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UVODNA BESEDA
Za letošnje šolsko leto bi lahko dejali, da je bilo v vseh pogledih turbulentno. Glavno turbulenco je poleg splošne finančne krize, ki je prizadela tudi šolstvo, povzročila združitev
Poslovno-komercialne šole Celje in Srednje ekonomske šole Celje v nov zavod Ekonomska šola Celje z dvema organizacijskima enotama – Gimnazijo in srednjo šolo ter Višjo
strokovno šolo. Šoli sta se finančno združili s 1. januarjem 2013, pedagoško pa smo ostali
ločeno in delovali vsaka na svoji lokaciji do konca šolskega leta: »bivša» Srednja ekonomska šola Celje na lokaciji Vodnikova in »bivša» Poslovno-komercialna šola Celje na lokaciji
Kosovelova. In prav ta pedagoška in s tem tudi fizična ločitev nam je povzročala nemalo težav.
Vsaka združitev prinaša manjše ali večje organizacijske spremembe in težave, ki pomembno vplivajo na nadaljnji
razvoj in uspešnost delovanja šole. Številne raziskave, ki se ukvarjajo z analizo združevanja, ocenjujejo, da je polovica združitev problematičnih in celo neuspešnih. Upam in želim si, lahko bi celo zapisala, da sem prepričana, da
naša ekonomska šola ne bo sodila v kategorijo neuspešnih združitev.
Zakaj tako mislim in zakaj so moja razmišljanja tako optimistična? Naj naštejem nekaj razlogov.
• Prepričana sem, da smo sposobni vzpostaviti medsebojne odnose, ki bodo temeljili na spoštovanju in priznavanju različnosti.
• Verjamem, da bomo lahko dijakom nudili več obšolskih aktivnosti in jim s tem omogočili, da bodo razvili vse
svoje potenciale.
• Zagotovo bo šola nudila večji nabor izobraževalnih programov, tako srednješolskih kot višješolskih.
• Verjamem, da veliki večini učiteljev ni vseeno, kako šola dela in živi.
• Menim, da zaposlenim ni vseeno, kakšni so dijaki, ki šolo zapuščajo.
• Prepričana sem, da nam ni vseeno, kakšno mnenje imajo o šoli in zaposlenih na šoli starši in drugi udeleženci
v izobraževalnem procesu.
• Prepričana sem, da premoremo dovolj modrosti, da bomo v nastali situaciji našli rešitve, ki bodo omogočile
razvoj in dvig ugleda šole.
Za vse zaposlene združitev zagotovo ni bila želena in prijazna. A v zelo nezavidljivem položaju ste tudi vi, dijaki in
dijakinje, ki zapuščate šolo. Možnosti za zaposlitev za vas mlade so majhne. Pred vami žal tudi ni najbolj prijazne
prihodnosti, saj so se vrednote izgubile in so zgodbe o uspehu rezervirane samo za tiste, ki se ukvarjajo z dvomljivimi posli.
In kako naj mladi torej uspete v življenju? Težko, a verjamem, da boste uspeli! Uspeli boste, če boste imeli srečo
in boste ob pravem času na pravem mestu, če boste imeli pravo idejo, dovolj poguma, samozavesti in znanja, da
to idejo izpeljete. Vse to vas pelje na pot uspeha. Torej, pogumno na pot!
Vsem mladim, dijakom in dijakinjam, kolegom in kolegicam želim, da bi bili ob pravem času na pravem mestu, da
bi bili srečni in uspešni.
Bernarda MARČETA,
v. d. ravnateljice-direktorice
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26 LET je varno krmaril našo barko, imenovano Srednja ekonomska
šola Celje.
Naš bivši ravnatelj gospod Janko Poklič je prevzel vodenje šole leta
1986, ko se je uradno imenovala Srednja šola za ekonomsko usmeritev Tone Grčar in je izobraževala dijake v programih ekonomski tehnik, administrator in poslovni manipulant.
Ivan (Janko) Poklič svoje poklicne poti ni začel v šolstvu, ampak kot
sanitarni inšpektor v občinah Celje in Laško. Neizmerna želja po znanju in odkrivanju novih kvalitet življenja ga je silila v nadaljnji študij,
ki ga je uspešno končal in se zaposlil na občini Celje, na oddelku za
družbene dejavnosti. Bil je tudi podpredsednik IS Občine Celje. Že
takrat je nekaj ur poučeval na Srednji trgovski šoli v Celju, leta 1986,
ko je postal ravnatelj, pa se je dokončno zapisal šolstvu in pedagoške3. 5. 1945 – 12. 6. 2013
mu poklicu. Takoj se je vključil v delo Skupnosti ekonomskih, trgovskih
in upravnih šol Slovenije. Prevzel je aktivno vlogo pri oblikovanju programov srednjih šol in tako postal
soavtor vseh novejših sprememb programov na področju ekonomije. Srednja ekonomska šola je postala
izvajalka petletnega eksperimentalnega programa trgovska akademija, ki pa ga ni bilo mogoče uvrstiti v
slovenski izobraževalni sistem.
Janko Poklič je bil tudi dolgoletni predsednik Skupnosti ekonomskih
šol Slovenije. Aktivno je sodeloval pri pripravi in oblikovanju programov strokovnih gimnazij in pri oblikovanju enoletnih programov maturitetni in poklicni tečaj. Vlada Republike Slovenije ga je imenovala za
člana Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, kar
gotovo pomeni veliko priznanje za njegovo dolgoletno strokovno delo.
Njegovo vsestransko angažiranost na šolskem in kulturnem področju
je spoštovala in cenila tudi Mestna občina Celje, ki ga je leta 2002 odlikovala s srebrnim celjskim grbom.
Celjske srednje šole so v slovenskem prostoru prepoznavne kot dobre
in uspešne, kar je tudi posledica dejstva, da med sabo dobro sodelujejo. Janko Poklič je več kot 20 let vodil aktiv ravnateljev celjskih srednjih
šol in tako aktivno oblikoval povezanost, organiziranost in enoten nastop v slovenskem šolskem prostoru. Kot dolgoletni uspešen ravnatelj
je tudi dobitnik priznanja PRIMUS – zaslužni ravnatelj, ki ga podeljuje
društvo Ravnatelj.
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Naš bivši ravnatelj je bil vrsto let aktiven tudi na kulturnem področju, saj je bil skoraj 40 let član mešanega pevskega zbora France Prešeren, ki se je kasneje preimenoval v KD Celjsko pevsko
društvo. Kar 15 let je bil predsednik zbora in 17 let njegov podpredsednik. Vrsto let je bil tudi predsednik Sveta javnega sklada
RS za kulturne dejavnosti območne izpostave Celje. Nadvse mu je
bila pri srcu slovenska in dalmatinska pesem.
Za vedno nam bodo ostala v spominu skupna družabna srečanja, ko je ravnatelj zaigral na harmoniko in nas spodbujal k petju.
Lansko pomlad je Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport
pod pretvezo varčevanja grobo poseglo v organizacijo mreže
srednjih šol in po vsej Sloveniji združilo nekatere srednje šole.
Srednja ekonomska šola Celje je bila ena izmed njih, kar je gospoda Pokliča globoko prizadelo, saj si
ni nikoli predstavljal, da bo z njegovim odhodom v pokoj ukinjen zavod, ki mu je posvetil precejšen del
svojega življenja.
Šolski hodniki so lahko kljub množici dijakov pusti, hladni in brezosebni. Lahko pa se v njih razlije svetloba,
jih objame toplina in srčnost, ki se kot mavrica razširita navzven iz ljudi, ki jo nosijo v sebi. Gospod Poklič
je bil prav tak človek – človek, ki je širil svoj topel nasmeh in nagovarjal s pomirjujočimi očmi. Njegova
umirjenost in strpnost sta bili zgled vsem. Njegova topla človeška energija nas je ovijala v težkih trenutkih
in nam odprla novo pot. S svojimi kvalitetami je kot ravnatelj mojstrsko obvladoval svoj položaj, reševal
probleme in povezoval vse, ki smo dihali zrak Srednje ekonomske šole Celje.
Takšna mavrica se dotakne vsakogar in dotaknila se je slehernega profesorja, dijaka, starša in vsakega
obiskovalca, se naselila v vseh hodnikih in učilnicah ter dala šoli mehkobo, toplino in domačnost, ki jo je
začutil vsak, ki je stopil vanjo. To lahko stori le VELIK človek, človek, kot je bil naš gospod Poklič.
Svet je zapleten in varljiv, besede izzvenijo in čas odhiti
tako nezadržno, da se niti ne zavedamo, da je za rojstvom
prišla smrt. Ostanejo spomini, ki se nam v težkih trenutkih pokažejo v tisočerih barvah, najlepši trenutki, ki so se
za vedno zapisali v naša srca in nam mnogo pomenijo.
Dragi Janko, hvaležni smo, da smo te lahko spremljali del
tvoje poti in ponosni, da si bil naš ravnatelj. Vedno te
bomo nosili v naših srcih, spominjali se te bomo kot plemenitega in modrega človeka. In zelo te bomo pogrešali.
V imenu kolektiva
Marija Sodin in Lidija Šober
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PROFESORSKI ZBOR V ŠOLSKEM LETU 2012/2013

Viljana Brinovec, Alenka Golež, Lidija Rebeušek, Marija Sodin, Bernarda Marčeta, Mirjam Drešček, Tjaša Veber Stajnko, Irena Naraks, Katja
Vidmar Lazar
Druga vrsta:
Marjana Gajšek, Andreja Leskovar, Terezija Drešček, Marija Vodušek, Katja Fras Budna, Sonja Salobir Lindsay, Katja Teršek, Vesna Gubenšek
Bezgovšek, Marija Reher, Tatjana Hočevar, Damjana Lovrenčič
Tretja vrsta:
Marija Kolenc, Janko Cafuta, Andreja Vrečer
Četrta vrsta:
Mateja Kapitler, Janez Turnšek, Mateja Volk, Vlasta Krštinc - Budna, Darinka Prislan, Irena Naraks, Alja Dečman Stišovič

Š O L A

Tatjana Ivšek, Saši Pešec, Mateja Kapitler, Jana Kitanovski, Lidija Šober Nemec, Ernestina Strehovec, Karmen Kranjec, Marija Ravnak Cafuta,
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Prva vrsta z leve:

Peta vrsta:
Robek
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Darinka Prislan, Olga Iskra, Janez Turnšek, Greta Jenček, Mateja Volk, Blažka Dolinšek, Alja Dečman Stišovič, Vlasta Krštinc Budna, Srečko
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REDNO ZAPOSLENI
Razredništvo

Druge obveznosti oz. zadolžitve v šolskem letu
2012/2013

svetnica

-

priprava podatkov za urnik, uredniški odbor
šolskega letopisa, koordinatorica Nemške
jezikovne diplome, šolska kronika, spletne strani EŠ
(Vodnikova), članica upravnega odbora konzorcija
strokovnih gimnazij

SLO

svetnica

-

polovična zaposlitev

VEBER STAJNKO
Tjaša

SLO

svetovalka

3. Feg

SLEMENJAK
Tanja

SLO

svetnica

GUBENŠEK BEZGOVŠEK
Vesna

SLO, ZGO

svetovalka

4. Eeg

GOLEŽ
Alenka

SLO

svetovalka

-

mentorica kulturniške skupine, članica tima za
posodabljanje gimnazij, vodja aktiva SLO

RAVNAK CAFUTA
Marija

MAT

svetovalka

2. Eeg

predsednica Sveta šole do 31. 12. 2012, vodja
aktiva MAT

Priimek in ime

Uči predmet

SODIN
Marija

ravnateljica do
31. 12. 2012,
pomočnica v. d.
ravnateljice—
direktorice NE

REHER
Marija

Naziv

uredniški odbor šolskega letopisa, predsednica
Komisije za kakovost šole, dopolnjuje učno obvezo
na Srednji zdravstveni šoli Celje
članica Državne maturitetne komisije za
slovenščino, mentorica krožka za oblikovanje nakita
članica Sveta šole do 31. 12. 2012, organizatorica
maturantskega plesa, članica tima za posodabljanje
gimnazij, koordinatorica projekta Zdrava šola,
članica tima za timski pouk in kritično mišljenje,
mentorica krožka ustvarjam, torej sem, dopolnjuje
obveznost na i. gimnaziji celje

MAT

svetnica

-

izdelava urnika, članica šolskega razvojnega tima
za posod. gimnazij, vodja tima za MP in KP, članica
državne komisije za mat. tekmovanje, članica IO
sindikata, urednica šolskega letopisa, koordinatorica projekta Leonardo Mobilnost, mentorica
raziskovalne naloge, izdelava šolskih publikacij

MAT

svetovalec

-

član tima za posodabljanje gimnazij

NE

svetovalka

-

zaposlena do 30. 11. 2012

KRŠTINC - BUDNA
Vlasta

AN, PSI

mentorica

2. A
(od 1. 1. 2013)

sodelavka v projektu Leonardo Mobilnost
do 31. 12. 2012

SALOBIR LINDSAY
Sonja

AN, NE, PSI

svetnica

2. Feg

vodja proj. tima za timsko poučevanje

LESKOVAR
Andreja

KUBALE
Marko
GRAFENAUER - STANE
Božidara
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vodja šolskega razvojnega tima za posodabljanje
gimnazij, članica Sveta šole do 31. 12. 2012,
uredniški odbor šolskega letopisa, članica tima za
timsko poučevanje, dopolnjuje učno obvezo na I.
gimnaziji v Celju

REBEUŠEK
Lidija

AN

svetnica

4. Feg

PEŠEC
Saši

AN

svetovalec

MT

JENČEK
Greta

NE

svetovalka

3. Geg

vodja izrednega izobraževanja, koordinatorica
projekta NJD 1, članica tima učenje učenja,
mentorica fotografskega krožka

3. A

sindikalna zaupnica do 31. 12. 2012, članica tima
za posodabljanje gimnazij, vodja tima kritično
mišljenje, koordinatorica projekta Zdrava šola,
dopolnjuje obveznost na OŠ Rimske Toplice

ŠOBER NEMEC
Lidija

AN

mentorica

IVŠEK
Tatjana

NE

svetovalka

SLO, NE

svetovalka

GEO, SOC

svetnica

ZGO, GEO

svetovalka

1. Eeg

članica šolskega projektnega tima, vodja aktiva
družboslovje, članica UO ŠS do 31. 12. 2012

JERIČ
Maja

ZGO UME

mentorica

-

dopolnjuje učno obvezo na Srednji zdravstveni šoli
Celje, mentorica debatnega kluba

VODUŠEK
Marija

GEO, ZGO

mentorica

-

namestnica predsednika Državne predmetne
maturitetne komisije za ZGO

DOLINŠEK
Blažka

Laborantka BIO

-

-

laborantka, dopolnjuje na Srednji šoli za storitvene
dejavnosti Celje, mentorica zeliščarskega krožka

TURNŠEK
Polona

BIO

svetovalka

-

bolniški stalež

KEM, BIO

svetovalka

2. B

vodja aktiva BIO-KEM, članica tima učenje učenja

vodja CUPS

svetovalka

-

članica Sveta šole do 31. 12. 2012, koordinatorica
projekta Leonardo SELPRAF

POD

svetnica

-

koordinatorica izbirnih vsebin

EKN

svetovalka

PRA, POS DGO

mentorica

PT

SOG,FIP POS

svetnica

4. A

MARKO
Marjeta
DREŠČEK
Terezija
GAJŠEK
Marjana

zaposlena do 30. 11. 2012

-

tajnica Šolske maturitetne komisije

Š O L A

članica šolskega razvojnega tima, vodja aktiva EKNPOD

vodja programskega učiteljskega zbora, članica
UO ŠS do 31. 12. 2012, projekt PUD in SELPRAF,
strokovna sodelavka CUPS
11

C E L J E

KAPITLER
Mateja

-

E K O N O M S K A

PRISLAN
Darinka
BRINOVEC
Viljana
DREŠČEK
Mirijam
FRAS - BUDNA
Katja
KITANOVSKI
Jana

priprave na Nemško jezikovno diplomo II, vodja
aktiva tuji jeziki
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KOLENC
Marija

PIN, INF, POS,
POP

svetovalka

-

KRANJEC
Karmen

POD, EKP

svetnica

3. B

EKP, MAK, EKO

svetnica

-

FIK, EKP POS

svetovalka

-

EKN, SOG

svetovalka

3. Eeg

MNG, POS PRA

svetnik

-

svetovalka

1. A

svetovalec

-

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

LOVRENČIČ
Damjana
NARAKS
Irena
TERŠEK
Katja
TURNŠEK
Janez
ISKRA
Olga
CAFUTA
Janko

POP, UAP MNG,
POS
EKP, MAT, PIN,
INF

vodja aktiva INF in PIN, uredniški odbor šolskega
letopisa, tiskanje pohval
dopolnjuje učno obvezo na Šolskem centru Celje,
članica IO sindikata, članica rps za ekonomske
gimnazije in članica projekta strategija uvajanja
podjetništva v osnovne in srednje šol
koordinatorica projekta UNI SVET in PUD
strokovna sodelavka CUPS, vodja finančnega aktiva,
sodelavka projekta SELPRAF in PUD
članica tima za posodabljanje gimnazij,
koordinatorica raziskovalnih nalog
strokovni sodelavec CUPS, organizator delovne
prakse, vodja aktiva PRA, projekt PUD in SELPRAF
mentorica RK, vodja aktiva za gospodarskopravno
področje
skrbnik šolske računalniške opreme in centralne
evidence dijakov Lopolis

ROBEK
Srečko

INF, PIN STA,
MAT

svetovalec

1. B

strokovni sodelavec CUPS, urejanje spletne strani

RITOVŠEK
Zvezdana

SOC

svetnica

-

izbirne vsebine – državljanska kultura,
humanizacija za 1. in 2. Letnik ET in EG

STREHOVEC
Ernestina

svet. delo, PSI

svetovalka

-

svetovalno delo, vodja tima učenje učenja, mape
učnih dosežkov

BREŽNIK
Marjeta

ŠVZ, BIO

mentorica

2. A (do 31. 12.
2012)

članica Sveta šole do 31. 12. 2012, predsednica UO
ŠS, koordinatorica šolske prehrane do 31. 12. 2012,
od 1. 1. 2013 dopolnjuje na Gimnaziji Celje - Center

DEČMAN STIŠOVIČ
Alja

ŠVZ

mentorica

4. B

koordinatorica projekta Evropska vas,
koordinatorica šolske prehrane od 1. 1. 2013

ŠVEGL
Jože

ŠVZ

svetovalec

-

polovična zaposlitev do 31. 12. 2012

VIDMAR LAZAR
Katja

ŠVZ, BIO

svetovalka

4. Geg

članica tima za posodabljanje gimnazij, mentorica
Dijaške skupnosti

VOLK
Mateja

ŠVZ, POS

svetovalka

1. Feg

tajnica ŠMK za PM, vodja aktiva ŠVZ

TOMŠIČ
Petra, mag.

ZAS, SOG JUP

mentorica

-

polovična zaposlitev na Ekonomski šoli Celje in
polovična zaposlitev na Šolskem centru Slovenj
Gradec

mag. ŠELIH
Marjeta

knjižničarka

mentorica

-

skrbnica učbeniškega sklada

12
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DOPOLNJUJEJO OBVEZNOST NA NAŠI ŠOLI
Priimek in ime

Uči predmet

Naziv

Razredništvo

Druge obveznosti oz. zadolžitve v šolskem letu
2012/2013

GORŠIČ Matevž

UME glasba

-

-

-

LAUL Nives

PSI

-

-

-

ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
Priimek in ime

poslovna sekretarka
računovodkinja
pisarniška referentka v CUPS
hišnik
čistilka
čistilka

E K O N O M S K A

VREČER
Andreja
HOČEVAR
Tatjana
HLEDE
Stanislava
LESJAK
Vinko
JERKOVIČ
Ana
ZHUJANI
Vahide
KNAFELC
Marija
VAJDE
Bojana

Nazivdelovnega mesta

čistilka
čistilka

Š O L A
C E L J E
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KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
AVGUST 2012
16. 8. 2012
21. 8. 2012
22. 8. 2012
25. 8. 2012
27. 8. 2012
30. 8. 2012

SEPTEMBER 2012

Konferenca učiteljskega zbora, začetek jesenskega roka popravnih izpitov
Sklep Vlade Republike Slovenije o združitvi Poslovno-komercialne šole Celje in
Srednje ekonomske šole Celje
Strokovno srečanje učiteljev v gimnazijskem programu: Posodobitveni načrti SEŠ za
šolsko leto 2012/2013
Začetek jesenskega roka opravljanja splošne in poklicne mature
Uvodni sestanek za izbirne vsebine in interesne dejavnosti
Konferenca učiteljskega zbora

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

3. 9. 2012

Sestanek s starši in dijaki za maturantske ekskurzije, sestanek vseh razrednikov
v programu ET
4. 9. 2012
Projektni dan za dijake 1. letnika
4. in 5. 9.
2012 Izredni rok popravnih izpitov
4.–7. 9.
2012Dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin
6. 9. 2012		Maturantske ekskurzije od 6. do 9. septembra
7. 9. 2012		Seja ŠMK za poklicno maturo
10. 9. 2012
Podelitev maturitetnih spričeval POM po jesenskem roku splošne mature
11. 9. 2012
Začetek priprav na NJD 2
12. 9. 2012
Ogled Mednarodnega obrtnega sejma v Celju
17. 9. 2012
Podelitev maturitetnih spričeval splošne mature po jesenskem roku mature
20. 9. 2012
Roditeljski sestanek za 1. letnik, podelitev NJD 1. stopnje v knjižnici,
20. 9. 2012
Folklorna delavnica za dijake
25. 9. 2012
Sestanek vodij strokovnih aktivov
26. 9. 2012
Sprejem zlatih maturantov pri županu MOC Celje, sestanek Dijaške skupnosti,
udeležba na Festivalu primerov dobrih praks v organizaciji Konzorcija strokovnih gimnazij
27. 9. 2012
Seja UO Šolskega sklada, seja Sveta šole, vpis v maturitetni in poklicni tečaj
29. 9. 2012
Delovna sobota (nadomeščanje 24. 12. 2012)
30. 9. 2011
Začetek plesnih vaj za zaključne letnike

OKTOBER 2012
1. 10. 2012

3. 10. 2012
4. 10. 2012
5. 10. 2012
11. 10. 2012
11.–13. 10. 2012
19. 10. 2012
19. 10. 2012
24. 10. 2012
25. in 26. 10. 2012

Začetek predavanj v poklicnem in maturitetnem tečaju, ogled razstave »Bodimo
revealed« v Ljubljani
Športni dan za vse letnike
Seja Sveta staršev
Fotografiranje dijakov
Konferenca učiteljskega zbora, skupne govorilne ure
Tridnevni jezikovni tabor za DSD 1 na Celjski koči
Izbirne vsebine in interesne dejavnosti za 1., 2. in 3. letnik
Strokovna ekskurzija v Pariz v okviru izbirnih vsebin
Predstavitev fotobranja za učitelje
Seminar za učitelje v UP

8. 11. 2012

Predstavitev programov SEŠ v Vojniku

NOVEMBER 2012
14
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10. 11. 2012
13. 11. 2012
14. 11. 2012
15. 11. 2012
21. 11. 2012
22. 11. 2012
29. 11. 2012
30. 11. 2012

DECEMBER 2012
3. 12. 2012
4. 12. 2012
6. 12. 2012
7. 12. 2012
10. 12. 2012
12. 12. 2012
13. 12. 201
15. 12. 2012
17. 12. 2012

JANUAR 2013

21. 1. 2013
22. 1. 2013

15

C E L J E

23. 1. 2013

Združena šola: Ekonomska šola Celje – Gimnazija in srednja šola ter Višja šola
Predstavitev študijskih programov Filozofske fakultete Ljubljana za 4. Letnik
Zimski izpitni rok za poklicno maturo (4. 1.–14. 2. 2013)
Tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik
Skupne govorilne ure, predstavitev FF Maribor in EPF Maribor za dijake 4. letnika
Seja ŠMK za poklicno maturo
Sestanek DS – volitve predstavnikov dijakov v Svet zavoda EŠC
Predstavitev Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije Celje
Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, predavanje evropske poslanke Romane
Jordan za dijake 4. Letnika
Konferenca učiteljskega zbora
Seja Sveta staršev (volitve v Svet zavoda EŠC)
Predstavitev programa MT na Zdravstveni šoli Celje
Stavka javnega sektorja

Š O L A

1. 1 .2013
3. 1. 2013
4. 1. 2013
9. 1. 2013
10. 1. 2013
15. 1. 2013
16. 1. 2013
17. 1. 2013
18. 1. 2013

