PLATNICA

0

PRAZNA STRAN

1

2

LETNO POROČILO EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Šolsko leto 2016/2017
Uredniški odbor:
Bernarda Marčeta
Vida Horvat
Irena Lasnik
Ivan Lojen
Irena Naraks
Branka Vidmar Primožič
Fotografije:
Arhiv šole
Tisk:
Graf iD, Žalec
Naklada:
350 izvodov
Celje, junij 2017

3

BESEDA RAVNATELJICE-DIREKTORICE
Vsi ljudje sveta smo del skupnosti; skupnosti, ki se želi razumeti in biti inovativna. Smo skupnost, v kateri
želimo drug drugemu pomagati, drug z drugim sodelovati, se drug z drugim veseliti uspehov in napredka.
Večinoma smo skupnost, v kateri prevladuje simbioza. A nemalokrat si člani skupnosti sami postavljamo
ovire, zidove in prepreke, ki onemogočajo produktivno sodelovanje in napredek. In takrat se pojavijo v naši
populaciji tiste lastnosti, ki bi vsekakor bolj sodile v živalski svet: kompeticija, priskledništvo, teritorialnost in
nasprotništvo. (Praviloma odnose iz živalskega sveta ne smemo prenašati v človeško družbo, saj smo vendar
razumska bitja, a neke vzporednice na žalost lahko občasno naredimo.)
Tako kot v vsaki skupnosti se tudi v šoli, poleg
obilice lepih stvari, pojavljajo tudi problemi in
ovire, ki se tičejo vseh deležnikov. Vse, kar se
dogaja na šoli, se tiče vseh nas, vas dijakov in
nas zaposlenih. O tem, da je vse, kar se
dogaja, stvar vseh nas, govori ruska basen o
miški.
Ruska basen o miški
Nekega dne miška vidi, kako kmet postavlja
mišelovko. To pove kokoši, ovci in kravi. In vsi
rečejo miški: »To je tvoj problem. To se nas ne
tiče.«
Kmalu zatem se v mišelovko ujame kača, ki
piči kmetovo ženo. Da bi jo rešili, ji skuhajo
kurjo juho, saj se vročina najbolje zdravi s
svežo kurjo juho. Potem so zaklali ovco, da bi
pogostili vse, ki so prišli obiskat bolno
kmetovo ženo. Na koncu so zaklali še kravo,
da so lahko pogostili vse pogrebce.
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Miška pa je vse to z veliko žalostjo gledala skozi svojo razpoko v zidu in si mislila: »Če bi si takrat pomagali,
bi se še danes vsi veselo sprehajali.«
Zato spoštovani dijaki in sodelavci, ko naslednjič slišite, da ima nekdo probleme, težave in mislite, da se to
vas ne tiče, se spomnite: kadar ima kdorkoli težave, mu je potrebno prisluhniti in mu skušati pomagati. Vsak
človek je pomemben, sebi in skupnosti.
Dragi dijaki, želim vam veliko sreče in uspehov. Bodite in ostanite Človek z veliko začetnico.
Spoštovani kolegi, hvala za veliko pozitivne energije, delovnega elana in veliko odlično opravljenega dela.

Bernarda Marčeta
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SVET ZAVODA
Svet zavoda je imel svojo konstitutivno sejo v novem sestavu 16. 2. 2017, ko je izvolil predsednika in
podpredsednico sveta zavoda ter sprejel spremembe Poslovnika sveta zavoda.
Svet zavoda sestavlja 17 članov, in sicer:
 predstavnika ustanoviteljice: Špela Horvat, mag. Stanislav Lesjak;
 predstavnica MOC: Irena Vanovšek Šmerc;
 predstavniki delavcev: Saši Pešec, Nada Jeraša, Lidija Rebeušek, Mojca Sendelbah, Ivan Lojen;
 predstavniki staršev dijakov: Barbara Krajšek, Sanela Fojnica, Darja Srebot;
 predstavnika dijakov: Rok Kokot, Ines Hirkić;
 predstavniki študentov: Luka Hrastnik, Biserka Otorepec, Katarina Platovšek in
 predstavnik strateškega sveta: dr. Anton Vorina.
Druga seja sveta zavoda je bila 28. 2. 2017, ko se je svet zavoda seznanil z letnim poročilom Ekonomske šole
Celje za leto 2016 in s predstavitvijo ter potrditvijo finančnega načrta Ekonomske šole Celje za leto 2017.
Člani sveta zavoda finančnega načrta zaradi izkazane izgube niso sprejeli, čeprav je bil sprejet sklep, da se
izguba zavoda pokriva iz presežkov prihodkov prejšnjega leta.
Svet zavoda je imel tudi dve korespondenčni seji, in sicer 31. 3. 2017, na kateri so člani sveta ugotavljali
delovno uspešnost ravnateljice-direktorice in ravnatelja Višje šole ter sprejeli sklep, da ravnateljicadirektorica in ravnatelj Višje šole nista upravičena do dela plače za delovno uspešnost.
Druga korespondenčna seja sveta zavoda je bila 12. 5. 2017, na kateri so člani sprejeli popravljen finančni
načrt Ekonomske šole Celje za leto 2017 na osnovi dodatnih sredstev, odobrenih s strani MIZŠ.

Saši Pešec,
predsednik Sveta zavoda EŠC
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DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2016/2017 je Dijaški skupnosti Ekonomske šole Celje ponovno predsedoval David Blagojević
iz 4. e, njegova namestnica je bila Neja Rom Zupanc, 4. a, zapisnikarica pa Karmen Rajgl, 3. f.
V komisiji za prehrano sta bili dijakinji: Nina Cvikl in Tanja Hrovat, obe iz 4. a, v upravnem odboru šolskega
sklada pa sta bila člana Tilen Lešer, 1. c, in Janja Brezovnik, 3. a.
Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in bili
aktivni na naslednjih področjih:
 spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in poiskali skupne rešitve
ob problemih, ki so se pojavili;
 redno smo se sestajali na sestankih dijaške skupnosti, na nekaterih je bila prisotna tudi gospa
ravnateljica;
 uspešno smo izvedli volitve dveh predstavnikov dijakov v Svet zavoda EŠC; izvoljena sta bila Rok
Kokot, 3. f, in Ines Hirkić, 2. a PTI ;
 urejali smo dijaške izkaznice in dijake seznanili z njihovo uporabo;
 dijake smo obveščali o različnih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in delavnicah,
namenjenih njihovi informiranosti in izobraževanju;
 velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom;
 pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila
hišnega reda Ekonomske šole Celje;
 udeleževali smo se različnih športnih tekmovanj;
 sodelovali smo z Mladinskim centrom Celje (MCC).
Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in pripomore k prijetnejšemu in
uspešnejšemu življenju na šoli tako dijakov kot tudi profesorjev. Želim si, da bi bili dijaki še bolj aktivni in
samoiniciativni.
Nada Jeraša
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI

REDNO ZAPOSLENI
IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov

Naziv

Monika ANDRENŠEK MUDRI
univ. dipl. psihologinja

Poučuje

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena šola Celje

Polona ARBAJTER OČKO
univ. dipl. ekonomistka

svetovalka

ekonomske predmete

od 16. 1. 2017 do 31. 8. 2017
nadomeščanje delavke na
bolniškem dopustu

Olga ARNUŠ
univ. dipl. psihologinja

svetovalka

svetovalna delavka

Gimnazija Celje – Center, Višja
strokovna šola
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IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Simona BARABAŠ
prof. angleščine in nemščine
mag. Metka BOMBEK
mag. znanosti s področja ekonomije in
poslovnih ved
Jasmina BORNŠEK
prof. zgodovine in geografije
Janko CAFUTA
univ. dipl. ekonomist
mag. Savina ČETINA ŽURAJ
mag. znanosti
Alja DEČMAN STIŠOVIČ
prof. športne vzgoje
Blažka DOLINŠEK
naravoslovno-matematični tehnik
Terezija DREŠČEK
prof. geografije in sociologije
Manja FERME RAJTMAJER
univ. dipl. ekonomistka
Katja FRAS BUDNA
univ. dipl. ekonomistka
Marjana GAJŠEK
prof. zgodovine in geografije
Dora GLAVNIK
univ. dipl. ekonomistka
Alenka GOLEŽ
prof. slov. jezika s knjiž. in
srbohrvatskega in makedonskega
jezika
Alenka GOTLIN POLAK
prof. slovenščine in zgodovine
Aleš HOFMAN
prof. likovne vzgoje
Vida HORVAT
univ. dipl. ekonomistka

Naziv

Poučuje

Razredništvo

svetovalka

tuje jezike: ang, nem

mentorica

ekonomske predmete

4. a

družboslovne predmete

1. a

svetnica

Druge obveznosti in
dopolnjevanje
prenehanje delovnega razmerja
25. 9. 2016

Šolski center Slovenske KonjiceZreče

svetovalec

računalniške in
ekonomske predmete

bolniška odsotnost

svetovalka

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena šola Celje

mentorica

športna vzgoja

OŠ Primoža Trubarja Laško

laborantka

Šolski center Celje

svetnica

družboslovne predmete

1. a PTI

svetovalka

ekonomske predmete

2. a PTI strokovna sodelavka CUPS-a

svetovalka

ekonomske predmete

4. b

družboslovne predmete

1. e

svetnica

tajnica šolske maturitetne
komisije za splošno maturo

svetovalka

ekonomske predmete

izobraževanje odraslih

svetovalka

slovenščino

Šolski center Rogaška Slatina

svetovalka

slovenščino

mentor
svetovalka

3. f

umetnost
ekonomske in
računalniške predmete

Srednja trgovska šola Maribor
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IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Olga ISKRA
diplomirana ekonomistka
Tatjana IVŠEK
prof. nemškega in angleškega jezika
Nada JERAŠA
prof. telesne vzgoje
Maja JERIČ
prof. umetnostne zgodovine in
zgodovine
Mateja KAPITLER
univ. dipl. ekonomistka
Blaž KNEP
prof. matematike
Mojca KNEZ ŠKET
univ. dipl. ing. računalništva
Marija KOLENC
univ. dipl. ekonomistka
Dagmar KONEC
prof. sociologije in zgodovine
Polona KRAMER
prof. nemščine in angleščine
Karmen KRANJEC
univ. dipl. ekonomistka
Vlasta KRŠTINC-BUDNA
prof. nemškega in angleškega jezika
Marko KUBALE
prof. matematike in fizike
Barbara KVAS OCVIRK
dipl. ekonomistka in spec.
menedžmenta v izobraževanju
Irena LASNIK
prof. slovenščine,
univ. dipl. etnologinja
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Naziv

Poučuje

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

svetovalka

ekonomske predmete

svetovalka

tuje jezike: nem, ang

Šolski center Celje

športna vzgoja

mentorica Dijaške skupnosti EŠC

družboslovne predmete

koordinatorica – nadarjeni dijaki,
tajnica šolske komisije za
zaključne izpite,
III. osnovna šola Celje

svetnica

ekonomske predmete

vodja CUPS-a

mentor

matematiko

Šolski center Celje

svetnica

mentorica

2. a

svetovalka

računalniške predmete

PT

svetovalka

ekonomske in
računalniške predmete

svetovalka

družboslovne predmete

svetovalka

tuje jezike: ang, nem

svetnica

ekonomske predmete

mentorica

tuje jezike: ang, nem

bolniška odsotnost

svetovalec

matematiko in fiziko

Šolski center Rogaška Slatina

svetovalka

ekonomske predmete

Šolski center Celje

svetovalka

slovenščino

tajnica šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo
3. b

Srednja zdravstvena šola Celje
Šolski center Šentjur

3. c

IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Majda LESJAK
prof. slovenščine in pedagogike,
magistrica bibl.
Ivan LOJEN
ekonomist
Damjana LOVRENČIČ
univ. dipl. ekonomistka
Mateja MAČEK
univ. dipl. ekonomistka
Bernarda MARČETA
univ. dipl. biologinja
mag. Helena MEŠNJAK
magistrica znanosti
Helena MUHA
prof. slovenščine in pedagogike
Irena NARAKS
univ. dipl. ekonomistka
Matejka OBREZ VERBIČ
prof. angleščine in književnosti
Alenka PAVLIN
prof. angleščine,
univ. dipl. etnologinja
Saši PEŠEC
prof. angleškega in francoskega jezika
Lidija PLEVČAK
komercialistka
Melita PODGORŠEK
prof. matematike in fizike
Leon PODVRATNIK
prof. telesne vzgoje
Lilijana POVALEJ
univ. dipl. ekonomistka
Darinka PRISLAN
univ. dipl. ing. kem. teh.

Naziv

svetovalka

Poučuje

Razredništvo

Srednja zdravstvena šola Celje,
Višja strokovna šola

knjižničarka

mentor

računalniške predmete

svetnica

ekonomske predmete

mentorica

ekonomske predmete

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

Nadomeščanje od 16. 1. 2017 do
30. 6. 2017
prenehanje delovnega razmerja
30. 11. 2016
prenehanje delovnega razmerja
30. 11. 2016

svetovalka

ravnateljica-direktorica

svetnica

družboslovne predmete

svetnica

slovenščino

svetnica

ekonomske predmete

1. b

Srednja trgovska šola Maribor

strokovna sodelavka CUPS-a,
Višja strokovna šola

svetovalka

delo na projektih

svetovalka

tuje jezike: ang

3. e

svetovalec

tuje jezike: ang

predsednik Sveta zavoda EŠC od
16. 2. 2017

mentorica

organizatorica PUD

izobraževanje odraslih

mentorica

matematiko in fiziko

Srednja zdravstvena šola Celje

svetovalec

športno vzgojo

mentorica

ekonomske predmete in
matematiko

svetovalka

naravoslovne predmete

3. č
Srednja zdravstvena šola Celje
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IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Marija RAVNAK CAFUTA
prof. matematike
Lidija REBEUŠEK
prof. slovenskega jezika in knjiž. in
angleškega jezika
Srečko ROBEK
univ. dipl. ing. elektrotehnike
Sonja SALOBIR LINDSAY
prof. angleškega jezika in knjiž. in
nemškega jezika in knjiž.
Oskar SELČAN
univ. dipl. ekonomist
Simona SEVER PUNČOH
prof. nemščine
Nataša SLAPNIK
prof. nemščine in angleščine
Marija SODIN
prof. angleščine in predmetna
učiteljica nemščine
Danilo STARČEK
kmet. inž. sadj.-vinograd. smeri, ing.
kem. tehnologije, prof. kem. in
biologije
Suzana SUHOLEŽNIK
univ. dipl. ekonomistka
mag. Marjeta ŠELIH
mag. znanosti s področja
bibliotekarstva
Milan ŠUŠTERŠIČ
univ. dipl. ekonomist
Andreja TANŠEK
univ. dipl. ekonomistka
Katja TERŠEK
univ. dipl. ekonomistka
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Naziv
svetovalka

svetnica

svetovalec

Poučuje

Razredništvo

matematiko

MT

tuje jezike: ang

2. e

računalniške predmete

2. c

svetnica

mentor

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

I. gimnazija v Celju

delo na projektih
ekonomske predmete in
matematiko

2. č

organizator šolske prehrane

svetovalka

tuje jezike: nem

pomočnica ravnateljice

svetovalka

tuje jezike: ang, nem

III. osnovna šola Celje

svetnica

tuje jezike: nem

mentor

naravoslovne predmete

svetovalka

ekonomske predmete

mentorica

knjižničarka

bolniška odsotnost

ekonomske predmete
svetovalka

ekonomske predmete

svetovalka

ekonomske predmete,
svetovalna delavka

Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje
3. a

koordinatorka – DSP

IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Petra TOMŠIČ
mag. ek. in posl. ved; univ. dipl. prav.
Tatjana TRUPEJ
univ. dipl. inž. živilske teh.
Janez TURNŠEK
univ. dipl. ekonomist

