nadgrajevali svoja znanja na najrazličnejših področjih.  

V torek, 2. aprila 2019, je bila na Šolskem centru Celje javna predstavitev srednješolskih 
raziskovalnih nalog v okviru projekta Mladi za Celje. 

Našo šolo je z raziskovalno nalogo zastopal Gregor Lončar iz 3. a-razreda, program ekonomski 
tehnik. Predstavil se je z raziskovalno nalogo z naslovom Razvoj šolstva za potrebe trgovinske 
dejavnosti na Celjskem. Mentorica je bila profesorica Jasmina Bornšek. 

Naloga je bila uvrščena v 2. skupino na področju sociologije, dosegla je 75 % vseh možnih točk.  

Vzgajanje mladih raziskovalcev je del vizije naše šole, zato se veselimo bodočih mladih, ki bodo 
postali mladi raziskovalci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Teršek  

Gregor Lončar predstavlja svojo nalogo 
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GENERACIJA €URO – DIJAŠKO TEKMOVANJE 

 

V četrtek, 28. 3. 2019, sta se dve ekipi naše šole predstavili v finalu nacionalnega srednješolskega 
tekmovanja Generacija €uro, ki se vsako leto odvija v naši osrednji bančni instituciji, v Banki 
Slovenije. Ekipa Ekonomci je v finalu sodelovala že drugič. Sestavlja jo pet dijakov 3. e-razreda. 
To so Jakob Dacar, Anja Drešček, Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski in Natja Kapitler. Njihova 
mentorica je bila profesorica Katja Fras Budna. Drugo ekipo, z imenom Baltazarji, so zastopali 
dijaki 4. e-razreda. To so Tina Bobek, Tjaša Kotnik, Filip Miklavžič, Nuša Pustivšek in Lara Renko. 
Njihova mentorica je bila profesorica Katja Teršek. 

Komisija je po pregledu oddanih nalog v finale oziroma v tretji krog tekmovanja povabila le štiri 
ekipe. To so ekipe s Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, z Gimnazije Franceta Prešerna iz 
Kranja ter dve ekipi z naše šole. V sodobno prenovljeni sejni sobi, kjer sestankuje Svet centralne 
banke, so komisiji predstavili svoje referate o napovedi gibanja obrestne mere v evroobmočju. 
Pokazali so svoje znanje o denarni politiki evrosistema in odgovarjali na njihova vprašanja. 
Štiričlanski komisiji je predsedoval viceguverner Banke Slovenije dr. Primož Dolenc, ostali člani so 
bili Karmen Juren, mag. Peter Kukanja in mag. Črt Lenarčič. 

Po predstavitvah smo bili povabljeni v osrednjo avlo Banke Slovenije, kjer je viceguverner v 
sproščenem nagovoru pozdravil vse prisotne dijake in njihove mentorje. Komisija je vsem 
udeležencem čestitala za njihovo sodelovanje. Zmagovalno ekipo je razglasil guverner Banke 
Slovenije, dr. Boštjan Vasle. Povedal je, da je bila strokovna komisija v veliki dilemi, katero ekipo 
izbrati za zmagovalno, saj so bile vse zelo dobre. Zmagovalci so bili dijaki Škofijske klasične 
gimnazije. Obe naši ekipi sta bili odlični. 

Že drugo leto zapored je Banka Slovenije ob zaključku tekmovanja vse člane sodelujočih ekip, 
njihove mentorje in ravnatelje povabila na prireditev, s katero so zaokrožili letošnje tekmovanje. 
Zaključna slovesnost je bila 16. maja 2019. Po kratkem kulturnem programu pevskega zbora BS 
nas je nagovoril guverner, dr. Boštjan Vasle. Izvedeli smo, da se je letos v vseh državah Evropske 
unije tekmovanja udeležilo kar 1100 ekip, kar pomeni več kot 6000 dijakov.  

Slovenska zmagovalna ekipa, ki je za nagrado že obiskala Evropsko centralno banko v Frankfurtu 
na Majni, nam je predstavila svoj referat. S svojim nastopom nam je pokazala, s čim je prepričala 
komisijo tekmovanja. Zaupali so nam še nekaj vtisov iz Frankfurta. »Škofijci« so se v ECB srečali 
z vrstniki zmagovalnih ekip iz drugih držav Evropske unije. Vse udeležence je pozdravil tudi 
predsednik ECB, Mario Draghi. Med drugim smo izvedeli, da Frankfurtu na Majni rečejo tudi 
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Ekipa Baltazarji z mentorico Katjo 

Teršek in guvernerjem Banke Slovenije, 

Boštjanom Vasletom 

Ekipa Ekonomci z mentorico Katjo Fras 

Budna in s štiričlansko komisijo Banke 

Slovenije 

Ekipa Baltazarji z mentorico Katjo 

Teršek in s štiričlansko komisijo Banke 

Slovenije 

Ekipa Ekonomci z mentorico, 

guvernerjem BS, Boštjanom Vasletom, in 

Karmen Juren, predstavnico Sveta BS 

Mainhattan. Verjetno je k temu vzdevku pripomogla tudi pred štirimi leti odprta 185 metrov visoka 
dvokraka stolpnica, kjer je sedež ECB. Le-ta ponazarja medsebojno komunikacijo in timsko delo. 
Ti dve vrednoti sta ključni pri nastajanju naloge, ki se je lotijo vsi tekmovalci Generacije €. 
Zaključka prireditve smo se udeležili predstavniki obeh ekip, njuni mentorici in gospa ravnateljica. 

Sodelujočim dijakom mentorici iskreno čestitava in si želiva, da bi naši dijaki tudi prihodnje leto 
sodelovali na tekmovanju, saj je znanje orožje in moč, ki nam ga ne more nihče vzeti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Fras Budna  
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Luka Šuster, mentorica Manja Ferme 

Rajtmajer, Živa Teršek in Alen Mančić 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE 

 
Na šoli smo 28. 2. 2019 organizirali že 20. 
šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. 
Znanje ekonomije so dokazovali dijaki 
programa ekonomski tehnik in ekonomska 
gimnazija. Prvi trije dijaki iz programa 
ekonomski tehnik so se 27. 3. 2019 
udeležili 20. državnega tekmovanja iz 
znanja ekonomije, ki so ga organizirali na 
Ekonomski šoli Ljubljana. Našo šolo so 
zastopali dijaki Alen Mančić iz 4. c-razreda 
(mentorica  Katja Teršek), Luka Šuster in 
Živa Teršek iz 4. a-razreda (mentorica 
Manja Ferme Rajtmajer), ki so tekmovali v 
kategoriji  ekonomski tehnik.  Vsi trije so 
dosegli bronasto priznanje. Ekipno pa so se 
med 28 šolami  uvrstili na 15 mesto. 
Tekmovanja iz znanja ekonomije se lahko 
udeležijo le četrtošolci in dijaki 2. letnika ET 
PTI. Priprava na tekmovanje jim koristi, saj 
ponovijo snov, ki jo morajo ob koncu 
četrtega letnika znati na maturi.  

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. 
Želimo si, da bi tudi prihodnje generacije 
nadaljevale tradicijo dobrih uvrstitev, saj s 
tem dokazujejo široko ekonomsko znanje. 

  
 
 

Manja Ferme Rajtmajer   
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Vir:  

https://www.replika.si 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA 

 

V sredo, 22. marca 2019, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje v znanju računovodstva. 
Tekmovanja se je udeležilo 11 tekmovalcev na osnovnem nivoju in 13 tekmovalcev na višjem 
nivoju.  

V torek, 9. aprila 2019, pa je na Šolskem centru v Postojni potekalo 21. državno tekmovanje v 
znanju računovodstva. Dijaki so tekmovali na dveh zahtevnostnih ravneh, in sicer 2. letnik 
program ET na osnovni ravni in 3. letnik na višji ravni.  

Državnega tekmovanja so se udeležili tudi dijaki naše šole: Brina Likeb iz 2. a, pod mentorstvom  
Irene Naraks, Patricija Amon iz 2. b, pod mentorstvom mag. Metke Bombek. Katarina Jagodič in 
Gašper Plevčak, oba iz 3. a, pod mentorstvom mag. Metke Bombek. Najboljše se je uvrstila 
Katarina Jagodič, ki je prejela srebrno priznanje. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Metka Bombek  



 

102 
 

Vir:  

https:www.sckranj.si 

FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH  

 

Cilj projekta finančnega opismenjevanje mladih je, da izboljšamo njihovo znanje glede upravljanja 

z denarjem, ki je sedaj na nizki ravni. Dijaki pri finančnem opismenjevanju spoznavajo vsakdanje 

in za življenje zelo pomembne teme, kot so: kako si postaviti finančni cilj, oblikovati lasten 

proračun, voditi svoje izdatke in prihodke, kako plačevati, kako varčevati, katere plačilne kartice so 

primerne zanje, kdaj najeti kredit. Naučijo se, kako poiskati počitniško delo in izbrati najbolj 

primeren poklic. Seznanijo se z vrstami zavarovanj, kako izbrati najbolj primerno za potrebe 

mladih ter drugimi pomembnimi finančnimi temami.  Petega državnega tekmovanja o finančni 

pismenosti, ki je potekalo 15. 5. 2019 v Ljubljani, so se udeležili  Gregor Lončar, Petra Zelič in Rok 

Mazej, vsi iz 3. a. Dosegli so solidno sredino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Metka Bombek 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 

 

Državno tekmovanje v tehniki prodaje je bilo letos organizirano že 43., kar dokazuje, da je 
tekmovanje z dolgoletno tradicijo in je predvsem praktične narave. Veseli smo, da so se ga 
udeležili tudi naši dijaki, ki so se na tekmovanje z mentorico pripravljali v trgovinah in v šoli.  Mladi 
prodajalci s 16 slovenskih in 1 hrvaške šole so se 11. aprila 2019 pomerili v tehniki prodaje, ki so 
jo organizirali na Ekonomski in trgovski šoli Brežice. Tekmovalo je 95 prodajalcev v 7 strokah. 
Ekipno so tekmovalci naše šole zasedli 5. mesto. Šolo so zastopale dijakinje in dijaki 3. č-razreda, 
in sicer: 

 

Ines Videmšek obutev 1. mesto, zlato priznanje 

Matej Štrukelj barve-laki 3. mesto, zlato priznanje 

Edvin Suljanović mali gospodinjski aparati 5. mesto, srebrno priznanje 

Neja Žejn živila 7. mesto, zlato priznanje 

Jasna Potecin konfekcija 8. mesto, srebrno priznanje 

Patrik Šuntner veliki gospodinjski aparati 9. mesto, bronasto priznanje 

Arlinda Nura kozmetika 10. mesto, srebrno priznanje 

 

Vse zbrane je nagovoril tudi predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, kar je 
tekmovalcem veliko pomenilo. Tekmovalci so ugotovili, da mora biti dober prodajalec zelo 
prilagodljiv, iznajdljiv in govorno spreten. Pri svetovanju kupcem se je potrebno zelo potruditi, 
upoštevati vsa pridobljena znanja in veščine za dobro prodajo, kar ni vedno enostavno, saj kupci 
prihajajo z različnimi zahtevami ter pričakovanji. Prihodnje leto bo tekmovanje na Ptuju. 
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Udeleženci tekmovanja z mentorico 

 

Lidija Plevčak 
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6. EKONOMIJADA 

 

Na Ekonomski šoli Celje je v torek, 14. 5. 2019, potekala šesta Ekonomijada – druženje dijakov, 

mentorjev in ravnateljev petindvajsetih ekonomskih, trgovskih in upravnih šol Slovenije. Našo šolo 

so zastopale dijakinje Katja Kuder, Jasmin Motoh in Petra Zelič, vse iz 3. a. 

Ravnateljem so se predstavile dobre poslovne ideje, mentorji in dijaki pa so se po družabnih igrah 

razdelili v 12 skupin, da spoznajo Celje. Skupinam smo dali imena po vrednotah: podjetnost, delo, 

večkulturnost, znanje, ljubezen, dobrodelnost, družina, ponos, ambicioznost, prijateljstvo, 

poštenost in zdravje, ki smo jih na naši šoli za vsak mesec letošnjega leta izbrali ob 150. obletnici 

izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem. 

Najpomembnejši del druženja dijakov in mentorjev je potekal v šoli ter starem mestnem jedru 

Celja, kjer so dijaki 1. c in 2. c postavljali vprašanja pri dvanajstih nalogah na pomembnih 

turističnih točkah; to je pri nekdanji Trgovini Rakusch, na Krekovem trgu, pri Stari grofiji, Osrednji 

knjižnici Celje, Knežjem dvoru in Narodnem domu, kjer so spoznavali pomembne Celjane 

preteklega časa in sedanjosti ter znana celjska podjetja. Eno nalogo sta samostojno pripravila 

Tilen Lešer, 2. c, in Anita Kramar, 1. e. 

Vse skupine so pokazale zelo dobro znanje, predvsem pa svojo inovativnost, ko so morali ustvariti 

logotip za 6. Ekonomijado, pisati haiku, obiskovalcem v različnih tujih jezikih, ki jih je nekoč 

govorila tudi poliglotka Alma Karlin, izreči dobrodošlico in prijetno počutje v knežjem mestu. 

Seveda so morali znati pravilno pobarvati grb Celjskih grofov in ustvariti fotografijo kot nekoč Josip 

Pelikan. 

V protokolarnem delu prireditve je goste najprej pozdravila ravnateljica-direktorica Ekonomske 

šole Celje, gospa Bernarda Marčeta, sledili pa so govori podžupanje Mestne občine Celje, gospe 

Brede Arnšek, predsednika Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol, gospoda Dušana 

Vodeba, ter svetovalke na Območni obrtno-podjetniški zbornici Celje, gospe Tatjane Štinek. Mini 

gazelo za najboljše učno podjetje je podelila vodja Centrale učnih podjetij Slovenije, profesorica 

Mateja Kapitler, prehodni simbol Ekonomijade je Ekonomski šoli Celje, podelil gospod Dušan 

Vodeb. Organizatorica 7. Ekonomijade bo Ekonomska šola Murska Sobota. 
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V umetniškem delu so pod mentorstvom profesorice Helene Muha sodelovali: Staš Kalajdžiski, 

3. e, in Sandra Baumkirher, 2. b, ki sta povezovala prireditev, glasbene sposobnosti sta pokazala 

Maša Tepić in Enej Vovk Šulgaj, oba iz 1. c, sledila pa je plesna predstava, ki so jo izvedli: Tina 

Bobek, 4. e, Brina Amadeja Bastl, 1. c, Mija Klokočovnik, 1. c, in Jakob Dacar, 3. e. Ostali 

nastopajoči so bili prav tako dijaki 3. e: Luka Gornik, Anja Drešček, Arijana Ibralić, Domen Klep, 

Ambrož Jelen, Blaž Majcen, Klara Brinjovec, Ela Cafuta, Adrijana Hyaeni in Natja Kapitler. 