»Ta veseli dan kulture« v MNZ Celje
Pisni izpit iz NJD 2, predstavitev programov naše šole na OŠ Slivnica
Turistični sejem »predstavitev Slovenije« v nemščini, pripravili dijaki 4. letnika Eg
Ogled opere Nabucco v Ljubljani (kolektiv)
Seja Sveta šole, predstavitev programov naše šole na OŠ Petrovče,
seja Strokovnega kolegija CUPS, Srečanje ravnateljev srednjih in osnovnih šol na OŠ Ljubečna
Prednovoletno srečanje z upokojenci
Konferenca učiteljskega zbora, skupne govorilne ure, novoletni bazar,
predstavitev Fakultete za management Koper, za dijake 4. letnika
Predbožični Dunaj (v okviru izbirnih vsebin)
Volitve predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda Ekonomske šole Celje,
predstavitev programov naše šole na OŠ Ljubečna, prednovoletno srečanje z
upokojenimi ravnatelji
Seja Sveta staršev
Božično-novoletni turnir v košarki za dijake, sestanek Dijaške skupnosti
Božično-novoletni turnir v odbojki za dijakinje
Proslava od dnevu samostojnosti, razredne čajanke, novoletno druženje kolektiva
Srednja ekonomska šola Celje in Poslovno-komercialna šola Celje prenehata
obstajati kot samostojni šoli

E K O N O M S K A

18. 12. 2012
19. 12. 2012
20. 12. 2012
21. 12. 2012
31. 12. 2012

Udeležba na debatnem turnirju na Ravnah na Koroškem
Seja Šolske maturitetne komisije za splošno maturo
Delavnice Škodljivost kajenja za prvi letnik
Konferenca učiteljskega zbora, skupne govorilne ure, otvoritev razstave »Fotografiram, torej
sem«, Jure Novak, dijak 1. Feg dobil zlato medaljo za zmago med posamezniki
Seja ŠMK za poklicno maturo
Izobraževanje za delo v e-zbornici
Vzorčni izpit iz NJD 2, ogled filma Šanghaj za dijake 2. in 3. letnika
Zbor pedagoških delavcev in zbor skupnih služb
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24. 1. 2013
28. 1. 2013
29. 1. 2013
30. 1. 2013
31. 1. 2013

FEBRUAR 2013
1. 2. 2013
4. 2. 2013

6. 2. 2013
7. 2. 2013
14. 2. 2013
15. in 16. 2. 2013
25. 2. 2013
27. 2. 2013
28. 2. 2013
29. 2. 2012

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

MAREC 2013
1. 3. 2013
4. 3. 2013
5. 3. 2013
7. 3. 2013
8. 3. 2013
11. 3. 2013
13. 3. 2013
14. 3. 2013
15. 3. 2013
18. 3. 2013
19. 3. 2013
20. 3. 2013
21. 3. 2013
22. 3. 2013
16

Seja ŠMK za splošno maturo
Krvodajalska akcija za polnoletne dijake
Predavanja – Preventiva pred drogami za 1. letnik (izvajalec
Zavod Socio Celje, od 28. 1. do 5. 2.)
Ustanovitvena seja Sveta zavoda EŠC, predstavitev programov na OŠ Lava,
volitve v šolski sindikat EŠ Celje
Poslovna sreda – predstavitev programov na OŠ F. Malgaja Šoštanj in na III. OŠ,
Sestanek DS (obravnava učnega uspeha)
Sestanek vodij strokovnih aktivov glede organizacije tekmovanja
Maturantski ples
Predstavitev programov VSŠ – Ekonomska šola Celje za dijake 4. letnika
Sestanek učiteljev NEM s svetovalcem za nemški jezik (nemška jezikovna diploma)
Zimski izpitni rok poklicne mature od 4. do 16. 2. 2013
Predstavitev programov na OŠ Frana Roša Celje
Branje Prešernove poezije ob slovenskem kulturnem prazniku
Skupne govorilne ure
Informativna dneva za devetošolce
Predavanje za 4. letnik ET »Registracija s. p. in ekološko računovodstvo ter
knjigovodstvo« (Boštjan Štefanič)
Polfinale državnega prvenstva v rokometu v dvorani Golovec Celje (uvrstitev v
polfinale)
Finale regijskega tekmovanja za dijake – rokomet (uvrstitev na državno
tekmovanje), šolsko tekmovanje iz EKN
Zimski športni dan za 3. letnike
Srečanje predstavnikov Dijaške skupnosti z v. d. ravnateljice-direktorice gospo
Bernardo Marčeta
Podelitev maturitetnih spričeval po zimskem izpitnem roku POM
Korespondenčna seja Sveta šole, obisk na Obrtni zbornici Celje, delavnice
»Moja priložnost« na Območni obrtni zbornici Celje (poklicni tečaj)
Zimski športni dan za vse razrede
Projektni dan za 1., 2. in 3. letnik na temo »Biti ali ne biti ženska v znanosti
umetnosti, podjetništvu …«
Predmaturitetni preizkusi – splošni predmeti splošne mature (od 11. do 14. 3.)
obisk UP iz Bolgarije (National High School in Finance and bussines),
poskusni ustni izpit iz NJD 1
Seminar SM – novosti
Skupne govorilne ure, konferenca učiteljskega zbora
Šolsko tekmovanje iz RČN
Delovna praksa za dijake 2. letnika ET (od 18. do 29. 3.)
Pisni izpiti iz NJD 1. stopnje, sestanek prof. zbora z razredno skupnostjo 3. E
Projekt Rastem s knjigo za 1. letnik, sestanek Komisije za kakovost šole
Šolsko tekmovanje iz znanja matematike (Kenguru), sestanek sindikata EŠ
Čistilna akcija v okolici šole in Mestnem parku, volitve v Dijaško skupnost EŠ Celje,
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25. 3. 2013
26. 3. 2013
27. 3. 2013

APRIL 2013
4. 4. 2013
5. 4. 2013
6. 4. 2013
9. 4. 2013
11. 4. 2013
16. 4. 2013
18. 4. 2013
22. 4. 2013
23. 4. 2013
24. 4. 2013
25. 4. 2013
26. 4. 2013

MAJ 2013
6. 5. 2013

seja tajnikov in ravnateljev za PM
Četrtfinale v nogometu za dijake v dvorani Golovec
Ustni izpiti iz NJD 1
Ustni izpiti iz NJD 1
Obisk dijakov UP iz Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice, interni del
mature iz ekonomije, regijsko tekmovanje iz znanja matematike »Kenguru«
Državno tekmovanje iz RČN v Lendavi
Državno tekmovanje iz angleškega jezika »Poliglot«
Državno tekmovanje iz EKN na Gimnaziji Bežigrad - Ljubljana, seja Sveta staršev,
konferenca učiteljskega zbora, sestanek Dijaške skupnosti
Skupne govorilne ure, predavanje V. V. Godina »O vzgoji, starševstvu,
medsebojnih odnosih …«
Seja Sveta zavoda Ekonomske šole Celje (izvolitev ravnatelja direktorja)
Strokovno srečanje ravnateljev srednjih šol na SGTŠ Celje
Praznovanje svetovnega dneva zemlje
Prireditev ob svetovnem dnevu knjige
Ogled razstave Leonardo da Vinci v Ljubljani za dijake 1. letnika Eg
Državno tekmovanje iz poslovnih načrtov na GEA Collegu
Predstavitev Provanse v okviru projekta Evropska vas

21. 5. 2013
22. 5. 2013

JUNIJ 2013
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Splošna in poklicna matura – angleščina

9. 5. 2013
10. 5. 2013
13. 5. 2013
14. 5. 2013
16. 5. 2013
20. 5. 2013

Š O L A

1. 6. 2013

7. 5. 2013
8. 5. 2013

E K O N O M S K A

23. 5. 2013
24. 5. 2013
27. 5. 2013
28. 5. 2013
29. 5. 2013
29. 5. 2013
30. 5. 2013

Splošna matura – slovenščina – esej, projektni dan za dijake 2. letnika programa
ET, izredna konferenca učiteljskega zbora, seja kolegija
Seja Sveta zavoda
Projekt Evropska vas – šola sodeluje s stojnicama Provansa in Toskana,
Seja konzorcija strokovnih gimnazij
Dan Evrope – prispevek po ozvočenju
Zaključno srečanje ŠPT učenje učenja
Seja kolegija
Sestanek Dijaške skupnosti dijakov zaključnega letnika
Skupne govorilne ure, tečaj fotografiranja in elektronske obdelave fotografij
Sestanek Kolegija, seja ŠMK za splošno in poklicno maturo, udeležba na državnem
srečanju »Mladi raziskovalci« v Murski Soboti (Jasmina Brčina – zlato priznanje)
Zaključna prireditev s predajo ključa
Pogovor dijakov s predstavnikom ameriške ambasade, sestanek UO Šolskega
sklada, udeležba na državnem prvenstvu v atletiki v Ljubljani
Ocenjevalna konferenca za dijake zaključnega letnika
Zaključek pouka za dijake zaključnega letnika
Podelitev spričeval dijakom zaključnega letnika, sestanek kolegija
Sestanek vodij strokovnih aktivov
Predstavitev programov naše šole na OŠ Šmarje
Dijaki učnih podjetij 3. B obiščejo podjetje CETIS Celje
Podelitev nemških jezikovnih diplom 2. stopnje
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3. 6. 2013
4. 6. 2013
5. 6. 2013
5. 6. 2013
7. 6. 2013
8. 6. 2013
10. 6. 2013
10–4. 6. 2013
11. 6. 2013
12. 6. 2013
13. 6. 201
14.–22. 6. 2013
20. 6. 2013
24. 6. 2013

JULIJ 2013

1. in 4. 7. 2013
5. 7. 2013
8. 7. 2013
15. 7. 2013

Popravni in dopolnilni izpiti
Konferenca po popravnih izpitih, razdelitev spričeval in obvestil o uspehu,
družabno srečanje članov kolektiva
Podelitev maturitetnih spričeval poklicne mature v dvorani Metropol
Podelitev maturitetnih spričeval splošne mature v predavalnici šole

19. 8. 2013

Začetek delovne obveznosti in začetek popravnih ter dopolnilnih izpitov v jesenskem roku.

Š O L A

C E L J E

AVGUST 2013

E K O N O M S K A

Splošna in poklicna matura – slovenščina, sestanek kolegija
Splošna matura – psihologija, sociologija
Splošna matura – geografija
Dijaki učnih podjetij 3. A obiščejo podjetje CETIS Celje
Splošna matura – ekonomija
Splošna in poklicna matura – matematika
Splošna matura – nemščina
Priprave na ustni del splošne in poklicne mature
Seja Sveta zavoda EŠ
Poklicna matura – gospodarstvo
Splošna matura – zgodovina
Splošna in poklicna matura – ustni izpiti
Ocenjevalna konferenca za nižje letnike
Zaključek pouka za nižje letnike, podelitev spričeval in obvestil o uspehu ter
pohval, nagrad in priznanj

SKUPNE GOVORILNE URE:
vsak drugi četrtek v mesecu od 17.00 do 18.30.
STROKOVNA SREČANJA PROGRAMSKEGA UČITELJSKEGA ZBORA so potekala v sklopu pedagoških konferenc.
STROKOVNA SREČANJA ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA IN PROJEKTNIH TIMOV so potekala v skladu z
LDN.
PODROBNEJŠI KRONOLOŠKI PREGLED ŠPORTNIH TEKMOVANJ JE ZAPISAN PRI AKTIVU ŠPORTNE VZGOJE.
Pripravila: Marija Sodin
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PROGRAMI ŠOLE
Ekonomska šola Celje (lokacija Vodnikova 10), katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je v šolskem
letu 2012/2013 izvajala naslednje programe:





ekonomska gimnazija (EG)
ekonomski tehnik (ET)
maturitetni tečaj (MT)
poklicni tečaj (PT)

ODDELKI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
1. letnik:
2. letnik:
3. letnik:		
4. letnik:

1 oddelek in ena skupina ET

35 dijakov

2 oddelka EG

50 dijakov

2 oddelka
1 oddelek in 1 skupina EG

57 dijakov

1 oddelek + 1 skupina ET

47 dijakov

2 oddelka + 1 skupina EG

65 dijakov

1 oddelek + 1skupina ET

40 dijakov

2 oddelka + 1 skupina EG

72 dijakov

43 dijakov

409 dijakov

SKUPA J ET:

179 dijakov

SKUPA J EG:

230 dijakov

Maturitetni tečaj
Poklicni tečaj
SKUPA J:

1 oddelek

40 kandidatov

1 oddelek

25 kandidatov

E K O N O M S K A

SKUPA J:

474 DIJAKOV IN DIJAKINJ

Š O L A
19

C E L J E

Skupaj 14 oddelkov in 6 skupin.
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PREDMETNIKI
EKONOMSKI TEHNIK
ZAP.
PREDMETI
ŠT.
št. ur na teden
A – splošnoizobraževalni predmeti
SLO
TJ-1
TJ-2
MAT
UME
ZGO
GEO
SOC
PSI
KEM
BIO
ŠVZ

SLOVENŠČINA
TUJI JEZIK
TUJI JEZIK II.
MATEMATIKA
UMETNOST
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
KEMIJA
BIOLOGIJA
ŠPORTNA VZGOJA

POP
POS
EKP
SOG
FIP
UAP
ZAS
FIK

POSLOVNI PROJEKTI
POSLOVANJE PODJETJA
EKONOMIKA POSLOVANJA
SODOBNO GOSPODARSTVO
FINANČNO POSLOVANJE
UPRAVNO-ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE
ZAVAROVALNE STORITVE
FINANČNO KNJIGOVODSTVO

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

B – strokovni moduli

C – praktični pouk
Č – praktično usposabljanje z delom
D – interesne dejavnosti
E – odprti kurikulum *

1.
letnik

2.
letnik

3.
letnik

4.
letnik

3
3
2
2
2
2
2

4
3
2
3

3
3
2
3

4
3

2
3
3

1

3

1
2
2
3

2
0+4
1+1
3+0

1+2
1+2
1+1
2+0

2

0+3
2+0
2+0
3+1

3+1

5
96

4
76
96

6
76
96

2+1
3+0

1+2
1+2
3
64

578
136
4
11
149

Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

*E – ODPRTI KURIKULUM
V odprtem kurikulumu dijakom ponujamo:
EKG ekonomsko geografijo		
EKZ ekonomsko zgodovino		
NEM-2 tuji jezik – jezik stroke
20

68 ur
34 ur
68 ur

MNG menedžment		
MAK materialno knjigovodstvo
PIN poslovno informatiko		

102 uri
102 uri
102 uri

JUP javno upravo		

102 uri
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EKONOMSKA GIMNAZIJA
Zap.
št.

PREDMETI
št. ur na teden

1.
letnik

2.
letnik

3.
letnik

4.
Letnik

1. 1.

SLOVENŠČINA

4

4

4

4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TUJI JEZIK I
TUJI JEZIK II
MATEMATIKA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
ŠPORTNA VZG.

3
3
4
2
2
2
3
3
*06
3
*-

3
3
4
2
2
2
3
2
002
2
2
02
-

3
3
4
3
2
2
3
-02
2
-

3
3
4
4
3
-

2

-

-

-

2
33

2
2
33
90

3
31–33
2–4
90

4
29–33
4–8
30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. 9.

BIOLOGIJA

10. 10.

KEMIJA

11.

PSIHOLOGIJA

12.
11. 13. 14.

SOCIOLOGIJA
FILOZOFIJA
GLASBA ALI LIK. UMETNOST
LIKOVNA UM.
INFORMATIKA
PODJETNIŠTVO

12. 14.
13. 15.
14. 16.

SKUPAJ UR
IZBIRNI PREDMETI
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE (letno)

-

90

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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MATURITETNI TEČAJ
Program je namenjen dijakom, ki so končali katerokoli srednjo ali poklicno šolo in želijo pridobiti znanja za opravljanje splošne mature. Vpišejo se lahko tudi dijaki, ki imajo končan 3. letnik gimnazijskega
izobraževanja in so za eno leto prekinili šolanje.

PREDMET

E K O N O M S K A

174
174
174
522

6
6
6
-

116
116
116 + 29
116 + 29
1044

4
4
4 + KONZ.
4 + KONZ.
-

Obvezni maturitetni predmeti: slovenščina, tuji jezik, matematika.
Izbirni maturitetni predmeti: dva po izbiri.
Nadaljevanje izobraževanja: univerzitetni in visokošolski programi.

Š O L A

C E L J E

OBVEZNI PREDMETI
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
SKUPAJ
IZBIRNI PREDMETI*
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
PSIHOLOGIJA
SOCIOLOGIJA
SKUPAJ

MT

ŠTEVILO UR
NA TEDEN
O BV EZ N O ST
PO URNIKU
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POKLICNI TEČAJ
POT DO POKLICA EKONOMSKI TEHNIK
Poklicni tečaj je izobraževanje, ki traja eno leto in omogoča pripravo na poklic ekonomski tehnik. Obvezna
sta tudi praktični pouk in opravljena delovna praksa. Tečaj je namenjen dijakom, ki so uspešno končali
četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Za dijake, ki po gimnaziji ali 4-letnem strokovnem izobraževanju ne želijo nadaljevati študija,
želijo pa si pridobiti poklic ekonomski tehnik, je poklicni tečaj prava odločitev.
PREDMETNIK POKLICNI TEČAJ

1 oddelek
B MODUL/PREDMET
M1 POSLOVANJE PODJETIJ S PROJEKTI
M2 EKONOMIKA
M3 DELOVANJE GOSPODARSTVA
M5 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
M11 FINANČNO KNJIGOVODSTVO
C PRAKTIČNI POUK V ŠOLI
Č PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI
DELODAJALCIH
E ODPRTI KURIKUL
ZAVAROVALNE STORITVE

ŠTEVILO UR NA LETO
324
198
288
136
102
432
176
104

E K O N O M S K A

Delovno prakso opravijo dijaki po delih in v več različnih podjetjih.
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo.
Obvezni del			
pisni in ustni izpit 		
iz slovenščine			

seminarska naloga v obliki projektnega dela iz računovodstva ali ekonomije
ali prava (po izbiri dijaka) in zagovor, s katerim dijak dokaže, da zna povezati
strokovno-teoretično znanje s prakso

Š O L A

pisni in ustni izpit iz
gospodarskega poslovanja

Izbirni del
pisni in ustni izpit iz tujega
jezika ali matematike

23
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Nadaljevanje izobraževanja:

visokošolski strokovni programi

višje strokovno izobraževanje.
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ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Zaradi nerazumne odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki je z novo sprejetim
Ustanovitvenim aktom Ekonomske šole Celje ukinil obstoj Srednje ekonomske šole Celje in s tem vseh
njenih upravnih organov, je Svet šole 31. 12. 2012 predčasno zaključil svoj mandat. Zato smo imeli v
šolskem letu 2012/2013 do 31. decembra samo dve redni seji.
Septembra smo pregledali realizacijo Letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto in obravnavali
predlog LDN za šolsko leto 2012/2013, podaljšali smo mandate Komisiji za varstvo pravic, Komisiji za
kakovost in Pritožbeni komisiji do 31. 12. 2012. Zaradi ZUJF-a smo sprejeli dopolnitev Pravilnika o šolski
prehrani, potrdili smo seznam učnih gradiv in delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/2013 in obravnavali
predlog razpisa za vpis za šolsko leto 2012/2013. Obravnavali smo tudi Ustanovitveni akt novoustanovljene Ekonomske šole Celje in se seznanili z izvedbenimi postopki in opravili, ki so sledili v naslednjih
mesecih.
Na zadnji, decembrski seji, smo obravnavali poročilo o inventuri za šolsko leto 2011/2012 in potrdili volilno komisijo za izvedbo volitev predstavnikov delavcev v novi Svet zavoda, ki smo mu zaželeli manj turbulentno obdobje, kot ga je zadnje leto preživljal naš Svet šole v sestavi:
•
Stane ROZMAN – predstavnik Vlade Republike Slovenije
•
Branka BRICL – predstavnica Vlade Republike Slovenije
•
Manja ŠKORC KORES – predstavnica lokalne skupnosti
Predstavniki staršev v Svetu šole:
•
Anita TERGLAV
•
Mojca ŠPES
•
Branko TURNŠEK
Predstavnika dijakov:
•
Nejc ROMIH
4. Geg
•
Špela TERGLAV 3. Eeg
Predstavniki zaposlenih:
•
Marija RAVNAK CAFUTA – predsednica Sveta šole
•
Marjeta BREŽNIK – podpredsednica Sveta šole
•
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK – članica
•
Lidija REBEUŠEK – članica
•
Viljana BRINOVEC – članica
Marija RAVNAK CAFUTA, predsednica Sveta šole
24
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SVET STARŠEV

Š O L A
C E L J E
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E K O N O M S K A

V šolskem letu 2012/2013 smo imeli dve redni seji Sveta staršev, prva je
bila 27. 9. 2012. Na njej smo se seznanili z Letnim delovnim načrtom šole za
minulo šolsko leto, ki ga je predstavila
gospa ravnateljica Marija Sodin. Posredovala je podatke o vzgojno-izobraževalnih programih, številu dijakov
in zaposlenih ter o dodatnih aktivnostih, ki bodo potekale na šoli. Predstavila je tudi šolski koledar in podala informacijo o govorilnih ter svetovalnih
urah, o šolski prehrani in projektih,
Zaključno srečanje Sveta staršev SEŠ
v katere je vključena šola. Seznanjeni
smo bili tudi s poročilom o delu SEŠ v šolskem letu 2011/2012. Svet staršev je soglašal s porabo sredstev
Šolskega sklada za šolsko leto 2012/2013 in s predlaganim načrtom porabe sredstev ter višino prispevka
za dijake, in sicer 15 evrov, kar naj bi zbrali do 20. 11. 2012. Predlog smo podprli glede na dejstvo, da je
bila Srednja ekonomska šola Celje samostojna le do 31. 12. 2012.
Hkrati smo bili obveščeni o postopku združitve Srednje ekonomske šole Celje in Poslovno-komercialne
šole Celje, in sicer z dnem 1. 1. 2013. Posledično je na koncu leta 2012 potekel mandat Svetu staršev in
do 31. 1. 2013 se je moral konstituirati nov Svet staršev.
18. 12. 2012 sem sklicala še zadnjo sejo Sveta staršev Srednje ekonomske šole Celje. Gospa ravnateljica je
podala informacijo v zvezi z volitvami v Svet zavoda združene Ekonomske šole Celje. Tako je Svet staršev
Srednje ekonomske šole Celje predlagal v Svet zavoda Ekonomske šole Celje gospoda Matjaža Jošta kot
predstavnika gimnazijskega programa in gospoda Dejana Kokalja kot predstavnika programa ekonomski
tehnik. Na volitvah, ki so bile izvedene 22. 1. 2013, sta bila oba kandidata tudi potrjena. Gospod Kokalj
je bil izvoljen za predsednika Sveta staršev Ekonomske šole Celje.
Z veseljem lahko povem, da je delo Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 do 31. 12. 2012 potekalo v korektnem, sproščenem in konstruktivnem vzdušju. Med predstavniki Sveta staršev so se v zadnjem mandatu stkali prijateljski in sproščeni odnosi. Vsem članom se iskreno zahvaljujem za udeležbo na sestankih
in sodelovanju na področju dela, ki nam je bilo zaupano. Predstavnikom novoizvoljenega Sveta staršev
želim, da se med njimi ohranja pristen odnos, temeljno vodilo pri njihovem delu pa naj jim pomeni vez
med šolo, starši in dijaki.
Anita TERGLAV, predsednica Sveta staršev
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ŠOLSKI SKLAD
Na seji Upravnega odbora, ki je bila 27. 9. 2012, smo sprejeli in potrdili poročilo o porabi sredstev Šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012, sprejeli predlog programa Šolskega sklada za šolsko leto 2012/2013
ter potrdili znesek prostovoljnega prispevka staršev, in sicer 15 evrov.
Zbrana sredstva smo v šolskem letu 2012/2013 namenili za sofinanciranje Letopisa 2012/2013, deleža
plačil dijakov za programe strokovnih ekskurzij in OIV za socialno šibke dijake, za sofinanciranje nakupa
računalniške opreme, za nakup knjig za domače branje pri angleščini, za nakup športnih dresov ter sofinanciranje nabave učbenikov za dijake.
V Upravni odbor Šolskega sklada Ekonomske šole Celje, ki je kot nov pravni subjekt nastala s 1. 1. 2013,
so bili imenovani štirje predstavniki zaposlenih: Nada Jeraša, Olga Arnuš, Ernestina Strehovec in Marija
Sodin, predstavnik staršev je Dejan Kokalj, predstavnika dijakov pa Žiga Špile in Tomaž Knapič. Upravni
odbor je pregledal poslovanje sklada in sprejel načrt porabe sredstev za leto 2013. Višina prispevka staršev znaša dvajset evrov letno, znesek je plačljiv v dveh obrokih. Sredstva, zbrana v Šolskem skladu, so
namenjena izključno dijakom, zato lahko tudi oni posredujejo predloge za porabo sredstev.
Vsem staršem, ki po svojih zmožnostih prispevate v Šolski sklad, se najlepše zahvaljujemo in se za vašo
naklonjenost priporočamo tudi v bodoče.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Marjeta BREŽNIK in Marija SODIN, predsednici UO ŠS
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SPLOŠNA MATURA
PRIPRAVE NA MATURO V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
V letošnjem šolskem letu se je na maturo pripravljalo 95 kandidatov; 71 kandidatov iz rednega programa
ekonomska gimnazija in 24 kandidatov iz maturitetnega tečaja.
Poleg slovenščine, matematike in tujega jezika, ki so obvezni predmeti na maturi, opravljajo dijaki maturo
še iz dveh, lahko tudi treh izbirnih predmetov. Izbirni predmeti v letošnjem šolskem letu so ekonomija,
geografija, zgodovina, sociologija, psihologija in biologija.
Priprave na maturo potekajo celo šolsko leto, v mesecu marcu pa so dijaki opravljali predmaturitetne
preizkuse iz slovenščine, matematike in angleščine. Pri ostalih predmetih so jih opravljali v okviru priprav
na maturo v dogovoru s profesorji. S pisanjem nalog se dijaki seznanijo s težavnostjo nalog in z organizacijo mature.
Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati in kandidatke opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po
enakih postopkih in pravilih ter v skladu z istimi ocenjevalnimi merili.
Z opravljeno splošno maturo si kandidati in kandidatke pridobijo srednjo izobrazbo in izkažejo splošno
usposobljenost za katerikoli univerzitetni študij.
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2013
Prijavljenih kandidatov je 127.
VIŠJA RAVEN

111
87
4

1
11
0

SKUPAJ
99
112
98
4
73
24
40
35
23
1

Š O L A

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
BIOLOGIJA

OSNOVNA
RAVEN

E K O N O M S K A

PREDMET
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Prijavljenih k maturi:
– 68 dijakov ekonomske gimnazije
– 13 kandidatov maturitetnega tečaja
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– 23 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodatni izpit na splošni maturi
– 6 občanov
–17 kandidatov, ki imajo popravne izpite.
Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi, prihajajo z naslednjih šol:
– Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
– Srednja zdravstvena šola Celje
– Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
– Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti
POTEK PISNEGA DELA MATURE – JUNIJ 2013

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

DAN
sobota, 1. 6.
ponedeljek, 3. 6.
torek, 4. 6.
sreda, 5. 6.
četrtek, 6. 6.
petek, 7. 6.
sobota, 8. 6.
ponedeljek, 10. 6.
četrtek, 13. 6.