Naziv

Poučuje

svetovalka

ekonomske in
pravne predmete

svetovalka

naravoslovne predmete

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje
Višja strokovna šola

1. č

ekonomske predmete

Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje

naravoslovne predmete

Srednja zdravstvena šola Celje

svetnica

slovenščino

Srednja zdravstvena šola Celje

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
prof. slovenščine in sociologije

svetovalka

slovenščino

4. e

Marija VODUŠEK
prof. zgodovine in geografije

svetovalka

družboslovne predmete

1. c

Mateja VOLK
prof. športne vzgoje

svetovalka

športno vzgojo

Polona TURNŠEK
prof. biologije
Tjaša VEBER STAJNKO
prof. slovenskega jezika,
univ. dipl. bibliotekarka

svetnik
svetovalka

Jasmina ZEME
diplomirana ekonomistka
Simona ŽLOF
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

nadomeščanje začasno odsotne
javne uslužbenke od 7. 11. 2016
do 6. 3. 2017

ekonomske predmete

mentorica

naravoslovne predmete

Šolski center Šentjur,
organizatorica IND in OIV

1. d
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI

Ime in priimek
Stanislava HLEDE

pisarniška referentka CUPS-a

Tatjana HOČEVAR

računovodkinja

Ksenja KAMENŠEK

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Marija KNAFELC

čistilka

Igor KRIŽNIK

hišnik

Vinko LESJAK

hišnik

Ivan LOJEN
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Naziv delovnega mesta

nadomeščanje delavke na
porodniškem dopustu
do 6. 1. 2017

prenehanje delovnega razmerja
30. 4. 2017

vzdrževalec računalniške tehnologije

Simona MIRNIK

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Stana OSTOJIĆ

čistilka

Petra ŠKOFLIĆ

računovodkinja

Katja ŠLOGAR

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Bojana VAJDE

čistilka

Andreja VREČER

poslovna sekretarka

Vahide ZHUJANI

čistilka

prenehanje delovnega razmerja
24. 3. 2017

porodniški dopust do 6. 1. 2017

VODSTVO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE:
Stanislava HLEDE, Tatjana HOČEVAR, Marija KNAFELC, Igor KRIŽNIK, Vinko LESJAK,
Ivan LOJEN, Bernarda MARČETA, Simona MIRNIK, Stana OSTOJIĆ, Lidija PLEVČAK,
Simona SEVER PUNČOH, Petra ŠKOFLIĆ, Katja ŠLOGAR, Bojana VAJDE, Andreja
VREČER in Vahide ZHUJANI
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH
SLOVENŠČINA
Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Alenka GOLEŽ, Irena LASNIK, Majda LESJAK, Helena MUHA, mag. Marjeta ŠELIH, Tjaša VEBER STAJNKO,
Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
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MATEMATIKA

Vodja: Marija RAVNAK CAFUTA
Člani: Blaž KNEP, Marko KUBALE, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ

15

TUJI JEZIKI

Vodja: Lidija REBEUŠEK
Člani: Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Vlasta KRŠTINC-BUDNA, Mateja OBREZ VERBIČ, Alenka PAVLIN, Saši
PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša SLAPNIK, Marija SODIN

16

DRUŽBOSLOVJE

Vodja: Jasmina BORNŠEK
Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, mag. Savina ČETINA ŽURAJ, Terezija DREŠČEK, Marjana
GAJŠEK, Aleš HOFMAN, Maja JERIČ, Dagmar KONEC, mag. Helena MEŠNJAK, Petra TOMŠIČ, Marija VODUŠEK

17

NARAVOSLOVJE

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

18

EKONOMIJA

Vodja: Katja FRAS BUDNA
Člani: Polona ARBAJTER OČKO, mag. Metka BOMBEK, Manja FERME RAJTMAJER, Dora GLAVNIK, Olga ISKRA,
Mateja KAPITLER, Karmen KRANJEC, Barbara KVAS OCVIRK, Irena NARAKS, Oskar SELČAN, Suzana
SUHOLEŽNIK, Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Janez TURNŠEK
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INFORMATIKA

Vodja: Mojca KNEZ ŠKET
Člani: Janko CAFUTA, Vida HORVAT, Marija KOLENC, Ivan LOJEN, Srečko ROBEK

20

ŠPORTNA VZGOJA

Vodja: Mateja VOLK
Člani: Alja DEČMAN STIŠOVIČ, Nada JERAŠA, Leon PODVRATNIK

21

22

PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2016/2017 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE

Avgust
16. 8. 2016
16.–22. 8.
19. 8.
23. 8.
31. 8.
September
1. 9.
5. 9.–31. 12.
8. 9.
9. 9.
13. 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.

20. 9.
22. 9.
23. 9.
24. 9.
26. 9.
27. 9.

Konferenca pred avgustovskim izpitnim rokom
Avgustovski izpitni rok
Konferenca po popravnih izpitih in razdelitev spričeval za zaključne letnike
Konferenca po popravnih izpitih in razdelitev spričeval za nezaključne
letnike
Uvodna konferenca
Začetek novega šolskega leta
PUD za 3. č in 3. e
Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval
Športni dan
Ogled Mednarodnega obrtnega sejma
Roditeljski sestanek za 1. in 2. letnik
IND: zobozdravstveni pregled za 3. a
Roditeljski sestanek za 3. in 4. letnik ter PTI
Rezultati jesenskega roka splošne mature in podelitev spričeval
Obisk učencev iz OŠ Hruševec Šentjur
Teden mobilnosti – predavanje: Še vedno vozim, vendar ne hodim
za 3. a in 3. b
Konferenca učiteljskega zbora
Ogled sejma: Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja v
Gornji Radgoni za 3. c in 2. c – TV
Področno ekipno srednješolsko tekmovanje v atletiki
Sestanek Dijaške skupnosti EŠC
Kulturni program na I. OŠ v okviru krajevnega praznika – Ukradeni otroci
Začetek izpitov za pogojno vpisane dijake
Sestanek Sveta staršev EŠC
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28. 9.
29. 9.
30. 9.
Oktober
2. 10.
4. 10.
5. 10.
7. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
17. 10.
18. 10.
19. 10.
20. 10.

24. 10.
25. 10.

26. 10.
28. 10.
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Športni dan – atletski četveroboj
Seja Sveta zavoda EŠC
Podelitev nemških jezikovnih diplom
Projekt Erasmus+ KA2 (Get on your bikes, Europe's back in business),
odhod dijakov na Poljsko
Področno tekmovanje v rokometu za dijakinje
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hudinja Celje
IND: zobozdravstveni pregled za 3. b
Prireditev 3-KONS
Uvodni sestanek ruskega krožka
Uvodni sestanek bralnega krožka
Seminar za učitelje – mentorje učnih podjetij
Sestanek Dijaške skupnosti EŠC
Interni del splošne mature iz zgodovine in geografije – strokovna ekskurzija:
Celje, Ljubljana, Škocjanske jame, Koper
Predavanje za učitelje: Nasilje med mladimi
Konferenca učiteljskega zbora
IND: zobozdravstveni pregled 3. c
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. č
Predavanje za učitelje: Varnost pri delu
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. d
Strokovna ekskurzija 2. a PTI v Rogaško Slatino
Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
IND in OIV
IND: zobozdravstveni pregled za 3. c
Obisk učencev iz OŠ Šempeter – delavnica: Finančno opismenjevanje
IND in OIV
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. e
Predstavitev volilnega imenika za volitve v Svet zavoda EŠC

30. 10.–19. 11.
31.10.–4. 10.
November
8. 11.
9. 11.
10. 11.

Erasmus+: praksa v tujini – Tenerife, Španija
Jesenske počitnice

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Žalec
IND: zobozdravstveni pregled za 3. b
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vojnik
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Štore
11. 11.
Obisk učencev iz OŠ Franja Malgaja Šentjur
14. 11.–25. 11. PUD za 1. a PTI
15. 11.
Sestanek dijaške skupnosti
Predavanje za učitelje: Nasilje med mladimi – vloga pedagoških delavcev
Konferenca učiteljskega zbora
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hruševec Šentjur
16. 11.
IND: zobozdravstveni pregled za 1. b in 1. e
Strokovna ekskurzija za 2. C – ET v Ljubljano
Predavanje: Dialogi za družbene spremembe
Korespondenčna seja Sveta zavoda EŠC
18. 11.
Dan slovenske hrane: slovenski zajtrk
25. 11.
Začetek šahovskega krožka
28. 11.
Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje
29. 11.
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vransko
IND za 1. c: Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice
30. 11.
IND za 1. a: Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice
Strokovna ekskurzija v Bruselj za dijake
December
1. 12.
IND za 1. b in 1. e: Rastem s knjigo – ogled Osrednje knjižnice
Vseslovenska srednješolska fotografska razstava – SVIT
Dan boja proti AIDS-u
5. 12.
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Ljubečna
6. 12.
Predstavitev Ekonomske šole Celje na IV. OŠ Celje
7. 12.
IND: zobozdravstveni pregled za 1. č
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8. 12.
9. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.
19. 12.

20. 12.
21. 12.

22. 12.
23. 12.
25. 12.–2. 1.
Januar
3. 1.
4. 1.
5. 1.
6. 1.
11. 1.
12. 1.
13. 1.
16. 1.
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Srečanje z upokojenci
Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Ekokviz – šolsko tekmovanje
Državno prvenstvo v judu
Predstavitev Ekonomske šole Celje na II. OŠ Celje
Predčasne volitve v Svet zavoda EŠC
Volitve v Svet zavoda EŠC
Predstavitev Ekonomske šole Celje na III. OŠ Celje
Korespondenčna seja Sveta zavoda EŠC
Predavanje za učitelje: Tanka črta odgovornosti
Konferenca učiteljskega zbora
Opravljanje 4. IE za PM – priprava dogodka: Božič in novo leto na
Slovenskem in po svetu
IND: zobozdravstveni pregled za 1. d
Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake
Finale v medrazrednem tekmovanju v odbojki
IND: ogled filmske predstave
Božično-novoletne počitnice
IND: ogled gledališke predstave Žalujoča družina
za dijake 1. In 2. letnika ET
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. a
Šolsko tekmovanje iz nemščine
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. b
Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijake
Predstavitev Ekonomske šole Celje v časopisu Novi tednik
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Braslovče
Predtekmovanje področnega prvenstva v
nogometu za dijakinje

17. 1.

18. 1.
19. 1.
21. 1.
24. 1.
25. 1.
26. 1.
27. 1.
30. 1.–17. 3.
Februar
1. 2.
1. 2.–15. 2.
5. 2.–25. 2.
6. 2.–17. 2.
9. 2.–13. 2.
10. 2.
11. 2.
12. 2.–25. 2.
14. 2.
16. 2.
19. 2.–11. 3.
20. 2.–24. 2.
27. 2.–10. 3.

Ocenjevalna konferenca
2. roditeljski sestanek
Sestanek Sveta staršev EŠC
Prve vaje pevskega zbora
Finale področnega prvenstva v nogometu za dijake
Finale področnega prvenstva v nogometu za dijakinje
Šolsko tekmovanje iz zgodovine
Zaključni ples za zaključne letnike
Karierni sejem – predstavitev fakultet
Seja Sveta zavoda EŠC
Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Volitve dijakov v Svet zavoda EŠC
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frana Roša Celje
PUD za 2. č
Ekokviz – državno tekmovanje
Zimski rok poklicne mature
Erasmus+: praksa v tujini – Tenerife, Španija
PUD za 2. a in 2. c – ET
IND za 2. c – TV
Zimski rok zaključnega izpita
Informativni dan
Šolsko tekmovanje učnih podjetij
Informativni dan
Erasmus+: praksa v tujini – Dublin, Irska
Konferenca učiteljskega zbora
Seja Sveta zavoda EŠC
Erasmus+: praksa v tujini – Valencia, Španija
Zimske počitnice
PUD za 3. a in 3. b
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28. 2.

Marec
1. 3.
2. 3.
7. 3.– 10. 3.
8. 3.
9. 3.
10. 3.–12. 3.
13. 3.
14. 3.
16. 3.
20. 3.
21. 3.

22. 3.
23. 3.

24. 3.
25. 3.
27. 3.– 1. 4.
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Tekmovanje v namiznem tenisu za dijakinje
Pustovanje
Seja Svet zavoda EŠC
IND: sistematski zdravstveni pregled 3. č
Šolsko tekmovanje iz angleščine – Poliglot in Poliglot 3
Tekmovanje v namiznem tenisu za dijake
Šolsko tekmovanje iz ekonomije
Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov programov ET in EG
Organizacija in ogled Mednarodnega sejma učnih podjetij
Šolsko tekmovanje v znanju poslovne matematike
Nemška jezikovna diploma – pisni izpit
Predstavitev šole na sejmu ALTERMED
OIV za 3. c: Ogled Cinkarne Celje
OIV za 2. c – TV: Ogled Cinkarne Celje
Tečaj prve pomoči za dijake
Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Kozje
Finale državnega prvenstva v streljanju – pištola
Predavanje za učitelje in starše: Alkoholizem med mladimi
Konferenca učiteljskega zbora
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Bistrica ob Sotli
Šolsko tekmovanje iz računovodstva
Zimski športni dan
Državno tekmovanje iz znanja ekonomije
Izobraževanje za učitelje: Spletno oglaševanje
Nemška jezikovna diploma – ustni izpit
Čistilna akcija
Državno tekmovanje Poliglot iz angleščine
Projekt Erasmus+ KA2 (Get on your bikes, Europe's back in business); obisk
dijakov iz drugih držav

28. 3.
29. 3.
30. 3.
31. 3.

April
1. 4.

2. 4.–29. 4.
3. 4.–14. 4.
3. 4.–28. 4.
4. 4.
5. 4.
6. 4.
7. 4.
10. 4.
11. 4.
12. 4.

13. 4.
14. 4.
18. 4.

IND: ogled gledališke predstave Žalujoča družina v SLG Celje za dijake 3. in
4. letnika ter 1. in 2. letnika PTI
OIV za 2. a in 2. c – ET: ekskurzija v Ljubljano
IND: Gledališka predstava Romeo in Julija v SLG Celje za dijake 1. in 2.
letnika ter 3. č in 3. e
IND: Gledališka predstava Romeo in Julija v SLG Celje za dijake 3. in 4.
letnika ter 1. in 2. letnika PTI
Korespondenčna seja Sveta zavoda EŠC
Državno tekmovanje Poliglot 3 – tekmovanje iz angleškega jezika za triletne
programe
Državno tekmovanje iz zgodovine
Erasmus+: praksa v tujini – Leipzig, Nemčija
PUD za PT
PUD za 3. c
Predstavitev raziskovalnih nalog v okviru projekta Mladi za Celje
Sestanek dijakov, ki sodelujejo v projektu Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta
Državno tekmovanje v tehniki prodaje za program trgovec – 3. č
Razredno tekmovanje iz finančnega opismenjevanja mladih (2. c – ET)
Svetovni dan zdravja
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje
Podelitev nagrad za najboljši srednješolski haiku
Opravljanje 4. IE za PM – priprava dogodka: Ekskurzija v Ljubljano
Državno tekmovanje iz računovodstva
Področno prvenstvo v krosu
IND in OIV
IND in OIV
Opravljanje 4. IE za PM – priprava dogodka: Ekskurzija v Velenje
Konferenca učiteljskega zbora
Oddaja nalog za SM
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19. 4.
20. 4.
20. 4.–23. 4.
21. 4.
22. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.