Za prijavo, fotografije in dobro počutje gostov so poskrbeli vodstvo in zaposleni ter dijaki Gašper 

Plevčak, Vanja Melanšek ter Eva Mastnak iz 3. a.  

Dogajanje na Ekonomijadi sta v fotografski aparat ujela dijaka Luka Gornik in Jakob Dacar, oba iz 

3. e. 

Izvedbo Ekonomijade so omogočili tudi donatorji in s tem dokazali, kako pomembno je 

sodelovanje med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom.  

Glavni koordinatorici prireditve sta bili profesorici Helena Muha in Melita Podgoršek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši gosti spoznavajo staro mestno jedro 
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Jakob Dacar kot Josip Pelikan 

Plesna predstava v zaključku Ekonomijade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melita Podgoršek 
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Vir:  

https://www.celje.info/sport/ 

ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA 

 

Športni način življenja je danes v udobju sodobne civilizacije eden od smiselnih načinov bivanja, ki 
se pri posamezniku odraža v redni, vsakodnevni športni aktivnosti, skrbi za zdravje, za lepo telo in 
zdrav duh. V našem aktivu skušamo oblikovati  razgledanega dijaka športnika z določenim  
gibalnim in teoretičnim znanjem ter da šport izvaja varno, zdravo in razumsko. 

Trudimo se, da jim približamo športno kulturo in poštenost v športu in vsakdanjem življenju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiv športne vzgoje  
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Čestitke ravnateljice Lii Ludvik za naslov evropske 

prvakinje 

NAŠI USPEŠNI ŠPORTNIKI REPREZENTANTJE 

 

LIA LUDVIK, 4. c 

 

Lia Ludvik, članica judo kluba Z dežele Sankaku iz Celja, je postala v Sofiji mladinska evropska 
prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov. 

3. 3. 2019 je v Kopru osvojila tudi naslov državne prvakinje v kategoriji U21 za mladinke. 

Na članskem državnem prvenstvu v Lendavi pa je v svoji kategoriji dosegla odlično 3. mesto, prav 
tako je bronasto medaljo dosegla 25. 5. 2019 na Evropskem pokalu v Podčetrtku. 

Lii bi se zahvalili za vso požrtvovalnost in pripravljenost sodelovati na šolskih tekmovanjih v 
različnih športnih panogah. Hkrati pa ji želimo, da jo športna pot vodi čim višje do zvezd. 
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ANITA KRAMAR, 1. e  

 

Anita Kramar, članica Judo kluba Shido iz Celja, je na članskem državnem prvenstvu v Lendavi v 
kategoriji do 57 kilogramov osvojila odlično 2. mesto. 

V Kopru pa je v mladinski konkurenci postala državna prvakinja po pasovih v kategoriji do 57 
kilogramov. 
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NINA KITEK, 1. e  

 

Nina Kitek, članica celjskega teakwondo kluba Hyong, je na svetovnem prvenstvu v nemškem 
Inzllu v ekipnih borbah postala svetovna prvakinja. 

Na svetovnem pokalu v Avstriji pa je osvojila 1. mesto v celotni svetovni konkurenci. 
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FILIP ŽAK GLAVNIK, 1. c 

 

Filip Žak Glavnik, član teakwondo kluba Skala Velenje, je na svetovnem pokalu v kickboxu v 
Avstriji osvojil zlato medaljo. 

Filip pa je že pred tem, na evropskem prvenstvu v Riminiju, postal evropski podprvak v 
taekwondoju.  
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TADEJ KLJUN, 3. a  

 

Tadej Kljun je podpisal pogodbo in postal stalni igralec članske ekipe Rokometnega kluba Celje 
Pivovarne Laško. Z njimi je osvojil Slovenski pokal in naslov državnega prvaka.  

Tadej je tudi član moške kadetske reprezentance Slovenije. 
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LEA DEBELJAK, 3. a  

 

Lea Debeljak, članica ŽKK Cinkarna Celje, je postala državna prvakinja v košarki. Z njimi je 
osvojila tudi pokal Slovenije. Lea je na širšem seznamu kandidatk za člansko državno 
reprezentanco, ki se je uvrstila na Evropsko prvenstvo v Nišu. 

V lanskem letu je bila prva strelka slovenske kadetske reprezentance na evropskem prvenstvu 
divizije B, letos pa prva strelka slovenske mladinske reprezentance na evropskem prvenstvu A 
divizije v Udinah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsem iskreno čestitamo!  
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Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu: Nada Jeraša, prof., 

Elmedina Berisha, Lea Klenovšek, Sara Gorenjec, Anja 

Ložar, Tjaša Kotnik, Nuša Zvonar, Nuša Pustivšek in 

Mateja Volk, prof. 

 

NAMIZNI TENIS 

 
12. 2. 2019 je bilo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje in dijake. Na tekmovanje se je 
prijavilo 8 dijakinj in kar 58 dijakov. 

Šolska prvakinja za šolsko leto 2018/2019 je postala Sara Gorenjec, 1. c, drugo mesto je osvojila 
Nuša Zvonar, tretja je bila Anja Ložar in četrta Tjaša Kotnik, vse 4. e. 
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Najboljši dijaki šolskega prvenstva s profesorjema in ravnateljico 

Zmagovalec šolskega prvenstva v namiznem tenisu za šolsko leto 2018/2019 je postal Ambrož 
Jelen, 3. e, drugo mesto je osvojil Teo Razpotnik, 2. b, v boju za tretje mesto je  Matej Uršej, 2. c, 
premagal Domna Klepa, 3. e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Zmagovalka in zmagovalec sta prejela pokal, prvi trije pa diplome in praktične nagrade. 

 

Nada Jeraša 
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Stojijo z leve proti desni: Nika Cigale, Maša Ocvirk in Lea 

Debeljak; čepijo: Lana Jošovc, Anja Ložar in Ardita 

Jashari. 

KOŠARKA 

 

30. 11. 2018    CELJE – Dijakinje so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 2. mesto. 

10. 12. 2018    SLOVENSKE KONJICE – Dijakinje so na finalu področnega prvenstva osvojile 3. 
mesto. 

Šolsko ekipo so zastopale: Nika Cigale, 4. c – ET, Anja Ložar, 4. e, Lea Debeljak in Maša Ocvirk, 
obe 3. a, Lara Homšak  in Eva Tržan, obe 2. b, Ardita Jashari, 2. e, in Lana Jošovc, 1. e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 12. 2019    CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 4. mesto. 

Šolsko ekipo so zastopali: Filip Miklaužič, 4. e, Adrijan Hrušovar, 3. a, Staš Kalajdžiski, 3. e, Matija 
Čadej in Rok Pajk, oba 2. a, Lucijan Jakopanec, 2. b, Tadej Štampar in Tjaž Zajko, oba 2. e, Gal 
Žagar, 1. č, in Filip Cokan, 1. e. 

Leon Podvratnik 
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Stojijo z leve proti desni: Kaja Fijavž Pirnat, Tjaša 

Kotnik, Lana Jošovc, Eva Tržan,  Anja Ložar in Lia 

Ludvik; sedijo z leve proti desni: Nika Cigale, Maša 

Ocvirk in Lea Klenovšek. 

NOGOMET 

 

9. 1. 2019  CELJE – Dijaki so na  predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 4. mesto.  

Šolsko ekipo so zastopali: Edvin Suljanović, 3. č, Jakob Dacar in Domen Klep, oba 3. e, Teo 
Razpotnik in Žan Žak Žužek, oba 2. b, Adi Šljivo, 2. č, Gal Guček, Tim in Tilen Veber, vsi 1. a, 
Mateo Koprivc, 1. c – ET, in Nikola Perić, 1. c – TV. 

22. 10. 2018   CELJE – Dijakinje so na  predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 1. mesto. 

26. 10. 2018   CELJE – Dijakinje so na  finalu področnega prvenstva osvojile 1. mesto. 

13. 3. 2019   JESENICE  – Dijakinje so na  četrtfinalu državnega prvenstva osvojile 2. mesto. 

18. 4. 2019   MARIBOR  – Dijakinje so na  polfinalu državnega prvenstva osvojile 4. mesto in se 
tako uvrstile na končno  7. do 8. mesto v Sloveniji. 

Šolo so zastopale: Lea Klenovšek, 4. a, 
Nika Cigale, 4. c – TV, Lia Ludvik, 4. c – 
ET, Anja Ložar in Tjaša Kotnik, obe 4. e, 
Maša Ocvirk, 3. a, Neja Žejn, 3. č, Eva 
Tržan, 2. b, Kaja Fijavž Pirnat in Ardita 
Jashari, obe 2. e, in Lana Jošovc, 1. e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leon Podvratnik 
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Gašper Plevčak, lanskoletni in 

letošnji zmagovalec v teku na 

100 m 

ATLETIKA 

 

25. 9. 2018        CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki 

Dijaki so zasedli 4. mesto, dijakinje pa 7.  

Posamezniki so dosegli nekaj odličnih rezultatov in uvrstitev. Gašper Plevčak, 3. a, je zmagal v 
teku na 100 m, Martin Deželak, 1. a, je osvojil drugo mesto v suvanju krogle, Nika Cigale, 4. c – 
TV, je bila  tretja v suvanju krogle, 4. mesto sta osvojila: Nik Čirović, 1. a, v suvanju krogle in Teo 
Razpotnik, 2. b, v skoku v daljino, 5. mesto so osvojili: Teja Štorman, 1. e, v teku na 400 m, Tadej 
Štampar, 2. e, v skoku v višino in Filip Žak Glavnik, 1. c – TV, v teku na 2000 m, 6. mesto so 
osvojili: Lea Debeljak, Tadej Kljun, oba 3. a, Mihael Franc Gotlin, 4. c – TV, Filip Miklaužič, 4. e. 

Za šolo so tekmovali še naslednji dijaki in dijakinje: Larisa Bernard, 1. a, Brina Amadeja Bastl, 
Hurija Vrtagić, Mateo Koprivc, vsi 1. c – ET, Klemen Strojanšek, 1. c – TV,  Filip Cokan, Manca 
Avsec, Ema Jagrič, vsi 1. e, Rok Pajk, 2. a, Žan Žak Žužek, 2. b, Kaja Fijavž Pirnat, Claudia 
Rutar, obe 2. e, Tadej Kljun, Maša Ocvirk, Petra Zelič, vsi  3. a, Staš Kalajdžiski, 3. e, Justin 
Funtek, Žiga Brecl Ojsteršek, oba 4. c – ET, Viktorija Verdev, Žiga Špeglić, oba 4. c – TV, Anja 
Ložar, Tjaša Kotnik, obe 4. e.  
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Žan Žak Žužek, Teja Štorman - naša dijaka – dobitnika srebrne medalje 

8. 5. 2019        CELJE – področno posamično atletsko tekmovanje 

 

Žan Žak Žužek, 2. b, je osvojil srebrno medaljo v skoku v daljino, Teja Štorman, 1. e, pa v teku na 
400 m, 4. mesto sta osvojila Neja Žejn, 3. č, v suvanju krogle in Teo Razpotnik, 2. b, v skoku v 
daljino, 5. mesto sta osvojila Tadej Štampar, 2. e, v skoku v višino in Nik Čirović, 1. a, v suvanju 
krogle, Filip Žak Glavnik, 1. c – TV, 6. mesto v teku na 2000 m in Martin Deželak, 1. a, 7. mesto v 
suvanju krogle. 

Za šolo so nastopali še: Gal Žagar, 1. č, Klemen Strojanšek, 1. c – ET,  Mateo Koprivc, 1. c – TV, 
Ema Jagrič, Manca Avsec, Katarina Kovač, Anita Kramar, vse 1. e, in Claudia Rutar, 2. e. 
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15. 5. 2019        MARIBOR – posamično atletsko tekmovanje srednjih šol 

V finale posamičnega atletskega tekmovanja srednjih šol so se uvrstili:  

Žan Žak Žužek in Teo Razpotnik, oba 2. b, v skoku v daljino, Teja Štorman, 1. e,  v teku na 400 
m, Neja Žejn, 3. č, v suvanju krogle, Tadej Štampar, 2. e, v skoku v višino, Nik Čirović in Martin 
Deželak, oba 1. a, v suvanju krogle. 

Nada Jeraša 

 

 

ROKOMET 

 

1. 10. 2019 CELJE – Področno prvenstvo za dijake 

1. 10. 2019 je na Šolskem Centru Celje potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijake. Naši 
dijaki so bili v skupini s ŠCC SŠKER, I. gimnazijo v Celju in STPŠ Trbovlje. 

Proti obema šolama so bili neuspešni in se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

Upamo na več sreče v naslednjem šolskem letu. 

Za šolo so igrali: Nik Čirović, Martin Deželak in Nik Vrešnjak,  vsi 1. a, David Čadej in Nikola Perić, 
oba 1. c, Lucian Jakopanec, 2. b, Tadej Kljun, Tjan Potočnik in Luka Savanović, vsi 3. a, in Jakob 
Dacar, 3. e.   

Mateja Volk 
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ODBOJKA 

 

23. 5. 2019        CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na mivki 

 

Dijaki se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje. 

 

 
 

Šolska ekipa dijakov v odbojki na mivki  

Stojijo: Nik Čirović, 1. a, Elvino Kuhar, 2. b, Ambrož Jelen, 3. e,  

Tadej Štampar, 2. e, Nada Jeraša, prof.; 

klečita: Lucijan Jakopanec, 2. b, in Martin Deželak, 1. a. 

Nada Jeraša  
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MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V ODBOJKI 

 
Predtekmovanje na medrazrednem tekmovanju v odbojki za dijake in dijakinje je potekalo v 
novembru in decembru. Tekmovalo je 23 ekip, 13 ekip dijakov in 10 ekip dijakinj. V 
predtekmovanju so bile dijakinje razdeljene v dve skupini, dijaki pa v tri. 

V predtekmovanju je bilo odigranih 44 tekem. 

Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki smo izvedli 19. 12. 2019 v telovadnici SŠGT.  

Za 1. mesto so se borile dijakinje 4. a proti dijakinjam 4. e-razreda, zmagale so dijakinje 4. a.  