PREDMET
angleščina
slovenščina
sociologija, psihologija
geografija
biologija
ekonomija
matematika
nemščina
zgodovina

Ustni del mature bo potekal od 14. junija do 22. junija, z rezultati pa bodo kandidati seznanjeni 15. 7.
2013.
REZULTATI MATURE 2012 – EKONOMSKA GIMNAZIJA
(junijski in septembrski rok)
RAZRED
4. E
4. F
4. G
SKUPAJ

ŠTEVILO DIJAKOV V
RAZREDU
14
24
24
62

OPRAVLJALI MATURO

MATURO OPRAVILI

13
22
24
59

12
18
17
47

Maturo opravljajo: 59 dijakov
Maturo opravilo: 47 dijakov ali 79,6 %.
28

MATURE NISO
OPRAVILI
1
4
7
12
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REZULTATI MATURE 2012 – MATURITETNI TEČAJ
(junijski in septembrski rok)
ŠTEVILO
RAZRED

DIJAKOV

OPRAVLJALI MATURO

MATURO OPRAVILI

MATURE
NISO
OPRAVILI

6
7
13

3
1
4

3
6
9

V RAZREDU
MT-A
MT-B
SKUPAJ

24
17
41

Maturo opravljalo: 13 dijakov
Maturo opravili:
4 dijaki ali 30,7 %.
Maturo je opravljalo tudi osem občanov, opravil jo je en kandidat.
V spomladanskem in jesenskem roku je opravljalo maturitetni izpit še 64 kandidatov, ki so opravljali
poklicno maturo in dodatni maturitetni izpit v okviru splošne mature. Maturitetni izpit je opravilo 35
kandidatov.
Zinka DREŠČEK, tajnica ŠMK
E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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POKLICNA MATURA
S poklicno maturo dokazujejo kandidati doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in
drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja, ter
usposobljenost za visokošolski študij.
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita, z
opravljeno poklicno maturo pa kandidati pridobijo srednjo strokovno izobrazbo.
Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je vpis na
študij omejen, so rezultati 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 na študij ni treba opravljati nobenih sprejemnih ali drugih dodatnih izpitov.
Razlika med poklicno in splošno maturo glede vpisa na študij je v tem, da omogoča matura vpis v vse
študijske programe, poklicna matura pa v vse višješolske in visokošolske programe, ne pa v univerzitetne.
Če hoče poklicni maturant na univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še
izpit iz posameznega predmeta splošne mature (t. i. peti predmet).
V šolskem letu 2011/2012 so dijaki prvič opravljali poklicno maturo po
prenovljenem programu. Največja sprememba je bila pri drugem predmetu na poklicni maturi, kjer je gospodarsko poslovanje zamenjal predmet gospodarstvo in ta je sestavljen iz več modulov, ki so jih dijaki usvajali
skozi vsa štiri leta.
V šolskem letu 2011/2012 je v treh izpitnih rokih poklicno maturo opravljalo 29 dijakov, 13 dijakov poklicnega tečaja in 4 odrasli. Uspešnih je bilo
26 dijakov ali 89,6 %, 13 dijakov poklicnega tečaja ali 100 % in 3 odrasli
ali 75 %.
ZLATA MATURANTKA je postala REBEKA GOVEK iz 4. A-razreda. Dosegla je
22 točk od 23 možnih. Čestitamo!
Mateja VOLK, tajnica poklicne mature
30
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STROKOVNI AKTIVI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
SLOVENSKI JEZIK
Članice: Vesna Gubenšek Bezgovšek, Marija Reher, Tjaša Veber Stajnko, Tanja Slemenjak, Alenka Golež.

TUJI JEZIKI
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Člani aktiva smo na začetku šolskega leta pripravili načrt dela in posodobili letne priprave. Pregledali smo
tudi kriterije ocenjevanja znanja. Pri nemščini smo v letošnjem šolskem letu v obeh programih prvega

Š O L A

Člani aktiva: Tatjana Ivšek, Greta Jenček, Vlasta Krštinc Budna, Saši Pešec, Lidija Rebeušek, Sonja Salobir Lindsay, Marija Sodin in Lidija Šober Nemec.

E K O N O M S K A

Slovenistke smo bile tudi letos zelo aktivne. Že na začetku šolskega leta smo si razdelile delo, pregledale
in dopolnile letne učne priprave in fini kurikul, preverile kriterije ocenjevanja in minimalnih standardov
znanj, predvidele dejavnosti v okviru obveznih in prostih izbirnih vsebin ter načrtovale oblike strokovnega
izpopolnjevanja.
Vesna Gubenšek Bezgovšek je mentorica Zdrave šole (pripravila je razstavo in ustvarjalno delavnico Pozdrav jeseni), bila je mentorica dijakom v projektu Fotografiram, torej sem! in mentorica nastopajočim
dijakom v Minutki za pesem. Pripravila je razstavo ob svetovnem dnevu knjige in aktivno sodelovala na
božično-novoletnem bazarju ter informativnem dnevu. Je organizatorica maturantskega plesa in zaključne prireditve za četrte letnike, ekskurzije Predbožični Dunaj, pustovanja in poslikave obrazov ter gledaliških predstav v okviru PIV v SLG Celje in KUD Zarja Trnovlje (Kruh, Sleparja v krilu, Nora Nora ...). Je članica
ŠRT, TP in projektnega tima za kritično mišljenje.
Pod mentorstvom Tanje Slemenjak je skupina dijakov oblikovala prelep nakit.
Tjaša Veber Stajnko je z razstavo v avli šole in recitalom Prešernove poezije obeležila letošnji kulturni
praznik, sodelovala je v projektu Vloga ženske v družbi in času z razstavo Coco Chanel in Alma Karlin skozi
besedilne vrste, je predsednica Komisije za kakovost šole, lektorica šolskega letopisa, pomagala je pri
projektu Evropska vas.
Marija Reher in Alenka Golež sta kreativno sodelovali v živahnem življenju naše šole.
Dela nam ni zmanjkalo, večino ciljev smo uspešno realizirale in s pričakovanjem in novimi idejami zremo
v novo šolsko leto.
Alenka GOLEŽ, vodja aktiva
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letnika začeli uporabljati nova
učbenika. V programu ekonomski tehnik smo se odločili za učbenik Geschäftsdeutsch praktisch, saj je posebej napisan za
naš program in sledi smernicam, ki določajo uvajanje jezika
stroke. V programu ekonomska
gimnazija pa smo začeli uporabljati učbenik Alles stimmt.
Člani aktiva se udeležujemo
strokovnih izobraževanj na
področju
medpredmetnega
Člani strokovnega aktiva tuji jeziki
poučevanja in posodabljanja
gimnazij ter to tudi izvajamo v praksi. Vsi člani smo izdelali predloge za izvajanje medpredmetnega povezovanja, ki so v skladu z zastavljenimi prioritetami šole. Pri pouku razvijamo kritično mišljenje, kompetenco učenje učenja in vključujemo digitalno kompetenco.
Na šoli smo izvedli tekmovanje iz nemškega jezika za 2. in 3. letnik na državnem nivoju. Trije dijaki so
osvojili bronasto priznanje.
Pri angleščini so se dijaki udeležili tekmovanja Poliglot, na katerem je ena dijakinja osvojila srebrno priznanje.
Uspešno smo izvedli Nemško jezikovno diplomo 1 in Nemško jezikovno diplomo 2. V oktobru smo pripravili tridnevni jezikovni tabor na Celjski koči, ki je bil
namenjen intenzivni pripravi na NJD 1. Priprave so
vodile profesorice Greta Jenček, Marjeta Marko in
Tatjana Ivšek.
Izvedli smo predmaturitetni preizkus znanja iz angleščine. Skozi celo šolsko leto so potekale tudi priprave na višji nivo opravljanja mature iz angleškega
jezika. Prav tako so potekala tudi poglabljanja za
opravljanje mature iz nemščine.
Obeležili smo dan jezikov in sodelovali na informativnem dnevu, kjer smo predstavili Nemško jezikovno diplomo.
Upokojila se je naša sodelavka Darka Grafenauer Stane
Letos smo se v aktivu tujih jezikov odločili, da izve32
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demo interno bralno značko, saj je na šoli dovolj knjig v angleščini in nemščini.
Profesorica Vlasta Krštinc Budna je spremljala dijake na tritedensko delovno prakso na Malto v okviru
projekta Leonardo da Vinci.
Na šolo smo povabili predstavnika ameriškega veleposlaništva. Organizacijo in pripravo je prevzela profesorica Sonja Salobir Lindsay.
V okviru projekta Evropska vas je profesor Saši Pešec pripravljal dijakinji za nastop v francoščini.
Profesorica Lidija Rebeušek je vodja šolskega razvojnega tima. Profesorica Lidija Šober Nemec je vodja
šolskega projektnega tima Kritično mišljenje, ki deluje pod projektom Posodobitev gimnazij, in članica
projekta Zdrava šola.
Z vsemi dejavnostmi pa želimo dijake spodbujati k učenju tujih jezikov in jim pokazati, da učenje jezikov
ni le nuja, ampak tudi izziv in užitek.
Tatjana IVŠEK, vodja aktiva
NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)
V letošnjem šolskem letu je opravljalo izpit iz nemške jezikovne diplome na ravni B2/C1 (DSD 2) 7 dijakov.
6 jih je opravilo izpit v celoti.
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Na stopnji C1 (najvišji stopnji) so izpit opravili naslednji dijaki:
Jasmina Brčina, Ekonomska šola Celje
Blaž Škrablin, Gimnazija Celje Center
Maruša Pečovnik, I. gimnazija v Celju
Thomas Krajnc, Gimnazija Lava
Eva Valentina Veljković, Gimnazija
Lava
Na stopnji B2 je izpit opravila dijakinja

Š O L A

Lanski dobitniki diplom DSD 1 - diplom
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Anja Cokan z Ekonomske šole Celje.
Izpit iz nemške jezikovne diplome na
ravni A2/B1 (DSD 1) je letos opravljalo
19 dijakov 3. letnika ekonomske gimnazije in ekonomskega tehnika.
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Na stopnji B1 so izpit opravili:
Azemina Bošnjaković, 3. A
Lucijan Fižuleto, 3. A
Anita Videc, 3. A
Primož Erjavec, 3. E
Klavdija Krmelj, 3. E
Mark Malis, 3. E
Tamara Kerec, 3. F
Saša Aleksandra Kosmatin, 3. F
Aleksandra Jančič, 3. G
Nika Ojsteršek, 3. G
Katarina Podbevšek, 3. G
Matej Sumrak, 3. G
Lučka Višnar, 3. G
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Stopnjo A2 sta opravila:
Nino Grah, 3. E
Lucija Slapnik, 3. G
DSD 1 je po zahtevnosti dostopna mnogim dijakom naše šole. Posebnih priprav na ta izpit ni, saj že pri
pouku obravnavamo zahtevane teme. Letos smo imeli tridnevne intenzivne priprave na Celjski koči in
nekajkrat priprave po pouku. Izpit je sestavljen iz bralnega in slušnega razumevanja, pisnega sestavka ter
ustnega izpita. Dijake sta na izpit DSD 2 pripravljali profesorici Marjeta Marko in Tatjana Ivšek, na izpit
DSD 1 pa profesorici Greta Jenček in Tatjana Ivšek.
Naj poudarimo, da smo edina šola v celjski regiji, ki dijake pripravlja na ta izpit in izpite tudi izvaja. Za
dijake so priprave in izpiti brezplačni.
Opravljena diploma je uradni certifikat, ki dokazuje znanje nemščine na določeni stopnji, pridobljeni certifikat pa je odlična referenca pri iskanju zaposlitve. Z diplomo 2. stopnje lahko dijaki namreč študirajo
na vsaki univerzi ali visoki šoli v Nemčiji in Avstriji.
Radi bi, da se čim več dijakov odloči za DSD 1, najboljši dijaki pa za DSD 2.
Vsem dobitnikom diplom iskreno čestitamo za doseženi uspeh. Želimo, da vam ta mednarodno priznani
certifikat pomaga v vašem bodočem življenju.
Tatjana IVŠEK, mentorica
34
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MATEMATIKA
Člani aktiva: Janko Cafuta, Marko Kubale, Andreja Leskovar, Srečko Robek, Marija Ravnak Cafuta.
Ni uspešnega dela brez skrbnega načrta, sprotnega usklajevanja in spremljanja rezultatov. Tako se je
začelo in nadaljevalo tudi letošnje šolsko leto v našem aktivu. Na začetku šolskega leta smo pregledali in
dopolnili letne učne priprave, obnovili minimalne standarde znanja, oblikovali skupne kriterije za pisno
in ustno ocenjevanje ter se dogovorili za načrt priprav na splošno in poklicno maturo. Ker se mnogi dijaki
zaključnih letnikov proti koncu šolanja vse bolj zavedajo, kako pomembno je znanje, so intenzivne priprave na maturo rešilna bilka za vse, ki so v nižjih letnikih iskali različne stranpoti od učenja. Prizadevamo si
tudi, da z uporabo informacijske tehnologije in računalniških programov dijakom pokažemo bližnjice do
znanja, vendar tudi te zahtevajo določeno mero vztrajnosti in učenja.
Za vse tiste, ki pa jim matematične naloge ne vzbujajo strahov, ampak nasprotno, predstavljajo izziv in
so dovolj samozavestni, da se pomerijo s svojimi vrstniki, smo 21. marca izvedli šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. Najbolj uspešni dijaki so se 4. aprila udeležili regijskega tekmovanja, ki je
potekalo za ekonomsko gimnazijo na Šolskem centru Rogaška Slatina in za ekonomski tehnik na Šolskem
centru Velenje.
Dijaki, ki so prejeli bronasto priznanje, so naslednji:
IME IN PRIIMEK
Maša Dečman
Dolores Hunsky
Diana Đukanović
Primož Erjavec
Nino Grah
Alex Podlesnik
Ana Marzidovšek
Gal Gabrijel Plaskan
Tim Andrič
Amadeja Knez
Lea Knez
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RAZRED
1. F
2. F
3. B
3. E
3. E
3. E
3. G
3. G
4. B
4. E
4. E

C E L J E
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Vsem iskreno čestitamo in želimo tudi v prihodnje obilo tekmovalnega duha in ustvarjalnega uma!
Želimo pa si, da bi vsi naši dijaki bolj sledili izvornemu pomenu besede »mathematikos« - po grško namreč pomeni ljubezen do učenja. In znanje je neuničljiva naložba za boljši jutri, za lepši danes pa bi imeli
lepše ocene, zadovoljne starše in zadovoljne učitelje …
Torej, kaj pravite na novi slogan μαθηματικός – mathematikos ?
Marija RAVNAK CAFUTA, vodja aktiva
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KEMIJA IN BIOLOGIJA
Člani aktiva: Blažka Dolinšek, Darinka Prislan, Polona Turnšek, Marjeta Brežnik, Katja Vidmar Lazar in
Danilo Starček.
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V letošnjem šolskem letu smo bili zelo aktivni, saj smo dobili zaradi bolniške odsotnosti Polone Turnšek
nadomestne učitelje biologije. Veliko časa smo namenili posredovanju prepotrebnih informacij novim
kolegom, da so se le-ti lažje znašli v razredu. Skozi celo leto smo pregledovali letne priprave in usklajevali
laboratorijsko delo z laborantko.
Obeležili smo svetovni dan hrane in skupaj z dijaki pripravili degustacijo zdravega peciva za dijake in učitelje, hkrati pa poskušali opozoriti na pomen uravnotežene prehrane.
Tudi v tem šolskem letu je pod vodstvom Blažke Dolinšek deloval zeliščarski krožek, ki je naš aktiv zastopal
na novoletnem bazarju in informativnem dnevu.
V januarju smo se udeležili skupnega sestanka obeh naravoslovnih aktivov in analizirali ter usklajevali fine
kurikule za program ekonomski tehnik.
Na svetovni dan Zemlje smo skupaj z geografi pripravili razstavo v avli šole, s katero smo želeli dijake spomniti, kako lep je lahko naš planet.
Sodelovali smo tudi v projektih učenje učenja in medpredmetnega sodelovanja. Izvedli smo nekaj motivacijskih ur in ur timskega poučevanja. Pod okriljem šolskega tima za medpredmetne in kurikularne
povezave in mentorstvom Darinke Prislan so dijaki predstavili življenje in delo znanstvenice Marie Curie.
Darinka PRISLAN, vodja aktiva
ŠPORTNA VZGOJA
Člani aktiva: Jožef Svitomir Švegl, Mateja Volk, Katja Vidmar Lazar, Alja Dečman Stišovič, Marjeta Brežnik.
Polni negotovosti smo se podali v šolsko leto 2012/2013. Ne
glede na združitev naše šole s Poslovno-komercialno šolo
smo se odločili, da naše športne ekipe do konca šolskega
leta nastopajo samostojno. Tudi letos smo prijavili vse športne panoge. V večini smo se tekmovanj tudi udeležili in nastopali solidno. V šolskih paradnih disciplinah – nogomet,
36

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
http://www.s-ses.ce.edus.si/

rokomet in posamezniki v atletiki – smo
tudi letos dosegli uvrstitve na državni
nivo.
Že na samem začetku smo si zadali določene cilje, pregledali učni načrt predmeta, sestavili letni delovni načrt, vedeli
smo pa tudi, da se bomo konec koledarskega leta poslovili od sodelavca, ki odhaja v pokoj, profesorja Jožeta Švegla.
Januarja 2013 je sodelavka Marjeta Brežnik na Gimnaziji Celje - Center prevzela
ure stanovske kolegice, ki je odšla v pokoj.
Tako smo šolsko leto v aktivu za športno
vzgojo zaključile samo tri profesorice.

Profesor Jože Švegl je odšel v zasluženi pokoj.

E K O N O M S K A
Po potrebi smo se večkrat sestajale in se dogovarjale o vsebinah in izpeljavah športnih dni ter vsakodnevno skrbele za športno aktivnost naših dijakov.
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Mateja VOLK, vodja aktiva
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Jože Švegl z dijaki 2. E in 2. F na svoji zadnji uri pouka pred odhodom v pokoj
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
KRONOLOŠKI PREGLED ŠPORTNIH TEKMOVANJ ZA DIJAKE IN DIJAKINJE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
SEPTEMBER 2012
29. 9.
atletika – področno ekipno prvenstvo
OKTOBER 2012
3. 10.
atletika – športni dan
NOVEMBER 2012
15. 11.
rokomet dijaki – področno prvenstvo
26. 11.
rokomet dijaki – področni finale

C E L J E

JANUAR 2013
10. 1.
odbojka dijaki – področno prvenstvo
16. 1.
odbojka dijakinje – področno prvenstvo
25. 1.
odbojka dijaki – finale področnega prvenstva

Š O L A

FEBRUAR 2013
11. 2.		 nogomet dijaki – področno prvenstvo
28. 2.		 nogomet dijaki – finale področnega prvenstva

E K O N O M S K A

DECEMBER 2012
10. 12.
košarka dijaki – področno prvenstvo
13. 12.
košarka dijakinje – področno prvenstvo
18. 12.
rokomet dijaki – četrtfinale državnega prvenstva
19. 12.
božični medrazredni turnir v košarki za dijake
20. 12.
božični medrazredni turnir v odbojki za dijakinje

MAREC 2013
7. 3. 		 zimski športni dan
8. 3.		 nogomet dijaki – četrtfinale državnega prvenstva
APRIL 2013
7. 4.		 nogomet dijaki – polfinale državnega prvenstva
38
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22. 4.		 kros
25. 4.		 kros – državno prvenstvo
MAJ 2013
16. 5.		
22. 5.		
29. 5.		
30. 5.		

atletika – posamezno – področno prvenstvo
atletika – posamezno – finale DP
odbojka na mivki dijaki – področno prvenstvo
odbojka na mivki dijakinje – področno prvenstvo
ROKOMET – DIJAKI

Svitomir Jožef ŠVEGL in
Katja VIDMAR LAZAR, mentorja
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Tudi v letošnjem šolskem letu so nogometaši zelo uspešno zastopali našo šolo. V predtekmovanju so
dosegli 2. mesto in se tako uvrstili v polfinale področnega prvenstva, na katerem so si 11. 2. 2013 z
dvema zmagama na Gimnaziji Celje - Center priborili nastop v finale področnega prvenstva, ki je pote-
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NOGOMET – DIJAKI
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V predtekmovanju so naši dijaki osvojili 2. mesto in
se uvrstili v državni četrtfinale, kamor so se poleg nas
uvrstile naslednje ekipe: ŠS za pošto, ekonomijo in telekomunikacijo Ljubljana, Gimnazija Ravne na Koroškem in I. gimnazija v Celju.
V polfinalu državnega prvenstva v rokometu smo se
pomerili z ekipami Gimnazije Ptuj, Vzgojno-izobraževalnega zavoda Antona Martina Slomška s Ptuja in z
ekipo I. gimnazije v Celju. Na žalost smo za las zgrešili
finale in na koncu osvojili 5. mesto.
Igralci: Lucijan Fižuleto, 3. A, Tim Topolovec, 2. A, Matej Fistrovič, 3. A, Tilen Kodrin, 3. A, Žiga Stopar, 4. B,
Vid Kavčič, 2. B, Žiga Klokočovnik, 2. B, Nejc Jezernik,
1. F, Luka Rojc, 3. F, Anže Maslo, 2. E.
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kal 28. 2. 2013 v Dvorani Golovec. Tudi tukaj
so nogometaši potrdili svojo kvaliteto in se
uvrstili v polfinale državnega prvenstva, ki je
bil 7. 4. 2013 na Šolskem centru v Mariboru.
Kljub dobri in borbeni igri se našim dijakom
ni uspelo uvrstiti v finalni del turnirja.
Ekipo EŠ Celje so sestavljali: Žan Tomažič, 4.
A (kapetan), Denis Šmigoc, 3. B, Jure Orehov,
3. F, Nejc Gaberšek, 2. A, Žiga Jelenc, 2. A,
Mitja Repas, 2. B, Blaž Kramer, 1. A, Miha Šaberl, 1. A, Alen Bučar, 1. A, Matic Marcius, 1.
B, Lan Vunderl, 1. E.
Mateja VOLK, mentorica

Na občinskem in področnem
prvenstvu v atletiki ekipno, ki
je bilo 29. 9. 2012, sta naši ekipi dosegli 6. mesto pri dijakih
in 8. mesto pri dijakinjah.