27. 4.–2. 5.
Maj
3. 5.
4. 5.
5. 5.
8. 5.
9. 5.
12. 5.–30. 6.
12. 5.
15. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.

22. 5.
30

Glasbeno-družabna prireditev v Glasbeni šoli Celje v sklopu projekta
Evropska vas
Predavanje za učitelje: Festival dobrih praks v Rogaški Slatini
Ekskurzija v London
Dan šole
Državno tekmovanje iz matematike za EG in ET
Fotografiranje razredov
Fotografiranje razredov
Obisk veleposlanika iz Nemčije v okviru projekta Šola ambasadorka
Evropskega parlamenta
Predstavitev projekta Služba, kaj je to?
Prvomajske počitnice
Dodatni športni dan
SM – slovenščina (esej)
Projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta: Korenine in krila EU
Oddaja nalog za 4. IE pri PM
Oddaja nalog za ZI
Področno posamično srednješolsko prvenstvo v atletiki
Evropska vas: Nemčija
Teden vseživljenjskega učenja
Korespondenčna seja Sveta zavoda EŠC
Formativno spremljanje pouka na Gimnaziji Celje – Center
Videokonferenca
Državno tekmovanje iz finančnega opismenjevanja mladih
Ogled muzikala Veronika Deseniška
Opravljanje 4. IE za PM – priprava dogodka: Predaja ključa
Fotografiranje kolektiva
Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike
Razdelitev spričeval zaključnim letnikom
Področno prvenstvo v odbojki na mivki za dijake

22. 5.–26. 5.
24. 5.
27. 5.
29. 5.
29. 5.–2. 6.
30. 5.
Junij
1. 6.
1. 6.–2. 6.
3. 6.
5. 6.
6. 6.
8. 6.
6. 6.–9. 6.
7. 6.
14. 6.–22. 6.
15. 6.
15. 6.–17. 6.
22. 6.
23. 6.
29. 6.–4. 7.
Julij
4. 7.
5. 7.
10. 7.
Avgust
16. 8.

Priprave na ZI, PM in SM
Predmetni izpiti za izboljšanje ocene
SM in PM – angleščina
SM in PM – slovenščina
Srečanje s športnico Tino Trstenjak
Erasmus+ KA2 – projektni sestanek v Nemčiji
SM – sociologija, psihologija
SM – ekonomija
Popravni izpiti za 3. č in 3. e
SM in PM – matematika
SM in PM – nemščina
ZI – slovenščina
SM – geografija
SM – zgodovina
IND: strokovna ekskurzija za 1. a in 1. b na Primorsko
ZI – ustni in praktični izpiti
PM – 2. predmet (gospodarstvo)
Ustni izpiti SM, PM in 4. predmet
Seznanitev dijakov z uspehom na ZI in podelitev spričeval ZI
Zaključek projekta Erasmus+ KA2 – projektni sestanek učiteljev v Romuniji
Ocenjevalna konferenca za nezaključne razrede
Proslava ob dnevu državnosti
Zadnji dan pouka in razdelitev spričeval
Spomladanski izpitni rok
Ocenjevalna konferenca po spomladanskem izpitnem roku
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval
Podelitev maturitetnih spričeval splošne mature
Začetek jesenskega izpitnega roka
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21. 8.
22. 8.–24. 8.
24. 8.
24. 8.–4. 9.
25. 8.
26. 8.–30. 8.
31. 8.
September
8. 9.
15. 9.
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ZI – slovenščina
ZI – ustni in praktični izpiti
SM in PM – slovenščina
SM in PM – ustni izpiti in 4. predmet
SM in PM – matematika
Splošna matura – tuji jeziki in izbirni predmeti
Poklicna matura – 2. predmet (pisni izpit)
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi in podelitev spričeval
Podelitev maturitetnih spričeval SM
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DELO NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA
V šolskem letu 2016/2017 je pouk potekal v dopoldanski izmeni na lokaciji Kosovelova ulica 4, v manjši meri
kot preteklo leto je pouk športne vzgoje tudi letos potekal na lokaciji Vodnikova ulica 10.
V 1. ocenjevalnem obdobju so pouk obiskovali dijaki 21 oddelkov, v 2. ocenjevalnem obdobju, ko so se s
praktičnega usposabljanja z delom vrnili dijaki 3. letnika programa trgovec in administrator, pa 23 oddelkov.
Vpis v šolsko leto 2016/2017 je bil naslednji:
Program
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik PTI
tehnik varovanja
trgovec
administrator
maturitetni tečaj
poklicni tečaj
Skupaj

1. l.
10
46
23
52

131

2. l.
22
43
15
20
8

108

3. l.
28
48

4. l.
18
53
32

5. l.

17

23
28
15

142

103

31
11
59

Skupaj
78
190
49
61
100
23
31
11
543

Tudi v letošnjem šolskem letu smo uporabljali elektronski dnevnik in redovalnico. Kljub temu si v teh
modernih časih še vedno prizadevamo, da bi ostal osebni stik staršev in učiteljev na govorilnih urah. Skupne
popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani učiteljskega
zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.30 in 17.30. Prav tako smo bili učitelji staršem na voljo enkrat
tedensko ob dopoldanskem času.
V šolskem letu 2016/2017 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka. Prvega smo izvedli
na začetku šolskega leta v septembru, na drugem roditeljskem sestanku, ki je potekal v januarju, pa so
razredniki starše seznanili z rezultati 1. ocenjevalnega obdobja.
Simona Sever Punčoh
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo za dijake sva v okviru svetovalne službe izvajali po etičnih načelih zaupanja, prostovoljnosti
in dobrobiti za dijaka.
V okviru pogovornih ur sva dijakom in njihovim staršem nudili pomoč pri reševanju osebnih, učnih,
vedenjskih in socialno ekonomskih stisk. Kot skupinsko obliko dela z dijaki sva v vseh razredih prvega letnika
izvedli delavnici o učenju učenja in o nenasilju. Delavnica o nenasilju je bila izvedena tudi v vseh razredih
drugega letnika. Za dijake zaključnih letnikov sva koordinirali izvedbo projekta Dijaške organizacije Slovenije
»Služba, kaj je to?«.
Izvajali sva aktivnosti v zvezi z vpisom in sprejemom novincev v prvi letnik vseh izobraževalnih programov
ter oblikovanjem oddelkov novincev in ostalih letnikov.
Izvedli sva vse aktivnosti vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski
tehnik, in poklicnega ter maturitetnega tečaja.
Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sva v okviru poklicne orientacije izvedli informativna predavanja in
številne individualne razgovore glede poklicne in študijske poti ter jim nudili svetovanje v postopku prijav za
nadaljnje izobraževanje. V mesecu januarju sva izvedli karierni sejem, kjer so dijaki zaključnih razredov lahko
pridobili informacije o nadaljnjem študiju.
V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju, preusmerjanju
dijakov in sodelovali pri organizaciji in izvedbi promocije naše šole na nekaterih osnovnih šolah.
Sodelovali sva v projektu Centra za psihodiagnostična sredstva pri standardizaciji Vizualno motoričnega
geštalt testa Laurette Bender.
Sodelovali sva z učiteljskim zborom in vodstvom šole, z zunanjimi institucijami in se udeleževali strokovnih
aktivov svetovalnih delavcev srednjih šol.

Olga Arnuš in Katja Teršek
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Na šoli smo na začetku šolskega leta evidentirali 18 nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili razgovore.
Individualizirane programe smo na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev pripravili za 6 dijakov.
Nadarjeni dijaki so skozi celotno šolsko leto sodelovali s svojimi učitelji – mentorji, ki so jim v skladu s področji
njihove nadarjenosti pripravljali dodatne in poglobljene vsebine na telesno-gibalnem, matematičnem ali
likovnem področju.
Obenem so sodelovali v mnogih dejavnostih šole, kot so športna tekmovanja, likovni krožek, Mednarodni
matematični kenguru, bili so aktivni na Tednu vseživljenjskega učenja, sejmu Altermed, v projektih Erasmus+
KA2 in Evropska vas ter na različnih likovnih natečajih, kot so natečaj Cinkarne Celje Naslikajmo Cinkarno in
natečaj v okviru Ekošole Trajnostna mobilnost.

Maja Jerič

IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Obvezne in proste izbirne vsebine ter interesne dejavnosti smo v tem šolskem letu izvajali v skladu z letnim
delovnim načrtom. Izvedli smo naslednje dejavnosti:
 kulturne dejavnosti (gledališke predstave, filmi, obisk knjižnice in zgodovinskega arhiva),
 športne dejavnosti,
 vsebine, povezane s stroko (projektno delo, poslovna komunikacija, podjetništvo),
 skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja,
 likovne delavnice,
 obiski podjetij (Pivovarna, Thermana Laško, Dinos),
 strokovne ekskurzije v Bruselj, London, Salzburg, Ljubljano, na Notranjsko,
 metode učenja,
 mladostništvo,
 finančno opismenjevanje mladih v okviru projekta Finančne uprave Republike Slovenije (FURS in ZBS)
 in še vrsto drugih aktivnosti.
Na Območni obrtni zbornici Celje so se dijaki udeležili različnih delavnic na temo podjetništva.
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V programu tehnik varovanja pa smo v okviru vsebin, povezanih s programom, izvedli naslednje dejavnosti:
ogled vojašnice Celje, ogled Arene Petrol in Varnostno-nadzornega centra, demonstracijo dela z reševalnimi
psi, plavalni tečaj in tečaj borilnih veščin. Dijaki so se preizkusili tudi v orientaciji, obiskali gasilsko enoto v
Celju, kjer so si ogledali demonstracijo gašenja, in se seznanili z nudenjem prve pomoči.
Izbor različnih vsebin je bil pester, tako da je lahko vsak dijak našel nekaj zase in si s tem pridobil dodatna
uporabna znanja.

Bodoči tehniki varovanja po demonstraciji dela z reševalnimi psi
Marija Vodušek
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je del vzgojno-izobraževalnega procesa na Ekonomski šoli Celje. Poslovanje knjižnice določa
knjižnični red. Knjižnično gradivo, katerega izposoja je brezplačna, je namenjeno dijakom, študentom,
profesorjem, predavateljem in zaposlenim ter udeležencem izobraževanja odraslih.
Knjižnično gradivo je urejeno po UDK sistemu in je v prostem pristopu. Gradivo knjižnične zbirke in
učbeniškega sklada se izposoja v sistemu COBISS.
V tem šolskem letu je knjižničarka mag. Marjeta Šelih v okviru obveznih izbirnih vsebin izvedla knjižničnoinformacijska znanja za dijake prvih letnikov. Seznanila jih je s postavitvijo gradiva v knjižnici Ekonomske šole
Celje, načinom iskanja gradiva po sistemu COBISS in pravilnim navajanjem literature v pisnih izdelkih.
Svet knjižnice je bil poln življenja, povezan z različnimi oblikami umetniškega ustvarjanja. V tem šolskem letu
je uspešno deloval bralni krožek, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak. Osnovna cilja sta bila razvijati
motivacijo za branje mladinskega leposlovja in spodbujati ustvarjalnost. Dijaki bralnega krožka so sodelovali
v aktivnostih Tedna vseživljenjskega učenja z recitalom in plesom.
Oglasno desko pred knjižnico so krasile tematske razstave, ki so nastajale pod vodstvom mentorice Majde
Lesjak. Dijaki so v razstavah predstavili življenje in delo pesnika, publicista in prevajalca Nika Grafenauerja.
Njegovo poezijo sta obeležili dve razstavi, in sicer Nekaj je v meni: hrepenenje, ljubezen, upanje … in razstava
Dotik ljubezni. Dijaki bralnega krožka so njegovo poezijo povezali v recital, s katerim so se predstavili
sošolcem in varovancem Doma ob Savinji. Knjižničarka Majda Lesjak je sodelovala v projektu 3-Kons z
literarno delavnico. Dijaki so spoznavali osnove likovne pesmi – carmina figurata, sami so napisali likovno
pesem, jo predstavili drugim udeležencem in pripravili razstavo. Nad svojim delom so bili navdušeni.
Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na zgoščenkah in v
tiskani obliki. Prav tako jezikovno ureja Kroniko Višje strokovne šole. Sodeluje tudi v komisiji za nastopna
predavanja zunanjih predavateljev na Višji strokovni šoli kot svetovalka za slovenski jezik.
Knjižničarki sta v tem šolskem letu skrbeli za strokovno urejeno zbirko knjižničnega gradiva.
Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, aktivno
pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot ter
razvijanje bralne in informacijske pismenosti. Da bi bila v svojih prizadevanjih uspešna, mora poskrbeti za
dobro izbrano in številčno ustrezno gradivo tudi v prihodnje.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih
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ŠOLSKI SKLAD
Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se financirajo iz javnih sredstev. S tem se
zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše, kakovostnejše znanje. Šolski sklad pridobiva sredstva iz
donacij, prispevkov staršev in drugih virov.
V letu 2016 so se sredstva ŠS porabila za:
 sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah,
 kulturno prireditev ob dnevu knjige,
 ogled kino predstave ob koncu leta,
 vstopnice za ogled obrtnega sejma,
 izvedbo delavnice za dijake »Še vedno vozim, vendar ne hodim«,
 ogled skokov v Planici, uporabo stadiona in dvorane za športni dan.
Plan porabe sredstev ŠS za leto 2017:
 sofinanciranje dijakov na tekmovanjih, delavnicah ter plačilo dirigenta pevskega zbora,
 ogled kino predstave ob koncu leta,
 pomoč socialno ogroženim dijakom.
Starši prispevajo v ŠS prostovoljno, in sicer dvakrat letno po 10 evrov.
Člani UO ŠS so: Spomenka Kovačević – predstavnica staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Marko Kubale, Marija
Sodin – predstavniki zaposlenih, Janja Brezovnik in Tilen Lešer – predstavnika dijakov.
Marija Sodin
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ŠOLSKA PREHRANA
V tem šolskem letu je za zdravo in kakovostno šolsko prehrano poskrbela Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje.
Šolska malica je subvencionirana, uvedene so tri kategorije subvencioniranja šolske malice (100 %, 70 % in
40 %). Na osnovi tega lahko imajo dijaki malico brezplačno ali pa doplačajo sorazmerni del do višine
celotnega zneska za posamezni obrok.
Dijaki se naročajo na obroke in jih prejemajo s pomočjo elektronskega čitalca. Vsak dan posebej se morajo
naročiti na šolsko malico za naslednji dan. Na voljo imajo dnevno tri različne menije: mesni, brezmesni in
sadje, sendvič.
Poleg tople malice šolska jedilnica ponuja tudi nekatere druge prehrambene artikle. Glavni odmor je
razdeljen v dve skupini, dijaki 1. in 2. letnikov imajo šolsko malico v prvem terminu, dijaki višjih letnikov pa
v drugem terminu.
Dijaki jedilnico redno in radi obiskujejo, s prehrano so zadovoljni. Menim, da je dijakom zagotovljena
ustrezna in zadostna ponudba.
Oskar Selčan
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SPLOŠNA MATURA
V šolskem letu 2016/2017 je na splošno maturo s predprijavo prijavljenih 43 kandidatov (18 iz programa
ekonomska gimnazija in 25 iz programa maturitetni tečaj), ki bodo opravljali celotno maturo, in 65
kandidatov, ki bodo opravljali 5. predmet.
Izbirni premeti, ki so jih kandidati izbrali, so: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija,
biologija, kemija in nemščina.
Z rezultati mature bodo dijaki seznanjeni v ponedeljek, 10. 7. 2017.
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI
Prijavljenih kandidatov je 47.
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
KEMIJA