Za tretje mesto so dijakinje 2. b premagale dijakinje 2. č-razreda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijakinje 4. a-razreda 

Stojijo: Tjaša Hrustelj, Nuša Vahter, Fationa Hajra, Tjaša Gobec; 

klečijo: Natalija Jug, Maja Mušič in Lea Klenovšek.  
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Dijaki 3. a-razreda 

Stojijo: Andrej Zabav, Adrijan Hrušovar, Tjan Potočnik, Rok Mazej; 

čepijo: Patrik Novak, Gašper Plevčak, Domen Kovač; 

leži: Tadej Kljun. 

Med dijaki sta se za 1. mesto borili ekipi 3. a in 4. c, zmagali so dijaki 3. a-razreda. Za tretje mesto  
so dijaki 3. e-razreda premagali ekipo 2. a PTI-razreda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prikazali so borbeno in požrtvovalno igro, navijači so lepe akcije navdušeno spodbujali. Prehodni 
pokal za šolsko leto 2018/2019 so osvojili dijaki 3. a-razreda in dijakinje 4. a-razreda. 

Vse rezultate predtekmovanja smo sproti objavljali na dijaški spletni strani in na oglasni deski šole, 
saj je bilo med udeleženci veliko zanimanja za tekme, rezultate in fotografije.  

Nada Jeraša  
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Praznično vzdušje na šolskih hodnikih 

DOGODKI 

 

VESELI DECEMBER 

 

Na Ekonomski šoli Celje smo praznični december popestrili s pripravo božično-novoletnega 
sejma. Za zahtevno organizacijo tega dogodka  so se odločili dijaki 4. c-razreda v okviru 4. izpitne 
enote, ker so želeli podrobneje predstaviti in raziskati decembrske praznike. Pripravili so 
miklavževanje, božični sejem in obisk Božička. Na sejmu so sodelovali dijaki 1. e, 1. a PTI in 4. c. 
Poleg bogatih stojnic so pripravili še glasbeni kotiček. 

 

:  
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Praznično vzdušje na šolskih hodnikih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Helena Mešnjak 
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NOVOLETNO DOGAJANJE 

 

December je poseben mesec, zato smo želeli, da bi bili zadnji dnevi v decembru za vse dijake, 
dijakinje in zaposlene na šoli veseli, sproščeni in polni dobre volje. 

Uspelo nam je izpeljati organizacijo številnih aktivnosti v mesecu decembru s sodelovanjem in 
povezanostjo vseh na šoli. 

Izdelava razredne voščilnice  

Vsi razredi so se zelo potrudili pri izdelovanju voščilnic in oblikovanju voščil. Voščilnice so bile 
zbrane na novoletni jelki, vsak razred pa je svoje voščilo prebral preko šolskega ozvočenja. 
Komisija je pri ocenjevanju upoštevala izvirnost likovne podobe voščilnice in seveda izvirnost in 
jezikovno pravilnost voščila. Za 1. mesto je bila razglašena voščilnica 2. e-razreda, za 2. mesto 
voščilnica 1. a PTI-razreda in za 3. mesto voščilnica 3. e-razreda. 

Okraševanje učilnic 

Letošnje predpraznično vzdušje 
so razredne skupnosti 
popestrile z okrasitvijo svojih 
matičnih učilnic, ki so jih 
okrasile na razrednih urah. Po 
ogledu učilnic, 17. decembra 
2018, je ocenjevalna komisija 
(prof. Aleš Hofman, prof. Dora 
Glavnik in prof. Irena Naraks) 
po zastavljenih kriterijih izbrala 
najboljše: 1. mesto so dosegli 
dijaki 4. a-razreda, ki so lepo 
urejeni učilnici  dodali predstavo 
z živimi jaslicami, v kateri so 
sodelovali vsi dijaki, drugi so bili 
dijaki 1. c-razreda, 3. mesto sta 
si delila 1. č in 3. a.  
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Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki je bilo v sredo, 19. decembra 2018, v športni 
dvorani SŠGT. Prireditev so si ogledali vsi razredi, katerih ekipe so se uvrstile v zaključni del 
tekmovanja, in razredi, ki so sodelovali z ekipo dijakinj in dijakov. 

Sošolci in sošolke so navijali za svoje ekipe, zaploskali pa so tudi vsem lepim in atraktivnim 
točkam. Z glasbenimi točkami smo popestrili odmore med tekmami. 

Prehodna pokala za šolsko leto 2018/2019 sta osvojili ekipi 4. a-razreda med dijakinjami in 3. a 
med dijaki. 

Tekmovanje smo zaključili s podelitvijo pokalov in sladkih nagrad ter tradicionalnim skupinskim 
slikanjem.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci finala medrazrednega tekmovanja v odbojki 
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Peka palačink 

V četrtek, 20. decembra 2018, smo od 9. do 11. ure v avli šole pekli palačinke. K sodelovanju 
smo povabili dijake SŠGT, ki so napekli okrog 500 palačink, dijakinje 2. e- razreda pa so bile 
zadolžene za mazanje palačink z različnimi namazi. Vsak dijak je dobil kuponček za palačinko, a 
se je izkazalo, da je bilo palačink toliko, da so se jih lahko najedli. Dijakinje 4. a-razreda pa so pri 
sosednji mizi  kuhale čaj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V avli šole smo organizirali tudi odprti mikrofon. Na začetku je bolj sameval, kasneje pa so se 
pevci opogumili in popestrili peko palačink. 

V telovadnici sta dijaka 3. a-razreda Gregor Lončar in Katarina Jagodič organizirala medrazredno 
tekmovanje v različnih spretnostnih in šaljivih igricah ter kvizu. Udeležilo se ga je 11 razrednih 
ekip. Zmagal je 1. c-razred. 
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Novoletno vzdušje v razredu 

V petek, 21. 12. 2018, so si nekateri razredi pripravili pravo razredno novoletno vzdušje 
(medsebojno obdarovanje, različne družabne igre, sladkanje z domačimi dobrotami …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a in 2. c-razred sta v telovadnici šole organizirala ogled filma s kokicami, dijakinje 4. c-razreda 
so pripravile novoletni sejem.  
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Anina zvezdica 

Dijaki in dijakinje ter vsi zaposleni smo tudi letos na pobudo dijaške skupnosti zbirali prehrambne 
in druge izdelke in tako pokazali, da nam je mar za vse tiste, ki so socialno ogroženi in so potrebni 
pomoči. Dijakinji Andreja Berglez in Tina Lotrič, obe 1. a PTI, sta skupaj z mentorico dijaške 
skupnosti Nado Jeraša oddali vse zbrane izdelke v Spar Celje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecu decembru smo tudi načrtno zbirali večje število plastičnih zamaškov (vsak razred vsaj 
eno nakupovalno vrečko), ki smo jih nato namenili društvu Vesele nogice iz Laškega in tako 
otrokom s posebnimi potrebami tudi na ta način pomagali izboljšati kvaliteto njihovih življenj. 

V vse aktivnosti in dogodke v »veselem decembru« je bilo vloženega veliko truda in dela. Vsi na 
šoli se bomo trudili, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje.  

Nada Jeraša  
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BOŠTJAN GORENC PIŽAMA – NAŠ LITERARNI GOST  

 

V torek, 22. januarja 2019, smo profesorji in dijaki EŠC v Celjskem domu gostili letošnjega 
literarnega gosta Boštjana Gorenca Pižamo. Mentorica dogodka je bila Irena Lasnik. 

Slovenski javnosti je Boštjan Gorenc poznan kot prevajalec, stand up komik, pisec otroške in 
mladinske literature, stripar in promotor bralne kulture. Dijake je navdušil s predstavo sLOLvenski 
klasiki, vsi dijaki pa so lahko sodelovali v kvizu o slovenskih pisateljih. Po končani predstavi sta 
dijaka 1. e-razreda ekonomske gimnazije Manca Avsec in Filip Cokan pod mentorstvom Vlaste 
Krštinc Budna spretno vodila intervju z našim gostom. Dijaki so imeli možnost izvedeti veliko 
zanimivega o njegovem zasebnem in poklicnem življenju, ustvarjanju, kako je dobil svoje 
umetniško ime Pižama, zakaj je opustil rap, kako zgodaj v mladosti je začel brati in kako mu je 
branje pomagalo pri razvijanju empatije in pri reševanju številnih težav. Ob zaključku intervjuja je 
dal dijakom še nasvet v iskanju pozitivnih stvari, humanosti in sprejemanju drugačnosti. 

Prireditev je zaključila Maša Tepič iz 1. c-razreda z živahno glasbeno točko, gospod Boštjan 
Gorenc Pižama pa je dijakom poklonil svojo knjigo sLOLvenski klasiki 1, ki si jo lahko izposodijo v 
šolski knjižnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Lasnik in Vlasta Krštinc-Budna  

Pogovor z gostom 



135 

TEČAJ REŠEVANJA IZ VODE    

 

18. in 19. marca 2019 so dijaki 2. letnika programa tehnik varovanja opravili kratek informativni 
tečaj reševanja iz vode na bazenu Golovec. Seznanili so se s pravilnimi tehnikami plavanja, se 
naučili različnih skokov za reševanje iz vode ter opravili test vzdržljivosti v vodi. 

Tamkajšnji reševalec je povedal nekaj koristnih napotkov pri reševanju utapljajočega v različnih 
vodah. Dijaki so se seznanili z osnovnimi pripomočki za reševanje in njihovo uporabo, prijemi in 
reševalnim plavanjem.  

Dvodnevni tečaj je bil zanimiv in poučen. 

Tečaj je vodila Mateja Volk, prof., ob pomoči Barbare Volk, prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Volk 
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DSD 1 PRO 

 

POKLICNO USMERJENA RAZLIČICA NEMŠKE JEZIKOVNE DIPLOME 1  

 

V letošnjem šolskem letu smo dijakom ponudili možnost opravljanja poklicno usmerjene različice 
Nemške jezikovne diplome 1 (A2/B1), ki služi kot certifikat o znanju nemščine za mlade odrasle od 
16. leta dalje. Izpitne vsebine so poklicno naravnane in mladim pri pouku nemščine služijo kot 
motivacija za kasnejšo praktično uporabo nemščine. 

Pri DSD 1 PRO ne učimo strokovnega jezika, temveč uporabo nemščine v praksi in pri 
usposabljanju v podjetju ter vadimo poslovno komunikacijo. 

Izpitni deli so: bralno in slušno razumevanje in pisna ter ustna komunikacija. 

Izpitne naloge so sestavljene v Nemčiji za vse šole po svetu, ki to diplomo izvajajo. Prav tako se 
naloge popravljajo in točkujejo v Bonnu. 

Pisni del izpita se je opravljal 2. aprila, ustni pa 11. aprila. 

Organizirane so bile tudi priprave na pisni in ustni del izpita, ki pa se jih dijaki niso najbolj vestno 
udeleževali. 

V letošnjem šolskem letu so DSD 1 PRO opravljali naslednji dijaki: 

Kuder Katja in Motoh Jasmin, 3. a, 

Gerčer Tadej in Smogavec Roman, 2. a PTI, 

Gornik Luka, Drešček Anja, Hyseni Adrijana, Brinjovec Klara in Cafuta Ela, vsi 3. e. 

Dijakinja Laura Banjac iz 3. c ni pristopila k ustnemu delu izpita. 

Rezultati izpitov bodo znani do konca maja. 

Dijak 4. e, Jakob Čater, je zelo uspešno opravil Nemško jezikovno diplomo 2. stopnje. 

Iskreno čestitamo! 
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Jakob Čater je osvojil NJD II. 

Prejemniki NJD 1 v letu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marija Sodin in Simona Sever Punčoh  
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ENAJSTI 3-KONS 

 
3-Konsnajstnik 

Izjemen medšolski festival odrašča.  
Postal je najstnik – vihrav, nepredvidljiv, igriv, zasanjan, otožen … 

Kot aprilsko vreme … 
Morda tudi zato logična odločitev, da 3-Kons skozi najstniško desetletje pospremimo v 

spomladanskem času, ko so dnevi daljši, ideje sveže, šolska energija pa v polnem zaletu ob 
odštevanju tednov do konca šolskega leta.  

Že 11-sTiČ. 
Mladostna igrivost se je znova prepletla na in ob Kosovelovi ulici. 

Bogat program, zanimive delavnice, glasbeno-plesna prireditev, menjava šolskih prostorov, 
spoznavanje novih ljudi, pa še pouka prost dan … 

Sreda = bila PričaKovaNje 
 

Z nekoliko drugačnimi uvodnimi besedami, ki asociirajo na Kosovelove konstruktivistične pesmi, 
smo tudi v tem šolskem letu v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, Gimnazijo 
Celje-Center in Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije izpeljali vsakoletni skupni 
projekt celjskih srednjih šol, ki se v naslovu ponašamo s Kosovelovo ulico. 

Zasnova unikatnega medšolskega projekta v slovenskem prostoru je potekala podobno kot v 
prejšnjih letih. Vse dejavnosti so potekale v dveh časovnih terminih. Dijaki so se s spremljevalci v 
enem terminu udeležili delavnice na eni od sosednjih šol, v drugem pa so spremljali skupno 
prireditev v telovadnici GCC. 

Letošnje leto so bili mentorji oziroma izvajalci delavnic na Ekonomski šoli naslednji profesorji: 
mag. Matka Bombek, Jasmina Bornšek, Aleš Hofman, Maja Jerič, Marija Kolenc, Polona Konec, 
Karmen Kranjec, Barbara Kvas Ocvirk, Marko Kubale, Majda Lesjak, Marija Ravnak Cafuta, Sonja 
Salobir Lindsay, Simona Sever Punčoh, Katja Teršek in Marija Vodušek. Ponovno smo sodelovali 
tudi s konservatorji Muzeja Velenje.  

Nekaj naših delavnic je bilo letos namenoma posvečenih tudi 150-letnici začetkov izobraževanja 
za potrebe trgovine. V delavnici Trgovina skozi čas so aktivno sodelovali dijaki Katarina Jagodič, 
Rok Mazej, oba 3. a, Nina Vogrinec, Regina Korez, obe 2. č, Tamara Pinter, Claudia Rutar, obe 
2. e, Lara Homšak Godler, Anja Kotnik, obe 2. b, Lia Ludvik, Rene Kožar, oba 4. c, Nuša Vahter, 
4. a, in Julijana Medina Omerovic, 1. d. 
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Za spletno stran www.3kons.si sta tudi letos poskrbeli Mojca Knez Šket in Helena Muha. Ponovno 
smo se lahko ponašali z likovno podobo šole (rdeče-črno-belo in obrazi), za kar so poskrbeli 
profesorji Helena Muha, Aleš Hofman, Irena Naraks, pri tehnični izvedbi je pomagal tudi Igor 
Križnik, ter dijaki Jasmin Motoh, Petra Zelič in Katja Kuder, vse 3. a, in Ines Videmšek, 3. č-
razred. 