E K O N O M S K A
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ATLETIKA

Jaka Blatnik iz 3. E na progi številka 8

Nastja Čop iz 1. E
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Na občinskem in področnem prvenstvu v atletiki za posameznike, ki je
bilo v četrtek, 16. 5. 2013 na ADK Celje, je tekmovalo 8 dijakov in 4 dijakinje. Jaka Blatnik iz 3. E je v finalu teka na 100 metrov osvojil srebrno medaljo in se tako uvrstil v finale državnega prvenstva, v finale področnega
prvenstva se je uvrstil tudi Rok Mlinar iz 3. F. Na 100 metrov sta solidno
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tekla tudi Denis Šmogovc in Jaša Veler, oba iz 3. A. Primož Erjavec iz 3. E je s tekom na 400 metrov izboljšal svoj osebni rekord. Prav tako je odlično drugo mesto v skoku v daljino z rezultatom 6,08 metra osvojil
Amadej Lavbič iz 3. G, Jan Kokalj iz 1. B si je na 2000 m pritekel odlično 3. mesto, v suvanju krogle je Goran
Zorič iz 4. G osvojil solidno 8. mesto.
Odličen rezultat pri dijakinjah je dosegla Nastja Čop iz 1. E, ki si je v teku na 100 metrov
pritekla 3. mesto, Jelica Petrovič je v skoku v daljino za las zgrešila stopničke, pohvale pa si zaslužita tudi
Amadeja Knez iz 4. E za suvanje krogle in Katja Stišovič iz 1. E za tek na 1000 metrov.
22. 5. 2013 je bil v Ljubljani finale državnega prvenstva v atletiki, na katerega so se uvrstili tudi naši dijaki
in dijakinje: Jaka Blatnik, Rok Mlinar, Jan Kokalj, Nastja Čop, Jelica Petrovič in ženska štafeta 4 x 100 metrov. Čestitamo!
Na finalu v Ljubljani se je najbolje odrezal Jaka Blatnik iz 3. E, ki si je v finalnem teku na 100 metrov pritekel 8. rezultat. Za dobre uvrstitve čestitamo tudi ostalim našim udeležencem.
Mateja VOLK, mentorica
ATLETIKA – KROS

ODBOJKA – DIJAKINJE
PREDTEKMOVANJE – 16. 1. 2013

Ekipa: Ula Jaklič, 4. F, Tina Marčič, 4. F, Tadeja Pečnik, 4. E, Iza Tovornik, 2. F, Alja Pogorevc, 3. A, Maša
Vezenšek, 2. F, Anuša Radulj, 1. F, Karmen Brglez, 1. E.
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Katja VIDMAR LAZAR, mentorica

Š O L A

KONČNI VRSTNI RED:
6. mesto – SEŠ

E K O N O M S K A

22. 4. 2013 je bilo na letališču v Levcu občinsko prvenstvo v krosu za dijake in dijakinje. Jan Kokalj iz 1. B
je v mlajši kategoriji dijakov osvojil odlično 2. mesto,
kar je bistveno pripomoglo k osvojitvi tretjega mesta ekipno v mlajši kategoriji dijakov. Prvič smo združili
moči z dijaki športniki z lokacije Kosovelova.
Odlično 2. mesto je Jan osvojil tudi na državnem prvenstvu v krosu 25. 4. 2013 v Novem mestu.
Mateja VOLK, mentorica
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STRELJANJE S SERIJSKIM ZRAČNIM OROŽJEM
7. mesto (državno prvenstvo SŠ : Trbovlje)

Jana Kačič, 4. B

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

KOŠARKA

Marjeta BREŽNIK, mentorica

DIJAKI
6. 12. 2012 smo v dvorani Srednje zdravstvene
šole Celje odigrali predtekmovanje področnega
prvenstva. Naši fantje so prvo tekmo odigrali z
gostitelji in nesrečno izgubili po podaljšku s 43
: 47. V drugi tekmi so suvereno premagali PKŠ
z rezultatom 32 : 43. Žal je v finale napredovala
samo prvouvrščena ekipa, fantje pa so zasedli
skupno 5./8. mesto.
DIJAKINJE
13. 12. 2012 smo v dvorani Gimnazije Celje Center igrali v predtekmovanju področnega prvenstva. Dekleta so v letošnjem letu doživele
pomladitev ekipe, saj sta lansko leto končali
šolanje dve ključni igralki; poleg tega pa so nas
pestile še poškodbe. Žal so dekleta kljub borbeni igri doživela dva poraza – proti Gimnaziji
42

Prva vrsta z leve: Marjeta Brežnik (mentorica ekipe), Luc Kanduti,
2. A, Domen Drobne, 4. F, Matija Golež, 2. A, Aljaž Vodeb, 4. G,
Tadej Janžekovič, 1. A. Druga vrsta z leve: Denis Rajter, 1. E, Alen
Vasle, 1. F, Jernej Voglar, 2. E, Matija Jošt, 3. F.
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Celje - Center (26 : 29) in Ekonomski gimnaziji Trbovlje (31 : 40). Skupno so zasedle 5./6. mesto. Ekipo so
sestavljale: Urška Gabršek, 4. E, Jelica Petrović, 3. G, Urška Pupčevič, 3. A, Kaja Jereb, 2. F, Sara Iseinoski,
1. E, Lea Tržan, 1. B, Anja Mikola, 1. E, Špela Rakar, 1. A.
Marjeta BREŽNIK, mentorica
MEDRAZREDNA TEKMOVANJA – KOŠARKA
19. 12. 2012 je bil v telovadnici naše šole odigran tradicionalni božični turnir v košarki, igri 3 : 3 na en koš.
Sodelovalo je 11 ekip, ki so bile po opravljenem žrebu razdeljene v dve skupini (A, B).
Rezultati – finale:
Za 3. mesto: 2. A : 4. F 			
11 : 9
Za 1. mesto: 3. A, 2. A : 3. F 		
16 : 12

E K O N O M S K A

Zmagovalci turnirja – ekipa 3. A, 2. A: z leve Marjeta Brežnik
(mentorica), Tim Topolovec, Tilen Kodrin, Lucijan Fižuleto,
Luc Kanduti in Vid Kaučič.

C E L J E
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Marjeta BREŽNIK, mentorica
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DRUŽBOSLOVNI AKTIV

E K O N O M S K A
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Članice aktiva: Zinka Drešček, Marjana Gajšek, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Maja Jerič, Nives Laul,
Zvezdana Ritovšek, Ernestina Strehovec, Marija Vodušek.
V letošnjem šolskem letu smo v našem
aktivu posebno skrb namenile medpredmetnim povezavam, timskemu pouku in
učenju učenja. Izvedle smo kar nekaj ur,
tudi v povezavi z drugimi predmeti. Menimo, da so te oblike dela dodatna popestritev učnih ur, dijaki pa lahko vsebine
različnih predmetov med seboj primerno
povezujejo in nadgrajujejo svoje znanje.
Članice aktiva smo sodelovale pri oblikovanju PIV in OIV. Prvim letnikom sta Marjana Gajšek
in Maja Jerič v okviru projektnega dne
predstavili Celje z geografskega in zgodovinskega stališča. Izvedena je bila tridnevna ekskurzija na Češko in potopisno predavanje o inkovski civilizaciji v organizaciji Marije Vodušek.
Na projektnem dnevu 8. 3. 2013, ki je bil posvečen vlogi ženske, sta Maja Jerič in Marjana Gajšek pripravili predavanji o vlogi in položaju ženske v antični Grčiji in antičnem Rimu in vlogi ter položaju ženske v
svetovni umetnosti (Frida Kahlo in Ivana Kobilca), Zinka Drešček pa je pripravila predstavitev o Almi Karlin
– svetovni popotnici, poliglotki in znani Celjanki.
Ob prazniku mestne občine Celje so dijaki pod mentorstvom Maje Jerič izdelali plakat »Euro basket 2013«.
V četrtem letniku programa ekonomska gimnazija in v maturitetnem tečaju smo v okviru internega dela
priprav na maturo iz zgodovine in geografije Zinka Drešček, Marjana Gajšek in Marija Vodušek organizirale strokovno ekskurzijo na Kras (Škocjanska učna pot, Divača, jama Vilenica, Štanjel). Pri geografiji je bilo
opravljeno tudi terensko laboratorijsko delo, pri zgodovini pa pisni del interpretacije zgodovinskih virov
obče zgodovine. Pri sociologiji in psihologiji interni del mature predstavlja izdelava seminarske naloge.
V tem šolskem letu smo kar nekaj dogodkov obeležili s priložnostnimi razstavami v avli šole.
Družboslovje omogoča dijakom znanje za življenje, zato je naša skrb še posebej namenjena oblikovanju
vsebin, ki bodo pripomogle k razvoju vsestranske osebnosti.
Marjana GAJŠEK, vodja aktiva
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INFORMATIKA IN POSLOVNA INFORMATIKA
Člani aktiva: Janko Cafuta, Srečko Robek in Marija Kolenc.
V šolskem letu 2012/2013 smo na našem prvem delovnem sestanku v mesecu septembru sprejeli letni
plan dela našega aktiva. Nato smo se sestajali redno, glede na trenutne dogodke in aktualno dogajanje
na šoli. Novost v letošnjem letu so bili skupni sestanki aktivov združene Ekonomske šole Celje, na katerih
smo skupaj načrtovali plan dela za naslednje šolsko leto, usklajevali snovne priprave in se dogovarjali o
čim lažjem prehodu v skupno šolo.
Na projektnem dnevu 8. 3. 2013, ki je bil posvečen vlogi ženske, smo vsi člani aktiva sodelovali s pripravo
panojev na temo »Dan žena nekoč in danes«.
Celotno šolsko leto smo se tudi medpredmetno povezovali s področji geografije, zgodovine, matematike,
slovenščine, nemškega jezika in podjetništva.
Člani aktiva redno sodelujemo tudi pri ostalih aktivnostih na šoli, kot so: urejanje spletne strani, sodelovanje v CUPS-u, oblikovanje raznih gradiv za šolo, tiskanje pohval in spričeval, skrbimo za računalniške
učilnice ipd.
Marija KOLENC, vodja aktiva

EKONOMIJA IN PODJETNIŠTVO

V dobro urejeni družbi morajo dobri služiti kot vzor, slabi kot primer.
						
Louis de Bonald

C E L J E
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Na začetku šolskega leta smo začrtale delo skozi celo šolsko leto.
Udeleževale smo se rednega strokovnega izobraževanja in študijskih skupin tako za splošno kot poklicno
maturo. Prav tako smo se izobraževale v okviru Šolskega razvojnega tima in v timih Učenje učenja ter
Timski pouk, ki se z letošnjim šolskim letom zaključujeta.
V decembru sta profesorici Katja Teršek in Mateja Volk organizirali novoletni bazar. S tem dogodkom smo
popestrili prednovoletno vzdušje.
Sodelovali smo pri informativnem dnevu in projektnem dnevu, organiziranem ob dnevu žena.
V mesecu februarju smo organizirali šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. V aprilu so se tri najuspešnejše dijakinje iz obeh programov udeležile tekmovanja na državnem nivoju, ki je potekalo na Gimnaziji
Bežigrad v Ljubljani.
Na tem tekmovanju sta bili Katja Teršek in Katja Fras Budna članici državne ocenjevalne komisije.

E K O N O M S K A

Članice aktiva: Mirjam Drešček, Katja Fras Budna, Karmen Kranjec, Katja Teršek.
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V aprilu sta se v okviru predmeta podjetništvo dva dijaka tretjega letnika udeležila tekmovanja Mladi podjetnik, ki ga
organizira GEA College.
Katja Teršek je tudi letos koordinirala
raziskovalne naloge, Mirjam Drešček pa
je koordinirala obvezne in proste izbirne
vsebine ter interesne dejavnosti.
Katja Fras Budna je sodelovala v Šolskem
razvojnem timu, ki je zadolžen za prenovo programa ekonomskih gimnazij. Prav
tako je članica Delovne skupine za ekonomijo v okviru ŠRT. Katja Teršek je članica obeh timov v okviru ŠRT – Učenje
učenja in Timski pouk. Karmen Kranjec
je članica Republiške predmetne skupine za ekonomske gimnazije.
Žal je naša šola za slušatelje maturitetnega tečaja v tem šolskem letu ukinila predmet ekonomija, kar je
res škoda, saj je to vendarle komparativna prednost šole, kot je naša.
Izvedli smo kar nekaj medpredmetnih povezav z ostalimi strokovnimi aktivi, saj nas k različnim metodam
poučevanja spodbuja posodabljanje gimnazijskega programa.

E K O N O M S K A
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Katja FRAS BUDNA, vodja aktiva

FINANČNO PODROČJE
V aktivu za t. i. finančno področje smo zbrani učitelji – ekonomisti, ki poučujemo vsebine modulov, katerih predpisani vsebinski sklopi pokrivajo zlasti področje financ, statistike, računovodstva in ekonomike
podjetja.
V šolskem letu 2012/2013 smo se redno sestajali in preverjali izpolnjevanje zastavljenih ciljev. Udeleževali
smo se srečanj študijskih skupin in na njih aktivno sodelovali.
Razen poučevanja mnogi opravljamo še vrsto drugih del – sodelujemo v različnih projektih in smo dejavno vključeni v soustvarjanje učnih gradiv, učnih priprav, v izobraževanje učiteljev … Če naštejemo nekaj
najodmevnejših nalog:
• Damjana Lovrenčič je nadaljevala in pripeljala do konca dela v projektu Unisvet, zlasti na področju
učnih gradiv, bila je tudi koordinator v projektu UM PUM za usposabljanje mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju pri delodajalcih.
• Mateja Kapitler je vodila programski učiteljski zbor, sodelovala v projektih UM PUM, SELPRAF (pomoč
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brezposelnim za prvo zaposlitev oz. samozaposlitev) in kot strokovna sodelavka opravljala naloge v
Centrali učnih podjetij Slovenije.
• Irena Naraks je bila strokovna sodelavka CUPS, sodelovala je v projektih UM PUM, SELPRAF, organizirala šolsko tekmovanje iz znanja računovodstva in pripravljala dijake na državno tekmovanje.
• Janez Turnšek je bil organizator delovne prakse, strokovno je sodeloval v CUPS in v projektih UM PUM,
SELPRAF.
Kar trije člani aktiva smo torej strokovni sodelavci Centrale učnih podjetij Slovenije, ki ima sedež na naši
šoli. Tudi v tem šolskem letu – v jesenskem času – smo zelo uspešno organizirali in aktivno sodelovali kot
predavatelji na seminarju za učitelje učnih podjetij v Zrečah. Z obžalovanjem pa smo morali zaradi krize
zadnji hip odstopiti od enega največjih projektov – organizacije mednarodnega sejma učnih podjetij, ki bi
moral potekati v marcu.
Sledili smo vsem novostim, dodatno smo se strokovno izobraževali in aktualne spremembe na področju
stroke sproti posredovali dijakom.
Člani aktiva smo kot mentorji sodelovali pri oblikovanju tem in pripravi maturantov pri izdelavi izdelka
oz. storitve za četrto izpitno enoto poklicne mature. Zelo aktivno smo se vključili v pripravo kurikula za
program ekonomski tehnik po združitvi šol.
Irena NARAKS, vodja aktiva

UPRAVNO-GOSPODARSKO PODROČJE

Olga ISKRA, vodja aktiva
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Člani aktiva so se udeležili tudi sestankov študijskih skupin.

Š O L A

Člani aktiva smo sodelovali pri pripravi in izvedbi OIV in PIV ter v različnih projektih, in sicer:
• Olga Iskra je sodelovala pri organizaciji in izvedbi Obvladovanja tipkovnice, predavanju iz prve pomoči in pri
krvodajalski akciji.
• Petra Tomšič je v okviru OIV dijake 3. letnika programa ekonomski tehnik odpeljala na strokovni ogled
Upravne enote Celje. Dijaki so si ogledali oddelek matičnih evidenc, Oddelek za okolje in prostor in glavno
pisarno ter arhiv. Za 2. letnik ekonomske gimnazije pa je organizirala in izvedla predavanje na temo Evropska unija.
• Mateja Kapitler in Janez Turnšek sta člana projektne skupine SELPRAF in UM-PUM in sta se v zvezi s tem
udeležila načrtovanih strokovnih izobraževanj, predavanj ter sodelovala pri organizaciji in izvedbi delavnic.

E K O N O M S K A

Člani aktiva: Katja Fras Budna, Olga Iskra, Mateja Kapitler, Jana Kitanovski, Katja Teršek, Janez Turnšek
in Petra Tomšič.
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
V okviru prireditve Mladi za Celje je bila na Šolskem centru Celje predstavitev raziskovalnih nalog srednjih
šol. Naša šola se je predstavila z dvema nalogama.
Jasmina Brčina je predstavila raziskovalno nalogo Mednarodna vpetost podjetij sekundarnega sektorja s
celjskega območja in vpliv gospodarske krize na njihovo poslovanje. Naloga se je uvrstila v prvo skupino in
s tem dosegala 99 % točk, mentorja sta bila prof. Katja Fras Budna in dr. Drago Dubrovski. Jasmina Brčina
je na državnem tekmovanju v Murski Soboti osvojila zlato priznanje.
Špela Terglav pa je predstavila raziskovalno nalogo z naslovom Odnos mladih do znanja retorike. Tudi ta naloga je
bila uvrščena v prvo skupino,
dosegla je 100 % vseh točk,
mentorici sta bili prof. Andreja Leskovar in mag. Marjana
Kolenko.
Jure Novak je predstavljal
nalogo Pojavljanje vodnih
ptic in ujed na območju ribnika Vrbje in tudi ta naloga je
bila uvrščena v prvo skupino,
dosegla je 99 % vseh točk.
(Nalogo je Jure naredil kot
soavtor dijaka s I. gimnazije v
Celju in ta je nalogo tudi prijavila.) Jure Novak je na državnem tekmovanju v Murski Soboti dosegel zlato priznanje.
Vse tri naloge so se uvrstile na državno tekmovanje, ki je bilo 20. maja v Murski Soboti, in vsi raziskovalci
so se zelo potrudili ter opravili veliko dela.
Za odličen rezultat jim iskreno čestitamo in želimo veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju.
Katja TERŠEK, koordinatorica raziskovalne dejavnosti
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47. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
V ponedeljek, 20. maja 2013, je v Murski
Soboti potekalo 47. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije.
Našo šolo je v kategoriji »Ekonomija in turizem« predstavljala Jasmina Brčina, dijakinja
4. F. Njena naloga z naslovom »Mednarodna vpetost podjetij sekundarnega sektorja
z območja Celja in vpliv gospodarske krize
na njihovo poslovanje« je prejela zlato priznanje. Naj omenim, da so bili recenzenti
naloge Robert Grah, Roman Wolf in asistent Urban Šebjan navdušeni nad njenim
suverenim nastopom ter kvaliteto naloge.
Jasmina Brčina ob koncu svoje predstavitve
Asistent na Ekonomsko-poslovni fakulteti
Maribor, Urban Šebjan, se je nadejal, da bo
Jasmina šolanje nadaljevala na njihovi fakulteti, saj je rekel, da bi lahko bila zgled marsikateremu študentu.
Za dosežen uspeh ji iskreno čestitamo.
E K O N O M S K A
Š O L A

Jasmina je prejela zlato priznanje
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Katja FRAS BUDNA, mentorica
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TEKMOVANJA V ZNANJU
14. DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV IZ ZNANJA EKONOMIJE

E K O N O M S K A
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Utrinki s sprejema dijakov –
v ospredju so Jasmina, Maja in Aljuška.

Aljuška pred pričetkom tekmovanja

9. aprila 2013 so na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani
že drugič gostili državno tekmovanje srednješolcev
iz znanja ekonomije.
Našo šolo so v programu ekonomska gimnazija zastopale tri dijakinje: Lea Knez iz 4. E, Jasmina Brčina iz 4. F in Aljuška Petek iz 4. G, vse pod mentorstvom profesorice Katje Fras Budna.
V programu ekonomski tehnik so se tekmovanja
udeležile Maja Keglič iz 4. B pod mentorstvom profesorice Katje Teršek ter dijakinji z lokacije Kosovelova, Žana Gaber in Milena Ornik, pod mentorstvom profesorice Manje Ferme Rajtmajer.
Maja Keglič se je uvrstila najbolje (na 19. mesto) in
Jasmina in Lea se pripravljata.
osvojila srebrno priznanje. Žana Gaber je zasedla
33. mesto, Milena Ornik pa 39. Ekipno se je šola uvrstila na deveto mesto med ekonomskimi tehniki.
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Med gimnazijami ekipno se je naša šola uvrstila med drugo polovico, na 11. mesto, saj so dekleta dosegla
naslednje uvrstitve: Aljuška Petek je zasedla 25. mesto, Jasmina Brčina 29. in Lea Knez 32. mesto.
Za sodelovanje so dekleta prejela bronasto priznanje.
Katja FRAS BUDNA, vodja aktiva
15. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

Udeleženca tekmovanja z lokacije Vodnikova –
Katja Križnik in Rok Žagar iz 4. A-razreda

Damjana LOVRENČIČ, mentorica
DRŽAVNO TEKMOVANJE »MLADI PODJETNIK«

C E L J E
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25. 4. 2013 je v Ljubljani na GEA College – Fakulteti za podjetništvo potekalo 17. državno tekmovanje
Mladi podjetnik.
Tekmovanje je namenjeno srednješolcem, ki želijo preizkusiti in razvijati znanje podjetništva in poslovanja. Njihove naloge zajemajo razvoj lastnih poslovnih zamisli, pisanje poslovnih načrtov in njihovo argumentiranje na javnih predstavitvah.

E K O N O M S K A

5. aprila 2013 je bilo v Lendavi na Dvojezični srednji šoli 15.
državno tekmovanje iz znanja računovodstva na osnovni in
višji ravni. Našo šolo sta
– na osnovni ravni zastopali Patricija Brglez in Barbara
Golavšek z lokacije Kosovelova,
mentorici Suzana Suholežnik in Metka Bombek,
– na višji ravni Katja Križnik in Rok Žagar z lokacije Vodnikova, mentorica Damjana Lovrenčič.
Katja Križnik se je uvrstila na 4. mesto in prejela zlato priznanje, Patricija Brglez pa na 7. mesto in prejela srebrno priznanje. Barbara Golavšek in Rok Žagar sta prejela priznanje
za sodelovanje na državnem tekmovanju. Ekipno se je Ekonomska šola Celje uvrstila na 5. mesto.
Vsem štirim tekmovalcem čestitamo za uvrstitev na državno
tekmovanje, posebej pa dobitnicama zlatega in srebrnega
priznanja.
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Našo šolo sta zastopala dijaka Jan Polesnik in Mark
Malis iz 3. E pod vodstvom profesoric Marije Kolenc
in Karmen Kranjec.
Izdelala sta poslovni načrt Paintball Maniacks, s katerim sta zelo dobro zastopala našo šolo, vendar se na
žalost nista uvrstila v finalni izbor.
Pridobila sta si dragocene izkušnje, ki jih bosta lahko
uporabila pri nadaljnjem šolanju in tudi v življenju.

Udeleženca tekmovanja z lokacije Vodnikova –
Katja Križnik in Rok Žagar iz 4. A-razreda

Karmen KRANJEC in Marija KOLENC, mentorici
DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – POLIGLOT

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

6. aprila 2013 je na Srednji zdravstveni šoli Celje potekalo državno tekmovanje iz angleščine Poliglot za štiriletne
strokovne šole. Tekmovanja se je udeležilo preko 80 kandidatov iz celotne Slovenije. Ekonomsko šolo Celje je zastopala Ajda Lesjak iz 3. B z mentorico Vlasto Krštinc - Budna
in dosegla srebrno priznanje.
Gostiteljica Srednja zdravstvena šola Celje je poskrbela, da
je tekmovanje potekalo v prijetnem vzdušju, ki smo ga zaključili s kosilom in prireditvijo s podelitvijo priznanj.

Vlasta KRŠTINC - BUDNA in Ajda LESJAK
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Vlasta KRŠTINC - BUDNA, mentorica
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TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
Tekmovanje iz znanja nemščine za dijake 2. in 3. letnika je potekalo 9. 1. 2013. Tekmovanja sta se udeležila dva dijaka 2. letnika ter 5 dijakov 3. letnika, in sicer so tekmovali v treh kategorijah.
Bronasto priznanje na državnem nivoju so prejeli:
Katja Atelšek, 2. A
Mihael Hojnik, 2. E
Primož Erjavec, 3. E
Vsem dijakom se za udeležbo na tekmovanju zahvaljujemo, dobitnikom priznanj pa iskreno čestitamo.