OSNOVNA
RAVEN

VIŠJA
RAVEN

SKUPAJ

47
47
8

46
47
47
8
34
9
18
12
12
1

K maturi je prijavljenih:
 37 dijakov ekonomske gimnazije,
 10 dijakov maturitetnega tečaja,
 43 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodaten izpit na splošni maturi,
 18 občanov,
 12 kandidatov, ki imajo popravne izpite.
41

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi, prihajajo iz naslednjih šol:
 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola,
 Srednja zdravstvena šola Celje,
 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
 Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti.
REZULTATI MATURE 2016 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (junijski in septembrski rok)
RAZRED
4. f
4. g
SKUPAJ
Maturo opravljajo:
Maturo opravilo:

ŠTEVILO DIJAKOV
V RAZREDU
19
20
39

MATURO
OPRAVLJALO
17
20
37

MATURO
OPRAVILI
17
19
36

MATURE NISO
OPRAVILI
0
1
1

37 dijakov
36 dijakov ali 97,3 %

REZULTATI MATURE 2016 – MATURITETNI TEČAJ (junijski in septembrski rok)
RAZRED
MT

ŠTEVILO DIJAKOV
V RAZREDU
36

MATURO
OPRAVLJALO
10

MATURO
OPRAVILI
9

MATURE NISO
OPRAVILI
1

Maturo opravljalo: 10 dijakov
Maturo opravili:
9 dijakov ali 90,0 %
Splošno maturo je opravljalo tudi 18 kandidatov, ki so se prijavili kot občani in kot 21-letniki. Opravila sta jo
dva kandidata ali 11,1 %.
Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 12 kandidatov. Uspešnih je bilo 7 ali 58,3 %. V okviru
splošne mature je 43 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo dodatni maturitetni
izpit. Uspešnih je bilo 21 kandidatov ali 48,8 %.
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Podelitev spričeval splošne mature, julij 2016
Marjana Gajšek
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POKLICNA MATURA
Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji
izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja,
poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo. Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih
strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je vpis v študij omejen, so rezultati ena od podlag za
izbiro kandidatov za vpis, podobno kakor rezultati pri splošni maturi za gimnazijske maturante. To pomeni,
da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za študij ni treba opravljati nobenih sprejemnih ali drugih
dodatnih izpitov za izbiro kandidatov. Če se želi poklicni maturant vpisati na univerzitetni študij, mora po
opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature (t. i. peti
predmet).
Tudi v šolskem letu 2015/2016 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih: spomladanskem,
jesenskem in zimskem. V okviru priprav na poklicno maturo so dijaki pisali neobvezni predpreizkus pri
predmetu slovenščina. Celotna poklicna matura je potekala brez zapletov v skladu s Pravilnikom o poklicni
maturi.
Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi:
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Izpitni roki 2016

Spomladanski

Jesenski

Zimski

Skupaj
2016

Št. dijakov na PM

80

18

1

99

Št. uspešnih dijakov

70

12

0

82

Delež uspešnih dijakov

88 %

67 %

0%

83 %

Št. občanov na PM

26

16

14

56

Št. uspešnih občanov

8

8

6

22

Delež uspešnih občanov

31 %

50 %

43 %

39 %

Na poklicni maturi je ena dijakinja
postala diamantna maturantka, dve
pa zlati maturantki. Dijakinja Diana
Petek iz 4. č-razreda je dosegla vseh
23 točk, dijakinji Maruša Malovrh iz
4. č-razreda in Zorica Momirovič iz
2. a PTI pa sta dosegli 22 točk.
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Diana Petek na slovesni podelitvi na Brdu pri Kranju
Marija Kolenc
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ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov trgovec in
administrator. Na izpitu pokažejo svoje teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu
izobraževanja in usposobljenost za poklic. Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot: pisnega in ustnega izpita
iz slovenščine in izdelka oziroma storitve in zagovora. Pri programu trgovec je del ocene druge izpitne enote
tudi praktični nastop v trgovini.
V šolskem letu 2015/2016 so kandidati
zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in
sicer na spomladanskem, jesenskem in
zimskem roku. Poleg rednih dijakov opravlja
zaključni izpit v vsakem roku tudi nekaj
kandidatov, ki so udeleženci izobraževanja
odraslih.

Zaključni izpit s pohvalo sta opravila Matej
Cvikl in Tina Rak, 3. d-razred, program
administrator.
Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2015/16:
Razred
3. č (TRG)
3. d (ADM)
Redni skupaj
ODRASLI
(TRG+ADM)
Skupaj

Pristopilo
21
13
34

Opravilo
20
13
33

Uspeh v %
95,2 %
100,0 %
97,0 %

10

9

90,0 %

44

42

95,5 %
Maja Jerič
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE – CUPS
Kadrovska zasedba Centrale učnih podjetij Slovenije je enaka kot lansko leto, in sicer: Stanka Hlede,
pisarniška referentka, Irena Naraks, odgovorna za področje plačilnega prometa in davkov, Manja Ferme
Rajtmajer, odgovorna za področje mednarodnega poslovanja, ter vodja, Mateja Kapitler.

Poleg klasičnih storitev za učna podjetja, kot je simulacija realnega gospodarskega okolja (sodnega registra,
davčnega urada, banke, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, gospodarske zbornice, finančne uprave,
spletnega trženja, itd.), smo letos prešli na elektronsko bančništvo preko Europen mreže, na prenovljeni
spletni strani smo uvedli t. i. karierni kotiček ter rubriko neplačniki, kjer objavljamo imena učnih podjetij, ki
ne izpolnjujejo svojih plačilnih obveznosti. Mesečno smo izdajali CUPS-novičke, na naši facebook strani pa
objavljali aktualne dogodke in fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po Sloveniji.
Za učitelje – mentorje smo oktobra v Celju organizirali dvodnevni seminar z aktualnimi temami:
prestrukturiranje gospodarskih družb in s. p., obvladovanje stresa, socialno podjetništvo ter primer dobre
prakse Zadruge Konopko.
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8. 3. 2017 smo organizirali 11. mednarodni sejem učnih podjetij in 5. državno tekmovanje učnih podjetij. Na
letošnjem sejmu je razstavljalo 57 učnih podjetij, in sicer 31 iz Slovenije in 26 iz tujine (Hrvaške, Avstrije,
Italije, Romunije).

UP Cycling freaks, d. o. o., EŠ Celje

Prireditev so poleg profesionalnih varnostnikov varovali tudi naši bodoči tehniki varovanja iz 3. c-razreda:
Rok Fale, Tomaž Ocepek, Sergej Grešak, Urh Sivka, Veronika Mohorič, Maja Avsec in Jasmina Kovačič iz 2. crazreda.
Za garderobo, informacije, sejemski radio, poslovna srečanja in sprejem oglasov so skrbeli: Alja Pečovnik,
Barbara Budiš, Sandra Sučević, vsi iz 3. c, Tanja Hrovat in Urša Šlatau iz 4. a, Lara Gaber, 3. e, David Blagojević,
4. e, Rika Pajk in Sara Pelko iz 4. b, Regina Korez, Jasmin Motoh, Tiana Stojnić, Eva Mastnak, Andrej Zabav,
Katja Kuder in Tjan Potočnik, vsi iz 1. a, Rok Klanjšek-Grajžl, 1. b, ter Matevž Antloga, Jernej Novak, Natalija
Jug, Nuša Vahter, Lea Lapornik, Nik Jager in Tjaša Hrustelj, vsi iz 2. a.
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Otvoritveno prireditev, ki sta jo
pripravili profesorici Branka Vidmar
Primožič in Lidija Rebeušek, sta
povezovala Jan Lukač iz 3. f in Neja
Rom Zupanc iz 4. a-razreda.

V
kulturnem
programu
so
sodelovali Kristina Zvonar, s
soplesalcem Aljažem Planinškom,
in Ana Teržan iz 3. f-razreda ter
Kristjan Terglav in Nejc Trepelj.

Sodelujoči na sejmu

Redno se vključujemo v različne projekte in aktivnosti šole ter lokalnega
okolja.
Aprila smo obiskali učna podjetja v Brežicah, Novem mestu in Ivančni Gorici,
kjer smo izmenjali izkušnje in pridobili veliko koristnih predlogov. 16. maja
pa smo na Ekonomijadi na Ptuju najbolj aktivnemu učnemu podjetju
podelili nagrado CUPS.

Povezovalca prireditve Neja Rom Zupanc in Jan Lukač
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Kristina Zvonar in Aljaž Planinšek

Ana Teržan

Kristjan Terglav in
Nejc Trepelj

Mateja Kapitler
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ
V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 6 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, ekonomski
tehnik – PTI in poklicni tečaj. V programu ekonomski tehnik in poklicnem tečaju so podjetja delovala skozi
vse šolsko leto, v programu PTI pa le v 2. ocenjevalnem obdobju. Delo podjetij je vodilo in usmerjalo 9
mentorjev.
Razred
3. a
3. a, b

Ime učnega podjetja
UP Mobicase, d. o. o.
UP SharkFit, d. o. o.

Dejavnost
Trgovina z ovitki za telefone
Fitnes in trgovina

3. b

UP Cycling freaks, d. o. o.

PT

UP Lesk, d. o. o.

1. a PTI
1. a PTI

UP SloDream, d. o. o.
UP Paradiso, d. o. o.

Organizacija potovanj in trgovina
na drobno
Trgovina na drobno v specializirani
prodajalni s hišnimi živalmi in
opremo
Prodaja izdelkov z idrijsko čipko
Turistična agencija in prevozi
potnikov

Mentor
Andreja Tanšek
Mateja Maček
Suzana Suholežnik
Polona Arbajter Očko
Manja Ferme Rajtmajer
Jasmina Zeme
Irena Naraks
Olga Iskra
Andreja Tanšek
Milan Šušteršič

Zaradi majhnega števila delujočih podjetij v predvidenem času šolskega sejma učnih podjetij (le treh) letos
sejma nismo organizirali. Zato pa so se vsa tri podjetja predstavila s svojo dejavnostjo na informativnih
dnevih.
Osrednji dogodek v marcu je bil 11. mednarodni sejem učnih podjetij in državno tekmovanje UP v dvorani
Golovec. Našo šolo je predstavljalo podjetje Cycling freaks, d. o. o. Na prireditvi so sodelovali tudi mnogi
drugi dijaki kot sejemsko osebje.
Podjetje Cycling freaks je zelo uspešno sodelovalo na prireditvi ALTERMED, ki je bila prav tako v mesecu
marcu v Celju.
Milan Šušteršič
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PROJEKTI
PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI
Za naše 14. leto delovanja na področju mobilnosti smo si zastavili rahlo drugačen načrt kot pretekla leta, saj
smo vključili več praktičnega izobraževanja za dijake (še posebej za dijake iz programa ekonomska gimnazija),
v tujino pa smo na osvežitev in dopolnitev znanja poslali tudi nekaj učiteljev.
V okviru Konzorcija ekonomskih šol je v letošnjem šolskem letu šlo na praktično usposabljanje oziroma
izobraževanje v tujino 240 dijakov, ki jih je tja spremljalo 48 učiteljev. V tujini se je izobraževalo 22 učiteljev,
od tega 12 v Španiji (Tenerife) na področju spletnega trženja ter 10 v Združenem kraljestvu (Exeter) na
področju start-up podjetij.
V tujino smo poslali pet skupin naših dijakov oziroma skupaj 47 dijakov iz 2. c, ET – 1, 2. e, EG – 3, 3. a, ET –
7, 3. b, ET – 6, 3. c, TV – 7, 3. č, TRG – 2, 3. f, EG – 13, 4. a, ET – 3, 4. b, ET – 4, 2. a PTI – 1 ter dijake partnerskih
šol:










Ekonomska šola Murska Sobota (EŠ MS): 16 dijakov;
Srednja ekonomska šola Maribor (SEŠ MB): 18 dijakov;
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (SŠSGM): 13 dijakov;
Ekonomska šola Novo mesto (EŠ NM): 24 dijakov;
Srednja ekonomska šola Ljubljana (SEŠ LJ): 25 dijakov;
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica (EGSŠR): 15 dijakov;
Srednja šola Jesenice (SŠJ): 16 dijakov;
Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper (SEPŠ KP): 29 dijakov;
Gimnazija Celje – Center (GCC): 37 dijakov.

Odhodi v tujino so bili ponovno načrtovani okoli počitnic. Praviloma so dijaki v tujini preživeli tri tedne,
medtem ko je praktično izobraževanje na Irskem (Dublin) trajalo dva tedna, usposabljanje za dijake iz
programa tehnik varovanja pa je bilo usklajeno z učnim načrtom (štirje tedni):

54



30. 10.–19. 11. 2016:



5. 2.–25. 2. 2017:




12. 2.–25. 2. 2017:
19. 2.–11. 3. 2017:



26. 2.–18. 3. 2017:






19. 3.–8. 4. 2017:
2. 4.–29. 4. 2017:
16. 4.–29. 4. 2017:
16. 4.–6. 5. 2017:

Tenerife (EŠC 8, EGSŠR 15)
Valencia (SEŠ LJ 11)
Portsmouth (GCC 4, EŠ NM 5, EŠ MS 5)
Dublin (GCC 11)
Malta (SŠSGM 7, SŠJ 8)
Sevilla (SŠJ 8)
Leipzig (EŠ MS 11)
Tenerife (EŠC 9, EŠ NM 11)
Malta (EŠ NM 8)
Dublin (EŠC 11)
Valencia (EŠC 12)
Dublin (SŠSGM 6)
Leipzig (SEŠ MB 11)
Tenerife (SEPŠ KP 17)
Braga (SEŠ LJ 11)
Malta GCC (22)
Leipzig (EŠC 7)
Dublin (SEŠ MB 7)
Tenerife (SEPŠ KP 12, SEŠ LJ 3)

Konzorcij ekonomskih šol je letos pod našim vodstvom deloval že 4. leto, od tega drugič v partnerstvu 10 šol,
kar pa v bodoče ne bo več izvedljivo, saj je Nacionalna agencija za nove prijave projektov uvedla spremembe,
zaradi katerih smo morali Konzorcij razdeliti na dva dela: Konzorcij ekonomskih šol vzhodne Slovenije, ki ga
še naprej vodimo mi in z nami sodeluje še 5 šol (GCC, EŠ MS, SEŠ MB, SŠSGM in EŠ NM), ter Konzorcij
ekonomskih šol zahodne Slovenije (EGSŠR, SEŠLJ, SŠJ, SEPŠ KP), ki bo deloval pod vodstvom Ekonomske
gimnazije in srednje šole Radovljica.
V mesecu maju začnemo z delom in pripravami na mobilnosti v novem šolskem letu. Nova znanja in izkušnje
bomo nabirali na Portugalskem, Malti, v Španiji in Združenem kraljestvu.
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Jesenska skupina 3. f na Tenerifu – novi strokovnjaki spletnega trženja

Profesorici Manja Ferme Rajtmajer in Mateja Kapitler sta v družbi kolegov s partnerskih šol nabirali nova
znanja na Tenerifu ter vsak dan po izobraževanju raziskovali ta čudovit otok.
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Zimska skupina (3. f in 2. e) na letališču Bergamo v pričakovanju poleta na Tenerife

Dijaki, ki so delovne izkušnje pridobivali v Valencii, so bili prvi, ki so letos že marca izkusili 36 °C.
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Bodoči podjetniki raziskujejo priložnosti, ki jih ponuja Dublin.
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Profesorici Karmen Kranjec in Katja Teršek v Exeterju v družbi učiteljev partnerskih šol ter mentorja Neila, ki
je dodatno začinil njihovo poznavanje start-upov.