Kot že nekaj prejšnjih let je bila glavna koordinatorica projekta profesorica Branka Vidmar 
Primožič, kot hostese pa so goste usmerjale Jasna Kožuh, Nina Lesjak, Elmedina Čarkić in 
Klarisa Mikola, vse 4. c-razred.   

Profesorica Dagmar Konec je znova poskrbela za program na glavni prireditvi. Voditeljica 
prireditve je bila Manca Avsec, 1. e, nastopali pa so še Maša Tepič, 1. c, Maruša Gros, 1. c (s 
soplesalci) in Ana Teržan, PT. 

Dogajanje pestrega dopoldneva so ovekovečili naši fotografi Jakob Dacar in Luka Gornik, oba 
3. e, in Boris Savkovič, 2. b, pod mentorstvom profesorice Marije Vodušek, fotografske utrinke pa 
je  na šolski spletni strani objavila profesorica Simona Sever Punčoh.  

Zaradi nerazpoložljivosti ene od telovadnic je letošnje leto odpadel odbojkarski turnir mešanih 
ekip, izpeljan pa je bil nogometni turnir. Nogometno ekipo pod vodstvom mentorja profesorja 
Leona Podvratnika so sestavljali Domen Klep, 3. e, Edvin Suljanović, 3. č, Teo Razpotnik, Žan 
Žak Žužek, oba 2. b, Adi Šljivo, 2. č, Martin Deželak, Tilen Veber, Tim Veber, Gal Guček, vsi 1. a, 
in Mateo Koprivc, 1. c.  

3-Kons je izjemen projekt, ki zahteva dolgotrajno koordinacijo znotraj šol, še posebej pa med 
štirimi šolami, saj v njem sodeluje več kot dva tisoč dijakov in več kot dvesto profesorjev. Pa 
vendar nam zagnanosti še ne zmanjkuje, saj vidimo, da so mnogi dijaki ta dan medsebojnega 
druženja in izmenjevanja sprejeli za svojega in so ga zlasti letošnje leto, zaradi prestavitve 
termina, zelo težko pričakovali.  

Ponovno se srečamo naslednjo pomlad. 

 
 

 
 
 

http://www.3kons.si/
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Ustvarjalnost na Kosovelovi 
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Mladostna igrivost na Kosovelovi 

Branka Vidmar Primožič 
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE IN I. GIMNAZIJO V CELJU 

 

Tudi letos smo se razveselili sodelovanja z mladimi glasbeniki Glasbene šole Celje in I. gimnazije 

v Celju. Skupaj z mentorji so pripravili glasbeni program za naši tradicionalni prireditvi, in sicer za 

srečanje z upokojenimi sodelavci ter za  glasbeno-družabno prireditev za zaposlene, ki je potekala 

v projektu Evropska vas. 

13. decembra 2018 smo v prisrčnem srečanju z našimi upokojenimi sodelavci, ki je potekalo v 

naši šoli,  prisluhnili pestremu programu solistov na klavirju, harmoniki, tubi, violini, flavti in fagotu. 

Na tej prireditvi sta nastopila tudi naša dijaka, pianist Enej Vovk Šuligaj iz 1. c-razreda in pevka 

Ema Jagrič iz 1. e-razreda. 16. aprila 2019 pa so se nam v Glasbeni šoli Celje predstavile 

komorne skupine. 

Povezovalca prve prireditve, katere rdeča nit so bile misli Ivana Cankarja, sta bila Manca Avsec iz 

1. e-razreda in Gal Guček iz 1. a-razreda, ki je skupaj s sošolko Lariso Bernard povezoval tudi 

drugo prireditev, kjer smo spoznavali Romunijo, državo, ki jo naša šola predstavlja v projektu 

Evropska vas. Projekcijo na prvi prireditvi je pripravila Marija Kolenc, za družabni del obeh 

prireditev je poskrbela Lidija Plevčak. 

Alenka Gotlin Polak 
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Dijaki z razredniki 

MATURANTSKI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

 

Najslovesnejši dogodek zaključka srednješolskega izobraževanja, maturantski ples, je bil v petek, 
18. 1. 2019, v Modri dvorani Celjskega sejma. 

Maturantje so svoje plesno znanje pridobili s pomočjo izkušenega plesnega učitelja gospoda 
Boštjana Špiljarja iz Plesnega vala Celje. Program se je začel z maturantsko himno Gaudeamus 
igitur, ki so jo odpele Tjaša Kotnik, Melanija Trunk in Nuša Zvonar. Po plesnem programu in 
nagovoru gospe ravnateljice Bernarde Marčeta je v imenu dijakov spregovorila Nuša Zvonar, 
svojim razrednikom pa so se zahvali predstavniki oddelkov.  

Prijetno vzdušje je popestril ansambel Unikat in vedno odlična povezovalka programa Alja Tihle 
Hren. 

Bil je lep večer mladostne razigranosti, ponosa in brezskrbnosti.  

 

 

Marjana Gajšek  
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TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE 

 

Naša šola je že dolgo precej zanimiva za tujce, ki so se, z redkimi izjemami, vpisovali v program 

poklicnega izobraževanja. Prva in zelo težko premagljiva ovira je zagotovo slovenski jezik z vsemi 

svojimi posebnostmi, zato dijakom omogočamo učenje slovenščine na šoli v času njihovega 

pouka. S tem jim olajšamo vključevanje v našo skupnost, kar pa je dolgotrajen proces, ki zahteva 

veliko energije in volje vseh vpletenih. 

Takoj, ko se najstniki priselijo, se lahko vpišejo na srednjo šolo in začnejo obiskovati pouk, čeprav 

ne razumejo niti besedice slovenščine. Do začetka šolskega leta 2018/19 so imeli 70 ur tečaja 

vsako leto, novi pravilnik pa določa, da se za tiste dijake, ki ob vpisu v šolo ne predložijo potrdila o 

znanju slovenščine na ravni A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru, na šoli organizira 

intenzivni tečaj slovenščine v obsegu 160 ur v prvem polletju. Po tečaju so izpit opravile le štiri 

dijakinje, zato je Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport odobrilo še 70 ur v drugem polletju.  

Na prvo uro tečaja v tem šolskem letu je prišlo 28 dijakov z zelo različnim znanjem slovenščine, 

motivacijo in kognitivnimi sposobnostmi v starosti od 16 do 22 let, do konca prvega polletja pa je v 

skupini ostalo le še enajst dijakov. Štiri dijakinje so opravile izpit na zahtevani ravni, drugi pa so se 

med letom izpisali. Tako raznolika skupina zahteva dobro pripravo in veliko energije, ki je 

usmerjena najprej v motivacijo in potem še v poučevanje. Uporabljamo komplet učbenika in 

delovnega zvezka Čas je za slovenščino, ki je sistematičen in praktičen ter omogoča tudi 

samostojno učenje. Tega pa naši dijaki niso navajeni, zato je to eden izmed razlogov, zakaj 

njihovo znanje napreduje zelo počasi. V domačem okolju, ki je največkrat nespodbudno za 

učenje, uporabljajo svoj materni jezik, popoldne skoraj vsi delajo preko študentskega servisa, v 

šolo prihajajo posledično zelo utrujeni in vse to zavira napredovanje v znanju slovenščine.   

Neznanje jezika pogojuje tudi neuspeh pri drugih predmetih, zato bodo vsi, ki obiskujejo tečaj v 

drugem polletju, letnik ponavljali ali pa se prepisali na drugo šolo. Slovenski srednješolski 

programi so v primerjavi s tistimi, ki so jih dijaki obiskovali prej, bolj zahtevni, še posebej pri 

matematiki in tujih jezikih.  

Kaj bi lahko storili, da bi bili ti dijaki bolj uspešni?  
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Največ lahko sami, a si morajo to želeti. Tisti, ki si, so delovni in uspešni. V Sloveniji so našli novo 

domovino, ki jim nudi boljše življenje. Drugi prihajajo k pouku, ker je to pogoj, da lahko ostanejo v 

Sloveniji, ki pa je morda le njihovo prehodno domovanje, dokler jim ne bo uspelo oditi dlje na 

zahod.   

 

Lidija Rebeušek 
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INFORMATIVNI DAN 

 

Srednje šole si vsako leto znova prizadevamo opozoriti nase z mnogimi dogodki, ki jih 

organiziramo na šoli ali v okolju, kjer delujemo. Osnovnošolce želimo prepričati, da smo prava 

izbira za njihovo nadaljnjo pot izobraževanja, zato jim na dveh informativnih dnevih, ki smo ju letos 

pripravili 15. in 16. februarja, najbolje predstavimo svojo šolo. 

Koordinatorici vsega dogajanja na letošnjih informativnih dnevih Branka Vidmar Primožič in Lidija 

Rebeušek sta prireditev naslovili 150 obrazov šole in poskusili bodočim dijakom in njihovim 

staršem predstaviti programe, pouk, obšolske dejavnosti, učitelje in posebnosti naše šole. 

Predstavitev sta zasnovali v dveh delih, in sicer najprej v telovadnici za vse starše in učence 

devetega razreda skupaj, potem pa ločeno za starše, ki so ostali v telovadnici, in njihove otroke, ki 

so odšli v spremstvu naših dijakov po šoli. 

Vse obiskovalce sta najprej v telovadnici s svojim petjem razvajali Maša Tepič in Neja Rom 

Zupanc iz 1. c, s plesno točko pa sta kulturni program nadaljevali Brina Amadeja Bastl in Mija 

Klokočovnik, prav tako iz 1. c. Prireditev sta povezovala Manca Avsec, 1. e, in Krištof Senčič, 2. e, 

ki sta se preizkusila tudi v vlogi spraševalcev, saj sta profesorjem po kratkem kulturnem 

programu, ko so starši ostali v telovadnici, naši morebitni bodoči dijaki pa odšli v razrede,  

zastavljala vprašanja o organiziranosti naše šole.  

Na vsa njuna vprašanja in vprašanja staršev so znali odgovoriti gospa ravnateljica-direktorica, 

Bernarda Marčeta, profesorji Barbara Slatenšek, Mateja Obrez Verbič, Marija Sodin in Nada 

Jeraša ter zunanji sodelavec gospod Dušan Savič, v tem času pa so naši dijaki po programih 

osnovnošolcem razkazali šolo in jih peljali do učilnic, kjer so profesorji s pomočjo dijakov pripravili 

delavnice in predstavili pouk ali dejavnosti na naši šoli. Kasneje so se jim pridružili tudi njihovi 

starši, ki pa so jih po šoli vodili profesorji Nada Jeraša, Irena Lasnik, Simona Žlof in Dagmar 

Konec.  

V delavnicah so gostje lahko spoznali bogat nabor dejavnosti naše šole. Tako so se učili 

francosko, izvedeli, kaj so start up podjetja in kje lahko opravijo prakso v tujini, spoznali delovanje 

učnega podjetja in virtualno potovali v Afriko ter se poizkusili v borilnih veščinah, videonadzorih 
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sistemih in odkrivanju sledi na kraju zločina. Za bodoče trgovce smo pripravili dve delavnici, in 

sicer Od izdelka do prodaje in Pesem je utrip srca. 

Po uri in pol dogajanja smo starše in učence pogostili v jedilnici in jih povprašali o njihovih vtisih. 

Vsi so bili presenečeni nad prijaznostjo profesorjev, sproščenim vzdušjem in snažnostjo šole ter 

zadovoljni z informacijami, ki jim bodo olajšale odločitev za vpis na srednjo šolo. 

Informativni dan smo snovali in izpeljali vsi zaposleni na šoli. Zbirali smo slikovno gradivo in ga 

uredili v zanimivo predstavitev šole in njene zgodovine, pripravili in izvedli delavnice, oblikovali 

celostno podobo šole, sodelovali v omizju v telovadnici, predstavili učna podjetja, vodili starše po 

šoli, pripravili novinarje in dijake v delavnicah, analizirali ankete, pripravili informativno gradivo, 

pogostitev, ozvočenje, platna in sceno ter imeli več pouka kot na običajni delovni petek. To je bil 

projekt, ki pa ga zagotovo ne bi bilo brez približno 80 dijakov, ki so v petek in soboto odlično 

opravili svoje zadolžitve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voditelja programa Manca Avsec in Krištof Senčič 
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Delavnica za osnovnošolce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši na ogledu šole 

Lidija Rebeušek in Branka Vidmar Primožič 
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HAIKU  

 

16. aprila 2019 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani, v okviru Festivala sodobnih umetnosti 
mladih Transgeneracije 2019, podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in 
predstavitev pesmarice Haiku 2019. 

Devetnajstega natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana, se je 

udeležilo 490 dijakov in dijakinj iz 50 srednjih šol, ki so napisali 1458 haikujev. Podeljenih je bilo 

59 enakovrednih nagrad  

Z naše šole so uspešno sodelovali Natalija Jelen, Advije Ademi, Anastazija Kranjec, Ema Rom 

Zupanc, Tjaž Zajko, Tadej Štampar, Maruša Gros, Ana Germ, Nika Ostrožnik, Sara Gorenjec, 

Tamara Pinter, Eva Slana, Hurija Vrtagić, Claudia Rutar, Nejc Oset, Sandra Baumkirher, Karmen 

Planinšek, Ines Mulej in Lara Vrečko-Kotnik, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici Haiku 

2019. 

 

Jakob Borko je prejel nagrado za haiku v absolutni kategoriji. 

 

makova polja  

ne bodite pretežke 

kaplje dežja 

 

Makovi cvetovi so zelo nežni. Pesnik, prevzet nad barvitostjo in lepoto makovih cvetov, so-

čustvuje z njimi, saj ga skrbi, da jih nežne kaplje ne bi pri-zadele. 
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Ines Mulej je prejela nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko. 

 

moje misli  

neskončne neskončne 

kot puščava 

 

Misli so lahko kot pragozd ˗ težko prehodne, zapletene, nepregledne … Misli so lahko tudi »jasne 

in razločne«, kot si je želel René Descartes. 

Pesnica pripoveduje o neskončnosti in preglednosti svojih misli, svoje zavesti. In prav iz takšnih 

spoznanj in doživetij se lahko rodi odličen haiku. 

 

 Lara Vrečko-Kotnik je prejela nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko. 