E K O N O M S K A

Dobitniki bronastih priznanj s tekmovanja iz nemščine

C E L J E
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Tatjana IVŠEK, vodja aktiva
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu so bili izvedeni naslednji programi:
Zap. št.
1
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

V letošnjem šolskem letu smo izbirne vsebine in interesne dejavnosti izpeljali v dveh terminih, ko smo
prekinili reden pouk in ponudili dijakom vsebine, ki so sestavni del učnih načrtov posameznih predmetov,
ter programe, v katere se vključujejo prostovoljno.
Vse te vsebine so pomembne za vzgojo, kreativnost, sprostitev in nenazadnje tudi za oblikovanje osebnosti mladega človeka.
Prvi termin smo izvedli v času od 18. do 19. 10. 2012, drugega pa od 5. do 6. 4. 2013. Posamezni programi
so bili izvedeni tudi med šolskim letom. Programi, ki jih ponudimo dijakom, so objavljeni v Katalogu OIV
in PIV, ki ga izdamo na začetku šolskega leta, zajema pa naslednja področja:
•
vzgojne vsebine, zdravstvene vsebine, prvo pomoč, socialno delo
•
kulturne vsebine
•
podjetništvo, delovno prakso, poslovno komuniciranje
•
informatiko
•
naravoslovne vsebine
•
družboslovne vsebine, predavanja, raziskovanje
•
strokovne ekskurzije
•
šport
•
raziskovalno dejavnost
•
knjižnično dejavnost.
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Program – vsebina
Češka
Milano, Boromejski otoki
Pariz
Pariz
Dunaj
jezikovni tabor, Celjska koča
opera Don Giovanni HNK Zagreb
musical Cabaret, Komedija Zagreb
razstava Razkrita telesa, Ljubljana
gledališka predstava Kruh, SLG Celje
filmski abonma
potopisno predavanje Peru
potopisno predavanje Nova Zelandija

Nosilec programa
Marija Vodušek
Katja Teršek, Mateja Volk, Janez Turnšek, Mirijam Drešček
Marija Kolenc
Marija Ravnak Cafuta, Janko Cafuta
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Greta Jenček
Mirijam Drešček
Janez Turnšek
Marjeta Brežnik
Vesna Gubenšek Bezgovšek
Alenka Golež
Marija Vodušek
Sonja Salobir Lindsay
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24
25
26.
27.
28
29.

ustavna ureditev RS
izdelava mape učnih dosežkov
delavnica »Karierna orientacija«
Upravna enota Celje
tečaj cestnoprometnih predpisov
krožek oblikovanje nakita
zeliščarski krožek
debatni klub
prva pomoč
obvladovanje tipkovnice
delavnica »Vozim, vendar ne hodim«
branje v angleščini
branje v nemščini
izdelava jumbo plakata
bibliotekarske urice
ustvarjanje šolskega časopisa

Zvezdana Ritovšek
Ernestina Strehovec
Ernestina Strehovec
Petra Tomšič
Mirijam Drešček
Tanja Slemenjak
Blažka Dolinšek
Maja Jerič
Olga Iskra
Olga Iskra, Marija Kolenc
Zavod Varna pot, Ljubljana, Mirijam Drešček
učitelji angleškega jezika
učitelji nemškega jezika
Maja Jerič
Marjeta Šelih
Greta Jenček

Polovico izbirnih vsebin so lahko dijaki opravili kot aktivni člani v društvih in klubih na podlagi uradno
izdanih potrdil ter z aktivnostmi, ki so jih opravili za šolo izven rednega pouka.
Mirijam DREŠČEK, koordinatorica izbirnih vsebin

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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STROKOVNE EKSKURZIJE
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EKSKURZIJA V PRAGO
V času od 5. do 7. aprila je v
okviru izbirnih vsebin potekala
strokovna ekskurzija v Prago.
Prvi dan smo si ogledali praški
grad, trdnjavo češkega naroda,
zgrajeno v 9. stoletju. Notranjost gradu je še posebej zanimiva zato, ker je v tukaj ustvarjal
slovenski arhitekt Jože Plečnik.
Poleg vseh znamenitosti, ki smo
si jih ogledali v gradu, smo bili
navdušeni nad menjavo straže.
Po ogledu gradu smo se sprehodili po Karlovem mostu, zbirališču praških umetnikov. Most
predstavlja višek gotske tehnike, saj šestnajst masivnih obokov iz peščenjaka nosi več kot
petsto metrov mostu. Naslednji
dan smo si ogledali zdraviliško
mesto Karlovy Vary. Toplice slovijo po dvanajstih mineralnih
vrelcih in kar malce začudeni
smo opazovali ljudi, ki so se
sprehajali s čudno oblikovanimi
čašami, se ustavljali ob vrelcih
in pili iz njih, saj ima voda veliko
zdravilnih učinkov. Mesto je bilo
že od nekdaj namenjeno eliti in
je do danes ohranilo prav poseben čar. Poznano je tudi po be56

Na Karlovem mostu

Karlovy Vary
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cherovki, zdravilni pijači, ki po skrivni recepturi nastaja prav v tem mestu. Na sprehodu po mestnih ulicah
smo se sladkali z »oblatki«, pecivom, po katerem je mesto prav tudi poznano.
Zadnji dan smo si ogledali še staromestni trg. Središče trga predstavlja spomenik Janu Husu, levo od njega
je Tinska cerkev, na desni pa mestna hiša. Trg obkrožajo lepe mestne hiše različnih arhitekturnih slogov.
Ogledali smo si tudi zanimivo astronomsko uro, ki ne kaže samo časa, ampak tudi položaj Sonca in Lune.
Ekskurzija je potekala v sproščenem vzdušju, saj so dijaki poleg vseh zanimivosti, ki so jih spoznali, imeli
tudi čas za zabavo. Ekskurzijo v Prago si bomo zapomnili po odličnem vodenju in zelo nizkih temperaturah za ta letni čas. Vožnjo v Prago in nazaj so si dijaki popestrili s petjem in družabnimi igrami.
Marija VODUŠEK, organizatorica ekskurzije
MILANO IN BOROMEJSKI OTOKI

Š O L A
C E L J E
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Preživeli smo še eno
lepo ekskurzijo.
Tokrat smo se podali
na pot po Italiji, obiskali smo Milano in
uživali na Boromejskih otokih.
5. aprila nas je pot
vodila mimo Benetk,
Padove in Verone do
Bergama, enega glavnih središč pokrajine
Lombardije. Ogledali
smo si staro mestno
jedro s stolnico in
osrednji trg.
Pot smo nadaljevali
do Milana, ki je poslovno in mondeno
središče Italije. Občudovali smo mestne znamenitosti, kot so grad Sforza, Duomo, operna hiša Scala in se
sprehodili po nakupovalni ulici visoke mode.

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
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Naslednje jutro smo se odpravili proti drugemu največjemu italijanskemu jezeru Maggiore, ki s svojo naravno
lepoto in številnimi urejenimi turističnimi središči, kot so
Stresa, Belgirate, Bavena, sodi med najlepša evropska
jezera.
Ustavili smo se v Stresi in se z ladjo odpravili na otoka Isola Bella in Isola Madre, ki sta nas prevzela s svojimi čudovitimi parki.
Pozno popoldne smo se polni lepih vtisov podali proti domu.
Katja TERŠEK

PARIZ, 4.–7. 4. 2013
V četrtek, 4. 4. 2013, se nas je devetnajst dijakov v spremstvu profesoric Marije Kolenc in Darinke Prislan odpravilo v Pariz. Takoj po pristanku z letalsko družbo Adria smo se z avtobusom odpravili na 3-urni
naporni ogled mesta, saj smo si želeli videti vse glavne znamenitosti. Pred večerjo smo si ogledali zunanjost kabaretov, med katerimi je najbolj znan in največji Moulin Rouge. Zanimiva se nam je zdela tudi
cerkev Bele golobice, ki stoji na najvišjem hribu v Parizu. Drugi dan smo obiskali katedralo Notre Dame,
pred katero je označeno središče Pariza. Po ogledu smo se odpravili do muzeja Louvre, v katerem je ce58
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Maša VEZENŠEK, Nuša KLINAR, Renata ZAJC, Nina LOJEN, Minja MELANŠEK, 2. F

E K O N O M S K A

njena slika Leonarda Da Vincija Mona Lisa
in tudi veliko drugih umetnin. Pot smo nadaljevali do Latinske četrti, ki je znana po
veliko dobrih restavracijah. Po ogledu nas
je pot vodila do znanega pariškega mostu,
imenovanega most zaljubljencev (Lover's
bridge), ki z veliko ključavnicami ponazarja večno ljubezen. Po zaključenem dnevu
smo se kljub težavam sami uspešno vrnili
v hotel z metrojem. Tretjega dneva smo
se najbolj veselili, saj smo se po enournem čakanju povzpeli na vrh 320-metrskega Eifflovega stolpa. Po odmoru nas je
čakala ladjica na reki Seni, s katere smo
si ogledali znamenitosti tudi iz drugačne
perspektive. Imeli smo priložnost obiskati
veliko nakupovalno središče na obrobju
Pariza, v katerem nam je bila najbolj všeč
trgovina Forever 21. Zadnji dan smo si ogledali Napoleonovo grobnico in Elizejske poljane, po katerih smo
se sprehodili in v znani trgovini Laduree kupili francosko specialiteto makarone in njihov čaj kusmi tea
z značilnim pariškim okusom.
Pred odhodom na letališče
smo si ogledali še Versailles,
v katerem je prebival Sončni
kralj Ludvik XIV. Po štirih dnevih smo se proti Brniku odpravili polni pozitivnih vtisov in
informacij o tej prekrasni stari
deželi luči in ljubezni.
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UTRINKI S STROKOVNE EKSKURZIJE V PARIZ (18.–21. 10. 2012)
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Š O L A

C E L J E

Evropa ni vlka, če greš z busom, ni mala.
Kaj z Joštom bi dala, da bi lahk' zaspala.
Sonce zašlo je, noč k spancu me vabi,
kje domača je postla, ko najbolj se rabi?
Ura je polnoč, na malem smo z zrakom,
rime pa pišem kot v pesmi Z vlakom.
Za nama so glasni, zadn' del cel bedi,
in če po miru sprašuješ, garantiram – ga ni.
Jop'ca kot vzglavnik, zavesa je rjuha,
a vsi pojejo pesmi brez kančka posluha.
V globokem spancu pred mano je Kaja
pa njeno še ramo Nastjina glava obdaja.
A kaj nam Pariz bo, Slovenija je naša,
ravno to naučila profesorica Stajnko je Tjaša.
In pošastno sopiha avtobus, ki gre v noč,
zagotovo da moč, na slovenščino misloč.
Rok MLINAR in Matija JOŠT, 3. F
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PRAZNIČNI DUNAJ
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Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, organizatorica

Š O L A

Spremljevalne profesorice

E K O N O M S K A

Cesarski Dunaj še posebej zaživi v predbožičnem času. Takrat v središču mesta
resnično ni hiše ali drevesa, ki ne bi bilo
okrašeno. Množice ljudi se sprehajajo
po mestu in vdihavajo hladen, s snežinkami pomešan zrak. Izložbe so prepolne božičnih okraskov in daril. Najživahneje pa je pred mestno hišo, kjer se
odvija tradicionalni božični sejem. Na
stojnicah ponujajo na tisoče stvari, povsod naokoli pa diši po kuhanem vinu in
punču ...
V soboto, 15. decembra 2012, se je skupina dijakov iz naše šole v spremstvu
profesoric odpravila na Dunaj, da doživi
to pristno predbožično vzdušje. Najprej
smo se ustavili pri dvorcu Schönbrunn,
V soju božičnih luči
letni rezidenci Habsburžanov, kjer nas je
očaral veličasten vrt za dvorcem in praznično obarvan božični sejem pred njim. Nato je sledila panoramska vožnja mimo številnih znamenitosti mesta. Popoldan je bilo dovolj časa, da smo potešili nakupovalno
strast ali si privoščili košček torte ali celo pristni dunajski zrezek. Največ prazničnega vzdušja pa je bilo
občutiti na božičnem sejmu, kjer smo lahko poskusili »langoše«, si privoščili topli napitek in nakupili
drobna praznična darilca za svoje najdražje. Seveda
pa ne smemo pozabiti na lepote Hundertwasserjeve pisane hiše.
Čeprav smo se domov vrnili premraženi in v poznih
nočnih urah, smo bili z ekskurzijo na Dunaj v prazničnem času zelo zadovoljni. K temu je seveda doprineslo tudi dobro razpoloženje vseh udeležencev.
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OSTALE VSEBINE
NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR
Celjska koča, oktober 2012
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V okviru priprav na nemško jezikovno diplomo 1. stopnje smo v tem šolskem letu pripravili nemški jezikovni tabor na Celjski koči. Tabor je trajal tri dni, udeležence pa smo v majhnih skupinah pripravljali na
vse izpitne enote nemške jezikovne diplome: bralno in slušno razumevanje, ustno ter pisno komunikacijo.
Delavnice so potekale v sproščenem vzdušju, med odmori smo imeli športne aktivnosti, odpravili pa smo
se tudi na nočni pohod.
Tabor nam je v veliki meri sofinanciralo Bavarsko ministrstvo za izobraževanje.
Udeležili so se ga naslednji dijaki:
3. E
Aljaž Čede
Primož Erjavec
Klavdija Krmelj
Ana Mastnak
Urška Škorc
Nino Grah
3. F
Tamara Kerec
Saša Aleksandra Kosmatin
3. G
Aleksandra Jančič
Urša Lesjak
Lucija Slapnik
Matej Sumrak
Greta JENČEK, organizatorica
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OBISK PREDSTAVNIKA AMERIŠKE AMBASADE
Že od leta 2010 skoraj vsak teden predstavnik Ambasade ZDA obišče katero od
slovenskih osnovnih ali srednjih šol. Namen teh obiskov je vzpodbujanje dobrih
odnosov in komuniciranja v angleškem
jeziku. Dijaki lahko vprašajo vse, kar jih
zanima v zvezi z življenjem v Ameriki ali
življenjem diplomatov v Sloveniji.

Nastopajoče: Tamara Hren, Dolores Hunsky, Nina Lončarič, Maša
Pugelj in Nuša Klinar

Tudi dijaki naše šole so imeli 22. 5. 2013 priložnost spraševati
in zanimalo jih je marsikaj, vse od hrane, glasbe, športa, potovanj do možnosti izobraževanja v ZDA. Na ta prijeten način so obogatili svoje znanje. O vseh dogodkih
ameriške Ambasade v Ljubljani ste dijaki lahko obveščeni tudi preko omrežij Facebook: US Embassy Ljubljana, Twitter: USEmbassySLO in Youtube: USEmbassyLjubljana.
Narednik Darryl Neeley

DAN HUMANIZACIJE ZA PRVE IN DRUGE LETNIKE

C E L J E
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Dan humanizacije v okviru OIV za prve in druge letnike je bil v četrtek, 24. 10. 2012.Ogledali smo si film
Marka Naberšnika Šanghaj.
Film spremlja zgodbo štirih generacij romske družine Mirga. V prvi osebi jo pripoveduje njen osrednji junak Lutvija Belmondo Mirga, mojster prekupčevanja, ki v Prekmurju z nekdanjo prijateljico noči Amando
ustvari družino in oblikuje lastno vas, imenovano Šanghaj. Ta se ob razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi

E K O N O M S K A

Sonja SALOBIR LINDSAY, organizatorica
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Slovenije razblini kot hišica iz kart. Glavnim osebam to povzroča probleme, vendar hkrati tudi nove izzive
in priložnosti.
O filmu, njegovi tematiki in sporočilu so dijaki razmišljali v okviru razrednih ur. Oblikovali so tudi poročila.
Temeljni cilji dneva humanizacije so bili doseženi, in sicer analiza večkulturne družbe, strpnost in toleranca do etničnih manjšin, njihovih tradicij ter kulturnih posebnosti.
Zvezdana RITOVŠEK, koordinatorica OIV- humanizacijske dejavnosti
DRŽAVLJANSKA KULTURA
Vsebine državljanske kulture so potekale za vse razrede tretjega letnika programa ekonomske gimnazije
25. 10. 2012 in 5. 4. 2013.
Omenjene vsebine sodijo med obvezne izbirne vsebine. Dijaki spoznavajo družbeno strukturo, organizacijo in ureditev naše države kot demokratične, parlamentarne in socialne države.
Z dijaki smo tudi skupaj analizirali temeljne komponente Ustave RS kot najpomembnejšega zakonskega
akta.
Temeljni cilji: usvojiti znanja o ureditvi RS in pri tem oblikovati kritično razmišljanje do gospodarskih, kulturnih, ekoloških in drugih problemov vsakdanjega življenja.
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Zvezdana RITOVŠEK, koordinatorica OIV – državljanska kultura
MAPA UČNIH DOSEŽKOV
Mapa učnih dosežkov vsebuje zbirke različnih dokumentov in dokazil, s katerimi posameznik dokazuje
razvoj in napredek svoje poklicne poti.
Mapo učnih dosežkov smo uvajali v prvem letniku programa ekonomski tehnik v okviru obveznih izbirnih vsebin. Izhodišče za delo v delavnicah je bila predstavitev mape. Dijaki so prejeli mapo z gradivom,
nato so bili aktivni v delavnicah, kjer so s pomočjo računalnika izdelali naslovno stran mape in europass,
življenjepis.
Vodenje mape učnih dosežkov dijake spodbuja k razmišljanju in načrtovanju svojih ciljev, uči jih shranjevati dokumente in beležiti razvoj ključnih in poklicnih kompetenc.
Ernestina STREHOVEC, svetovalna delavka
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NAČRTOVANJE POKLICNE POTI
V okviru karierne orientacije so dijaki tretjega letnika programa ekonomski tehnik poslušali predavanje in sodelovali v delavnici o načrtovanju
poklicne poti. Imeli so priložnost spoznavati svoje
interese, spretnosti, vrednote in osebnostne lastnosti. Izvedli so tudi karierni test na spletu.
Vpis na fakulteto je zelo pomembna odločitev,
o kateri dijaki tretjega letnika že zelo intenzivno
razmišljajo. V okviru karierne orientacije dijakom
svetujemo, pomagamo najti informacije o fakultetah, predmetnikih, poklicih in vsem, kar potrebujejo za pravilno odločitev.
Ernestina STREHOVEC, svetovalna delavka
STROKOVNI OGLED UPRAVNE ENOTE CELJE
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Petra TOMŠIČ, organizatorica
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V petek, 19. 10. 2012, so si dijaki in dijakinje tretjega letnika programa ekonomski tehnik v sklopu obveznih izbirnih vsebin ogledali Upravno enoto Celje.
Upravna enota Celje je ena izmed večjih v državi in s svojim delovanjem posega na celotno območje mestne občine Celje, občine Vojnik, občine Dobrna ter občine Štore.
Na Upravni enoti Celje smo obiskali naslednje oddelke: oddelek za okolje in prostor, oddelek matičnih
evidenc, oddelek za obrambo in orožje ter glavno pisarno in arhiv.
Tega strokovnega ogleda so se udeležili vsi dijaki in dijakinje 3. A in 3. B razreda programa ekonomski tehnik. Dijaki in dijakinje so morali izdelati poročilo o Upravni enoti Celje, oz. opisati in opredeliti posamezne
oddelke Upravne enote Celje.
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ZELIŠČARSKI KROŽEK
V šolskem letu 2012/13 smo bili v zeliščarskem krožku zelo aktivni.
Cilji krožka so bili:
• seznaniti dijake z uporaba zelišč v
ljudskem zdravilstvu, kozmetiki in
alternativnih vejah medicine,
• spodbujati povezanost z naravo in
iskanje rešitev za zdravje in boljše
počutje v preprostih, naravnih in
vsakdanjih stvareh in
• samostojno izdelovanje izdelkov in
njihova uporaba.
Še posebej delovni smo bili v mesecu
novembru in decembru. Ob popoldnevih smo na šoli pripravljali izdelke za
novoletni bazar, kjer smo se uspešno
predstavili s širokim naborom izdelkov. Na stojnici smo prodajali ognjičevo mazilo, zeliščni kis, kopalno
zeliščno sol, ognjičevo milo, dekorativno glicerinsko milo, sivkine kekse, dekorativne svečke, sivkine grisine in šopke sivkinih cvetov.
Ob tej priložnosti bi se zahvalila obema članoma Filipu Zuletu in Ninu Grahu za obilo vloženega truda in
pripravljenosti za delo!
Izdelke na novoletnem bazarju nam je delno sponzorirala Steklarna Hrastnik z dekorativnimi steklenicami
za zeliščni kis in zeliščno kopalno sol, za kar se tudi ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem.
S predstavitvijo dela krožka, izdelkov in literature smo sodelovali tudi na informativnem dnevu.
V rednem delovanju krožka smo se dobivali dvakrat mesečno. Naučili smo se pripraviti kumarični losjon
proti aknam, sirup iz kumine za boljšo prebavo, pripravili smo zeliščno sol iz rožmarina in mila z dodatkom sivkinih cvetov.
Zmanjkalo nam je časa, da bi uresniči vse ideje, ki smo jih načrtovali na začetku šolskega leta. Upam, da
nam bo to uspelo naslednje šolsko leto.
Delo krožka ocenjujem kot plodno in uspešno. Naša srečanja so prijetna, polna delovne vneme, pa tudi
smeha, zato se radi družimo.
Blažka DOLINŠEK, mentorica
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DEBATNI KROŽEK
Tudi v šolskem letu 2012/2013 je na šoli deloval debatni krožek. Gonilna sila krožka so bili Rudi Zupanc in
Matej Koželj iz 4. E, Lucija Kozorog, Barbara Marzidovšek in Matic Bračič iz 4. F ter Domen Grudnik iz 4. G.
Naši debaterji so se 10. 11. 2012 udeležili državnega debatnega turnirja v Ravnah na Koroškem, kjer so
bodisi zagovarjali bodisi negirali dve debatni trditvi, in sicer: »V Alpah bi morala zaščita okolja imeti prednost pred razvojem turizma ter »V Alpah bi morali prepovedati uporabo umetnega snega na smučiščih.«
Debata temelji na srednješolskem debatnem formatu in traja 50 minut: sestavljena je iz treh govorov
zagovorniške skupine in treh govorov negacijske skupine, vsaka od skupin pa ima na koncu še t.i. zaključni
govor.
Bistvo debate je ne samo čim bolje zagovarjati lastne argumente, temveč predvsem negirati nasprotnikove, zato le ta od debaterjev zahteva veliko mero predhodnih priprav, velike retorične sposobnosti ter
hitro reagiranje na nasprotnikove izzive. Obenem širi znanje in uči tehtno ter argumentirano izražati svoje
mnenje ter spodbuja ustvarjalnost in samozavest .
Maja JERIČ, mentorica debatnega krožka
KRVODAJALSKA AKCIJA
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Olga ISKRA, mentorica RK
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Na naši šoli vsako leto v sodelovanju z Območno organizacijo RK Celje organiziramo krvodajalsko akcijo za
dijake, ki so že dopolnili 18 let. V letošnjem šolskem letu je bila zaradi zadostne količine krvi organizirana
samo ena krvodajalska akcija, in sicer v mesecu januarju 2013. Vabilu na krvodajalsko akcijo se je odzvalo
30 dijakov
Krvodajalec je lahko vsak, ki je dobrega zdravja v starosti med 18. in 65. letom starosti in tehta vsaj 50 kg.
Krvi ne morejo darovati osebe s kakršnimkoli pirsingom in tetovažo, narejeno v zadnjih dvanajstih mesecih.
Najbolj pogosti krvni skupini v Sloveniji sta krvna skupina A (40 %) in krvna skupina 0 (38 %). Sledijo krvna
skupina B (okoli 15 %), medtem ko je krvna skupina AB zelo redka in jo ima le okoli 7 % ljudi.
Krvodajalcem naše šole iskrena hvala.
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OBVLADOVANJE TIPKOVNICE
Dijaki 1. letnika ekonomske gimnazije so se v okviru prostoizbirnih vsebin udeležili tečaja obvladovanja
tipkovnice in se v petnajstih urah naučili osnov desetprstnega slepega tipkanja v programu ASDF.
Racionalno zajeta snov je spodbudno vodila dijake, da so se po intenzivni metodi in v najkrajšem času
naučili desetprstnega tipkanja. Dijaki so imeli priložnost, da so se seznanili in naučili veščine tipkanja, ki
je nujno potrebna spretnost sodobnega človeka.
Dijaki so bili pri delu zavzeti, saj se zavedajo, da jim veščina desetprstnega tipkanja omogoča hitrejše in
natančnejše pisanje najrazličnejših nalog.
Izvajalki tečaja sta bili Marija Kolenc in Olga ISKRA.
Olga ISKRA, organizatorica izbirne vsebine
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BOŽIČNI BAZAR

Decembrsko vzdušje smo popestrili z organizacijo Božičnega bazarja, ki smo ga izvedli 13. 12. 2012.
Zasnovali smo ga medgeneracijsko, povabili smo otroke iz vrtca Anice Černejeve, naši dijaki pa so obiskali
Dom starejših občanov Celje in jih obdarili.
Razredi so pripravili zanimive stojnice, ki so bile zelo dobro obiskane.
Popoldne so bazar obiskali tudi starši.
Ker je bila zamisel in izvedba dobro sprejeta, smo se odločili, da ga bomo organizirali tudi v prihodnje.
Mateja VOLK, Katja TERŠEK, organizatorici
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COCO CHANEL IN ALMA KARLIN PRI POUKU SLOVENŠČINE