Bodoči tehniki varovanja so se na usposabljanju v Nemčiji v vseh pogledih odlično znašli.
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Erazmovci EŠC 2016/2017 z Europassi
Mateja Obrez Verbič
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ERASMUS+ KA2

»SPRAVI SE NA KOLO, EVROPA ZOPET POSLUJE«
Projekt
predstavlja
strateško sodelovanje
partnerskih držav, ki je
nastalo zaradi potrebe,
da dijaki pridobijo
potrebne veščine, ki jim
bodo pomagale pri
soočenju s trenutno
težko
gospodarsko
situacijo v Evropi. Zato
je cilj projekta razviti
podjetniške
kompetence pri dijakih
preko trajnostno naravnanega načina življenja, še posebno v skrbi za okolje in z razvijanjem občutka
odgovornosti za lastno zdravje. Da bi vse to dosegli, je srčika projekta preprosta aktivnost, to je kolesarjenje.
Kolesarjenje, združeno z idejo trajnostno naravnanega turističnega podjetja, je zagotovo novost, ki jo je
vredno razvijati. Osvešča pozitiven življenjski slog, nadgrajuje in spodbuja podjetništvo in različne spretnosti,
aktivno spodbuja državljane in odpira nove možnosti za zagon podjetij.
V projektu sodeluje več kot 200 dijakov iz osmih evropskih držav, starih od 14 do 18 let. Prihajajo iz Romunije,
Poljske, Italije, Hrvaške, Nemčije, Latvije, Češke in Slovenije. Sedem partnerskih šol je poklicnih šol, kjer se
dijaki izobražujejo za različne poklice. Italijani in Romuni obiskujejo srednjo šolo za turizem, Poljaki za
elektroniko, Hrvati zdravstveno, gradbeno in kmetijsko šolo, Nemci poslovno šolo, Latvijci in Slovenci
ekonomsko šolo, Čehi pa imajo splošen program, s poudarkom na IT, geografiji in športu.
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Metodologija partnerstva je tako imenovana »hands-on« (loti se dela), kar pomeni, da so dijaki sami ustvarili
produkt za trg, ki je povezan s kolesarjenjem. Tako so na javnih prireditvah promovirali kolesarjenje in
predstavili kolesarske dodatke, ustvarili spletno stran za kolesarje, ki je namenjena mladim kolesarjem in
popotnikom. Ustvarili in vodili so lastno učno podjetje, katerega cilj je bil pripraviti, opisati in organizirati
kolesarske izlete v regiji ter ponuditi drugačno – adrenalinsko kolesarjenje.
V
projektu
smo
realizirali
tri
cilje:
»Spravi se na kolo« (Get
on your bikes) –
pripomočke in orodja
za kolesa, oblikovali
spletno stran »Odpravi
se na pot« (Get on the
trail)
in
pripravili
metodološki priročnik
»Ponovno poslujemo«
(Back in business). S
pomočjo teh orodij
bomo
promovirali
kolesarjenje še v prihodnje, saj je projekt trajnostno naravnan. Kolesarsko orodje in pripomočki oziroma
dodatki ponujajo praktične rešitve za premostitve ovir, zaradi katerih se morda kdo danes še ne odloči za
kolesarjenje (možni načini kolesarjenja, kolesarske poti, začrtane in predstavljene v okviru lokalnih
skupnosti, novi dodatki za kolesa za rešitev tehničnih problemov na kolesu). Na spletni strani bodo kolesarji
dobili informacije o kolesarskih poteh iz osmih vzorčnih poti, s točkami, ki bodo označevale zanimivosti,
vredne ogleda, kolesarske karte in kraje nastanitev. V metodološkem priročniku pa bodo podane natančne
smernice o tem, kako ustanoviti podjetje, ki se bo ukvarjalo s trajnostnim turizmom in bo hkrati ponujalo
preverjene kolesarske poti mednarodnega podjetja, specializiranega za kolesarske izlete v naravi, izven
rednih, že začrtanih poti. Najpomembnejši vidik vseh treh začrtanih ciljev je dejstvo, da so med seboj
povezani in da se dopolnjujejo.
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Med projektnim delom so dijaki
uporabili znanje različnih šolskih
predmetov.
Pri delu so bili aktivni in
osredotočeni na doseganje ciljev
projekta.
Na ta način so tudi šolski predmeti
postali del prakse. Pri učnih urah so
izvedli raziskave trga in ankete,
predstavili dobljene rezultate,
oblikovali marketinške strategije in
promovirali kolesarjenje; posneli in
uredili so filme ter naredili in
oblikovali spletno stran, ki je
uporabnikom prijazna; organizirali kolesarske dogodke, popravljali kolesa, ustanovili podjetje, naredili
finančni načrt, ustvarili strategije o trženju izletov, se naučili, kako zagotoviti trajnostno naravnan odnos do
okolja, zdrav način življenja itd.
Skozi aktivnosti pri projektu so se dijaki
osredotočili na eno ali več področij
(tehnično, ekonomsko, turistično,
zdravstveno in športno – kolesarsko),
sklepali nova prijateljstva z dijaki iz
sodelujočih
držav,
premagovali
jezikovne zavore pri uporabi tujih
jezikov, si razširili obzorja in tako hkrati
tudi osebnostno napredovali.
Na koncu lahko zapišemo, da bodo
rezultati tega projekta dolgoročno
koristni za vse sodelujoče v projektu zaradi načrtovanja aktivnosti in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, kar
se bo nadaljevalo še po zaključku tega projekta.
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Sodelovanje z občinami in lokalnimi turističnimi podjetji oziroma ponudniki se je okrepilo s projektnimi
aktivnostmi, saj so tudi lokalne skupnosti obogatile svoj program z novo turistično ponudbo – kolesarjenjem.
Z letošnjim letom se projekt zaključuje z zadnjim projektnim sestankom v Nemčiji. V celotnem triletnem
obdobju je bilo v projekt vključenih preko 40 dijakov in 10 učiteljev naše šole, ki so si na ta način pridobili
nove veščine in neformalno znanje, pomembno za prihodnost.
Fotografije prikazujejo utrinke s projekta v Sloveniji.
Jasmina Bornšek

RASTEM S KNJIGO
Javna agencija za knjigo je v sodelovanju s številnimi slovenskimi knjižnicami in ustanovami že sedmo leto
zapored pripravila nacionalni projekt Rastem s knjigo, v katerega se vključujemo tudi na naši šoli.
Cilji nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so: spodbujati dostopnost kakovostnega in izvirnega
slovenskega mladinskega leposlovja, promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovja,
spodbujati bralno motivacijo šolarjev in njihov obisk splošnih knjižnic in motivirati založnike za večje
vključevanje sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega
izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.
Projekt poteka v tesnem sodelovanju s sodelavci Osrednje knjižnice Celje. Uradni začetek projekta je vsako
leto 8. septembra ob mednarodnem dnevu pismenosti. Takrat so izbrane knjige dostavljene v vse splošne
knjižnice v Sloveniji.
Vsi dijaki prvega letnika so prejeli svoj izvod izbrane knjige ob organiziranem obisku Osrednje knjižnice v
mesecu novembru, hkrati so spoznavali tudi knjižničnoinformacijska znanja in se seznanili z najnovejšim
mladinskim leposlovjem.
To šolsko leto je bila izbrana knjiga Marjane Moškrič Sanje o belem štrpedu, z aktualno tematiko socialne
neenakosti. Učitelji slovenščine knjigo vključimo v šolski pouk oziroma jo predvidimo na seznamu obveznega
domačega branja.
Branka Vidmar Primožič
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EKOŠOLA
Plapolanje zelene ekozastave vsem, ki vstopijo v našo ustanovo, sporoča, da dijaki in njihovi mentorji aktivno
delujejo v smeri ohranjanja našega okolja in s tem tudi zdravja vseh živih bitij na planetu.
Tudi letos so potekale številne aktivnosti:
 pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej je bil izveden Ekokviz, zbiralne akcije odpadnih baterij
in akumulatorjev, odpadnega papirja in kartona, odpadnih pokrovčkov, odpadnih tonerjev, kartuš in
trakov in odpadnih sijalk, izvajale so se številne aktivnosti za zdravje in dobro počutje ter urejanja
šolske okolice;
 profesorica Alenka Pavlin je bila mentorica mladim poročevalcem, obveščala pa je tudi strokovno in
tehnično osebje na šoli o projektih in dosežkih Ekošole;
 na sejmu Altermed v Celju so se dijaki zopet predstavili pod mentorstvom profesorice Manje Ferme
Rajtmajer;
 profesorica Dora Glavnik je bila mentorica likovnega ustvarjanja na temo trajnostna mobilnost;
 dan slovenske hrane je bil obeležen pod mentorstvom profesorice Darinke Prislan;
 ozaveščevalno akcijo Ura za zemljo je izvedla profesorica Vida Horvat.
Kaj so o nekaterih dejavnostih in dosežkih povedali mentorji?
Darinka Prislan:
»V jedilnici šole je Jasmina Bornšek dijakom organizirala tradicionalni slovenski zajtrk. Dijakinje 2. e-razreda
so v avli šole postavile dve stojnici z domačimi dobrotami. Zaposleni smo si s skupnimi močmi pripravili
bogato domačo malico.«
Alenka Pavlin:
»Ekonomska šola Celje je vključena v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem sodeluje
prek 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po svetu. Ta projekt v Sloveniji
izvajata Ekošola in Delo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani.
V časniku Delo so vsaka dva meseca objavljeni štirje najboljši prispevki učencev, dijakov in študentov na
vnaprej določene ekološke teme. 6. januarja je bil za objavo izbran članek naše dijakinje, Anje Predovnik iz
2. c-razreda, z naslovom Razgradljive plastenke so del rešitve. Članke sta pisala še Gabrijela Škrabl iz 2. a PTI
in Rok Mazej iz 1. b-razreda.
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Anja, zelo smo ponosni na tvoj dosežek in z veseljem bomo prebrali še kakšnega, saj razmišljaš kritično,
opazuješ in raziskuješ okolje, poročaš o ugotovitvah, pri tem pa te spremlja – enako kot prave novinarje –
zavezanost k resnicoljubnosti ter točnosti.«

Manja Ferme Rajtmajer:
»Od 10. do 12. 3. je v Celju potekal 13. sejem Altermed, na katerem so se predstavili tudi dijaki naše šole in
prejeli zlato priznanje.«

Plakat za sejem Altermed je narisala dijakinja Tea Kovač iz 2. e.
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Tatjana Trupej:
»V decembru smo izpeljali šolsko tekmovanje Ekokviz za SŠ, ki se ga je udeležilo 87 dijakov iz vseh treh
programov izobraževanja. Letos so reševali testna vprašanja iz treh izbranih okoljskih tem: preteklost
oblikuje sedanjost in prihodnost, krožno gospodarstvo in odgovorno s hrano.
Najboljši trije iz vsake kategorije so se v sredo, 1. februarja, na SESGŠ ŠC Kranj udeležili državnega
tekmovanja v ekoznanju, na katerem so se pomerili s srednješolci iz vse Slovenije.

Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz za SŠ v Kranju
Našo šolo so v kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja zastopali:
 Ines Videmšek, 1. č,
 Nataša Kliček, 2. č, in
 Andreja Berglez, 2. č.
V kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja:
 Jasna Kovačič, 2. c,
 Tilen Gradišek, 4. b, in
 Ana Velenšek, 4. a.
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V kategoriji strokovnih in splošnih gimnazij pa:
 Tina Kovač, 1. e, in
 Valentina Drešček, 3. f.
Na tekmovanju je Tina Kovač prejela srebrno priznanje, Valentina Drešček, Tilen Gradišek, Jasna Kovačič in
Ines Videmšek pa bronasto priznanje.
Vsem tekmovalcem se za vložen trud in udeležbo lepo zahvaljujemo. Ponosni smo na vas. Veliko uspehov in
pozitivne energije vam želimo tudi v prihodnje.«
Dora Glavnik:
»Na temo trajnostna mobilnost so ustvarjali Simon Obrovnik in Katja Kuder iz 1. a, Anže Gobec iz 2. c – TV,
Amadej Dečman iz 1. a PTI, Ines Videmšek iz 1. č, Tea Kovač in Lara Hribar iz 2. e-razreda.
Za sejem Altermed je plakat narisala dijakinja Tea Kovač iz 2. e-razreda, material za okrasitev stojnice pa so
izdelali Simon Obrovnik in Katja Kuder iz 1. a, Amadej Dečman, 1. a PTI, Ines Videmšek, 1. č, in Lara Kresnik
Hribar, 2. e.«
Vida Horvat:
»Pred svetovnim gibanjem za zaščito našega planeta, ki je bil letos 23. marca, smo v tednu pred tem
dogodkom dijake ozaveščali o nujnem zmanjšanju porabe električne energije in jih spodbujali, da se
pridružijo vsem, ki jih skrbi za naš planet, in zvečer za eno uro ugasnejo luči.«

Vida Horvat
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Na šoli že vrsto let, preko projekta Zdrava šola, načrtno in usmerjeno promoviramo zdravje tako, da z
različnimi dejavnostmi krepimo telesno, duševno in socialno zdravje dijakov, učiteljev in tudi staršev. Rdeča
nit aktivnosti šol, vključenih v to mrežo, je bila do konca leta 2016 skrb za duševno zdravje, z novim
koledarskim letom pa ozaveščanje o zdravi prehrani in telesni aktivnosti. Omenjeni rdeči niti smo upoštevali
pri načrtovanju dogajanja na šoli.
Med šolskim letom smo se trudili graditi dobre
medsebojne odnose, ki pozitivno vplivajo na
posameznikovo samopodobo in njegovo
duševno zdravje. Ponovno smo veliko časa
namenili spoznavanju sebe in drugih, se učili
sprejemati drugačnosti, izvajali smo delavnice
izboljšanja samopodobe in se veliko družili tudi
zunaj šole. Osnovnošolcem in njihovim staršem
smo skušali podrobno predstaviti našo šolo z
namenom, da bo zanje prehod v novo okolje
čim manj stresen.
Dan boja proti AIDS-u
Preko delavnic smo ozaveščali o zdravi prehrani, obeležili smo svetovni dan hrane in dan slovenskega
tradicionalnega zajtrka. V sodelovanju z Ekošolo smo pripravili mize z zdravimi prigrizki na hodniku šole in v
zbornici ter prilagodili jedilnik šolske malice tako, da smo za topla menija ponudila tradicionalno slovensko
jed, hladna malica pa je vključevala med, mleko, maslo ....
Izdelali smo projektno nalogo z naslovom Promocija zdrave šole, v okviru katere sta dijaka obeležila svetovni
dan boja proti AIDS-u s postavitvijo informacijske stojnice v avli šole, pripenjala rdeče pentlje, delila
kondome ..., in svetovni dan zdravja, ko sta dijaka ozaveščala o pomenu uživanja jabolk.
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Nekaj dijakov in učiteljev šole se je
udeležilo kolesarjenja po Velenju
kot dogodka, povezanega s
projektno nalogo za poklicno
maturo z naslovom Utrinki
kolesarjenja po Velenju. Veliko
dijakov in dijakinj se je udeležilo
šolskega tekmovanja v odbojki in
v namiznem tenisu ali pa športnih
tekmovanj med srednjimi šolami
in tako poskrbelo za boljše lastno
zdravje in tudi vzdušje na šoli.
Kolesarjenje po Velenju
V naslednjem šolskem letu bo naša
skrb ponovno usmerjena v
promocijo zdravja s poudarkom na
zdravi prehrani in pomenu telesne
aktivnosti.