 

težko se navadim 

biti sama 

premikam uro 

 

Zadnjo nedeljo v marcu smo zopet premaknili uro na poletni čas. Zdi se, da pesnica premika uro, 

da bi ji čas hitreje minil. A njena igra s časom je imela (tudi) nasproten učinek. Čas se je ustavil in 

v Tem trenutku brezčasja je nastala pesem … 

 



151 

Mentorice: Branka Vidmar Primožič, Irena Lasnik, Alenka Gotlin Polak in Helena Muha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ines Mulej, 2. b, Jakob Borko, 2. e, in Lara Vrečko-Kotnik, 2. b   

 

Helena Muha  
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Naši dijaki V iskanju zvezde* 

PRIREDITEV ZA MESTNO ČETRT DOLGO POLJE 

 

V petek, 5. oktobra 2018, je bil praznik Mestne četrti Dolgo polje, Mestne občine Celje. 

Naša šola vsa leta dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, zato smo se tudi letos odzvali vabilu k 

sodelovanju in pripravili kulturni program V iskanju zvezde* in ga posvetili Evropskemu letu 

kulturne dediščine 2018. 

Sodelovali so Tina Šibanc in Lara Vrečko-Kotnik iz 

2. b ter Rok Klajnšek-Grajžl, 3. a, (umetniška 

beseda), Brina Amadeja Bastl in Mija Klokočovnik, 

1. c, ter Tina Bobek, 4. e (avtorski ples), Maša 

Tepič, 1. c, in Ana Teržan – Anabel (pesem), 

Jakob Dacar in Luka Gornik, 3. e, (fotografija). 

Posebna gosta sta bila Mia Lovrenčak, učenka 6. 

razreda I. osnovne šole Celje, ki se je predstavila z 

avtorskim plesom v vlogi Alme Karlin, in Miha 

Plevčak, dijak srednje glasbene šole Celje. 

Mentorici sta bili Irena Lasnik in Helena Muha. 

 

 

Irena Lasnik 
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

 

Ekonomska šola Celje se je tudi v letošnjem šolskem letu vključila  v  projekt Teden 
vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja 
in učenja v Sloveniji. Z njo Andragoški center Slovenije s številnimi dogodki opozarja na 
vseprisotnost ter pomen učenja v vseh življenjskih obdobjih.  

Teden vseživljenjskega učenja je potekal med 10. 5. in 30. 6. 2019. Naša šola se je vanj vključila 
z organizacijo različnih dogodkov. Predavanja, delavnice, razstave  in kulturne prireditve so 
namenjene dijakom, zaposlenim, upokojenim sodelavcem in ostalim. Že vrsto let sodelujemo tudi 
z zaposlenimi in varovanci Doma ob Savinji.  

V okviru TVU 2019 smo pripravili številne dogodke. 

10. 5. do 21. 6. – Alfa in omega – likovna delavnica na temo del Leonarda da Vincija 

pod vodstvom mentorja Aleša Hofmana. 

15. 5. do 30. 6. – Razstava slik profesoric Dore Glavnik in Irene Naraks. 

20. 5. – Recital V mladih brezah tiha pomlad, v mladih brezah gnezdijo sanje –poezija Ivana 
Minattija za varovance Doma ob Savinji pod vodstvom mentorice Majde Lesjak. 

21. 5. – Potopisno predavanje Gruzija in Armenija v izvedbi profesorice Marije Vodušek za 
upokojene sodelavce šole. 

23. 5. – Bralna urica – bralno druženje pod mentorstvom knjižničarke Marjete Šelih. 
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Dora Glavnik, Proteja, akril na platno, 2019 

Irena Naraks, Zima, akril na platno, 2019 
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Maja Jerič  

Potopisno predavanje za upokojene sodelavce šole 
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Kaligrafski zapis: Dolores Hercog, MT,  

risba: Natalija Jelen, 1. e 

TEDEN PISANJA Z ROKO NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE 

 

Ekonomska šola Celje je letos prvič sodelovala v Tednu pisanja z roko, ki ga organizira društvo 
Radi pišemo z roko. Aktivnosti pisanja z roko so potekale od 21. do 25. januarja 2019. Na naši šoli 
so potekale različne delavnice, ki so spodbujale pisanje z roko in ustvarjalnost dijakov. V prvi 
delavnici so dijaki pisali posvetilo v knjigo v kaligrafskem zapisu, saj je osrednja pozornost 
letošnjega projekta namenjena prav pisanju posvetila v knjigo. Pri pisanju posvetil v knjigo smo 
pesnili in verze opremili s posvetilom ali akrostihom. Prav tako so dijaki zapisali pregovore v treh 
jezikih, v slovenščini, ruščini in angleščini, in jih likovno opremili. Nismo pozabili niti na osebnostno 
rast, saj smo zapisali življenjsko modrost o tem, kako vse življenje spoznavamo sebe in kako smo 
sami sebi največja uganka. Zapisano modrost smo povezali s podobo deklice, ki se opazuje v 
zrcalu.  Prvo delavnico je vodila profesorica Majda Lesjak. 

V drugi delavnici, ki jo je vodila profesorica 
Melita Podgoršek, so dijaki pisali s 
pomočjo lučke na mobitelu in tako 
ustvarjali fotografije. V tej delavnici so 
dijaki risali besede zrcalno. S to tehniko so 
nastali različni zapisi.  

V tretji delavnici, ki jo je vodila profesorica 
Helena Muha, so dijaki pisali lastna imena 
s kaligrafskim zapisom. Prav tako so pisali 
izbrane besede, misli in verze na temo 
dobrodelnosti, srčnosti, humanosti in 
sočutja z izbranimi tehnikami – pisali so s 
svinčnikom, barvicami, gosjim peresom in 

črnilom, pisali so tudi na steklo in vadili 
pisanje z levo roko. 

Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne 
več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost. Vse aktivnosti naših dijakov v Tednu pisanja 
z roko so bile prikazane na razstavah, ki bodo še nekaj časa krasile našo šolo. Omeniti velja, da 
so v delavnicah sodelovali vsi dijaki naše šole. 

Majda Lesjak  
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Bučkovanje – Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, 

gost Tin Vodopivec, Natalija Jug in Lea 

Klenovšek, dijakinje 4. a-razreda 

DOGODKI V OKVIRU 4. IZPITNE ENOTE 

 

Dijaki četrtega letnika programa ekonomski tehnik in drugega letnika programa ekonomski tehnik 

PTI lahko v okviru 4. izpitne enote na poklicni maturi izvedejo tudi dogodek. Dijaki so organizirali 

enajst dogodkov. Pod mentorstvom Jasmine Bornšek so dijaki organizirali in izvedli štiri dogodke. 

Dijaka 2. a PTI (Tobias Druškovič in Aljaž Turnšek) sta organizirala strokovno ekskurzijo v 

Ljubljano. Dijaka 4. a-razreda (Matevž Antloga in Nik Jager) sta organizirala ekskurzijo v Mestinje, 

Rogaško Slatino in Šmarje pri Jelšah. Dijaka 4. c-razreda (Elmedina Ćarkić in Justin Funtek) sta 

organizirala strokovno ekskurzijo na Primorsko. Dijakinji 

4. c-razreda (Barbara Hauptman in Lara Savski) sta 

organizirali strokovno ekskurzijo na Notranjsko. Pod 

mentorstvom Simone Žlof je dijakinja 2. a PTI (Hanifa 

Kalesić) izvedla dogodek Ozaveščanje o zdravem 

načinu življenja. Pod mentorstvom Helene Mešnjak so 

dijaki 4. c-razreda (Nina Lesjak, Kenan Musić, Anja 

Predovnik in  Rihard Slokan) organizirali božično-

novoletni sejem. Pod mentorstvom Irene Naraks sta 

dijaka 4. a-razreda (Matej Kincel in Jernej Novak) 

organizirala in izvedla predstavitev obračuna plač. Pod 

mentorstvom Olge Iskra so dijaki 4. a-razreda (Maj 

Medvešek, Tim Sečko, Luka Šuster in Urban Žohar) 

izvedli predajo ključa. Pod mentorstvom Manje Ferme 

Rajtmajer so dijaki 4. a-razreda organizirali in izvedli tri 

dogodke, in sicer  aktivnosti v okviru promocije šole 

(Nuša Vahter, Elmedina Berisha, Živa Teršek, Karin 

Zagajšek), dogodek ob 30. obletnici glasila Bučke 

(Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Natalija Jug, Lea 

Klenovšek) in dogodek Življenje je premikanje (Karin 

Majger, Melisa Jereb in Maja Mušič). 
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Življenje je premikanje – Jani Jugovic, Maja Music, Teja Perjet, 

Karin Majger in Melisa Jereb 

Ekskurzija na Notranjsko – dijaki 2. b-razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manja Ferme Rajtmajer in Jasmina Bornšek  
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PREDAJA KLJUČA 

 

Kot vsako leto poprej smo tudi letos dijaki 4. a-razreda Luka Šuster, Urban Žohar, Tim Sečko in 
Maj Medvešek kot dijaki zaključnega razreda organizirali predajo ključa v okviru 4. izpitne enote. 
Na prireditvi so se poslovili vsi razredi zaključnega letnika. Igre smo pripravili kar se da zabavne in 
zanimive za druge dijake in profesorje in se ob gledanju pošteno nasmejali. Sodelujoči razredi so 
se potrudili po svojih najboljših močeh in najboljši so prejeli ključ, ki simbolizira moč in pripadnost 
šoli, odpira pa vrata znanju, vrednotam in podjetnosti. Za odlično predajo se zahvaljujemo vsem 
razredom, ki so se potrudili in pokazali voljo do zmage, čeprav je na koncu lahko zmagovalec 
samo eden. Verjamemo, da se bodo poraženci še naprej borili v šolskih klopeh in sledili misli 
Nelsona Mandele: »Nikoli ne izgubim – ali zmagam ali pa se nekaj naučim«. 

Letošnji zmagovalci, ki so osvojili ključ in ga bodo do naslednjega leta varovali in ga potem 
predali, so dijaki 1. a PTI. Upamo, da smo ključ predali v varne roke in da bo naslednje leto 
predaja vsaj tako uspešna kot letošnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prejemniki ključa 1. a PTI 

Urban Žohar, Luka Šuster, Tim Sečko in Maj Medvešek, 4. a 
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Predstavitev programa ekonomski tehnik v Šentjurju –

učenje slepega tipkanja z dijakinjo Diano Šajić 

DEJAVNOSTI 

 

PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH  

 

Devetošolci imajo pri vpisu na voljo pester izbor srednjih šol z bogato ponudbo programov, vendar 
moramo na srednjih šolah poskrbeti, da so z vsemi seznanjeni.  

Zato imamo skupino profesorjev, ki so pripravljali delavnice in predstavitve naših programov in z 
izbranimi dijaki učencem povedali vse, kar šolo odlikuje in kar se na njej dogaja. Naša 
prizadevanja, da bi navdušili čim več osnovnošolcev za programe, ki jih izvajamo, so se začela že 
septembra na OŠ Hudinja, nadaljevala novembra na OŠ Vojnik, I. OŠ Žalec, v Šentjurju, na OŠ 
Ljubečna in OŠ Braslovče, januarja na OŠ Antona Bezenška Frankolovo ter končala na OŠ Frana 
Roša. 

Usklajevanje skupine profesorjev, ki smo jo sestavljale Sonja Salobir Lindsay, Karmen Kranjec, 
Mateja Kapitler, Dagmar Konec, Jasmina Bornšek, Olga Arnuš in Barbara Slatenšek, ni bilo 

naporno, ker smo si delo razdelile, si na 
neformalnih srečanjih s pozitivno energijo 
izmenjevale izkušnje in pripovedovale o 
svojih doživetjih, si svetovale in 
pomagale, vedoč, da delamo v dobro 
ustanove, kjer smo zaposlene, in vseh 
svojih sodelavcev. 

Dijaki, ki so sodelovali na predstavitvah 
na osnovnih šolah, so bili: Brina Bastl in 
Asibe Islamaj, obe iz 1. c – TV, Diana 
Šajić in Tijana Stojić, obe iz 3. a, Blaž 
Brecl in Tomaž Rizmal, oba iz 3. c – TV, 
in Nuša Vahter ter Elmedina Berisha, obe 
iz 4. a. 
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Učenci OŠ Frana Roša na delavnici Ustvari svoje podjetje z dijakinjo Elmedino Berisha 

 
Barbara Slatenšek 
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Gašper Ramšak, 2. c, Rok Brilej, 2. c, Natalija Jelen, 1. e, 

Melani Sevšek, 1. e, in Eva Strašek, 1. e 

RUSKI KROŽEK 

 
Ruski jezik je eden najbolj melodičnih slovanskih jezikov, zato je za dijake učenje ruščine zabaven 
izziv. Dijaki so spoznavali pri ruskem krožku svet ruske besede skozi različne vaje na učnih listkih 
in prebirali krajša ruska besedila. Ure ruščine smo popestrili z učenjem ruskih pesmic. Spoznavali 
smo ruske pregovore in jih zapisali v treh jezik, slovenščini, ruščini in angleščini ter jih likovno 
opremili. V mesecu maju 2019 smo izvedli uro ruščine na cvetočem travniku, dijaki so spoznavali 
travniške rastline in živali, jih poimenovali v slovenščini in ruščini ter narisali svojo podobo 
travnika. Ob tej priložnosti so zapeli rusko pesmico V trave sidel kuznecik – V travi je sedela 
kobilica.  

V sklopu ruskega krožka so si dijaki 9. maja 2019 na naši šoli ogledali ruski film Letijo žerjavi. 
Posnet je bil po literarni podlagi, po dramski igri Viktorja Rozova in je bil nagrajen v Cannesu leta 
1958. V središču filmske zgodbe je tragična usoda dveh zaljubljenih ljudi, ki ju je vojna ločila za 

vedno. Ogled filma nam je omogočil 
direktor Ruskega centra Maribor, 
gospod Igor Romanov. V mesecu juniju 
2018 smo obiskali Ruski center v 
Mariboru. Prijazno so nas sprejeli, nas 
pogostili s čajem iz samovarja in nam 
predstavili delovanje centra. Ogledali 
smo si njihovo knjižnico, se seznanili z 
najpomembnejšimi ruskimi umetniki in 
spoznavali ruske znamenitosti v krajšem 
dokumentarnem filmu. Dijaki so znanje 
ruščine pokazali v pogovoru z avtentično 
rusko govorko Eleno Romanovo, 
nagrajeni so bili s sladkarijami in ruskimi 
časopisi. Učenje ruščine je zagotovo 
motivacija za nadaljnje poglabljanje 
znanja ruščine in spoznavanja ruske 
kulture. 
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Pregovore v slovenskem, ruskem in angleškem jeziku sta zbrali Natalija Jelen in Eva Strašek iz 1. e. 