PREŠERNOV DAN
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Tako kot vsako leto smo se tudi letos februarja spomnili na našega romantičnega pesnika Franceta Prešerna, čeprav nekoliko drugače.
Z dijaki 2. E-razreda smo na šoli pripravili razstavo Prešernovih pesmi, posamezni dijaki 3. letnika gimnazije pa so se s Prešernovimi Poezijami v rokah suvereno sprehodili po šoli. Seveda se niso samo sprehajali,
ampak so skupaj z najpogumnejšimi dijaki in tudi profesorji recitirali – od Povodnega moža, Zdravljice,
Nezakonske matere pa do Sonetov nesreče. Nekateri profesorji so ob recitiranju obudili spomine na svoje
šolske dni in vsi smo se nasmejali. Recitatorsko karavano je ves čas spremljal sam Prešeren, elegantno
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Ker je letos na naši šoli potekal projekt, ki se je
ukvarjal z vlogo ženske v družbi, sem se odločila,
da poskusimo vlogo ženske povezati tudi z urami
slovenščine. In kako smo to izpeljali? Vsako leto se
pri slovenščini seznanimo z različnimi besedilnimi
vrstami, ki jih dijaki tudi samostojno napišejo. Tako
smo do tretjega letnika spoznali že mnogo besedilnih vrst – prošnjo, prijavo, opravičilo, pritožbo, zahvalo, poročilo, intervju, reportažo in še kaj. Dijaki
3. E, 3. F in 3. G so se tudi letos urili v pisanju različnih besedilnih vrst. Edini pogoj je bil, da mora biti
besedilna vrsta povezana s Coco Chanel ali z Almo
Karlin. Nekateri dijaki so se poigrali s prošnjo za delo v ateljeju Coco Chanel, priložili so tudi svoje skice
oblek in nakita, drugi so napisali prijavo za delovno mesto npr. turističnega vodnika Alme Karlin, tretji so
prosili Coco Chanel, naj jim izdela poročno obleko, nekdo je priporočal svoje usluge v managementu,
preizkusili so se tudi kot novinarji in intervjuvali Almo Karlin, eni pa so se pobliže spoznali z življenjem
obeh ustvarjalk. Naše usvajanje novega znanja pisanja besedilnih vrst je torej potekalo malo drugače,
izdelke smo razstavili tudi na panojih na šolskem hodniku in marsikdo se je ob besedilnih vrstah ustavil,
jih prebral ter se nasmejal. Tako je bil naš namen dosežen – dijaki so se urili v pisanju besedilnih vrst, ki
jih bodo v življenju še kako potrebovali, hkrati pa smo spoznavali tudi življenji dveh zanimivih žensk, ki sta
lahko navdih za marsikoga. Le upati si je treba. In mi smo si!
Tjaša VEBER STAJNKO
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oblečen, z žepno uro in neizmerno voljo dobrikanja lepim dekletom (Od nekdaj lepe so …). Na kakšen
običajen dan lahko vidimo Prešerna kot Klemna Kuharja iz 3. F-razreda. Posladkali smo se tudi s figami,
oblitimi z belo in črno čokolado, za kar so prijazno poskrbele Veronika, Sarina in Angelika iz 3. E.
Mislim, da je kulturni praznik tudi letos uspel, pripravljenosti in veselja ob malce drugačnih zadolžitvah
pa si želimo tudi v bodoče.
Tjaša VEBER STAJNKO
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23. APRIL − SVETOVNI DAN KNJIGE
23. april je Unesco leta 1996 razglasil za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Letos smo ga praznovali že sedemnajstič. Izbran je simbolno, saj sta na
ta dan leta 1616 umrla dva velika književnika, William Shakespeare in Miguel
de Cervantes Saavedra. Ideja za praznovanje dneva knjige izvira iz Katalonije,
kjer si ob prazniku svetega Jurija že več desetletij podarjajo knjigo in cvet.
Osnovni namen je širši množici približati knjigo in razširjati bralno kulturo.
Obkrožajo nas knjige, ki nas učijo pozitivno gledati na življenje, nam pomagajo premagovati težave, pa tudi take, ki samo potrjujejo ustreznost našega
vedenja in nas morda samo zabavajo ali so povod za naše razmišljanje. S
knjigo lahko počnemo marsikaj: spoznavamo ljudi, njihove navade, potujemo po svetu in spoznavamo druge dežele, kulture – je pravi skriti zaklad, ki
razširja naše obzorje. Pri širjenju izobraževanja, znanosti, kulture in informacij so knjige povsod po svetu naše zaveznice. V ta namen smo v avli naše šole
uredili pano na temo knjige in bralne kulture.
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, mentorica
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FOTOGRAFIRANJE – UŽITEK IN IZZIV
V letošnjem šolskem letu smo sodelovali na vseslovenskem srednješolskem fotografskem natečaju »FOTOGRAFIRAM, TOREJ SEM«, ki ga je pod
okriljem Fotografske zveze Slovenije razpisalo
Društvo fotografov SVIT. Na natečaj se je odzvalo 91 dijakov iz vse Slovenije, ki so prispevali po
tri fotografije. Največje število točk je od vseh
sodelujočih dijakov za svoje fotografije prejel
naš dijak Jure Novak iz 1. F, za fotografijo Mala
bela čaplja pa je prejel zlato medaljo in si tako
prislužil osebno mentorstvo mojstra fotografije
Jureta Kravanje do konca šolskega leta. Šola je
bila od 17 sodelujočih na natečaju uvrščena na
3. mesto in nagrajena z bronasto kolajno. Odpr-
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tje razstave, na katerem so podelili tudi nagrade, je bilo 15. novembra 2012 na I. gimnaziji v Celju.
Jure Novak je mojster naravoslovnih fotografij. Ptice so zanj poseben izziv. Ogromno časa nameni njihovemu raziskovanju in fotografiranju po Sloveniji in sosednjih državah. Njegove fotografije so izjemne in
tehnično dovršene
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, mentorica
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PUSTOVANJE 2013

Norčavi pust je obiskal tudi našo šolo
in se razposajeno vtihotapil v avlo in na
šolske hodnike ter pokukal celo v učilnice. Med nami so se sprehajala pravljična bitja, ljubke živali, čarovnice in
zlobneži, vojaki, policistke, gejše … Pika
Nogavičke so razkazovale svoje pisane
dokolenke, rdeče pikice in štrleče kitke.
Gospod Pust je naše vešče maskerke
posebej dobro izuril in ustvarjalno navdihnil, saj so v avli šole nastajale prečudovite poslikave obrazov, kar mimogrede pa so se pojavile številne lepotne
pike in stalni prešerni nasmehi.
Sproščenega vzdušja res ni manjkalo.
Tudi po slastnih krofih je prijetno dišalo.
Pustne šeme so se torej zelo potrudile pri preganjanju zime. Kaj pravite, ali jim je to letos res uspelo?
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, organizatorica
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MINUTKA ZA PESEM
V Celju je od 9. do 14. aprila 2013 potekal 30. Mednarodni mladinski pevski festival, v okviru katerega so
izvedli projekt z naslovom Minutka za pesem. V tej glasbeni animaciji so 12. aprila 2013 pred Mestnim
kinom Metropol nastopili tudi pevci in plesalci z obeh enot novonastale Ekonomske šole Celje, in sicer
skupina kART (Kristjan Terglav, Rebeka Kovše in Tanja Gajić), pevki Ula Jaklič in Jasmina Brčina, pevec in
kitarist Nejc Romih ter plesalci Nejc Trepelj, Leon Kopitar, Patricija Kumer, Iza Smeh, Tina Zajtl in Janja
Ramšak.
S petjem, glasbo in plesom je dijakom uspelo vzbuditi pozornost mimoidočih in jim vsaj za nekaj minut
polepšati dan.
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Pevski trio z mentorico

C E L J E

73

Š O L A

Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, mentorica
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ŠOLSKI RAZVOJNI TIM
Šolski razvojni tim načrtno in sistematično
vpeljuje v pouk vse novosti, zapisane v posodobljenih učnih načrtih leta 2008. S pripravo
Posodobitvenega načrta šole, pri kateri so že
avgusta 2012 sodelovali vsi sodelavci, ki poučujejo v ekonomski gimnaziji, smo zastavili temelje vseh dejavnosti v šolskem letu 2012/13.
Izbrali smo razvojne prioritete in se dogovorili, da bodo imeli vsi dijaki v šolskem letu vsaj
enkrat možnost sodelovati pri timskem pouku,
medpredmetnem povezovanju, da bodo profesorji po svojih zmožnostih razvijali veščini
učenja učenja in digitalne pismenosti ter da bo
tim za KP in MP organiziral projektni dan na
temo Biti ali ne biti ženska v znanosti in družbi.
Profesorji so v svoje letne delovne priprave vključili vse dogovorjene dejavnosti in večino zastavljenih
nalog izpeljali v skladu z načrtom.
Poleg načrta dela članice tima Marija Sodin, Katja Fras Budna, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Andreja Leskovar in Lidija Rebeušek na rednih tedenski srečanjih spremljamo delo štirih timov, pregledujemo, ali se
načrtovane dejavnosti izvajajo in o njih vsake tri mesece poročamo Konzorciju strokovnih gimnazij, ter se
izobražujemo na seminarjih, ki jih v imenu Zavoda za šolstvo organizira naša skrbnica Nevenka Štraser.
Poleg tega sodelujemo v Upravnem odboru Konzorcija in v delovnih skupinah za ekonomijo in tuje jezike,
kjer se ukvarjamo z obogatenim učenjem tujih jezikov. S Katjo Fras Budna pripravljava pouk tako, da dijakom predstaviva ekonomske vsebine v angleškem jeziku. V tretjem letniku so dijaki doslej različno sprejeli
najin način dela; nekateri so bili med poukom zelo dejavni, nekateri pa precej zadržani.
Tim deluje usklajeno, vsaka članica ima svoje zadolžitve in jih dosledno, natančno in vestno izpolni. Upoštevamo vsako idejo, se spoštujemo in poskušamo vzpodbudno delovati v kolektivu, ki je zaradi družbenih razmer in impulzivnih dejanj politikov izpostavljen negotovosti za prihodnost.
Lidija REBEUŠEK, vodja ŠRT
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ŠOLSKI TIM ZA TIMSKO POUČEVANJE
Članice tima Marjana Gajšek, Vesna
Gubenšek Bezgovšek, Lidija Rebeušek,
Sonja Salobir Lindsay in Katja Teršek od
leta 2010 sodelujemo v timu za timsko
poučevanje. Vsako leto smo se udeležile izobraževanj na temo, kako pripraviti
in izvajati timsko poučevanje.
V drugem letu projekta smo posebno
pozornost namenili kompleksnim dosežkom, kako jih spremljati in ocenjevati. V ta namen smo izdelovali opisne
kriterije in opisnike. Na konzultacijah s
strokovnjaki iz Zavoda za šolstvo smo se pogovorili o naših izdelkih in jih izboljšali.
V zadnjem letu smo se imele priložnost izobraževati tudi na področjih, kot so uporaba filma pri pouku ter
avtentične učne situacije v timskem poučevanju.
V vseh treh letih smo s pomočjo šolskega razvojnega tima ter tima za medpredmetne in kurikularne povezave svoje znanje posredovale ostalim sodelavcem. Pripravile smo delavnice in predstavile več primerov
dobre prakse na konferencah. Timske ure občasno izvajajo vsi člani kolektiva. Iz evalvacij pa z veseljem
ugotavljamo, da so jih zelo dobro sprejeli tudi dijaki in da si jih želijo še več.

ŠOLSKI TIM ZA MEDPREDMETNE IN KURIKULARNE POVEZAVE
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Alenka Golež, Andreja Leskovar in Katja Vidmar Lazar, članice tima za medpredmetne povezave, smo se
tudi letos v okviru ZRSŠ skupaj s šolskim timom za timsko poučevanje
udeležile posvetov o ugotavljanju kompleksnih dosežkov.
Na posvetih smo se ukvarjali s primeri kriterijev in opisnikov. Več pozornosti smo letos usmerili na Šolski
izvedbeni kurikul kot strateški dokument in vsešolski organizacijski okvir za kurikularne povezave, avtentični pouk v podporo kurikularnim povezavam, spodbujanje okoljske ozaveščenosti skozi KP, uporabo
filma kot povezovalnega elementa kurikularnih povezav ter kompetence kot povezovalni element kurikularnih povezav.
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Sonja SALOBIR LINDSAY, vodja tima
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Na delavnicah je bil poudarek na kritičnem prijateljevanju
in dajanju povratnih informacij za izdelane primere.
Organizirale smo šolski projekt ŽENSKA V DRUŽBI, ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI, ki se je zaključil s projektni dnem 8. 3. 2013. Dotaknili smo se tem:
Josipina Turnograjska, Alma Karlin skozi besedilne vrste in
popotovanja, Ivana Kobilica, Frida Kahlo, Marie Curie, Barbara Celjska med mitom in resničnostjo, Elizabeta II, biografije slavnih žensk, Angela Merkel, Margaret Thatcher,
olimpijke, Paper bags in math.
Za zaključek smo si v kinu ogledali film Kraljevska afera, posnet po resničnih dogodkih na Danskem kraljevem dvoru.
Dijake smo na avtentičen način popeljali v svet pomembnih znanstvenic, pisateljic, podjetnic, športnic,
vladaric.
Andreja LESKOVAR, vodja tima
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ŠOLSKI TIM ZA UČENJE UČENJA
V projektnem timu uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk delujemo štiri profesorice
in svetovalna delavka, projekt poteka že tretje leto in se
v tem šolskem letu zaključuje.
V projekt so vključeni predvsem dijaki prvega, drugega
in tretjega letnika. V preteklih dveh letih so dijaki imeli
priložnost spoznati različne učne strategije, ki smo jih
v tem šolskem letu še poglabljali in utrjevali. Cilj projektnega tima »učenje učenja« je tudi razvojno delo in
širjenje izvajanja učnih strategij med sodelavce. V ta
namen smo članice projektnega tima učne strategije
predstavile vsem predmetnim aktivom, ki so učne strategije izvajali pri predmetih, ki jih poučujejo. Tako so učne strategije spoznali tudi dijaki, ki niso bili vključeni v projekt in jih bodo lahko uporabljali pri samostojnem učenju doma. Predvsem pa je pomembno,
da uvajanje »učenje učenja« ne bi bila muha enodnevnica, ampak sestavni del vsakdanjega dela v šoli in
76
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samostojnega učenja dijakov doma, zato bomo z delom nadaljevali.
Rezultati evalvacije dela v projektu so kar vzpodbudni, saj večina dijakov, ki so vključeni v projekt pozna
učne strategije in jih pri učenju uporablja, izbira tiste, ki so zanje najprimernejše. Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk je potekalo v sodelovanju in podpori vodje šolskega razvojnega
tima in vodstva šole, ki nam je tudi omogočilo izobraževanje.
Ernestina STREHOVEC, vodja tima
ŠOLSKI PROJEKTNI TIM ZA KRITIČNO MIŠLJENJE
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Lidija ŠOBER NEMEC, vodja šolskega projektnega tima za kritično mišljenje
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Dijake ni nujno učiti faktografskih podatkov. Dijake je nujno naučiti kritično razmišljati, presojati, preučevati in sklepati kompromise ter se odločati na podlagi dobro podprtih argumentov. V procesu kritičnega razmišljanja so dijaki
konstruktivno aktivni. Člani šolskega projektnega tima za
kritično mišljenje jim želimo dati orodje, s pomočjo katerega bodo lahko to uresničili, s pomočjo katerega bodo zaslutili in prepoznali namero po manipulaciji, se ji uprli in
bili prepričani, da so na pravi poti za dosego cilja.
V šolskem letu 2012/2013 že tretje in zadnje leto sodelujemo v projektu Kritično mišljenje, ki poteka v sklopu širšega projekta prenove gimnazij. Šolski tim tvorimo Marjana
Gajšek, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Marko Kubale in Lidija
Šober Nemec. Udeležujemo se izobraževanj, pripravljamo
šolske ure, ki jih izvedemo v duhu kritičnega presojanja virov, postavljanja vprašanj, ki niso vezana na eno resnico, interpretacije dogodkov in pojavov z več zornih
kotov ter argumentiranja. V zaključni fazi projekta, v kateri se nahajamo prav zdaj, se ukvarjamo predvsem z analizo in evalvacijo našega triletnega dela. Naš cilj je bil ves čas oblikovati dijaka, ki ne bo slepo
verjel, ki bo svoje intelektualne sposobnosti usmeril k iskanju odgovorov tudi takrat, ko se bo v njem
zbudil dvom, ki bo presojal vire in njihovo kredibilnost. To bo dijak, ki bo zastavil tudi zoprno vprašanje
»Pa ste prepričani, da je tako?« ali »Kako pa veste, da je tako. Ali so vaši viri preverjeni?« … Takrat bo naš
cilj dosežen in ves trud poplačan.
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SELPRAF
Naslov: SELPRAF | Do samozaposlitve z e-učnimi podjetji
Trajanje: November 2011–oktober 2013
Akcija: Vseživljenjsko izobraževanje > Leonardo da Vinci > Prenos inovacij
Ključne besede: Poslovanje, samozaposlitev, e-izobraževanje, e-vsebina, sodelovanje, informacijske tehnologije (IT), poklicno izobraževanje in usposabljanje (PIU)
Ključno sporočilo: Slovenija in Hrvaška po stopnji brezposelnosti zaostajata za povprečjem EU. Čeprav
je med alternativami zaposlitve vedno na voljo oblika samozaposlitve, so raziskave pokazale, da se brezposelni zaradi premalo znanja in kompetenc ter posledično strahu in negotovosti premalo odločajo za
to poklicno pot. Zanimanje za podjetništvo je mogoče že srednjeročno bistveno dvigniti z učinkovitim
in inovativnim modelom prenosa znanja in praktičnih izkušenj. Projekt SELPRAF iz programa Leonardo
da Vinci, ki je nastal kot konkreten odgovor na zgoraj izpostavljene pomanjkljivosti, si za osnovni cilj – v
okviru celostnega pristopa za lajšanje vstopa brezposelnih oseb na trg delovne sile – zastavlja navdušiti
ljudi za podjetništvo.
Glavni namen projekta SELPRAF je na eni strani razviti inovativni izobraževalni program SELPRAF za pridobivanje treh ključnih kompetenc, na drugi strani pa omogočiti brezposelnim vključitev v učna podjetja
in na ta način spodbuditi vse oblike samozaposlovanja. Čeprav je samozaposlovanje že dolgo časa ena
od možnih oblik zaposlovanja, se za njo odloči le malo brezposelnih oseb, ker niso samozavestne, nimajo
ustreznih kompetenc in se bojijo neuspeha. Inovativen izobraževalni program SELPRAF, ki temelji na znanju in prenosu praktičnih izkušenj, bi lahko že v srednjeročni perspektivi prinesel pozitivne spremembe,
in sicer bolj spodbudno okolje in večje zanimanje za podjetništvo.
Partnerska struktura projekta SELPRAF temelji na naslednjih nalogah projektnih partnerjev: (1) visokotehnološki dosežki na področju e-učne infrastrukture (B2, Inštitut Jožef Štefan), (2) didaktični dosežki
za pridobivanje ključnih kompetenc (Gimnazija Šentvid), (3) delo in izkušnje z delom v učnih podjetjih
(Ekonomska šola Celje), (4) mreža prejemnikov inovacij (ZRSZ, Srednja škola Mate Blažine, Labin), (5) poskusno usposabljanje in valorizacija projekta (Ekonomska šola Celje, ZRSZ, IJS) in (6) vrednotenje ter diseminacija (Inštitut Jožef Štefan). Institucionalni partner CPI in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
sta odgovorna za analizo potreb oz. za identifikacijo in definicijo ključnih kompetenc. Kakovost rezultatov
projekta lahko ocenijo samo partnerji, ki že dalj časa delujejo na tem področju; (7) za kvalificirano oceno
rezultatov projekta bo poskrbela angleška Univerza v Leicestru. Na enak način bo poskrbljeno tudi za
ustrezno in strokovno predstavitev vsebin na evropskem nivoju.
Viljana BRINOVEC, koordinatorica projekta
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PROJEKT ESS UNISVET
UVAJANJE NOVIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V SREDNJEM POKLICNEM IN STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU S PODROČJA STORITEV
ZA OBDOBJE 2008–2012

Sodelavci projekta
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Predstavitvena stojnica naše šole

ribor, Ptuj, Novo mesto, Nova Gorica in Celje). Vodenje
konzorcija je prevzel Center za poslovno usposabljanje
pri Gospodarski zbornici Slovenije, v projektu pa je sodeloval tudi Center za poklicno izobraževanje. Projekt
se je decembra 2012 zaključil.
V projektu Unisvet je vsaka od desetih srednjih šol
koordinirala določeno aktivnost, od uvajanja mape
učnih dosežkov, priznavanja formalno in neformalno
pridobljenega znanja, priprave izobraževalnih načrtov,
priprave meril za vrednotenje znanja, samoevalvacije,
priprave izvedbenega kurikula, promocije poklicev do
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Od meseca aprila 2008 je bila naša šola članica
Konzorcija srednjih poklicnih in strokovnih šol,
katerega naloga je bila izvedba projekta Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja storitev za obdobje 2008–2012. Projekt je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Evropskega
socialnega sklada v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–
2013 in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. V konzorcij je bilo vključenih 10 srednjih
poklicnih in strokovnih šol s področja storitev z
različnih delov Slovenije (Ljubljana - 4, Kranj, Ma-
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priprave učnih gradiv. Projekt je vodila Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje
Ljubljana.
Naša šola je koordinirala aktivnosti, ki so zadevale pripravo učnih gradiv, kjer je sodelovalo več kot štirideset avtorjev. Dosegli oz. celo presegli smo zastavljeni cilj, saj smo pripravili 99 različnih učnih gradiv za
strokovne predmete programov trgovec, administrator, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. Kot avtorji, recenzenti in lektorji učnih gradiv so sodelovali tudi učitelji naše šole: Irena Naraks, Damjana Lovrenčič
in Alenka Golež. V projektu so sodelovali še Mateja Kapitler, Rok Lipnik in Olga Iskra. Vsa učna gradiva so
objavljena na spletni strani projekta www.unisvet.si ter na spletni strani naše šole in jih učitelji in dijaki
že uporabljajo.
20. novembra 2012 je bila na Brdu zaključna konferenca projekta Unisvet, kjer smo vsi konzorcijski partnerji predstavili rezultate projekta.
Damjana LOVRENČIČ, koordinatorica
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PROJEKT UM PUM
USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PO IZOBRAŽEVALNIH
PROGRAMIH ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Projekt Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe je projekt za obdobje od 27. 1. 2012 do 31. 8. 2013. Aktivnosti se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 in jih delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, delno pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport. Cilj projekta je usposobiti mentorje v podjetjih za kvalitetno delo z dijaki, ki se praktično usposabljajo z delom pri delodajalcih in s študenti višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih. Do konca trajanja projekta, to je do 31. 8. 2013 bo izvedenih več 24- urnih usposabljanj za izvajanje
praktičnega usposabljanja z delom in za izvajanje praktičnega izobraževanja za najmanj 600 mentorjev pri
delodajalcih. Projekt vodi Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje, poleg njega
pa v projektu sodeluje še devet konzorcijskih partnerjev (srednjih in višjih šol), med katerimi je tudi naša
šola. Program usposabljanja zajema naslednje vsebine:
razvojne značilnosti mladostnika
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-

psihološke osnove učenja in poučevanja
komunikacijo
izobraževalni sistem v RS
načrtovanje učnega procesa v delovnem okolju in
ergodidaktiko.