Dan slovenske hrane
Simona Žlof
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EVROPSKA VAS 2017 – NEMČIJA
Pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje in v koordinaciji ravnateljice OŠ Frana Roša, Mojce Kolin, so se
šole Savinjske regije tudi letos na dan Evrope, 9. maja, predstavile s projektom Evropska vas na zaključni
prireditvi na Krekovem trgu.
S projektom Evropska vas skušamo spoznavati in
razumevati
evropsko
družbeno,
socialno
in
kulturnozgodovinsko okolje ter si prizadevamo spodbujati
medkulturno sodelovanje. Stojnice šol so zajele kulturni
utrip in simbole posameznih evropskih držav. Učenci in
dijaki pa so ob tem predstavljali lastnoročno izdelan
promocijski material, kot so zastave, spominki, kulturne
znamenitosti in kulinarične dobrote.
Ana Teržan – Anabel s profesoricama

Letošnje leto smo se v projektu Evropska
vas na naši šoli pobliže spoznali z Nemčijo
in se s stojnico na zaključni prireditvi
predstavili s športno tematiko. Predstavili
smo nemško Bundesligo, ki je na naše
veliko presenečenje požela veliko
zanimanja med mlajšimi, predvsem
predstavniki moškega spola.

Stojnica naše šole
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Na stojnici smo skupaj z dijakinjami 3. b-razreda, Edito Asllanaj, Lauro Plevnik, Karin Haložan in Lejlo
Dautović, pripravili tudi manjša nagradna vprašanja, na katera so mimoidoči odlično odgovarjali.

Mladi obiskovalci stojnice

Na velikem odru zaključne prireditve se je predstavila dijakinja 3. f-razreda Ana Tržan – Anabel s svojo pevsko
točko Ob kavi.

Alja Dečman Stišovič in Mateja Volk
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V lanskem letu je šest držav EU izvajalo projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Letos se je
pridružila tudi Slovenija s 30 srednjimi šolami in dijaškim domom. Nov izobraževalni program predstavlja
odlično priložnost za vse dijake srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega
povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali profesorja ambasadorja Evropskega parlamenta. S tem postanejo
predstavniki življenja v
EU na svoji šoli ter
opravljajo
nalogo
ozaveščanja o paleti
možnosti, ki jih EU
ponuja. Program je
namenjen dvigovanju
zavedanja mladih o
Evropi in evropski
parlamentarni
demokraciji.

Tudi na šoli smo organizirali več dogodkov:
 oblikovali info točko na hodniku in na spletu http://esceljeambasador.splet.arnes.si/,
 pripravili več razstav na temo Evropski parlament,
 predstavili delovno prakso v tujini,
 sodelovali pri mednarodnem projektu Spravimo se na kolo,
 obiskali pisarno Evropskega parlamenta v Ljubljani,
 se udeležili koncerta nemške klasične glasbe,
 obiskal nas je nemški veleposlanik v Ljubljani, gospod Klaus
Riedel,
 v okviru projekta KORENINE IN KRILA EU se udeležili okrogle
mize s slovenskimi EU-poslanci:
dr. Milanom Zverom, Francem Bogovičem, Lojzetom Peterletom in dr. Igorjem Šoltesom.
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Sodelujoči v projektu
Priznanje Šola ambasadorka Evropskega parlamenta prejmejo: Laura Plevnik, Edita Asllanaj, Karin Haložan
in Lejla Dautović, vse iz 3. b, Petra Zelič, 1. a, Lea Vodopivec, Tina Kleine, Marisa Podlesnik, Laura Banjac, vse
iz 1. b, Nuša Vahter, Tjaša Hrustelj, Lea Lapornik in Nik Jager, vsi iz 2. a, Anja Košir, 3. f, Anja Gominšek in
Nina Kleine, obe iz 3. a.
Naziv Ambasadorka šole Evropskega parlamenta prejmejo: Edita Asllanaj in Lejla Dautović, obe iz 3. b, Anja
Košir, 3. f, Anja Gominšek, 3. a, in Laura Banjac iz 1. b.

mag. Helena Mešnjak

74

75

TEKMOVANJA
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila Na odru domišljije in resničnosti.
Vseslovensko šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje je potekalo 9. decembra 2016.
Udeležilo se ga je 12 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo besedil petih avtorjev (Matjaž Zupančič:
Vladimir, Tone Partljič: Ščuke pa ni, ščuke pa ne, William Shakespeare: Beneški trgovec, Gregor Strniša:
Samorog, Drago Jančar: Klementov padec).
Bronasto priznanje so osvojile Nika Jelen iz 1. b, Tina Kovač iz 1. e in Nuša Vahter iz 2. a (mentorica Irena
Lasnik).
Področno tekmovanje je bilo 25. januarja 2017 na Osnovni šoli Zreče. Udeležili sta se ga dve tekmovalki, in
sicer Nika Jelen iz 1. b in Tina Kovač iz 1. e (mentorica Irena Lasnik). Nika Jelen je dosegla šesto mesto in
osvojila srebrno priznanje.
Helena Muha

TEKMOVANJA IZ ZNANJA MATEMATIKE
16. marca 2017 smo na šoli izvedli tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. Udeležilo se ga je 62
dijakov, ki so tekmovali v 3 kategorijah. 19 najboljših med njimi je prejelo bronasto priznanje.
Prejemniki bronastih priznanj so:
 v kategoriji A: Tina Kovač, 1. e, Tjaša Kotnik, 2. e, Robert Trunk, 3. f, in Anže Stegne, 3. f;
 v kategoriji B: Eva Mastnak, 1. a, Simon Obrovnik, 1. a, Tijana Stojnić, 1. a, Rok Mazej, 1. b, Barbara
Hauptman, 2. c – ET, Nuša Vahter, 2. a, Karin Majger, 2. a, Jaka Vodovnik, Nik Gorišek, Maja Jager,
Tinkara Velenšek, vsi 3.a, Lejla Dautović, 3. b, in Mitja Ulčnik, 4. b;
 v kategoriji C: Ines Videmšek, 1. c, in Žan Kroflič, 3. č.
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Na državno tekmovanje, ki je bilo 22. aprila, so se uvrstili Eva Mastnak, Robert Trunk in Nik Gorišek. Posebna
pohvala za dosežen uspeh velja Niku Gorišku, ki prejme srebrno priznanje.
Vsem iskreno čestitamo in želimo tudi v prihodnje veliko znanja in dobrih rezultatov.
Marija Ravnak Cafuta

TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE POLIGLOT 3 in POLIGLOT
1. marca smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine. Tekmovanja se je udeležilo 32 tekmovalcev.
Zmagovalec tekmovanja Poliglot 3 za triletne programe je bil Aljaž Turnšek iz 3. č-razreda. Sebastjan Kek iz
3. č se je uvrstil na 2. mesto. Tretja je bila Ines Videmšek iz 1.č-razreda.
Na šolskem tekmovanju Poliglot za tretje letnike ET in druge letnike PTI je bil najboljši Žiga Vipotnik iz 3. c, ki
je premagal sošolca Sebastiana Lovrenčiča le za eno točko.
Vsi ostali tekmovalci pa žal niso dosegli zadostnega števila točk, da bi se uvrstili naprej. Kljub temu pa vsem
čestitke za solidne rezultate.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE POLIGLOT
V soboto, 25. marca 2017, sta se Žiga Vipotnik in Sebastian Lovrenčič, oba iz 3. c-razreda, udeležila 12.
državnega tekmovanja iz angleškega jezika Poliglot, ki je bilo na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo v Ljubljani. Tekmovalo je 78 dijakov tretjih letnikov strokovnih šol in zadnjih letnikov poklicnotehniškega izobraževanja. Žigi Vipotniku iskreno čestitamo za osvojeno 17. mesto in srebrno priznanje. Prav
tako je Sebastian Lovrenčič dosegel dober rezultat in
zasedel 26. mesto v državi.
Sebastian in Žiga, iskrene čestitke! Čestitke tudi ostalim
dijakom, ki so se tekmovanj udeležili, saj so se vsi uvrstili v
prvo polovico tekmovalcev.
Čestitke tudi njunemu mentorju, profesorju Sašiju Pešcu.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – POLIGLOT 3
1. aprila 2017 je na Šolskem centru Velenje potekalo 8.
državno tekmovanje v znanju iz angleškega jezika Poliglot 3
za triletne programe poklicnih šol.
Zopet smo ponosni na naše dijake in z velikim veseljem
objavljamo, da je Sebastjan Kek osvojil zlato priznanje in
šesto mesto v državi pod mentorstvom profesorice Alenke
Pavlin.

Sebastjan Kek in mentorica Alenka Pavlin
Alenka Pavlin
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ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE BOOKWORMS
Center Oxford ter založba University Press že od leta 1998 organizirata bralno tekmovanje iz angleščine
Knjižni molj oziroma Bookworms. Na njihovo povabilo smo se tudi letos odzvali, saj je na naši šoli zanimanje
za to spletno tekmovanje veliko. Knjige so prebirali dijaki vseh letnikov in programov pod mentorstvom
profesorjev Lidije Rebeušek, Nataše Slapnik in Alenke Pavlin.
S strani Oxford centra v Ljubljani so bila dijakom podeljena naslednja priznanja:
Zlato priznanje prejmejo: Lia Ludvik, Barbara Hauptman, Nina Lesjak, Anja Predovnik, Elmedina Čarkić, Lara
Savski, Sara Nastja Škreblin in Jasna Kovačič, vse iz 2. c; Ambrož Jelen, Natja Kapitler, Klara Brinjovec, Anja
Drašček in Tina Kovač, vsi iz 1. e; Tjaša Kotnik iz 2. e; Manca Pelko in Matej Cvikl iz 1. a PTI.
Srebrno priznanje prejmejo: Rihard Grenko, Justin Funtek, Žiga Brecl Ojsteršek, Alen Mančić in Anja Lužar,
vsi iz 2. c; Ela Cafuta in Staš Kalajdžiski, oba iz 1. e; Jakob Dacar, Tina Bobek in Anja Đaković Ložar, vsi iz 2. e.
Bronasto priznanje prejmeta: Klemen Tržan iz 2. c in Nuša Zvonar iz 2. e.

Alenka Pavlin
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠČINE IN BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS
Šolskega tekmovanja iz znanja nemščine se je udeležilo
nekaj dijakov iz drugega in tretjega letnika programov
ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.
Najboljše rezultate sta dosegla Nik Gorišek iz 3. a, ET, in
Jakob Čater iz 2. e, EG. Oba prejmeta bronasto priznanje.
Mentorici sta bili Tatjana Ivšek in Marija Sodin.
Bralno tekmovanje Pfiffikus je potekalo na osnovni in višji
stopnji. Na vsaki stopnji je bilo potrebno prebrati dve
knjigi. Na osnovni stopnji so brali naslednji dijaki: Lovro
Godec, Anja Švegler, Anita Gorenjak, Ela Cafuta, Natja
Kapitler, Klara Brinjovec, Anja Drešček, Ambrož Jelen in
Tina Kovač.
Knjigi na višji stopnji so prebrali: Nik Gorišek, Urh Sivka,
Alekseja Vignjević, Darko Zupanc, Jasmin Motoh, Tjaša
Kotnik, Filip Miklaužič, Urh Krajšek, Jan Krajšek, Melanija
Trunk in Jakob Čater.
Priznanja za najboljše rezultate prejmejo: Lovro Godec,
Anja Švegler, Nik Gorišek, Urh Sivka, Ela Cafuta, Klara
Brinjovec, Tina Kovač, Jasmin Motoh in Jakob Čater.
Jakob Čater in Nik Gorišek
Nagrajencev pri bralnem tekmovanju Pfiffikus letošnje leto ni bilo, zlato priznanje pa prejmejo Jasmin Motoh
iz 1. a, Jakob Čater iz 2. e, Lovro Godec, Nik Gorišek in Anja Švegler, vsi iz 3. a, in Urh Sivka iz 3. c.
Marija Sodin
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SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
V četrtek, 19. januarja 2017, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje
mladih zgodovinarjev. Tekmovanje je potekalo v dveh
kategorijah, v kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja in v
kategoriji gimnazijskega programa. Tema tekmovanja je bila
Industrializacija v 1. polovici 19. stoletja.
Najboljše dijakinje v kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja so bile dijakinje programa ekonomski
tehnik, Petra Zelič iz 1. a, Laura Banjac iz 1. b in Nuša Vahter iz 2. a-razreda. Vse tri so se 1. aprila 2017
udeležile državnega tekmovanja, ki je bilo na Gimnaziji Celje – Center. Prejele so bronasta priznanja.

Nuša Vahter, dijakinja druge šole, Laura Banjac in Petra Zelič
Maja Jerič in mag. Helena Mešnjak
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EVROPA V ŠOLI
Nacionalni odbor natečaja, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS),
je za šolsko leto 2016/2017 razpisal temo SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI.
V natečaju je sodelovala Smaila Šljivić iz 1. b-razreda s fotografijo iz spominskega
parka Potočari.
mag. Helena Mešnjak

18. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE

Na šoli smo tri tedne pred državnim tekmovanjem iz znanja ekonomije organizirali že 18. šolsko tekmovanje.
Znanje ekonomije so dokazovali dijaki programa ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.
Prvi trije dijaki iz vsakega programa so se 23. marca 2017 udeležili 18. državnega tekmovanja iz znanja
ekonomije, ki so ga že drugo leto zapored organizirali na Srednji ekonomski šoli v Mariboru. Šolo sta zastopali
dve ekipi.
Dijaki ekonomskih tehnikov Anika Strnad iz 4. a-razreda ter Tilen Gradišek in Primož Štukelj iz 4. b-razreda
so dosegli odlične rezultate. Uvrstili so se med najboljše, zato so vsi trije prejeli zlata priznanja. Ekipno so od
28 šol dosegli odlično drugo mesto v državi.
Dijaki ekonomske gimnazije Samanta Kolar, Klara Šmon in Rok Hribernik, vsi iz 4. e-razreda, so ekipno osvojili
osmo mesto. Prejeli so bronasto priznanje. Mentorici dijakom sta bili profesorici Katja Teršek in Katja Fras
Budna.
Tekmovanja iz znanja ekonomije se lahko udeležijo le četrtošolci. Priprava in tekmovanje jim koristi, saj
ponovijo snov, ki jo morajo ob koncu četrtega letnika znati pri maturi.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. Želimo si, da bi tudi prihodnje generacije nadaljevale tradicijo dobrih
uvrstitev, saj s tem dokazujejo široko ekonomsko znanje.