 

 

Majda Lesjak 
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Ema Jagrič 

BRALNI KROŽEK 

 

                                                                                         »Tisti, ki bere, živi tisoč življenj.« 

                                                                                                              George R. R. Martin 

 

Bralni krožek za dijake je namenjen predvsem branju leposlovja in razvijanju ustvarjalnosti. Branje 
leposlovja vpliva na bogatenje besednega zaklada in je povezano z doživljanjem estetskega in 
prijetnega. Dijaki bralnega krožka so prebirali mladinski roman po lastnem izboru in se seznanjali 

s sodobno poezijo. Kahlil Gibran je zapisal, da živimo za to, da 
bi odkrivali lepoto. In poezija je zagotovo oblika lepote. 
Ljubezensko liriko Ivana Minattija smo povezali v recital z 
naslovom V mladih brezah tiha pomlad, v mladih brezah 
gnezdijo sanje, s katerim smo se predstavili  varovancem 
Doma ob Savinji 20. maja 2019. Recital je povezovala Manca 
Avsec, dijakinja 1. a. Enej Vovk Šulgaj, dijak 1. c, je poskrbel  
za glasbeno spremljavo s Chopinovo glasbo. Dijakinji, Brina 
Amadeja Bastl in Mija Klokočovnik, obe dijakinji 1. c, sta se 
predstavili z avtorskim baletnim plesom. Plesala je tudi Tina 
Bobek, dijakinja 4. e. Ema Jagrič, dijakinja 1. e, je zapela 
pesem Najino poletje. Minattijevo ljubezensko liriko so recitirali 
Larisa Bernard, 1. a, Ema Jagrič, Manca Avsec in Filip Cokan, 
vsi iz 1. e ter Rok Klajnšek Grajžl in Gregor Lončar, oba iz 3. a. 
Luka Gornik, dijak 3. e, je poskrbel za fotografiranje 
nastopajočih. Maj je mesec ljubezni, zato smo se z recitalom in 
razstavo predstavili tudi 24. maja 2019 na prireditvi Ljubezen = 
vse za dijake in profesorje naše šole.  
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Enej Vovk Šulgaj  

Enej Vovk Šulgaj, Ema Jagrič in Filip Cokan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majda Lesjak   
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Šahovske figure 

ŠAHOVSKI  KROŽEK 

 

»Kadar vidiš dobro potezo, začni iskati še boljšo.« 

         Emmanuel Lasker 

V letošnjem šolskem letu smo na Ekonomski 
šoli Celje ponovno izvajali šahovski krožek. 
Dijaki spoznavajo šahovske pojme, večkrat pa 
se kar prepustijo medsebojnim šahovskim 
dvobojem ali pa rešujejo šahovske probleme iz 
učnih listov. 

Šah imenujemo kraljevska igra. Ne zato ker v 
njej nastopa kralj, ne zato ker bi jo igrali kralji, 
temveč zato, ker je s svojo poštenostjo, 
neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad 
igrami, v vzgojnem in v kulturnem pomenu. 

 

 
 
 
Zakaj šah? Šah za vsakogar!   

  

Šah dokazano izboljšuje: koncentracijo, sposobnost logičnega razmišljanja, spomin, abstraktno 
mišljenje, sposobnost predvidevanja, sposobnost osredotočanja, intuicijo in iznajdljivost. 

Vsem dijakom iskrene čestitke ter vabljeni tudi v naslednjem šolskem letu, ki ga bomo šahovsko 
še posodobili.   

Marko Kubale  
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KROŽEK ITALIJANSKEGA JEZIKA 

 
Italijanski jezik je eden najbolj melodičnih romanskih jezikov, zato je za dijake italijanščina 
zabaven izziv. Dijaki imajo na šoli priložnost spoznati osnove italijanskega jezika pri italijanskem 
krožku, ki se izvaja celo šolsko leto. Pri krožku se naučijo osnov italijanskega jezika.  Cilj krožka je 
vzbuditi pri mladih veselje do italijanskega jezika in branja krajših italijanskih  besedil, saj je branje 
eno najpomembnejših sredstev pri učenju tujega jezika. Krožka so se udeležile dijakinje Ismeralda 
Brkić, Mija Klokočovnik, Nika Ostrožnik, vse iz 1. c, Iris Polajžer, MT, Lara Homšak Godler iz 2. b 
in Tadeja Ratajc iz 2. a PTI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manja Ferme Rajtmajer 
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Vir: 

https://www.francoscina.com/zanimivosti/j

ezik/simboli-francije/ 

KROŽEK FRANCOSKEGA JEZIKA  

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo za dijake pripravili krožek francoskega jezika, ki se ga je 

udeležilo pet dijakov prvega letnika gimnazije. Dijaki so spoznali osnove slovnice in osnovno 

besedišče ter nekaj vsakodnevnih fraz za lažje sporazumevanje. Dijaki so se tudi predstavili na 

informativnem dnevu, s čimer so staršem in zlasti bodočim dijakom predstavili možnost učenja 

francoščine v obliki krožka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saši Pešec 
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ŠOLSKI RADIO 

 

Letošnje šolsko leto obeležujemo 150-letnico obstoja trgovskega izobraževanja v Celju. Tako smo 

poleg rednih oddaj, kot so državni prazniki in aktualno šolsko dogajanje, vsak mesec namenili 

nekaj časa vrednotam naše družbe. Pred mikrofon smo povabili tudi dijake, ki so opravljali prakso 

v tujini. Bilo je zelo pestro, saj so z nami sodelovali tudi številni profesorji in sedanji ter bivši dijaki.  

Ekipo šolskega radia sestavljajo voditelji Manca Avsec, Ema Jagrič in Lana Jošovc, vse iz 1. e, ter 

Ema Rom Zupanc in Hurija Vrtagić iz 1. c-razreda, ki pod mentorstvom profesorice Sonje Salobir 

Lindsay skrbijo za informiranje dijakov o vseh aktualnih dogodkih v šoli in izven nje.  

Trudili smo se biti pestri in izvirni, odprti pa smo tudi za nove ideje in predloge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Salobir Lindsay   
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Ob 30-letnici Bučk nas je obiskal slovenski komik Tin 

Vodopivec. 

ŠOLSKI ČASOPIS EKONOMLONC Z  BUČKAMI IN 30-LETNICA BUČK 

 

Letošnje šolsko leto je zaznamovala 30-letnica Bučk, ki sedaj izhajajo kot priloga šolskega 

časopisa, a so pred 30 leti začele izhajati kot samostojno glasilo, kasneje pa smo jih združili s 

šolskim časopisom. Projekta 30-letnice Bučk so se pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer pri 

4. predmetu poklicne mature lotile Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Natalija Jug in Lea Klenovšek, 

dijakinje 4. a-razreda. Jubilejno obletnico Bučk so obeležile s priložnostno razstavo, ki krasi 

izložbo v avli 1. nadstropja, izdale so Jubilejne Bučke in 15. marca 2019 pripravile prireditev, na 

kateri nas je zabaval Tin Vodopivec, uspešen standup komik. Na prireditvi smo se razveselili tudi 

g. Tomaža Majcna, začetnika in prvega urednika Bučk. Za njim sva Bučke, nerodne (ne)domislice 

dijakov in tudi zaposlenih urejali Branka Vidmar Primožič in Alenka Gotlin Polak. 

Ob zaključku šolskega leta je izšel tiskani 

in elektronski šolski časopis Ekonomlonc z 

Bučkami. Poleg svežih Bučk smo v 

časopisu predstavili dijake zaključnih 

razredov, uspešne in odlične dijake, ki 

zaključujejo izobraževanje pri nas, 

diplomante Nemške jezikovne diplome, 

nagrajene haikuje in ostalo zanimivo 

dogajanje v šoli. Predstavitvene in 

poslovilne članke so napisali dijaki 

zaključnih letnikov, šolsko dogajanje so 

predstavili dijaki 1. e, 3. a in 4. a-razreda.  

Šolski časopis je oblikovala Vida Horvat. 

 

 

 

 

Alenka Gotlin Polak 
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Pomladno drevo, Simon Obrovnik, 3. a 

LIKOVNE DELAVNICE  

 

V mesecu oktobru 2019 smo se udeležili XV. slikarskega in II. fotografskega ex-tempora, ki se je 
odvijal v parku Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, v organizaciji Zveze kulturnih 
društev Celje in sodelovanju JSKD OI Celje. Sodelovala sta Katja Kuder in Simon Obrovnik, oba 
dijaka 3. a-razreda.  

Katja Kuder je s svojim likovnim izdelkom sodelovala na Sinapsinovem natečaju Obrazi bolečine. 
Le-tega organizira Inštitut za patološko fiziologijo. Najboljši izdelki  bodo razstavljeni na Tednu 
možganov od 11. 3. do 15. 3. 2019 v Ljubljani. Njegov namen je spodbuditi mlade k razmišljanju o 
bolečini, njenih učinkih na človekovo delovanje in možnih rešitvah zanjo. 

V okviru Doves, programa Ekošole, je bil organiziran nagradni natečaj za upodobitev maskote 
projekta Pečjakovega Navihanca in navihanke, ki bo najbolje predstavljal projekt Vem, zato 
odgovorno jem. Sodeloval je Simon Obrovnik iz 3. a-razreda. 

Na prvem delu likovne kolonije Štirje letni časi 
2019,  ex-tempore Zima 2019, so na Šoli za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 
sodelovali: Katja Kuder, Simon Obrovnik, oba 
3. a, Boris Savković, 2. b, ter profesorici Irena 
Naraks in Dora Glavnik. 

 

Na drugem delu likovne kolonije Štirje letni 
časi 2019, ex-tempore Pomlad 2019, pa so 
sodelovali: Katja Kuder, Simon Obrovnik, oba 
3. a, Ines Videmšek, 3. č, in profesorica Irena 
Naraks. 
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Narcise, Ines Videmšek, 3. č 

Vijolice, Katja Kuder, 3. a 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dora Glavnik  
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RAZSTAVE 

 
V letošnjem šolskem letu smo na šoli pripravili naslednje razstave: 
 

▪ Samo beseda sem (poklon pesniku Cirilu Zlobcu) – mentorji: Majda Lesjak, Aleš Hofman, 

Katja Šlogar, Helena Muha, dijaki: Simon Obrovnik, Jasmin Motoh, Petra Zelič, Katja 

Kuder, vsi 3. a, in Ela Cafuta, 3. e; 

 
▪ Konec prve svetovne vojne – mentorica Helena Mešnjak, dijaki 2. b; 

 
▪ Dan prijateljstva – mentorica Helena Mešnjak, dijaki 2. b; 

 
▪ Slikarija je vendar nekaj lepega (Ivana Kobilca 1861–1921) – mentorica Majda Lesjak, 

dijaki: Simon Obrovnik, Jasmin Motoh, Katja Kuder, vsi 3. a; 

 
▪ Sto let bojev za severno mejo: Rudolf Maister (1918–2018) – mentorica Helena Mešnjak; 

 
▪ Veseli december – mentorica Katja Šlogar, dijaki: Rihard Slokan, Kenan Musić, Anja 

Predovnik in Nina Lesjak, vsi iz 4. c; 

 
▪ Mesec dobrodelnosti – mentorici Melita Podgoršek in Katja Šlogar, dijaka Luka Četina in 

David Kamenik, oba 2. c; 

 
▪ Gibanje in varnost v prometu – mentorja Marko Kubale in Srečko Robek, dijaki: Laura 

Lever, Alen Lipovšek in Gašper Ramšak, vsi iz 2. c; 

 
▪ 150 obrazov šole – mentorici Katja Šlogar in Lidija Plevčak, Ivan Kolenko (fotografija); 

 
▪ Razstava ob 30-letnici Bučk – mentorja Manja Ferme Rajtmajer in  Marko Kubale, dijakinje: 

Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Natalija Jug in Lea Klenovšek, vse 4. a;  

 
▪ Varna mobilnost – mentor Marko Kubale,  dijaki: Laura Lever, Alen Lipovšek in Gašper 

Ramšak, vsi iz 2. c; 
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Tea Kovač in Natalija Jelen 

▪ Podnebne spremembe – mentorica Tatjana Trupej; 

 
▪ Teden pisanja z roko (instalacija) – mentorici Helena Muha in Katja Šlogar, tehnična pomoč 

Igor Križnik,  dijaki: Lara Homšak, Nancy Lesjak, Anja Kotnik, Tina Šibanc in Lara Kotnik, 

vse 2. b; 

 
▪ Posvetilo v knjigi – mentorici Majda Lesjak, Katja Šlogar, dijakinji Natalija Jelen, 1. e, in 

Dolores Hercog, MT; 

 
▪ Angleško-rusko-slovenski pregovori – mentorica Majda Lesjak, dijaki: Natalija Jelen, Eva 

Strašek, obe 1. e, Rok Brilej in Gašper Ramšak, oba 2. c; 

 
▪ In o nobeni stvari ne vem manj kot o sebi – mentorica Majda Lesjak in dijakinji Tea Kovač, 

4. e, in Natalija Jelen, 1. e; 

 
▪ 3-KONS – mentorji: Irena Naraks, Aleš Hofman, Helena Muha, tehnična pomoč Igor 

Križnik, dijaki: Jasmin Motoh, Katja Kuder, Petra Zelič, vse 3. a, Ines Videmšek, 3. č; 

 
▪ Razstava likovnih del Irene Naraks    

in Dore Glavnik; 

 
▪ Likovna pesem – mentorica Majda 

Lesjak; 

 
▪ Ljubezen = vse (Minattijeva 

ljubezenska poezija) – mentorice: Majda 

Lesjak, Katja Šlogar in Helena Muha, 

dijaki 2. b in dijaki 2. c. 
 

▪  

  Dora Glavnik  
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DIJAŠKO SPLETIŠČE 

 
Dijaki Ekonomske šole Celje smo tudi v tem šolskem letu sledili tradiciji in urejali stičišče 
informacij na spletni strani http://dijaki.escelje.si.  

V letošnjem šolskem letu sta vlogo urednic opravljali Eva Mastnak in Vanja Melanšek, obe iz 3. a-
razreda. Celo šolsko leto sta se skupaj z mentorico trudili, da so bili dijaki sproti obveščeni o 
aktualnih dogodkih. Pridno sta spremljali šolski utrip in predstavljali dosežke dijakov, ki jih je bilo 
res veliko. Ekipa fotografov je poskrbela, da smo lahko na spletni strani objavili tudi obsežno 
zbirko foto albumov s prireditev in dogodkov. 