Utrinek s prvega usposabljanja v Zagorju

Damjana LOVRENČIČ, koordinatorica projekta UM PUM
PROJEKT EVROPSKA VAS 2013
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Vseslovenski projekt Evropska vas je po številu sodelujočih največji projekt v Sloveniji, saj poteka v devetih regijah.
Projekt v sodelovanju s slovenskimi šolami vodi Šola za ravnatelje, organizira ga Evropska hiša Maribor.
Cilj in namen projekta je spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v Evropski uniji ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete.
Učenci in učitelji iz različnih slovenskih krajev na inovativen način spoznavajo države Evropske unije, njihove značilnosti in jih na Dan Evrope (9. maj) predstavijo na kulturnih prireditvah po Sloveniji.
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V projektu sodelujejo Mateja Kapitler,
Irena Naraks, Damjana Lovrenčič in Janez Turnšek. Predavateljska skupina je
do konca meseca maja 2013 izvedla
šest usposabljanj s po 20 udeleženci, in
sicer dve v Zagorju, tri v Celju in eno
v Brežicah. Udeleženci zaključijo usposabljanje s predstavitvijo seminarske
naloge in prejmejo uradno potrdilo, ki
jim omogoča opravljati nalogo mentorja dijakom in študentom pri praktičnem usposabljanju oz. izobraževanju pri delodajalcu. Sprotna evalvacija
usposabljanj kaže na zadovoljstvo udeležencev, kar potrdijo tudi na samem
zaključku.
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Naša šola je letos ponovno sodelovala, in sicer smo
predstavili francosko pokrajino Provanso. Pri projektu so sodelovala naša dekleta iz 2. F in 1. E razreda, ki so raziskala in se odločila, katera področja
bodo natančneje predstavila na zaključni prireditvi
in kakšne dejavnosti bodo v okviru tega projekta
potekale na šoli.
Nastala je predstavitev Provanse v sliki, glasbi in
barvi, ki so si jo ogledali vsi dijaki naše šole, potem
je sledil še nagradni kviz, kjer so za svoje znanje o
Provansi prejeli sladko nagrado le najhitrejši dijaki.
Na zaključni prireditvi 9. maja 2013 na Krekovem
trgu v Celju smo svoje zamisli predstavile še na naši
stojnici. Na mizi niso manjkale okusne francosko-provansalske dobrote, dišeče začimbe, ki so za ta del
Francije značilne, predstavitev podjetja L'occitane, ki ima svoj sedež v Provansi, ter še veliko slikovnega
gradiva, s pomočjo katerega smo spoznali vse čare in lepote Provanse.
Na velikem odru zaključnega dogajanja sta Maša in Dolores iz 2. F pričarali kanček čarobnosti z glasbo. Ob
kitarski spremljavi sta zapeli pesem Carle Bruni.
Alja DEČMAN STIŠOVIČ, koordinatorica projekta Evropska vas
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OGLED LUKE KOPER IN PIRANA
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Maja JERIČ, organizatorica

E K O N O M S K A

V ponedeljek, 6. 5. 2013, smo na šoli za dijake 2. letnika smeri ekonomski tehnik izvedli projektni dan,
ki je vključeval ogled luke Koper in slovenskega obmorskega bisera, mesta Piran. Projektnega dne sta se
udeležili tudi obe razredničarki, Darinka Prislan in Vlasta Krštinc Budna.
Vreme nam sicer ni bilo najbolj naklonjeno, a k sreči ni deževalo, tako da smo lahko uživali v lepotah slovenske Istre.
Luka Koper je ključno tovorno pristanišče srednje Evrope, namenjeno tovorjenju vseh vrst blaga, od vozil
in premoga, pa do raznovrstnega sadja. Po ogledu pristanišča smo se nameravali ustaviti v Škocjanskem
zatoku, ki je naše največje polslano močvirje, znano po bogati flori in favni. Toda zaradi muhastega vremena smo se takoj odpravili v Piran, si najprej pogledali piranski akvarij, nato pa se sprehodili po starodavnih ulicah vse od Tartinijevega trga in strmih klifov, nad katerimi se dviguje cerkev Svetega Jurija.
Projektni dnevi temeljijo na medpredmetnem povezovanju: v slednjem smo združili vsebine ekonomskih
predmetov, zgodovine, geografije in biologije.
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PROJEKT O2
Projekt 02 za vsakega je letos potekal v obliki delavnic za dijake 1. in 2. letnika.
O2 za vsakega (www.o2zavsakega.si) je mladinsko vodena in mladinsko izvajana kampanja, ki ozavešča
mlade med 12. in 19. letom o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Projekt v okviru Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija (www.
noexcuse.si) je začrtan dolgoročno, saj bi radi do leta 2016 dosegli vsaj 90% vseh šol. Tako bi zagotovili
kontinuirano podajanje znanja o eni najbolj škodljivih legalnih snovi na svetu, tobačni izdelki namreč
ubijejo več kot polovico njihovih uporabnikov. Projekt strokovno zelo dobro izobrazi preko 70 vrstniških
izobraževalcev na leto, ki izvajajo aktivnosti v vseh dvanajstih slovenskih statističnih regijah.
V preteklosti sta tobačna in alkoholna industrija uspeli vplivati na umik zdravstvene vzgoje iz letnih delovnih načrtov osnovnih šol in na tak način dosegli, da se mladi pri 12. in 13. letih odločajo za prvo cigareto in
kozarec alkoholne pijače zgolj na podlagi vrstniškega pritiska in medijev. Vrstniške delavnice O2 za vsakega
poskušajo ta učinek uravnotežiti z zanimivimi in razumljivimi, predvsem pa preverjenimi informacijami.
Mirjam DREŠČEK
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
V šolskem letu 2012/2013 je naša šola nadaljevala s projektom Zdrava šola.
Rdeča nit projekta so bile vrednote, kot so
zdravje, poštenost, odgovornost, delo, človekove pravice, spoštovanje drugih ljudi in samospoštovanje, solidarnost, pomoč, razumevanje,
ljubezen, mir, prijateljstvo, svoboda …
Temelji vrednot se porajajo v družini, brez njih
pa si ne moremo predstavljati niti izobraževalnega procesa. Poskušali smo povezati vse
okoliščine in iztržiti najboljše v dobrobit naših
dijakov.
Seveda pa smo nadaljevali tudi s pomenom
poudarjanja zdrave prehrane, zadostnega gibanja, obeležili smo svetovne dni, ki so vezani
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Pozdrav jeseni

na zdrav način življenja (Pripni si pentljo –
dan boja proti aidsu, dan zdrave hrane …),
v humanitarne namene smo zbirali plastične zamaške, spodbujali neformalna druženja s starši in dijaki (kostanjev piknik …), se
medgeneracijsko povezovali z upokojenci
in otroki iz vrtca, poudarjali smo pomen
ločevanja odpadkov in varčevanja z elektriko, pripravili smo razstave ter ustvarjalne delavnice v povezavi z zdravim načinom
življenja …
Tudi letos nam je s posameznimi aktivnostmi uspelo postati opažen, ker le tako nam
mogoče koga uspe spodbuditi k razmišljanju o pomenu zdrave prehrane, okolja in
zdravega načina življenja. Ni večjega zadovoljstva od tega, ko človeka življenje obdari s

čvrstim zdravjem, za kar pa je treba nekaj narediti.
Največ pozornosti smo zagotovo zbudili s pripravo domače tradicionalne malice, pri kateri smo ponudili
domači kmečki kruh, domače marmelade, skuto, med in pecivo iz jabolk, sliv, ribeza, grozdja, breskev …
Na koncu vsi ugotovimo, da je dober občutek, ko narediš nekaj res samo zase.

E K O N O M S K A

Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK in LIDIJA ŠOBER NEMEC, mentorici
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IZVAJANJE DELOVNE PRAKSE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013 V PROGRAMU EKONOMSKI
TEHNIK IN POKLICNI TEČAJ
2. LETNIK
3. LETNIK
POKLICNI TEČAJ

ŠTEVILO DIJAKOV
57
47
17

TERMIN
OD 18. DO 29. 3. 2013
OD 12. 11. DO 23. 11. 2012
0D 10. DO 21. 12. 2012

V šolskem letu 2012/2013 so dijaki opravljali prakso v 83 različnih podjetjih in ustanovah. Zastopana so
bila manjša, srednja in velika podjetja v celotni regiji. Kot delodajalci so se pojavljale tudi občine, osnove
in srednje šole ter zdravstveni zavodi. Glede na dejavnost podjetij prevladujejo trgovska in storitvena
podjetja. Približno polovici dijakom uredi prakso šola, preostali pa to storijo sami.
Iz obrazcev, kjer delodajalci tudi ocenijo dijaka, je moč razbrati, da med prakso ne prihaja do kršitev
delovnih obveznosti in dijaki ustrezno upoštevajo navodila mentorjev in drugih zaposlenih v okolju, kjer
opravljajo prakso.
Po končani praksi so dijaki predstavili svoje izkušnje organizatorju PUD in učiteljem praktičnega pouka.
Vsak dijak je v približno petih minutah predstavil podjetje oz. ustanovo, kjer je opravljal prakso, delo in
pridobljena znanja, izkušnje ter vtise o svojem delu. Le-ti so bili skoraj brez izjeme pozitivni, le redki dijaki
so ocenili svoje delo kot enolično in dolgočasno.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Janez TURNŠEK, organizator PUD
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LEONARDO DA VINCI MOBILITY 2012 – OPRAVLJANJE DELOVNE PRAKSE NA MALTI

C E L J E
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Il Belt, La Valletta
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Dijaki naše šole lahko praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD) opravljajo
tudi v tujini. V letih 2010-2012 je v tujini PUD opravilo 21 dijakov naše šole.
Tudi v šolskem letu 2012/13 se je naša
šola vključila v projekt Leonardo da Vinci
Mobility z naslovom DISSEMINATION OF
NEW HORIZONS IN ECONOMICS, ki omogoča dijakom opravljanje prakse v tujini.
Program nudi šolam in organizacijam s
področja srednjega strokovnega izobraževanja sodelovanje s partnerskimi organizacijami po vsej Evropi, ki omogočajo
mladim, predvsem dijakom, opravljanje
Martin Deisinger, Klara Božnik, Ajda Lesjak, Rok Žagar, Anita Videc, Ana delovne prakse v tujini. Dijaki imajo možnost pridobiti nove spretnosti, znanja,
Žgajner, Nuša Okorn
kvalifikacije in kompetence ter hkrati izboljšati svoje jezikovno znanje in
spoznati kulturo drugih evropskih
narodov. To nedvomno poveča
njihovo konkurenčnost na trgu
dela. Namen tri tedne trajajočega praktičnega usposabljanja dijakov v podjetjih v tujini je, da dijaki
pridobijo nova znanja in delovne
kompetence kot sestavni del rednih učnih obveznosti.
Sredi Sredozemskega morja, 90
km južno od Sicilije in 350 km severno od Libije, leži Malta, katere
površina znaša samo 320 km2.
Skupino otokov sestavljajo glavna
otoka Malta in Gozo ter vmes le-
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žeči, skorajda nenaseljeni Comino. Glavno mesto je Valletta, prebivalci pa govorijo malteško in angleško.
Malteški jezik je nastal iz jezika Feničanov. Sprva je to bil le pogovorni jezik, ki so ga govorili preprosti
ljudje. V času 2000-letnega razvoja pa je malteški jezik prevzel veliko arabskih in romanskih besed. Na
Malti je mnogo krajev, ki si jih je vredno ogledati, kot na primer glavno mesto Valletta, staro glavno mesto Mdina, Mosta s katedralo, veliko pristanišče, Sliema, St. Julian's, Marsaxlokk, Modra laguna na otoku
Comino in Azurno okno na otoku Gozo. Turisti in ostali obiskovalci morajo poskusiti tudi lokalno hrano.
Glavne sestavine tipičnih malteških jedi so ribe, hobotnica in kunčje meso. Tudi bližnja Sicilija močno
vpliva na prehrano, saj so izredno popularne jedi iz testenin, pripravljene na malteški način: timpana,
mqarrun fil–forn in sladkarije pastizzi, ki jih lahko kupiš na vsakem vogalu. Največje bogastvo Malte pa so
njeni prebivalci s svojo toplino in prijaznostjo, ki te spremlja na vsakem koraku. Kljub močnemu zunanjemu vplivu Maltežani ostajajo ponosni, trdni in zvesti svoji domovini.
Od 13. septembra do 4. oktobra 2013 je delovno prakso na Malti opravljalo 7 dijakov naše šole, in sicer
Anita Videc ter Rok Žagar iz 3. A, Ajda Lesjak in Klara Božnik iz 3. B ter Ana Žgajner, Nuša Okorn in Martin
Deisinger iz 4. B. Na Malti nas je sprejela gostiteljska organizacija Paragon, katere predstavnik je dijakom
najprej pojasnil osnovne značilnosti Malte, pravila vedenja v prostem času in na delovnem mestu ter jih
seznanil z delovnimi organizacijami, ki so jim omogočile opravljanje prakse. Na delovnem mestu so morali
biti od 9.00 do 16.00. Dvakrat na teden so dijaki po službi obiskovali tudi tečaj angleškega jezika. Gostiteljska organizacija Paragon je ob koncih tedna organizirala dva izleta, in sicer v Popey's Village ter izlet z
avtobusom po južni strani otoka, sami pa smo si ogledali otoka Gozo in Comino. Kljub precej natrpanemu
urniku je ostalo še dovolj prostega časa za večerne sprehode po Pacevillu, kopanje na peščenih plažah in
nakupovanje v Valletti in Sliemi.
Andreja LESKOVAR in Vlasta KRŠTINC – BUDNA
Vtisi dijakov:
Letošnje šolsko leto se mi je skupaj s šestimi dijaki iz naše šole ponudila priložnost, da obvezno delovno
prakso opravljamo na Malti. Priložnost se mi je zdela odlična, saj sem že od nekdaj rada potovala in spoznavala načine življenja ljudi po svetu. 13. 9. 2012 smo z letalom najprej leteli do Dunaja, kjer smo prestopili na letalo za Malto. Ob prihodu na otok nas je najprej razveselilo prečudovito vreme. Za razliko od
Slovenije je bilo na Malti sončno in vroče. Stanovali smo v mirnem kraju, v zelo urejenem in prostornem
stanovanju.
Prva dva dni smo imeli prosto, da se v miru namestimo in si ogledamo mesto.Z delom smo pričeli 17.
septembra. S sosošolko Klaro sva delali v podjetju Bortex Fine Tailoring, ki se ukvarja z izdelavo in prodajo
oblačil. Vsak dan sva se vozili z avtobusom. Morali sva tudi prestopati, kar se mi je zdelo na začetku nadležno, vendar sva se kasneje na to privadili.
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Poppaye village

Sliema
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Na najin prvi delovni dan sva spoznali zelo prijazno starejšo gospo Nadio Borg, ki je bila najina mentorica.
Kasneje so nama razkazali podjetje, nama predstavili zaposlene in njihove funkcije in mi dodelili mesto v
oddelku za marketing. Moji sodelavci so bili zelo prijazni in sproščeni. V treh tednih sem poleg sortiranja
papirjev in fotokopiranja dokumentov opravljala največ dela z računalnikom v programu Excel, Experience
in Word.Dvakrat tedensko smo
morali tudi obiskovati angleški
jezikovni tečaj. Z našo zelo prijazno in vedno nasmejano mentorico Danielo smo ustvarili zelo
dober odnos.Vikende smo si
večino časa krajšali z raziskovanjem Malte, kopanjem in nakupovanjem. Gostitelji so nam organizirali izlete na otoka Gozo in
Popey Village ter v mesto Marsasxlokk, sami pa smo si ogledali mali prečudoviti otok Comino
in Blue Lagoon, kjer so snemali
znana filma Troja in Grof Monte
Gozo
Cristo.
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elo zanimiv se mi je zdel promet, ki na Malti poteka po levi strani. Naučili pa smo se
tudi, da je kljub 30 °C ali več vedno pametno s seboj vzeti kakšno jopico, saj so imeli
na avtobusih hudo mrzlo klimo. Presenečena sem bila tudi nad prijaznostjo, sproščenostjo in ustrežljivostjo ljudi. Če si kdaj
vprašal za pot, so si vedno vzeli čas in radi
pomagali. 4. oktobra smo se morali vrniti
domov. Z letalom smo najprej leteli v Švico
in prestopili za letalo v Slovenijo.
V teh treh tednih sem se poleg izboljšane
angleščine in izboljšanega praktičnega dela
naučila predvsem potrpežljivosti, vztrajnosti in samostojnosti. Med skupnim življenjem smo se navadili drug na drugega in na
Letošnja ekipa leonardovcev
sam način življenja na Malti. Seveda sem
svojo družino (in mamino kuhanje) zelo pogrešala in sem bila vesela prihoda domov. Vendar Malto včasih
pogrešam in premišljujem, kaj počnejo moji nekdanji sodelavci. To je bila zagotovo ena izmed največjih
in nepozabnih izkušenj v mojem življenju. Malto si še zagotovo želim obiskati in upam, da mi to v prihodnosti tudi uspelo.

E K O N O M S K A

Š O L A

Anita VIDEC, 3. A
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Učna podjetja so navidezna podjetja, ki delujejo na državnem in mednarodnem trgu učnih podjetij. V teh
podjetjih se dijakinje in dijaki srečujejo z vsemi oblikami dela, tako kot ga bodo opravljali v podjetjih, kjer
bodo zaposleni.
V Sloveniji tako vsako leto deluje na 38 šolah okrog 150 učnih podjetij, ki preko Centrale učnih podjetij
Slovenije vzpostavljajo medsebojne poslovne odnose, med sabo trgujejo, poravnavajo finančne in davčne
obveznosti, se vključujejo v mednarodno mrežo učnih podjetij in se na sejmih tudi srečujejo.
CUPS za potrebe popolnega delovanja učnih podjetij simulira vlogo inštitucij, ki so tudi v zunanjem svetu
nujen sestavni del gospodarskega okolja. To so sodni register, davčni urad, banka, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gospodarska zbornica, carine itd.
CUPS torej učna podjetja servisira skozi triletno šolsko obdobje, saj razpolaga z vso potrebno dokumentacijo, ki je identična realni, vendar je vizualno drugačna, saj je prilagojena učnim namenom. Vsi obrazci
so redno posodobljeni in objavljeni na spletu.
CUPS pa ne nudi storitev samo učnim podjetjem, ampak na seminarjih kontinuirano izobražuje tudi učitelje–mentorje v skladu z novostmi na področju izobraževanja, zakonodaje, sodobnih metod dela v UP,
medsebojnem prenašanju izkušenj, pridobljenih tako doma kot v tujini, vključevanjem strokovnjakov iz
realnega gospodarskega sveta, vse ob maksimalnem upoštevanju želja in potreb učiteljev.
V preteklem šolskem letu smo organizirali dvodnevni seminar za mentorje in učitelje strokovnih predmetov in sicer 24. in 25. oktobra 2012 v Zrečah. Seminarja se je udeležilo 31 udeležencev.
Tudi tokrat so bile tako teme kot izvajalke skrbno izbrane in so naletele na veliko zadovoljstvo udeležencev:
Možnosti uporabe sodobnih marketinških pristopov
- Barbara Bošnjak, vodja Kabineta župana mestne občine Celje,
- Snežana Delakorda, direktorica podjetja – agencije Prima komunikacije, specializiranega na področju
odnosov z javnostmi in marketinga.
Uporaba sodobnih orodij v modulu Poslovanje podjetij
- Bronja Jarc, profesorica poslovanja podjetij, sodobnega gospodarstva, projektnega menedžmenta,
podjetništva, GPO in UP na Srednji ekonomski šoli Maribor,
- Jasmina Dolinšek, dolgoletna mentorica v UP, sedaj zaposlena v Projektni pisarni na Mestni občini Maribor.
Od ideje do posla
- Tanja Ušaj Hvalič, profesorica, mentorica UP iz Šolskega centra Nova Gorica
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Sodelavci CUPS s predavateljicama
(z leve: Stanka Hlede, Irena Naraks, Janez Turnšek,
Snežana Delakorda, Barbara Bošnjak,
Viljana Brinovec, Mateja Kapitler)

Udeleženci seminarja pred prodajalno Centra ponovne
žrabe v Tepanjah

Tako so nas obiskali:
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V okviru iskanja možnosti in priložnosti sodelovanja UP z realnim okoljem smo si ogledali prvo socialno
podjetje v Sloveniji, Center ponovne rabe v Tepanju.
Ker je zaradi varčevalnih ukrepov načrtovani in že vnaprej napovedani osmi Mednarodni sejem učnih
podjetij žal odpadel, smo na Ekonomski šoli Celje pripravili sprejem in program za veliko število dijakov in
njihovih spremljevalcev, ki se strokovni ekskurziji v Celje vseeno niso odpovedali.

Dijaki iz Bolgarije
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Vsi sodelavci CUPS smo vsa
leta aktivni v mednarodnih
projektih kot strokovni sodelavci, eksperti ali celo
glavni koordinatorji projektov.
Sicer pa se sodelavci CUPS
redno vključujemo v aktivnosti šole, kot so dan odprtih vrat, informativni dan in
ostale.
Dijaki iz Ivančne Gorice

E K O N O M S K A

Dijaki iz Kopra

Viljana BRINOVEC, vodja CUPS

Š O L A
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V šolskem letu 2012/2013
so bili poleg Viljane Brinovec, vodje CUPS in Stanke
Hlede, pisarniške referentke, ki sta redno zaposleni,
v skupnem obsegu enega
strokovnega delavca zaposleni še: Mateja Kapitler za
področje izobraževanja in
tekmovanja na sejmu, Irena Naraks za področje plačilnega prometa in davkov,
Janez Turnšek za področje
mednarodnega sodelovanja in organizacijo sejma ter
Srečko Robek za področje
informacijske podpore.
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
V šolskem letu 2012/2013 smo dijake vpisali v dva oddelka programa ekonomski
tehnik, v dva oddelka programa ekonomska gimnazija, v en oddelek programa
maturitetni tečaj in v en oddelek programa poklicni tečaj.
Aktivnosti povezane z vpisom so potekale
skozi celo šolsko leto. Oblikovali smo oddelke, kjer smo upoštevali vse pomembne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost in
dobro vključitev dijakov v novo okolje ob
prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo,
kot so učni uspeh v osnovni šoli, osnovna šola, iz katere prihajajo in prijateljstva
med njimi.
Študijsko svetovanje in informiranje
Svetovalna delavka je sodelovala pri organizaciji in izvedbi promocije šole. Programe šole in aktivnosti na šoli je predstavila na več osnovnih šolah. Na informativnem dnevu je s hostesami
obiskovalce popeljala po šoli, kjer so doživeli utrip šole skozi predstavitve programov, projektov in dejavnosti na šoli.
Svetovalna delavka se je vključila v izvedbo projektnega dne na začetku šolskega leta. Z dijaki prvega letnika je izvedla delavnico, kjer so se dijaki medsebojno spoznavali, seznanili so se s šolskim redom, dijaki
višjih letnikov pa so jih popeljali po šoli.
Med šolskim letom je bilo izvedenih več delavnic na temo »učenje učenja«. Dijaki prvega, drugega in
tretjega letnika so bili vključeni v projekt Uvajanje medpredmetne kompetence učenje učenja v pouk,
kjer so spoznavali različne učne strategije, razvijali samoevalvacijo učenja, krepili učno motivacijo in učne
navade. Spodbujali smo jih k bolj samostojnemu in odgovornemu učenju.
Pri individualnem svetovanju smo dijake usmerjali pri načrtovanju učenja, koordinirali in spremljali smo
izvajanje osebnih izobraževalnih načrtov. Pripravili so jih nekateri dijaki, ki so imeli večje število negativnih ocen, dijaki, ki so bili daljši čas odsotni od pouka in dijaki, ki so se preusmerili na šolo iz drugih šol. S
pogovorom so odkrivali svoja močna in šibka področja in razmišljali, na kakšen način bi uresničili svoje
cilje. Šibki področji dijakov, ki so manj uspešni sta neopravičeno izostajanje od pouka in pogosto tudi neprimerno vedenje med poukom. Težave, ki so zaradi tega nastale, smo reševali ob podpori in sodelovanju
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razrednikov, staršev in vodstva šole.
Deset dijakov in dijakinj je bilo usmerjeno v program šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno
pomočjo. Strokovne skupine so pripravile individualizirane programe za spremljanje in izvajanje dodatne
strokovne pomoči. Svetovalna delavka je koordinirala delo med dijaki, učitelji, starši in zunanjimi institucijami. Sodelovala je z ZRS za šolstvo, Centri za socialno delo in drugimi zavodi.
Zavod SOCIO je tudi letos za dijake prvega letnika pripravil preventivno predavanje, namenjeno preprečevanju zlorabe drog.
Dijake prvega letnika programa ekonomski tehnik smo uvajali pri vodenju mape učnih dosežkov.
Karierna orientacija je potekala v vseh letnikih z izvajanjem predavanj na temo poklicno in študijsko informiranje in svetovanje. Dijaki drugega letnika programa ekonomska gimnazija so se odločali za izbirne
predmete na maturi. V tretjem letniku je bila izvedena delavnica Razvoj lastne osebnosti in karierni test.
V podporo dijakom četrtega letnika pri odločanju za nadaljevanje izobraževanja smo izvedli individualno
študijsko svetovanje in test iskanja poklicne poti, Kam in kako. Študijske programe je predstavila Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, Ekonomska fakulteta Ljubljana, Fakulteta za logistiko, Fakulteta za
management Koper, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne vede, Filozofska fakulteta Ljubljana
in Filozofska fakulteta Maribor. Predavanj so se udeležili dijaki četrtega letnika, tretjega letnika in maturitetnega tečaja.
Svetovalna delavka se je udeležila strokovnih aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol in strokovnih seminarjev, dobro je sodelovala z učiteljskim zborom , z vodstvom šole in s starši.
Ernestina STREHOVEC, svetovalna delavka
E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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DIJAKI SE PREDSTAVIJO

1. A

Olga ISKRA, prof.
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Aškerc Hana
Bučar Alen
Draganović Dino
Grahut Nik
Gunzek Larisa
Hočevar Tim
Janžekovič Tadej
Kovač Jasmina

96

Kralj Eva
Kramer Blaž
Krušič Nika
Kurtaj Behar
Kurtaj Erza
Kvac Monika
Logar Jan
Pokelšek Uroš

Pučko Zala
Rakar Špela
Revinšek Patricija
Sevšek Nuša
Srpčič Klara
Stopinšek Lucija
Šaberl Miha
Šalamon Ana Mari
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1. B

Srečko ROBEK, prof.