82

Katja Teršek, prof., Anika Strnad, Klara Šmon, Samanta Kolar, Katja Fras Budna, prof.,
Rok Hribernik, Tilen Gradišek in Primož Štukelj

Katja Fras Budna
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18. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA
V sredo, 22. marca 2017, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje v znanju računovodstva. Tekmovanja se je
udeležilo 10 tekmovalcev na osnovnem nivoju in 10 tekmovalcev na višjem nivoju.
V sredo, 12. aprila 2017, pa je na Srednji šoli Slovenska Bistrica potekalo 19. državno tekmovanje v znanju
računovodstva. Dijaki so tekmovali na dveh zahtevnostnih ravneh, in sicer: 2. letnik program ET na osnovni
ravni in 3. letnik na višji ravni.
Državnega tekmovanja so se udeležili tudi dijaki naše šole: Barbara Hauptman in Rožle Oštir iz 2. c – ET, pod
mentorstvom profesorice Irene Naraks, ter Nik Gorišek in Jaka Vodovnik, oba iz 3. a, pod mentorstvom mag.
Metke Bombek. Najbolje se je izkazal Nik Gorišek, ki je prejel srebrno priznanje.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.
mag. Metka Bombek

DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
Naši dijaki so se tudi letos udeležili tekmovanja Generacija €uro, ki ga organizira Banka Slovenije. Tekmovali
sta dve ekipi, ki sta se uspešno prebili skozi prvi in drugi krog tekmovanja. Tekmovanje poteka v treh krogih.
Najprej je bilo potrebno rešiti spletni kviz. Po tem sledi drugi krog – izdelava naloge, kjer dijaki napišejo
ekonomsko in denarno analizo ter ju navzkrižno preverjajo. Napovedati morajo, kaj se bo zgodilo z višino
obrestne mere v marcu 2017. Dijaki se morajo postaviti v vlogo Maria Draghija.
Obe ekipi sta nalogo oddali in s tem uspešno zaključili drugi krog. V tretji krog žal niso bili povabljeni.
A za delo in trud je Banka Slovenije vse dijake, ki so sodelovali pri tem tekmovanju, povabila na slovesnost
ob 10. obletnici uvedbe evra. Slavnostna prireditev je potekala v Ljubljani v hotelu Union. Z naše šole se je
prireditve udeležilo devet dijakov z mentoricama.
Na slovesnosti so se zvrstili trije govorniki. Najprej je navzoče pozdravil predsednik države gospod Borut
Pahor, nato je zbrane nagovoril guverner Banke Slovenije, gospod Boštjan Jazbec, slavnostni govornik pa je
bil predsednik Evropske centralne banke, gospod Mario Draghi.
Predsednik Borut Pahor je v uvodu povedal: «Kmalu po ustanovitvi lastne države smo Slovenci uvedli tudi
lasten denar. Čeprav je bil slovenski tolar že dvanajsta vrsta denarja v manj kot sto letih na naših tleh, smo
do njega čutili nek poseben odnos. Imeli smo ga radi. Toda tudi v času slovenskega tolarja smo njegovo
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vrednost za praktične potrebe sprva preračunavali v nemške marke in kasneje v evro. V tem smislu je bilo v
luči naše vključitve v Evropsko unijo edino smiselno, da čim prej in čim bolj celovito izpolnimo pogoje za
prevzem evra.«
»Projekt uvedbe evra je bil v Sloveniji uspešen zaradi skupnega prepričanja, da smo po osamosvojitvi in
uvedbi lastne valute sposobni narediti nov korak naprej,« je poudaril Boštjan Jazbec. »Kot guverner sem
ponosen na vse odločitve, ki smo jih v Banki Slovenije sprejeli v najbolj kritičnih trenutkih leta 2013. Z
izvedenimi ukrepi v letu 2013 smo uspeli težave učinkovito rešiti sami in se izogniti programu mednarodne
pomoči, v katerem so mnogi Slovenijo že videli, na žalost nekateri tudi želeli,« je še omenil.
Mario Draghi je poudaril, da so države, tudi Slovenija, z vstopom v EU in območje evra veliko pridobile. Danes
morajo poiskati zagon za nadaljnjo integracijo. Pomembno je medsebojno sodelovanje, takšno kot smo ga
vajeni iz preteklosti. Le tako se bomo zavarovali proti skupnim grožnjam.
»Četudi so bila zadnja leta za Slovenijo, tako kot tudi za preostalo Evropo, težka, ste lahko ponosni na to, kar
ste kot narod dosegli. Po le dveh letih članstva v EU ste se lahko kot prva od novih članic že pridružili območju
evra,« je dejal prvi mož ECB. »Od tedaj je Slovenija postala globoko integrirana v našo denarno unijo. Evru
je še danes naklonjenih 85 odstotkov Slovencev, kar odraža moč naše skupne vezi,« je poudaril Draghi.
Ob tem je opozoril na izzive in dvome, s katerimi se soočata Unija in območja evra. Kot je dejal, je bila
vzpostavitev enotnega trga velik dosežek. Če po vojni te integracije ne bi bilo, bi bil bruto domači proizvod v
EU danes nižji za petino. Tudi slovenski BDP je na račun članstva v EU zrasel za kar 40 odstotkov.
Ob tej priliki je Banka Slovenije izdala priložnostni kovanec, na katerem je poleg napisov upodobljenih 10
lastovk. Lastovke na širšem evropskem prostoru simbolizirajo plodnost in preroditev. Pri nas pa velja, da
poleg pomladi prinašajo srečo družini, kjer gnezdijo. Njihov let v smeri urnega kazalca simbolizira napredek
in razvoj. Kovanec je v obtoku od 2. februarja 2017.
Vsaka država lahko na leto izda dva priložnostna spominska kovanca. Za priložnostne spominske kovance se
lahko uporabi samo apoen za 2 €, ki je zakonito plačilno sredstvo v vseh državah evroobmočja, kar pomeni,
da se lahko uporabljajo enako kot vsi drugi kovanci.
Menim, da so takšna tekmovanja priložnost, da dijaki izstopijo iz okvirjev učnega načrta in s svojim delom
pridobijo znanje in veščine, ki jim bodo v življenju koristile. Slavnostne prireditve pa se bodo dijaki zaradi
pomembnih gostov verjetno še dolgo spominjali.
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Anže Stegne, Robert Trunk, Katja Teršek, prof., Rok Kokot, Manja Feldin, Nik Gorišek,
Katja Fras Budna, prof., Anja Mikola, Mia Volasko, David Blagojević in Rok Hribernik.
Katja Fras Budna
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FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH
Cilj projekta finančnega opismenjevanje mladih je, da izboljšamo njihovo znanje glede upravljanja z
denarjem, ki je sedaj na nizki ravni. Dijaki pri finančnem opismenjevanju spoznavajo vsakdanje in za življenje
zelo pomembne teme, kot so: kako si postaviti finančni cilj, oblikovati lasten proračun, voditi svoje izdatke
in prihodke, kako plačevati, kako varčevati, katere plačilne kartice so primerne zanje, kdaj najeti kredit.
Naučijo se, kako poiskati počitniško delo in izbrati najbolj primeren poklic. Seznanijo se z vrstami zavarovanj,
kako izbrati najbolj primerno za potrebe mladih ter drugimi pomembnimi finančnimi temami. Na koncu
finančnega opismenjevanja izvedemo šolsko tekmovanje o finančni pismenosti.
Letos je potekalo šolsko tekmovanje 6. aprila 2017. Prva tri mesta so zasedli dijaki: Nina Lesjak, Klarisa Mikola
in Rihard Grenko, vsi iz 2. c – ET. Vsi našteti dijaki so se udeležili 3. državnega tekmovanja iz finančne
pismenosti, 18. maja v Ljubljani.
V zelo močni konkurenci drugih šol je Rihard Grenko dosegel srebrno priznanje.

mag. Metka Bombek

DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
6. aprila 2017 je v Slovenski Bistrici potekalo 41. državno tekmovanje v tehniki prodaje, kjer so veščine
prodajnega postopka prikazali dijaki programa trgovec. Našo šolo so zastopale dijakinje in dijaki 3. č-razreda,
in sicer:
Tadej Gerčer
Žan Kroflič
Špela Zorko
Tobias Druškovič
Živa Kotnik
Iris Jazbinšek
Ines Nežmah

barve-laki
veliki gospodinjski aparati
živila
mali gospodinjski aparati
kozmetika
konfekcija
obutev

2. mesto, zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
3. mesto, srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje
priznanje
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Sodelovalo je 16 slovenskih šol, ki izobražujejo mlade prodajalce. Ekipno je naša šola zasedla odlično 2.
mesto. Dijaki so se z mentorico pripravljali v trgovinah in ugotovili, da mora biti dober prodajalec res
strokovnjak na svojem področju.

Tekmovalni dan je
potekal v prijetnem
vzdušju. Prihodnje leto
bo
tekmovanje
v
Domžalah.

Lidija Plevčak

EKONOMIJADA 2017
V torek, 16. maja 2017, je na Šolskem centru Ptuj, Ekonomski šoli, potekala Ekonomijada, katere namen je
druženje, izmenjava izkušenj, sodelovanje in povezovanje. Na letošnji, četrti Ekonomijadi, so dijake popeljali
v raziskovanje starodavnega mesta Ptuj. Našo ekipo so sestavljali dijaki 3. a-razreda: Nina Pajk, Nik Gorišek
in Jaka Vodovnik.
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Na Ekonomijadi je potekala tudi podelitev za najbolj aktivno učno podjetje v šolskem letu 2016/2017.
Priznanje z nagrado je podelila gospa ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta. Najbolj aktivno učno
podjetje v šolskem letu 2016/2017 je bilo 2trip, d. o. o., Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica.
Udeleženci Ekonomijade smo se v starodavnem mestu Ptuj odlično počutili in se že veselimo naslednjega
druženja, ki bo prihodnje šolsko leto v Kopru.

Udeleženci Ekonomijade z mentorico in ravnateljico
Olga Iskra
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Projekt Mladi za Celje ima v Celju dolgoletno tradicijo. Tudi naši dijaki so bili vsa leta mladi raziskovalci in so
tako nadgrajevali svoja znanja na najrazličnejših področjih.

V torek, 4. aprila 2017, je bila na Šolskem centru Celje
javna predstavitev srednješolskih raziskovalnih nalog.
Našo šolo je z raziskovalno nalogo zastopala dijakinja Nina
Planinšek iz 3. f-razreda, program ekonomska gimnazija.
Predstavila je raziskovalno nalogo z naslovom Stres pri
dijakih Ekonomske šole Celje. Naloga je nastala pod
mentorstvom profesorice Maje Jerič. Bila je odlično
ocenjena in se je uvrstila v 1. skupino na področju
psihologije, saj je dosegla 95 % vseh možnih točk.
Za prihodnje leto že imamo nekaj idej za nove naloge, kar
nas zelo veseli, saj je vzgajanje mladih raziskovalcev tudi
del vizije naše šole.

Katja Teršek
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so dijaki in dijakinje telesno,
socialno in pedagoško pripravljeni na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za
mlade izgublja pravi smisel.
Šport v šoli je dobra priložnost za druženje dijakov in profesorjev. Spodbujati velja vzgojne možnosti šolskih
športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem dijakovem samonadzoru, samospoštovanju ter
spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev, kot so poštenost, borbenost, obnašanje …
V aktivu športne vzgoje se zavedamo, da so pri izvajanju učnega procesa najpomembnejši dijaki z vsemi
svojimi različnostmi, bodisi iz različnih kulturnih ali socialnih okolij bodisi dijaki s posebnimi potrebami.
V okviru jesenskega in zimskega športnega dne in raznih projektov želimo dijake seznaniti s športnimi
zvrstmi, kot so: atletika, drsanje, plavanje, namizni tenis, borilni športi, kolesarjenje, hoja … Seznanijo se z
zakonitostmi športne vadbe ter vplivom športa na organizem. Z rednim spremljanjem razvoja
mladostnikovih telesnih značilnosti in sposobnosti smo vključeni v nacionalni program obveznega testiranja
za ŠVK.
Kot že nekaj let zapored smo tudi letos organizirali medrazredna tekmovanja v odbojki in namiznem tenisu.
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MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V ODBOJKI
Medrazredno tekmovanje v odbojki je potekalo v mesecu decembru. Tekmovalo je 26 ekip, 13 ekip dijakinj
in 13 ekip dijakov.
Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki smo izvedli 22. 12. v telovadnici na Vodnikovi. Ekipe so pokazale
borbenost, napeto in lepo igro. V skupini dijakov 1. in 2. letnikov so dijaki 2. c premagali dijake 1. c-razreda,
med dijaki višjih letnikov pa so dijaki 3. f premagali dijake 3. b-razreda.
Zmagovalke na šoli so postale dijakinje 2. e/c, ki so premagale dijakinje 4. a, za 3. mesto pa so dijakinje 3.
a/c premagale dijakinje 2. a.

Finalisti medrazrednega tekmovanja v odbojki
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Finalistke medrazrednega tekmovanja v odbojki
Prehodna pokala za šolsko leto 2016/2017 sta osvojila 3. f-razred med dijaki in 2. e/c-razred med dijakinjami.
Mentorica: Nada Jeraša

NAMIZNI TENIS
2. 3. je potekalo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijake. Tekmovalo je 38 dijakov, ki so se srčno borili
in prikazali dobro igro.
Zmagovalec šolskega prvenstva je že tretjič zapored postal Arjan Torra, 2. a PTI, drugi je bil Tim Veršnik, 2. c,
tretji Dragan Prodić, 2. a PTI, četrti Timej Srebot, 2. c, peti David Krejić, 4. a, in šesti Anže Stegne, 3. f.
Vseh šest dijakov, ki so se uvrstili v zaključne tekme, je prejelo praktične nagrade in diplome, zmagovalec
turnirja pa še pokal.
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Dijaki na šolskem prvenstvu v namiznem
tenisu
(Stojijo: Mateja Volk, prof., Dragan Prodić,
Leon Podvratnik, prof., Tim Veršnik, David
Krejić, čepijo: Timej Srebot, Arijan Torra in
Nada Jeraša, prof.)

28. 2. smo organizirali šolsko
prvenstvo v namiznem tenisu za
dijakinje. Tekmovanja se je
udeležilo 15 dijakinj.
Zmagala je Nuša Zvonar, druga je
bila Anja Ložar, obe 2. e, tretja
Ines Hirkić, 2. a PTI, četrta pa Tjaša
Kotnik, 2. e. Dijakinje so prejele
diplome in praktične nagrade,
zmagovalka pa še pokal.