V naslednjem šolskem letu želimo k sodelovanju povabiti nove sodelavce, ki bi s svežimi idejami 
še obogatili spletišče.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mojca Knez Šket 
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FACEBOOK IN INSTAGRAM STRAN ŠOLE 

 

Ker se na Ekonomski šoli Celje zavedamo, kako pomemben je splet dandanes, se trudimo, da bi 

bili tako facebook stran kot tudi instagram stran Ekonomske šole Celje všečni in vedno aktualni. 

Najpogostejši obiskovalci so seveda prav naše dijakinje in dijaki (zdajšnji in bivši), njihovi starši in 

sorodniki ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v kateri je trenutno 1318 

članov na facebooku in 180 sledilcev na instagramu. Največ obiska zabeležimo ob večjih 

dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj sproti objavljamo fotografije in poročila. Z veseljem 

pohvalimo naše uspešne dijakinje in dijake ter ekipe, ki jim na različnih tekmovanjih uspe doseči 

odlične rezultate.  

Samo upamo lahko, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se 

nam še niste pridružili, da nas poiščete in postanete del naše skupnosti.  

Dobrodošli! 

  

 

 

Simona Sever Punčoh 
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Utrinki s poti 

STROKOVNE EKSKURZIJE 

 

BRUSELJ, STRASBOURG IN LUKSEMBURG 

 

Novembra 2918 smo obiskali Bruselj, Strasbourg in Luksemburg. Najprej smo si ogledali belgijsko 
glavno mesto, evropske ustanove, prizorišče EXPO 1958 z Atomiumom ... Potem smo se srečali  
in pogovorjali z evropskim poslancem gospodom Lojzetom Peterletom, nato pa smo si ogledali 
Evropski parlament. Na poti v Strasbourg smo obiskali Waterloo, prizorišče zadnje Napoleonove 
bitke in še Luxemburg, kjer smo obiskali prevajalce. V Strasbourgu smo si ogledali parlament in 
Svet Evrope, po kratkem sprehodu po mestu pa smo se vrnili domov.  

Zahvaljujemo se evropskemu poslancu Lojzetu Peterletu za donirana sredstva za ekskurzijo in za 
dragoceni čas, ki nam ga je posvetil. 
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 mag. Helena Mešnjak  

 
Ponosni s slovensko zastavo in evropskim poslancem 
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LJUBLJANA 

 

V marcu smo obiskali pisarno g. Lojzeta Peterleta. Sprejel nas je njegov asistent g. Andrej 
Černigoj. Predstavil nam je delo EU, poslancev in prevajalcev ter možnosti za zaposlitve mladih 
pripravnikov v EU parlamentu. 

Gospod Peterle je bil v Strasbourgu, zato smo se 
lahko z njim pogovarjali le preko skypa. Predstavil 
nam je svoje delo, posebej je bil ponosen na 
sodelovanje pri zasaditvi cepiča najstarejše 
slovenske vinske trte. 

Obiskali smo državni svet in državni zbor. Nekaj 
časa smo poslušali poslance, ko so razpravljali o 
izbiri novih ministrov za kulturo in zdravje. 

Obiskali smo predstavnika za tisk veleposlaništva 
ZDA in se z njim pogovarjali o podobnostih med 
državama, nakar smo si ogledali še Ljubljano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mag. Helena Mešnjak   

Naši dijaki v parlamentu 
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PREDSTAVITVE RAZREDOV 

1. a Program: ekonomski tehnik Razredničarka: Alenka Gotlin Polak  

 

 
 

Festina Ahmetaj Nastja Fidler Špela Mohorko 
Larisa Bernard Jožica Grašič Lejla Pjević 
Anile Cocaj Urh Grobelnik Ines Plevčak 
Nik Ćirović Gal Guček Žiga Rebernik 
Martin Deželak Staša Kamenšek Klavdija Tržan 
Maša Dežmarić Lan Kos Tilen Veber 
Tjaša Dežmarić Rebeka Kubale Tim Veber 
Nermin Eminović Eva Mastnak Nik Vrešnjak 

 

Priznanje prejmejo: Martin Deželak, Gal Guček, Klavdija Tržan, Tilen Veber in Tim Veber. 

Pohvalo prejmejo: Larisa Bernard, Anile Cocaj, Nik Ćirović, Martin Deželak, Gal Guček, Klavdija 

Tržan in Nik Vrešnjak.  
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1. c Program: ekonomski tehnik – tehnik varovanja Razredničarka: Sonja Salobir Lindsay 

 
 

Advije Ademi Mateo Koprivc Nik Jazbec 
Klemen Anclin Nikola Perić Valentin Jereb 
Brina Amadeja Bastl Ema Rom Zupanc Mark Kovačič 
Ismeralda Brkić Eva Slana Anastazija Kranjec 
Andraž Čakš Tjaša Sovinšek Nik Mastnak Gričar 
Sara Gorenjec Maša Tepić Hana Mehle 
Maruša Gros Hurija Vrtagić Nika Ostrožnik 
Asibe Islamaj David Čadej Klemen Strojanšek 
Mija Klokočovnik Ana Germ Žan Voljč 
Pia Konovšek Filip Žak Glavnik Enej Vovk Šulgaj 

 

Priznanje prejmejo: Klemen Anclin, Sara Gorenjec, Mija Klokočovnik, Pia Konovšek in Ema Rom 

Zupanc. 

Pohvalo prejmejo: Advije Ademi, Brina Amadeja Bastl, Sara Gorenjec, Asibe Islamaj, Mija 

Klokočovnik, Pia Konovšek, Mateo Koprivc, Ema Rom Zupanc, Tjaša Sovinšek, Maša Tepić, 

David Čadej, Filip Žak Glavnik, Klemen Strojanšek in Enej Vovk Šulgaj.  
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1. č Program: trgovec Razredničarka: Simona Žlof 

 

 
 

Bafta Ahmetaj Nika Kolar Njomza Osmanaj 
Egzon Ajeti Arbenit Krasniqi Doroteja Pavlovič 
Aljaž Čokl Sanja Martinčič Adrijon Saramati 
Adisa Kahrimanović Valentina Martinović Sven Smodej Pjanić 
Dugaxhin Kicaj Bleone Morina Ana Stanko 
Matej Kitak Elmedina Osmanaj Tomaž Teržan 
Lara Anja Klobasa Erolinda Osmanaj Aleš Zajko 
Florent Kodraliu Florent Osmanaj Gal Žagar 

 

Priznanje prejmeta: Nika Kolar in Tomaž Teržan. 

Pohvalo prejme Aljaž Čokl.  
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1. d Program: trgovec Razredničarka: Maja Jerič 

 

 
 

 

Priznanje prejmejo: Nika Čakš, Julijana Medina Omerovic in Robi Zupančič. 

Pohvalo prejme Nika Čakš.  

Nika Čakš Arbesa Mehmeti Urša Štrok 

Urška Dolinšek Rizah Musliu Drene Tahiri 

Leon Ferenčak Julijana Medina Omerovic Ana Užmah 

Arlind Gallapeni Matic Pernovšek Timea Zeme 

Carlos Kovač Tjaša Rečnik Robi Zupančič 

Fitim Krasniqi Sara Skerbiš Elton Zyrapi 

Teja Krivec Jan Štiglic  
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1. e Program: ekonomska gimnazija Razredničarka: Katja Teršek 

 
 

Anesa Abazi Kaja Kavc Liam Pfeifer-Moratto 

Manca Avsec Marko Kitak Lan Pristovšek Podergajs 

Mai Bašič Fekonja Nina Kitek Nejc Rečnik 

Filip Cokan Katarina Kovač Melani Sevšek 

Jakob Gaber Gril Anita Kramar Eva Strašek 

Zala Hudoklin Tjaša Kumer Teja Štorman 

Ema Jagrič Belmin Lozić Larisa Tojnko 

Natalija Jelen Mojca Merc Klara Velenšek 

Nina Jesenek Tinka Napret Kaučič Valeri Yordanov Kamburov 

Lana Jošovc Bor Ocvirk Amar Zornić 

 

Priznanje prejmejo: Jakob Gaber Gril, Lana Jošovc in Klara Velenšek. 

Pohvalo prejmejo: Manca Avsec, Filip Cokan, Ema Jagrič, Natalija Jelen, Lana Jošovc, Mojca 

Merc in Teja Štorman.  
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2. a Program: ekonomski tehnik Razredničarka: Katja Fras Budna 

 

 
 

Verona Bytyqi Nejc Krklec Jasna Skelić 
Matija Čadej Brina Likeb Špela Šket 
Florent Demiraj Anđela Lukić Ines Škrabl 
Katja Gajšek Domen Medved Taja Škrabl 
Tjaša Gorišek Albina Pacarizi Timotej Tovornik 
Kaja Horvat Rok Pajk Ana Mari Vajde 
Neja Kene Anastasija Pantović Nika Veber 
Ana Korošec Gabi Petrič Tjaša Vozlič 
Nuša Kovačič Maja Pinter Tjaša Žgank 
Anja Kozar Špela Savski  

 

Priznanje prejmejo: Ana Korošec,  Nejc Krklec, Brina Likeb, Domen Medved in Špela Savski. 

Pohvalo prejmejo:  Ana Korošec, Brina Likeb, Ana Mari Vajde in Nika Veber.  
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2. b Program: ekonomski tehnik Razredničarka: Alenka Pavlin 

 

 
 

Patricija Amon Nea Klanšek Marisa Podlesnik 
Sandra Baumkirher Anamari Klemenčič Teo Razpotnik 
Gal Benda Klemen Klemenčič Boris Savković 
Maja Božiček Anja Kotnik Ana Sevnik 
Tilen Golub Elvino Kuhar Tina Šibanc 
Kristina Guček Nancy Lesjak Eva Tržan 
Lara Homšak Godler Ines Mulej Lara Vrečko-Kotnik 
Dona Jager Nal Napotnik Pesjak Žan Žak Žužek 
Lucijan Jakopanec Selmana Odobašić  
Nastja Jazbec Karmen Planinšek  

 
Priznanje prejmejo: Patricija Amon, Lara Homšak Godler, Anja Kotnik, Nancy Lesjak, Ines Mulej, 
Boris Savković, Lara Vrečko-Kotnik in Žan Žak Žužek. 
Pohvalo prejmejo: Sandra Baumkirher, Kristina Guček, Lara Homšak Godler, Teo Razpotnik, 

Tina Šibanc, Eva Tržan, Lara Vrečko-Kotnik in Žan Žak Žužek.    
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2. c Program: tehnik varovanja Razredničarka: Melita Podgoršek 

 

 
 

Rok Brilej Manca Kolar Žiga Podgrajšek 
Žan Culletto Tilen Lešer Gašper Ramšak 
Luka Četina Laura Lever Ema Roter 
Patricia Fišer Alen Lipovšek Anže Vračun 
Urška Hrastnik Aljaž Medved  
David Kamenik Matej Mesarič  

 
Priznanje prejmejo: Patricia Fišer, Urška Hrastnik, Manca Kolar in Tilen Lešer. 
Pohvalo prejmejo: Rok Brilej, Tilen Lešer in Gašper Ramšak.  
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2. č Program: trgovec Razredničarka: Lilijana Povalej 

 

 
 

Timej Ašenberger Bardha Kolukaj Erdan Salijaj 
Sala Bytyci Regina Korez Lazime Saramati 
Tija Čemažar Nika Košir Mia Skutnik 
Kristina Gnader Orijana Kranjec Adi Šljivo 
Diellza Hoti Tim Kunst Laura Večerić 
Eva Hrastnik Kaja Mikolič Albina Vezaj 
Dejan Jager Elone Morina Nina Vogrinec 
Anastasija Jelen Tomo Nikolič Barbara Zalokar 
Taja Jeram Luka Rihter Gorenšek  

 

Pohvalo prejme Dejan Jager.  
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2. e Program: ekonomska gimnazija Razredničarka: Branka Vidmar Primožič 

 

 
 

Jakob Angelović Kaja Kragl Claudia Rutar 
Jakob Borko Rija Lapajne Tajnšek Krištof Senčič 
Anže Černoša Enej Litera Tadej Štampar 
Filip Drofenik Nino Mijošek Amra Valentić 
Kaja Fijavž Pirnat Kristina Miler Tjaž Zajko 
Ardita Jashari Tamara Pinter  

 

Priznanje prejmejo: Jakob Borko, Kaja Fijavž Pirnat, Enej Litera, Claudia Rutar in Krištof Senčič. 

Pohvalo prejmejo: Kaja Fijavž Pirnat, Ardita Jashari, Rija Lapajne Tajnšek, Enej Litera, Tamara 

Pinter, Claudia Rutar, Krištof Senčič in Tadej Štampar.  
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3. a Program: ekonomski tehnik Razredničarka: Jasmina Bornšek 

 
Tjaša Brvar Gregor Lončar Luka Savanović 
Lea Debeljak Eva Mastnak Tijana Stojnić 
Nina Drobne Rok Mazej Diana Šajić 
Jure Gajšek Vanja Melanšek Maruša Štancer 
Adrijan Hrušovar Jasmin Motoh Maruša Trefalt 
Katarina Jagodič Patrik Novak Tjaša Vindiš 
Rok Klajnšek-Grajžl Simon Obrovnik Andrej Zabav 
Tadej Kljun Maša Ocvirk Petra Zelič 
Domen Kovač Gašper Plevčak  
Katja Kuder Tjan Potočnik  

Priznanje prejmejo: Katarina Jagodič, Gregor Lončar, Rok Mazej, Jasmin Motoh, Gašper 

Plevčak in Petra Zelič. 