Fideršek Žiga
Goltnik Urška
Jashari Arta
Jashari Astrit
Jovčevska Ivana
Kaučič Aleksandra

Kokalj Jan
Kovačič Patricija
Kraševec Lan
Krejić Željka
Lišanin Nastja
Malić Maja

Marcius Matic
Ogrizek Martina
Polšak Laura
Selič Sintija
Tržan Lea
Žnidarec Benjamin

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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1. E

Marjana GAJŠEK, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Bergles Karmen
Čop Nastasija Nastja
Dolšek Tadeja
Fric Jurij
Iseinoski Sara
Kajtna Nadja
Kamenik Špela
Kidrič Žan
Kosi Iza
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Mikola Anja
Popović Sandra
Požežnik Aneja
Purnat Anja
Rajh Barbara
Rajter Denis
Rakanović Veronika
Saramat Endrit
Skornšek Viktoria

Smrekar Karmen
Stišovič Katja
Suljić Ajla
Šporer Matija
Volasko Laura
Vrečko Rok
Vunderl Lan
Zidanšek Tjaša

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
http://www.s-ses.ce.edus.si/

1. F

Mateja VOLK, prof.

Cigler Lara
Dečman Maša
Fijavž Urša
Florjančič Anja
Gorjup Katja
Halilović Šejla
Jezernik Nejc
Knez Mojca
Lozić Belmina

Mastnak Anže
Novak Jure
Oklobdžija Sandra
Pajk Rika
Pinter Tomaž
Radulj Anuša
Ramšak Klara
Simonič Alicia
Skale Anja

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

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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2. A

Vlasta KRŠTINC BUDNA, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Ametaj Florijana
Atelšek Katja
Begović Mirela
Čož Alen
Doberšek Žan
Gaberšek Primož
Gabršek Nejc
Golež Matija
Goručan Aleksej
Grum Alja
Jelenc Žiga

100

Jesih Leon
Jug Urška
Jurišić Marina
Kanduti Luc
Kaučič Vid
Kozmus Natalija
Lavrič Matej
Meh Simona
Pangeršič Anja
Petavar Matevž
Potočnik Žan

Slapnik Tadej
Šket Metka
Šmid Sara
Topolovec Tim
Turnšek Sara
Urbanija Žan
Volf Karmen
Zajtl Valentina
Zupanc Aljaž
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2. B

Darinka PRISLAN, prof.

Duga Drita
Gračnar Kaja
Grebenc Ana
Javornik Iris
Jug Karmen
Klokočovnik Žiga
Košir Urh
Kotnik Tjaša
Kovačič Mišel

Magerl Gloria
Majger Matic
Matuš Maja
Medved Barbara
Nunčič Petra
Pilko Nika
Piskule Tilen
Repas Mitja
Rezec Tea

Sisinger Vid
Siter Sara
Strah Rožle
Šošterič Maruša
Štante Nina
Štrbac Marko
Vrček Sanja
Zakošek Maruša
Žaberl Maja

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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2. E

Marija RAVNAK CAFUTA, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Hojnik Mihael
Kumer Patricija
Marc Iva
Maslo Anže
Matek Matej
Pernovšek Nataša
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Podgoršek Kaja
Potočnik Tjaša
Sinkovič Alja
Skale Jošt
Smeh Iza
Stanič Nejc

Teržan Luka
Voglar Jernej
Zavšek Nataša
Zupanc Alja

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
http://www.s-ses.ce.edus.si/

2. F

Sonja SALOBIR LINDSAY, prof.

Ajdnik Laura
Čonč Janez
Fric Jernej
Gajšek Špela
Hren Tinkara
Hunsky Dolores
Jakop Enej
Jereb Kaja
Jereb Sara

Jurak Janja
Klinar Nuša
Kosi Sanja
Krajšek Jernej
Lojen Nina
Lončarič Nina
Melanšek Minja
Murenc Aleša
Pirnat Edi

Podkrižnik Anja
Pugelj Maša
Ramšak Janja
Tovornik Iza
Urh Tajda
Vezenšek Maša
Zajc Renata

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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3. A

Lidija ŠOBER NEMEC, prof

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Aškerc Martin
Bošnjaković Azemina
Čunaj Mergim
Drofenik Manja
Fijavž Žiga
Fistrovič Matej
Fižuleto Lucijan
Harinski Sara
Jesih Monika
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Jug Špela
Kastelic Patricija
Kodrin Tilen
Križnik Katja
Kumer Manja
Leskovšek Vesna
Marčič Tilen
Martinčič Lea
Omanović Jasna

Pogorevc Alja
Pupčević Urška
Špile Žiga
Vidaković Tilen
Videc Anita
Zule Filip
Žagar Rok
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3. B

Karmen KRANJEC, prof.

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

Kalajdžini Jasmin
Kastelic Aleša
Klanšek Špela
Koprivšek Patricija
Lesjak Ajda
Ljepoja Nataša
Mastnak Alen
Sarajlić Elvedina

Selimović Adelisa
Silo Mishel
Skok Janja
Stožir Pirc Nastja
Šmigoc Denis
Veler Jaša

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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3. E

Katja TERŠEK, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Blatnik Jaka
Čede Aljaž
Erjavec Primož
Feldin Patricija
Gračner Veronika
Grah Nino
Hren Timon
Hribernik Klemen
Kejžar Angelika
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Krmelj Klavdija
Leskovar Lea
Malis Mark
Mastnak Ana
Novak Sarina
Pavčnik Ines
Plahuta Jan
Pliberšek Alen
Podgorski Katrin

Podlesnik Alex
Polesnik Jan
Posedel Ines
Supin Izabela
Škorc Urška
Terglav Špela
Ulaga Žan
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3. F

Tjaša VEBER STAJNKO, prof.

Fink Tina
Jošt Matija
Kenda Klemen
Kerec Tamara
Klakočer Hana
Korošec Vid

Kosmatin Aleksandra-Saša
Kuhar Klemen
Mlinar Rok
Orehov Jure
Plahuta Sara
Praprotnik Nastja

Rojc Luka
Schmidt Ana
Škrijelj Hana
Vidmar Kaja

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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3. G

Greta JENČEK, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Artnik Jerneja
Čvan Tjaša
Gorjup Katarina
Jančič Aleksandra
Kotar Nives
Lavbič Amadej
Lesjak Urša
Marzidovšek Ana
Ojsteršek Nika
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Petrović Jelica
Planinšek Lovro
Plaskan Gabrijel Gal
Podbevšek Katarina
Poje Klara
Rakić Marko
Romih Zvonko
Sevšek Larisa
Slapnik Lucija

Sumrak Matej
Turk Maruša Maša
Veber Matic
Višnar Lučka
Vodeb Petra
Zajc Anže
Zmrzlak Sara
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4. A

Mateja KAPITLER, prof.

Alušeska Armena
Bajrić Medina
Belac Anamarija
Bezgovšek Mojca
Buser Andraž
Iskrač Bojan

Karlovčec Mojca
Klančar Tjaša
Koštomaj Žiga
Rataj Katarina
Špes Anja
Štingl Denis

Štucl Aleksander
Štus Sandi
Tomažič Žan
Tošić Anika

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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4. B

Alja DEČMAN STISOVIČ, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Andrič Tim
Ciglar Tadeja
Deisinger Martin
Gračner Rebeka
Grobelnik Monika
Jahiri Anesa
Kačič Jana
Kačičnik Tilen
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Keglič Maja
Mohar Iris
Okorn Nuša
Podlesnik Benjamin
Ramani Drenusha
Ramani Kaqusha
Ribežl Kaja
Sivka Nastja

Stopar Žiga
Strašek Iris
Vah Tomaž
Valant Nikolina
Valpatič Toni
Vran Anja
Weissenbach Lucija
Žgajner Ana
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4. E

Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, prof.

Ravljen Bornšek Nejc
Blumenšajn Anja
Bukovšek Rok
Fridau Paskal
Gaberšek Urška
Goršič Eva
Grobelnik Maja
Jedvaj Karmen
Knez Amadeja
Knez Lea

Koželj Matej
Križnik Petra
Kunc Juš
Mustafi Kaltrina
Omladič Eva
Pečnik Tadeja
Polovšak Uroš
Pondelak Teja
Rezman Barbara
Slemenšek Marko

Šaver Maja
Tisel Marko
Tržan Anja
Turnšek Klara
Vasle Lea
Vodišek Špela
Zamernik Tamara
Zupanc Rudi

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E

111

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
http://www.s-ses.ce.edus.si/

4. F

Lidija REBEUŠEK, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Bračič Matic
Brčina Jasmina
Cokan Anja
Drobne Domen
Jaklič Ula
Kovač Michele
Kozorog Lucija
Kužner Maja
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Marčič Tina
Marjanović Gregor
Markovič Borut
Marzidovšek Barbara
Matešič Mitja
Očko Simon
Ojsteršek Anja
Pišek Jure

Potočnik Sabina
Rotar - Kolar Nastja
Slemenšek Tomaž
Stokanić Darko
Torova Iris
Uranker Nika
Zeme Neža
Zorić Branko
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4. G

Katja VIDMAR LAZAR, prof.

Grudnik Domen
Horjak Matjaž
Hribernik Špela
Knez Anja
Kolar Tina
Nerad Aljaž
Ošlak Nives

Pavlič Daša
Perišič Aljoša
Petek Aljuška
Potočnik Špela
Romih Nejc
Sever Ajda
Škedelj Iva

Špitalar Andreja
Videc Katarina
Vodeb Aljaž
Zorič Goran
Zupan Ina

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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MT

Saši PEŠEC, prof.

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Belej Šon Valentina
Buzina Ines
Cokan Maša
Černe Petra
Demhasaj Petra
Dimec Nika
Drobne Marija
Friedl Gregor
Guček Ines
Hočevar Iva
Hrvatič Laura
Juren Denis
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Karlovšek Maša
Korošec Darja
Koštomaj Tomaž
Krajnc Blaž
Lapornik Urška
Lapornik Urška
Majhenič Ida
Majhenič Urška
Maze Saša
Mohorko Samantha
Naveršnik Živa
Ograjšek Tajda

Petrovec Matevž
Prislan Urša
Simunič Indira
Stoklas Nuša
Šetina Sergej
Škrjanec Nastja
Štante Ana
Štrumbelj Nadja
Ukman Denis
Videnšek Urška
Zavšek Doroteja
Zdolšek Patricija
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PT

Jana KITANOVSKI, prof.

Brunšek Matic
Čater Krajnc Blaž
Debelak Matej
Fižuleto Lovro
Flis Gašper
Gerčar Tjaša
Golob Miha
Grajžl Monika
Grobotek Nikolina
Kavcl Anja
Klinc Petra
Krajnc Klementina

Kraljič Gregor
Kumer Neva
Lamot Nejc
Lipnik Staša
Marovt Tjaša
Marš Tina
Mesarec Jaka
Romih Žan
Rozman Martin
Selič Tomaž
Senica Pintar Silina
Slatinšek Matevž

Šafran Žiga
Špitalar Sabina
Štefanec Sandra
Vede Burkelc Alja
Veler Monika
Venek Neja
Videnšek Nina
Vrhovnik Klavdija
Zagoričnik Anja
Zakonjšek Staška
Zupan Izidor

E K O N O M S K A
Š O L A
C E L J E
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DIJAŠKA SKUPNOST EŠ CELJE
Mentorica: Katja Vidmar Lazar
Predsednik: Alen Pliberšek, 3. E
Tajnica: Andreja Špitalar, 4. G
Člani: vsi dijaki Ekonomske šole Celje
Predstavnik dijakov v Svetu šole: Alex Podlesnik, 3. E
Predstavnik dijakov v odboru šolskega sklada: Žiga Špile, 3. A

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

Dijaška skupnost Ekonomske šole Celje sodeluje pri organizaciji obšolskega življenja in dela, obravnava
vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom in upravljanjem ter daje organom šole svoje predloge. Trudi se za varovanje dijakovih pravic in zastopa interese dijakinj in dijakov ter se zavzema za njihovo
uresničevanje. Vsi dijaki so povezani v dijaško skupnost, le-ta pa sodeluje z dijaško organizacijo Slovenije.
Delo dijaške skupnosti vodi in koordinira predsednik, ki ga izvolijo dijaki, pri tem pa mu pomaga mentor
dijaške skupnosti.
Aktivnosti in dejavnosti:
- predstavitev in potrditev načrta za šolsko leto 2012/2013
- izvolitev in potrditev članov predsedstva (predsednik,
član sveta šole, član v odboru šolskega sklada)
- posredovanje zavarovanje
- pridobitev dijaških izkaznic
- oblikovanje mnenj o aktualnih zadevah
- dežurstvo dijakov
- okrasitev avle z novoletno jelko
- skrb za nemoten pretok aktualnih informacij
- skrb za zdravje (osveščanje ob dnevu boja proti aidsu)
- sodelovanje z Mladinskim centrom Celje
- urejanje dijaške table
- fotografiranje razredov
- skrb za čisto okolje (čistilna akcija očistimo slovenijo)
- aktivno sodelovanje na dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu
- izdelava valentinove skrinjice in valentinovih sporočil
- sodelovanje na zaključni prireditvi in predaji ključa
Sestajali smo se enkrat mesečno ali po potrebi.
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Čistilna akcija

Katja VIDMAR LAZAR, mentorica
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31. MATURANTSKI PLES EŠ CELJE V RITMU ČETVORKE IN MAZURKE

C E L J E
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Š O L A

Iz govora maturantk:
…Spoštovani profesorji! Četudi mogoče ne
zgleda tako, smo vam za posredovano znanje, vašo potrpežljivost, človečnost in podporo, kar ste nam izkazovali vsa leta, neizmerno hvaležni. Tudi v prihodnje vam želimo vse
najlepše, čeprav take super generacije, kot je
letošnja, mogoče več ne boste imeli. Saj veste, vsega lepega je enkrat konec. /…/ V našem mozaiku srednješolskih spominov bodo

E K O N O M S K A

V petek, 1. februar 2013, je bil v dvorani
Golovec maturantski ples naše šole. Kot
vedno je bil nepozabno doživetje predvsem za maturantke in maturante, njihove bližnje ter tudi za nas profesorje,
saj ta svečani večer predstavlja enega
izmed osrednjih dogodkov v življenju
šole. Naši maturantje so ta večer zablesteli v večernih oblekah in pričeskah ter
nas očarali z ubranimi in lahkotnimi plesnimi koraki v različnih ritmih. Vzdušje je
bilo nadvse prijetno, veliko se je plesalo,
ponosno ploskalo in z velikim občudovanjem ter upanjem na lepo prihodnost
zrlo v mlade odrasle ljudi.
Plesnih korakov so se naši dijaki učili pri
mojstrih iz Plesnega vala, za glasbo in prijetno razpoloženje so poskrbeli člani ansambla Unikat, program
je spretno povezovala Alja Tihle Hren, vsebinsko bogat uvodni nagovor je imela nekdanja ravnateljica
Marija Sodin, v imenu staršev je spregovorila gospa Mojca Špes, Ula Jaklič je zapela maturantsko himno
Gaudeamus igitur, svečani zahvalni govor
pa sta imeli dijakinji Jasmina Brčina in Maja
Grobelnik.
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tudi za vedno ostale ekskurzije, tabori,
športni dnevi, tekmovanja, razne prireditve, ko smo se tako s profesorji kot z dijaki
med sabo tudi drugače spoznavali. Prostih
ur smo bili zmeraj veseli. Med nami, maturantje, so se spletla prava prijateljstva,
ki nas bodo zagotovo povezovala še potem, ko bomo zapustili šolske klopi. Ohranimo te dragocene vezi! /…/ Postali smo
dobri mladi ljudje, za kar gre zahvala zlasti
vam, dragi naši starši. Hvala vam za vse
spodbude, nasvete, prijazne dialoge, ki so
bili včasih še tako na mestu. Ni besed, s
katerimi bi lahko dovolj dobro izrazili hva-

E K O N O M S K A

Š O L A

C E L J E

ležnost za vso vašo skrb. Brez vas gotovo ne bi stali tukaj,
ponosni, da se bližamo zaključku srednje šole. /…/ Z nami
ste delili vse uspehe in neuspehe. Brez vas bi bila naša najtežavnejša leta zagotovo še težja. Skušali ste sprejeti vse naše
najstniške muhe, iskali ste najboljše rešitve za naše težave,
nam pomagali, moralno in finančno. Hvala za razumevanje
in ljubezen, ki nam jo namenjate že vse življenje. /…/ Počasi
stopamo na novo pot, pripravljeni smo na nove izzive. A današnji večer je naš: veselimo torej se, mlada nam je duša…
Zaplešimo in zapojmo. Preživimo najlepši večer v družbi najbližjih in vseh, ki ste tako ali drugače soustvarjali naša srednješolska leta.
Vsi smo preživeli čudovit večer, ki nam bo še dolgo ostal v
spominu. Maturantom, ki ravno zdaj opravljajo maturitetne
preizkuse iz različnih predmetov, pa želimo veliko uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev.
Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, organizatorica
118

Letopis EŠ Celje, gimnazija in srednja šola, Vodnikova 10, Celje
http://www.s-ses.ce.edus.si/

ZAKLJUČNA PRIREDITEV ČETRTOŠOLCEV IN PREDAJA KLJUČA

Podeljevanje nagrad

Š O L A
C E L J E
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E K O N O M S K A

Generacija odhajajočih

V torek, 21. maja 2013, smo s četrtimi letniki prišli do t. i. vmesnega
konca, in sicer smo imeli slavnostno
zaključno prireditev s podelitvijo
ključa. Dijaki zaključnih in nižjih letnikov so združili moči in pripravili
prijeten kulturni dogodek. Povezovalna člena sta predstavljali Jasmina
Brčina iz 4. F in Aleksandra Jančič iz
3. G. Predstavili sta nam ključne dogodke iz šolskega življenja generacije, ki nas zapušča, vmes pa so nas
z glasbenimi, pevskimi in plesnimi
vložki zabavali posamezni dijaki. Četrtošolce sta nagovorili tudi ravnateljica Bernarda Marčeta in podravnateljica Marija Sodin, ki sta skupaj z
razredničarkami zaključnih letnikov
podelili pohvale s knjižnimi nagradami dijakom za dosežke na različnih
področjih. Teh nagrad in pohval ni
bilo malo, zato smo res lahko ponosni. Prijetno so nas presenetili tudi
posamezni zaključni razredi s svojimi točkami, saj so pokazali ogromno
izvirnosti in domiselnosti. Vzdušje je
bilo zelo prijetno. Pestrost pa je bilo
mogoče zaznati tako v vsebini programa kot v pisanih barvastih majčkah.
Seveda pa je bilo potrebno predati
ključ mlajši generaciji, pri čemer so
morali predstavniki tretjih letnikov
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Finalisti v boju za ključ

napraviti zrelostni preizkus za napredovanje. Z malo truda jim je uspelo, da
so postali ponosni lastniki ključa. V zaprisegi pa so se zaobljubili, da se bodo
zgledovali po predhodnikih in vzorno
opravljali dolžnosti najstarejših na šoli.
Verjamemo jim, saj vsi vemo, da bodo
ves čas pod budnim nadzorom nas
profesorjev.
Na tej prireditvi so četrtošolci ponovno dokazali, da so pripravljeni na nove
izzive in da so obogateni s tradicionalnimi vrednotami, ki v sodobni družbi
prepogostokrat povsem izzvenijo. Pa
srečno na vaših izbranih poteh, ki vodijo do doseganja novih ciljev!
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Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, organizatorica
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Izobraževanje odraslih postaja vedno pomembnejši del programa vseživljenjskega učenja. Smo nepogrešljivi za tiste udeležence, ki iz katerega koli razloga niso v rednem roku uspeli končati šolanja, pa tudi za
tiste, ki želijo svoja znanja nadgraditi ali celo ubrati novo poklicno pot.
V letošnjem šolskem letu smo dijake vpisovali v dva programa: v ekonomsko gimnazijo in v ekonomskega
tehnika. Vpisali smo 46 dijakov. Zaradi premalo zanimanja v okviru izobraževanja odraslih letos nismo
izvajali programa poklicnega tečaja in maturitetnega tečaja.
Greta JENČEK, vodja izobraževanja odraslih

KNJIŽNICA

Marjeta ŠELIH, knjižničarka

E K O N O M S K A

Šolska knjižnica se s svojim gradivom in opremo vključuje v vzgojno-izobraževalni proces na naši šoli. Profesorje in dijake oskrbuje s strokovno literaturo, z literaturo za domače branje in prosti čas. Tudi šolskem
letu 2012/2013 je bilo tako. Fond šolske knjižnice se je povečal za 110 enot gradiva.
V šolski knjižnici deluje tudi učbeniški sklad, v katerem so učbeniki, ki si jih dijaki lahko izposodijo za eno
šolsko leto. V šolskem letu 2012/2013 si je učbenike v učbeniškem skladu izposodilo 275 dijakov. Kupili
smo 195 učbenikov, nekaj učbenikov smo morali izločiti iz zbirke. Celoten sklad ima 6026 učbenikov. V
mesecu maju skrbnik učbeniškega sklada pripravi v sodelovanju s profesorji komplete učbenikov za vse
programe in letnike. S tem se začne novo šolsko leto pri učbeniškem skladu.

Š O L A
C E L J E
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DRUŽENJE DVEH GENERACIJ V 3. A
NEFORMALNO DRUŽENJE NA PIKNIKU V ŠEŠČAH
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Misel ni le nekaj, kar kot iskrica zdrvi skozi možgane. Vsaka misel je tudi energija in zato kamorkoli bomo usmerili svoje misli, bo usmerjena tudi naša energija. Če bi mislili le nase, bi bila
energija usmerjena le v nas same in obstajalo
ne bi nikakršno medsebojno delovanje z drugimi. Če pa, nasprotno, usmerimo svojo energijo
in pozornost navzven, svetu, ljudem okoli nas,
bo naša energija stekla iz nas v svet. In ne le da
bomo služili svetu zunaj nas, tudi vse slabo in
negativno, kar se zadržuje v nas, bo izzvenelo,
saj le-temu ne bomo posvečali več toliko misli
in posledično energije. Tisto dobro, kar bomo
usmerili navzven, naš smeh in dobro voljo, našo pozornost, skrb in ljubezen, toplo besedo in stisk rok,
razumevanje, spoštovanje in sočutnost pa bo bogatilo ves svet.
S starši dijakov 3. A oddelka smo želeli začeti pri naših otrocih. Želeli smo jim podariti svoje misli, svoj
čas in pozornost, svojo ljubezen in skrb. Verjeli smo, in verjamemo še danes, da smo le povezani lahko
uspešni, da le ljubezen v velikih seštevkih razpira krila in da le s prijaznostjo in nasmehom odpiramo pot
v srca. Verjeli smo vanje in jim v začetku oktobra 2012 podarili jesenski kostanjev piknik v Šeščah. Strnili
smo moči in pripravili vse potrebno: nabrali smo kostanj, stisnili zlat jabolčni sok, spekli pecivo, napolnili avtomobile s športnimi rekviziti, si nadeli športna oblačila in se zbrali v Šeščah,
kjer so nam dobrohotno odprli svoja vrata.
Druženja nismo popestrili le z dobro hrano,
tudi športno smo se preizkušali in ne boste
verjeli, starši in razredničarka smo pokazali
več energije in igrivosti kot dijaki. Mislim,
da bi si zaslužili pokal! Med nami vsemi
so se tisto popoldne stkale čisto posebne
vezi, ki nam bodo vsem ostale v spominu
kot druženje, ki nas je povezalo v eno.
Lidija ŠOBER NEMEC, razredničarka 3. A
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IZPITNI ROKI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
Izpitni roki
Popravni izpiti
Poklicna matura – jesenski rok
Splošna matura – jesenski rok

1. 7.–4. 7. 2013
19. 8.–22. 8. 2013
24. 8.–3. 9. 2013
24. 8.–3. 9. 2013

Podelitev spričeval poklicne mature bo 8. 7. 2013 ob 10. uri v kinodvorani Metropol.
Podelitev spričeval splošne mature bo 15. 7. 2013 ob 10. uri v predavalnici šole na Vodnikovi ul. 10.

E K O N O M S K A
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OBVESTILA
Uradne ure na Vodnikovi 10
•
do 17. 7. 2013 vsak dan od 9. do 11. ure
•
od 18. 7. 2013 do 14. 8. 2013 vsako sredo od 9. do 11. ure
•
od 19. 8. 2013 do 31. 8. 2013 vsak dan od 9. do 11. ure
Pričetek pouka bo v ponedeljek, 2. 9. 2013.
PRVI LETNIK:
Ekonomski tehnik ob 8. uri v predavalnici šole na Kosovelovi ul. 4.
Ekonomska gimnazija ob 8. uri v matični učilnici šole na Vodnikovi ul. 10.
VIŠJI LETNIKI:
Ob 8. uri v matičnih učilnicah.
Želimo vam brezskrbne in vesele počitnice.
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
gimnazija in srednja šola
Vodnikova 10, 3000 Celje
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Tajništvo: 03/425 47 00, http://www.s-ses.ce.edus.si/
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