Pohvalo prejmejo: Lea Debeljak, Katarina Jagodič, Rok Klajnšek-Grajžl, Tadej Kljun, Katja 

Kuder, Gregor Lončar, Eva Mastnak, Rok Mazej, Vanja Melanšek, Jasmin Motoh, Simon 

Obrovnik, Maša Ocvirk, Gašper Plevčak, Tijana Stojnić, Diana Šajić, Tjaša Vindiš, Andrej Zabav in 

Petra Zelič.  
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3. c Program: ekonomski tehnik – tehnik varovanja Razredničarka: Marija Vodušek 

 

 
 

Laura Banjac Blaž Brecl Dalibor Lupret 
Adisa Karadži Eva Čakš Aleš Matjaž 
Larisa Kolenc Rok Jemec David Neuhold 
Staša Vnučec Jaka Kolar Tomaž Rizmal 
Lea Vodopivc Alen Kranjec Anastazija Vračun 
Ajla Zornić Anže Lajlar  

 

Pohvalo prejmeta: Blaž Brecl in Tomaž Rizmal.   
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1. a PTI Program: ekonomski tehnik – PTI Razredničarka:  Irena Lasnik 

 

 
 

Estra Ajdini Amra Karadži Valjdete Sadiki 
Andreja Berglez Nataša Kliček David Senica 
Kevin Brinovšek Urška Kovač Sara Stanojević 
Tadeja Gologranc Tina Lotrič Emina Tabaković 
Meluni Grahović Leonora Memaj Arnis Telaku 
Dinela Ilmić Aljaž Mrak Anja Tovornik 
Robert Jazbinšek Trimlon Muja Emilija Vujičić 
Nik Jost Aljaž Pikelj  

 

Priznanje prejme Andreja Berglez. 

Pohvalo prejmeta:  Andreja Berglez in Trimlon Muja. 
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3. e Program: ekonomska gimnazija  Razredničarka: Marjana Gajšek 

 

 
 

Klara Brinjovec Adrijana Hyseni Domen Klep 
Ela Cafuta Arijana Ibralić Tina Kovač 
Jakob Dacar Ambrož Jelen Blaž Majcen 
Anja Drešček Staš Kalajdžiski  
Luka Gornik Natja Kapitler  

 
Priznanje prejmejo: Jakob Dacar, Anja Drešček, Luka Gornik, Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski, 
Natja Kapitler in Domen Klep. 
Pohvalo prejmeta: Jakob Dacar in Luka Gornik.   



197 
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PREDSTAVITVE ZAKLJUČNIH RAZREDOV 

 

 
 

Belita Bajrami Armina Hajrić Špela Škruba 
Erblina Behrami Arlinda Nura Matej Štrukelj 
Miranda Bellaqa Lorena Nura Patrik Šuntner 
Elisa Beqiraj Jasna Potecin Emel Vejseloska 
Nika Cvek Nika Prah Ines Videmšek 
Ajnet Dervishoska Leon Rovšnik Neja Žejn 
Dorentina Gashi Edvin Suljanović  

 
Priznanje z nagrado prejme Ines Videmšek. 
Priznanje prejmejo: Arlinda Nura, Jasna Potecin, Edvin Suljanović, Matej Štrukelj, Patrik Šuntner 
Ines Videmšek in Neja Žejn. 
Pohvalo prejme Neja Žejn.  

3. č Program: trgovec Razredničarka: Tatjana Trupej 
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MOJIM DIJAKOM 3. Č-RAZREDA 

Skupaj smo prehodili delček življenjske poti. Minil je zelo hitro. Lahko bi celo rekla, da ste pred 

mojimi očmi skoraj popolnoma odrasli.  

Vem, da vam velikokrat moji dobronamerni nasveti niso bili mar, nekaterim so bili morda odveč, 

vendar upam, da ste o njih vsaj malo razmišljali. Verjemite, prišel bo čas, ko vam bodo v pomoč.  

Ves čas sem vas želela spodbujati in verjeti v vaše sposobnosti, tudi v vaše delovne navade. 

Zavedajte se, da so izkušnje, ki ste jih dobili med šolanjem, dragocene in koristne. Pripravijo vas 

na življenje, na pot samostojnosti in sprejemanje odgovornosti. Šele veliko kasneje boste morda 

spoznali, da sem vam želela le dobro. Da nekoč pridete tudi do spoznanja, da se brez truda in 

vztrajnosti ne pride daleč. V življenju se je potrebno učiti iz lastnih izkušenj pa tudi iz lastnih 

napak, saj pri tem, ko jih premagujemo, odraščamo in postajamo vedno močnejši, 

samozavestnejši in tudi zrelejši.  

Spoštovani dijaki, želim vam, da bi bili srečni in uspešni v svojem življenju. Najdite in izberite si 

svojo pot, tisto, ki bo za vas najbolj prava. Naj vas obkroža ljubezen na vsakem koraku. 

 

                                                                                Vaša razredničarka 

 Tatjana Trupej 
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4. a Program: ekonomski tehnik Razredničarka: Olga Iskra 

 

 
 

Matevž Antloga Melisa Jereb Maja Mušič 
Elmedina Berisha Mateja Jug Jernej Novak 
Bleona Bytyqi Natalija Jug Tim Sečko 
Tadeja Es Matej Kincel Urška Skerbiš 
Tjaša Gobec Lea Klenovšek Luka Šuster 
Fationa Hajra Julija Kotnik Živa Teršek 
Tjaša Hrustelj Lea Lapornik Nuša Vahter 
Nik Jager Karin Majger Karin Zagajšek 
Iris Jelenc Maj Medvešek Urban Žohar 

 

Priznanje z nagrado prejmejo: Elmedina Berisha, Natalija Jug, Lea Klenovšek, Živa Teršek, 

Nuša Vahter in Karin Zagajšek. 

Priznanje prejme: Tjaša Hrustelj, Tjaša Gobec, Luka Šuster, Živa Teršek in Nuša Vahter. 

Pohvale prejmejo: Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Natalija Jug, Lea Klenovšek in Nuša Vahter.   
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Feri Lainšček v pesmi NE BODI, KAR NISI, piše: 

»Ujete so želje, za vse so predpisi, 

srce pa mi pravi: Ne bodi, kar nisi!« 

  

Draga dekleta in fantje, 

 

bodite zvesti sebi in iščite, raziskujte poti za uresničevanje svojih ciljev. 

  

Rada vas imam. 

 Vaša razredničarka 

Olga Iskra 
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4. c Program: ekonomski tehnik – tehnik varovanja Razrednik: Srečko Robek 

 

 
 

Žiga Brecl Ojsteršek Gašper Pogladič Sergej Grešak Perković 

Elmedina Čarkić Anja Predovnik Jernej Jošt 

Justin Funtek Lara Savski Jasna Kovačič 

Barbara Hauptman Rihard Slokan Rene Kožar 

Nina Lesjak Timej Srebot Anja Lužar 

Lia Ludvik Adam Bergant Matija Skerbiš 

Alen Mančić Nika Cigale Sara Nastja Škreblin 

Klarisa Mikola Josip Ćumurdžić Žiga Špeglič 

Kenan Musić Anže Gobec Klemen Tržan 

Rožle Oštir Franc Mihael Gotlin Viktorija Verdev 

 

Priznanje z nagrado prejmeta: Lia Ludvik in Nika Cigale. 

Priznanje prejmejo: Nina Lesjak, Alen Mančić in Jasna Kovačič. 

Pohvalo prejmejo: Justin Funtek, Timej Srebot, Franc Mihael Gotlin in Viktorija Verdev.   
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»Ljubezen lahko potuje tisoč kilometrov. Življenje je omejeno. Pojdite, kamor želite. Dosezite 

višine, ki jih želite doseči. Vse je v vašem srcu in vaših rokah.«  

Steve Jobs 

 

Dragi dijaki! 

 

Želim vam, da uživate življenje in sledite svojemu cilju. Pri tem bodite čim bolj uspešni in srečni. 

 

Vaš razrednik 

Srečko Robek 
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4. e Program: ekonomska gimnazija Razredničarka: Lidija Rebeušek 

 

 
 

Eva Balent Jan Krajšek Valerija Radaković 
Tina Bobek Urh Krajšek Lara Renko 
Jakob Čater Anja Ložar Melanija Trunk 
Neža Hohnjec Filip Miklaužič Darko Zupanc 
Tjaša Kotnik Glorija Novak Nuša Zvonar 
Tea Kovač Nuša Pustivšek  

 

Priznanje z nagrado prejmejo: Tina Bobek, Tjaša Kotnik, Anja Ložar, Filip Miklaužič, Lara Renko 

in Nuša Zvonar. 

Priznanje prejmejo: Tina Bobek, Tjaša Kotnik, Filip Miklaužič, Glorija Novak, Nuša Pustivšek in 

Lara Renko. 

Pohvalo prejme Tina Bobek.  
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Dragi dijaki! 

Pred vami so morda najpomembnejše odločitve, ki jih boste kadarkoli v življenju še morali sprejeti. 
Čeprav v tem trenutku vsi še ne veste, kaj si želite, pa vsi zelo dobro veste, ali ste se že 
pripravljeni podati na pot študija in poklica ali potrebujete še čas za premislek. Vzemite si ga. Ko 
boste začutili, kaj vas osrečuje, se boste odločili v trenutku.  

Če pa vas življenje preseneti in se odloči namesto vas, vedite, da se vse zgodi z razlogom in da 
so poti do cilja različne. 

Želim vam vso srečo tega sveta, pristne in zanesljive prijatelje, uspešno kariero ter zdravo 
družino. In predvsem ne pozabite, da ste občasno lahko do prijateljev prijazni, četudi veste, da 
imate prav. 

Vaša razredničarka 

Lidija Rebeušek  
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2. a PTI Program: ekonomski tehnik – PTI Razredničarka: Manja Ferme Rajtmajer 

 

 
 

Melissa Arnšek Iris Jazbinšek Tadeja Ratajc 
Tea Banfič Petra Jesih Vanja Semprimožnik 
Riza Bedžeti Hanifa Kalesić Roman Smogavec 
Patricija Čebular Živa Kotnik Aljaž Turnšek 
Saša Dobovičnik Klara Kregar Marko Videčnik 
Tobias Druškovič Leonita Memaj Jerneja Vrbnik 
Tadej Gerčer Maja Mirdita  
Lucija Javornik Alen Radišek Antlej  
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DIJAKOM 2. a PTI! 

 

Ne stokajte, ne pritožujte se in ne kritizirajte. Bodite radostni, spoštljivi in pogumni. Spoštujte sebe, 
svoj notranji glas in sledite svojim ciljem. Pogumno premagujte ovire življenja, živite in izkušajte 
življenje v vsej svoji skrivnosti. 

 

Vaša razredničarka 

Manja Ferme Rajtmajer 
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MT Program: maturitetni tečaj Razredničarka: Marija Ravnak Cafuta 

 

 
 

Blažka Blagotinšek Nika Kovač Potočnik Iris Polajžer 
Luka Bregar Kaja Lešnik Rimc Maj Popelar 
Karin Cene Klakočer Luka Ločičnik Petra Ramšak 
Amadeja Cvek Petra Murn Eva Slokan 
Rebeka Firšt Nina Pajk Gašper Veligošek 
Dolores Hercog Rebeka Podgoršek  

 

Pohvalo prejmejo: Dolores Hercog, Maj Popelar in Petra Ramšak. 
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»Ne moreš 

nadomestiti drevesa, 
ki še ni zraslo –  
ki ni niti vzklilo … 
 

Bila je le želja – 
in vera, 
da se zgodi …« 
 

   Neža Maurer 

 

Drage dijakinje in dijaki MT! 

 

Odkrivati nova znanja je gonilo napredka človeštva, a žal je samo želja premalo, če za njo ni trdne 
volje, da cilj tudi dosežeš. Tisti, ki ste na tej poti omagali, se lahko tolažite z mislijo, da ste si upali. 
Kot pravi pregovor: »Vse v življenju se zgodi z razlogom in nekega dne spoznaš ta razlog.« 

Čestitam pa vsem, ki ste vztrajali do konca, predelali goro učnih gradiv, strli na stotine 

matematičnih »oreščkov« (saj veste, vsakovrstni oreščki so zdrava prehrana 😊), zato vam želim, 

da boste premagali še zadnjo oviro na poti do zaželenega študija in uspešno naredili maturo.  

 

Zaupajte vase in pogumno sledite svojim sanjam. Srečno! 

Vaša razredničarka 

Marija Ravnak Cafuta 
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PT Program: poklicni tečaj Razredničarka: Mojca Knez Šket 

 
 

Michelle Gloria Arzenšek Aljaž Kolšek 
Dženana Brkić Jan Lukač 
Dado Brković Miha Plevčak 
Brina Fras Ana Teržan 
Klemen Hribernik Maja Ulaga 
Gregor Hrovat  

 

Pohvalo prejmeta: Miha Plevčak in Ana Teržan. 
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OBVESTILA 

 

IZPITI 
 
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI  

 
Izpiti bodo v julijskem roku potekali od 1. 7. do 4. 7. 2019 po posebnem razporedu, ki bo 
objavljen v sredo, 26. 6. 2019, na oglasni deski v prostorih šole. 
Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do petka, 
21. 6. 2019, za jesenski rok pa do četrtka, 4. 7. 2019.  
 
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo potekali od petka, 16. 8. 
2019, dalje. Točen razpored bo objavljen v ponedeljek, 12. 8. 2019, na oglasni deski v prostorih 
šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur. 
 

ZAKLJUČNI IZPIT 
 
Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 13. 6. 2019, 
ob 12. uri v prostorih šole. 
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v ponedeljek, 26. 8. 2019. Razpored zaključnih 
izpitov bo objavljen 23. 8. 2019 na oglasni deski v prostorih šole. 
 

POKLICNA MATURA 
 
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v petek, 5. 7. 2019, ob 10. uri v prostorih šole. 
Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2019 dalje, je potrebno 
oddati do 6. 7. 2019.  
 

SPLOŠNA MATURA 
 
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v sredo, 11. 7. 2019, ob 11. uri v prostorih šole. 
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2019 dalje, je potrebno 
oddati do 12. 7. 2019.   
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OSTALA OBVESTILA 
 
Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v torek, 21. 5. 2019.  
 
Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v ponedeljek, 24. 6. 2019, po razporedu, 
objavljenem na oglasni deski šole. 
 
Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v četrtek, 4. 7. 2019, 
predvidoma ob 11.30. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisali v višji letnik. 
 
Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo potekalo od petka, 16. 8. 2019, v 
tajništvu šole vsak delovni dan med 8. in 12. uro.  
 
Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času 
kolektivnega dopusta od 16. 7. do 2. 8. 2019.  
 
 
PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2018/19 BO V PONEDELJEK, 2. 9. 2019, OB 8. URI. 
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE 

Kosovelova ulica 4 

3000 Celje 

 

Telefon: 03/54 82 930 

               03/ 62 00 200 

Telefax: 03 54 41 645 

 

 

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE 

 

http: //www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje 

http://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola 

http://dijaki.escelje.si – dijaški splet 

http://cups.escelje.si/ – CUPS 

 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

http://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola 

  

http://www.escelje.si/
http://srednja.escelje.si/
http://dijaki.escelje.si/
http://cups.escelje.si/
http://visja.escelje.si/
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