Dijakinje na šolskem prvenstvu v namiznem tenisu
Mentorica: Nada Jeraša
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ATLETIKA
21. 9. 2016

CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki

Dijaki so zasedli 5. mesto, dijakinje pa 6.
Med tekmovalci se je posebej izkazal Gašper Plevčak, 1. a, ki je zmagal v teku na 100 m in izrednim tekom v
štafeti 4 x 100 m.
Žan Mrđenović, 3. a, je bil drugi, Gašper Pogladič, 2. c – ET, pa tretji, oba v suvanju krogle. Nika Cigale, 2. c –
TV, je bila tretja v skoku v višino. Veronika Mohorič, 3. c, je bila peta v suvanju krogle, šesto mesto pa so
zasedli: Aljaž Klemenčič, 3. a, v teku na 2000 m, Žanluka Mario Adžić, 3. b, v skoku v daljino, Anže Dobovičnik,
4. a, je osvojil sedmo mesto v skoku v višino, osmo mesto pa so osvojili: Nina Drobne, 1. a, v teku na 100 m,
Tjaša Kotnik, 2. e, v teku na 1000 m in Rok Novak, 3. a, v skoku v daljino.
Za šolo so tekmovali še naslednji dijaki: Lia Ludvik, 2. c – ET, Maja Božiček, 1. a, Neja Rom Zupanc, 4. a, Alen
Cimerman, 3. b, Eldin Murić, 4. a, Neja Žejn, 1. č, Tina Bobek, 2. e, Viktorija Verdev, 2. c – TV, Ana Teržan in
Anja Košir, obe 3. f, Anika Strnad, 4. a, Natja Kapitler, 1. e, Fationa Hajra, 2. a, Anja Đaković-Ložar, 2. e, Aljaž
Planinšek, 3. a, Mel Burzić, 2. a, Mitja Roban, 3. c, Urban Žohar, 2. a, Alen Mančič, 2. c, Staš Kalajdžinski, 1.
e, Žiga Firšt, 4. a, Patrik Novak, 1. b, Rok Klajnšek-Grajžl, 1. b in Bejhar Rekaliu, 1. d.

12. 4. 2017

CELJE – občinsko prvenstvo v krosu

Tjaša Kotnik, 2. e, je osvojila 3. mesto med dijakinjami 1. in 2. letnikov, Rok Klajnšek-Grajžl, 1. b, je osvojil 8.
mesto, Eva Čakš, 1. c, pa 9. mesto.
8. 5. 2017

CELJE – področno posamično atletsko tekmovanje

Trije naši dijaki so osvojili medalje, in sicer Žan Mrđenović, 3. a, srebrno v suvanju krogle, Gašper Plevčak, 1.
a, bronasto v teku na 100 m in Gašper Pogladič, 2. c – ET, prav tako bronasto v suvanju krogle.
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Naši dijaki – dobitniki medalj področnega prvenstva
Šesto mesto so osvojile: Tina Bobek, 2. e, v skoku v daljino, Veronika Mohorič, 3. c, v suvanju krogle in Nuša
Pustivšek, 3. f, v skoku v višino.
Za šolo so nastopali še: Rok Novak, 3. a, Urban Žohar, 2. a, Aljaž Klemenčič, 3. a, Tilen Lapuh, 3. a, Neja Žejn,
1. č, Natja Kapitler, 1. e, Viktorija Verdev, 2. c – TV, Tjaša Gobec, 2. a.

17. 5. 2017

MARIBOR – finale državnega prvenstva v atletiki

Iz področnega so se na državno prvenstvo uvrstili: Gašper Plevčak, 1. a, v teku na 100 m, Žan Mrđenović, 3.
a, Gašper Pogladič, 2. c – ET, in Veronika Mohorič, 3. c, vsi v suvanju krogle.
Mentorica: Nada Jeraša
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ODBOJKA
24. 10. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
Naši dijaki so tekmovali v močnejši skupini, se borili, a vseeno izgubili obe tekmi, tako da se niso uvrstili v
nadaljnje tekmovanje.
Za šolo so tekmovali: Rok Kokot, 3. f, Timej Srebot, 2. c – ET, Anže Dobovičnik, 4. a, Aljaž Žohar, 1. c, Anže
Stegne, 3. f, Jan Lukač, 3. f, Mitja Roban, 3. c, in Nik Jošt, 1. b.

Stojijo: Nada Jeraša, prof., Rok Kokot, 3. f, Jan Lukač, 3. f, Anže Stegne, 3. f, Anže Dobovičnik,
4. a, Mitja Roban, 3. c, Aljaž Žohar, 1. c, Jakob Pirš, 1. b, Timej Srebot, 2. c.

97

25. 10. 2016 CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
Naše dijakinje so eno tekmo zmagale, drugo pa izgubile, tako da se niso uvrstile v nadaljnje tekmovanje.
Za šolo so tekmovale: Nika Cigale, 2. c – TV, Tjaša Hrustelj, 2. a, Anika Strnad, 4. a, Lea Klenovšek, 2. a,
Veronika Mohorič in Rebeka Verdev, obe iz 3. c, Anja Ložar Đaković in Tina Bobek, obe iz 2. e, ter Anja Košir,
3. f.

Stojijo: Nada Jeraša, prof., Anika Strnad, Nika Cigale, Veronika Mohorič, Tjaša Hrustelj;
klečijo: Rebeka Verdev, Tina Bobek, Anja Ložar, Lea Klenovšek.
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16. 5. 2017

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na mivki za dijakinje

Za šolo so nastopale: Nika Cigale, 2. c – TV, Tjaša Hrustelj, 2. a, Tina Bobek, 2. e, Rebeka Verdev, 3. c – TV in
Janja Brezovnik, 3. a.
Dijakinje so najprej premagale dijakinje GCC, nato pa v tretjem podaljšanem nizu še ekipo ŠC Slovenske
Konjice. Dijakinje so se uvrstile v finale področnega prvenstva.

Stojijo: Janja Brezovnik, Rebeka Verdev, Nika Cigale,
Nada Jeraša, prof.;
klečita: Tina Bobek in Tjaša Hrustelj.
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18. 5. 2017

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na mivki za dijake

Za šolo so nastopali: Rok Kokot, 3. f, Timej Srebot, 2. c – ET, Alen Cimerman, 3. a in Mitja Roban, 3. c.
Dijaki so izgubili proti ekipi ŠC SŠSMM, zmagali pa proti ekipi GCC in se uvrstili v finale področnega prvenstva.

Stojijo: Timej Srebot, Mitja Roban, Rok Kokot, Nada Jeraša, prof.;
kleči: Alen Cimerman.
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22. 5. 2017

CELJE – finale področnega prvenstva v odbojki na mivki za dijake in dijakinje

Za šolo so nastopali: Rok Kokot, 3. f, Timej Srebot, 2. c, Anže Stegne, 3. f, Alen Cimerman, 3. b, in Mitja Roban,
3. c.
Dijaki so osvojili 4. mesto, izgubili so proti SŠGT in proti ŠC Gimnazija Lava in zaključili s tekmovanjem.
Dijakinje so izgubile proti ŠC Gimnazija Lava, potem pa premagale dijakinje SZŠ Celje, osvojile 2. mesto in se
uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva.
Za šolo so nastopale: Nika Cigale, 2. c – ET, Tjaša Hrustelj, 2. a, Tina Bobek, 2. e in Rebeka Verdev, 3. c
Mentorica: Nada Jeraša

KOŠARKA
22. 11. 2016 CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 3. mesto.
Šolsko ekipo so zastopali: Rok Hribernik, 4. e, Primož Štukelj, 4. b, Rok Novak, 3. a, Jakob Pirš, 3. f, Filip
Miklaužič in Blaž Majcen, oba iz 2. e, ter Staš Kaladžijski, 1. e.

NOGOMET
11. 1. 2017

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijake

Dijaki so na predtekmovanju osvojili 1. mesto.

18. 1. 2017

CELJE – finale področnega prvenstva za dijake

Dijaki so na finalu področnega prvenstva osvojili 4. mesto.
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Šolsko ekipo so zastopali: Žiga Firšt in Eldin Murić, oba 4. a, Alen Cimerman, 3. b, Luka Prah, Rok Melavc in
Nejc Vervega, vsi 3. c, Robert Trunk, 3. f, Žiga Lipovec 1. č, Besmir Rekaliu, 1. d.

Stojijo z leve proti desni: Rok Melavc, Žiga Lipovec, Robert Trunk, Besmir Rekaliu;
čepijo z leve proti desni: Alen Cimerman, Eldin Murić, Luka Prah, Žiga Firšt.

16. 1. 2017

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijakinje

Dijakinje so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 1. mesto.
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19. 1. 2017

CELJE – finale področnega prvenstva za dijakinje

Dijakinje so na finalu področnega prvenstva osvojile 1. mesto.
Šolo so zastopale: Anika Strnad, 4. a , Irena Jerković, 1. a PTI, Veronika Mohorič, 3. c, Elmedina Berisha in Lea
Klenovšek, obe 2. a, Lia Ludvik, 2. c – ET, Nika Cigale 2. c – TV, Flora Duga, 2. č, Anja Đaković-Ložar in Tjaša
Kotnik, obe 2. e, ter Neja Žejn, 1. č.

Stojijo z leve proti desni: Lia Ludvik, Elmedina Berisha, Anika Strnad;
sedijo z leve proti desni: Veronika Mohorič, Neja Žejn, Lea Klenovšek.
Mentor: Leon Podvratnik
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ROKOMET – DIJAKINJE
4. 10. 2016 je na Gimnaziji Celje – Center potekalo področno prvenstvo v rokometu. S pomlajeno ekipo so
naše dijakinje dosegle 3. mesto.
Šolsko ekipo so sestavljale: Anika Strnad, 4. a, Lea Klenovšek, 2. a, Nika Cigale, 2. c – TV, Lia Ludvik, 2. c – ET,
Anja Lužar, 2. c – TV, Nina Drobne in Maša Ocvirk, obe 1. a, Neja Žejn, 1. č, in Natja Kapitler, 1. e.
Najboljša strelka turnirja je bila Anika Strnad, 4. a.

Mentorica: Mateja Volk
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JUDO
15. 12. 2016 – šolsko državno prvenstvo v judu
15. 12. 2016 so se v Kopru naši dijaki in dijakinje uspešno udeležili finala državnega prvenstva v judu.
Veronika Mohorič iz 3. c je postala državna prvakinja, Lia Ludvik iz 2. c – ET pa je dosegla 3. mesto v svoji
kategoriji. Oba odlična rezultata sta zadostovala za osvojitev ekipnega 2. mesta.
Dijaka Adam Bergant in Rene Kožar iz 2. c – TV sta dosegla 7. mesto, uspešno pa sta nastopala tudi Tilen
Lešer in Peter Uranjek iz 1. c-razreda. Ker je uvrstitev na državno prvenstvo rezultat izjemnega truda,
požrtvovalnosti in odrekanj, vsem skupaj iskrene čestitke.

Mentorica: Mateja Volk
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STRELJANJE Z ZRAČNO PIŠTOLO
20. 3. 2017 je bilo v Ljubljani srednješolsko državno prvenstvo v streljanju. Po odličnem nastopu na
področnem prvenstvu v Velenju se je z doseženim 3. mestom v kategoriji zračna pištola na tekmovanje
uvrstila tudi Alekseja Vignjević iz 4. e-razreda. Dosegla je 10. mesto v svoji kategoriji in tako zaključila
večletna sodelovanja in zastopanja naše šole na šolskih strelskih tekmovanjih, za kar ji čestitamo in se ji
iskreno zahvaljujemo.

Mentorica: Mateja Volk
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DOGODKI
UKRADENI OTROCI
V soboto, 24. septembra 2016, so naši dijaki na I. osnovni šoli Celje sodelovali s kulturnim programom na
slovesnosti in srečanju Društva taboriščnikov – ukradenih otrok. Na dogodku smo se spomnili 74-letnice
kalvarije stotin slovenskih ukradenih otrok, ki jih je okupator na prostoru današnje I. osnovne šole
neusmiljeno ločil od njihovih družin in jih poskušal ponemčiti.
V kulturnem programu so sodelovali dijaki: Dijana Šajić in Maruša Štancer iz 1. a, Rok Klajnšek-Grajžl iz 1. b
ter naši lanski maturanti: Katja Dimec, Alja Kelhar in Tilen Kočevar.
Vsem dijakom in mentorici se je za
kulturni program v imenu mestne četrti
Dolgo polje tudi pisno zahvalil
predsednik Sveta MČ Dolgo polje,
gospod Aleš Vrečko.

Irena Lasnik
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)
Tudi letos so imeli dijaki naše šole možnost opraviti nemško jezikovno diplomo in s tem pridobiti
mednarodno priznan certifikat Deutsches Sprachdiplom. 30. 9. 2016 je gospod dr. Reinhard Zühlke na
slovesni prireditvi podelil certifikate naslednjim dijakom:
 Aniti Gorenjak, Samanti Kolar, Miriam Medved, Nuši Pilaj in Alekseji Vignjević iz 4. e,
 Vesni Čakš in Jerneji Kotnik iz 4. b,
 Ediju Pirnatu, Dinu Draganoviću, Moniki Kvac in Evi Johanni Vipavc, lanskim dijakom 4. letnika.

V letošnjem šolskem letu je izpit DSD I opravljalo 18 dijakov, in sicer:
 Lovro Godec, Nik Gorišek, Albin Nura in Jaka Vodovnik iz 3. a,
 Urh Sivka in Nejc Vervega iz 3. c,
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Valentina Drešček, Manja Feldin, Angelina Claudia Jelen, Rok Kokot, Jan Kristian Korošec, Anja Košir,
Nina Planinšek in Robert Trunk iz 3. f,
Hana Brecl in Anja Mikola iz 4. e,
Aleksandra Kaučič in Brigita Kračun iz 1. a PTI.

Slovesna podelitev bo v mesecu septembru.
Nemška jezikovna diploma je mednarodno priznan certifikat, ki ga po vsem svetu podeljuje Nemško
ministrstvo za kulturo in izobraževanje. Opravlja se na dveh stopnjah. Za študij na nemško govorečih
univerzah se zahteva diploma na 2. stopnji.
Vsem dobitnikom diplom iskreno čestitamo. Hkrati vabimo vse dijake 3. in 4. letnika, da bi se v čim večjem
številu odločali za opravljanje tega izpita.
Tatjana Ivšek

3-KONS
7. oktobra 2016 je Kosovelova ulica
znova oživela. Tokrat že devetič, na
tradicionalnem druženju in prepletu
ustvarjalnosti, mladosti, razigranosti,
športa … Dijaki štirih srednjih šol, s
prostori na ulici, poimenovani po
pesniku Krasa, so ponovno za en dan
zamenjali svojo šolo in s profesorji
drugih šol preživeli malo drugačno
petkovo dopoldne.
Želja pri izvedbi letošnjih delavnic za
dijake drugih šol je bila, da čim bolj
vključimo naše dijake, ki bi želeli svojim
sovrstnikom predstaviti kakšno
zanimivo dejavnost, s katero se sami
ukvarjajo. Kar nekaj dijakov se je odzvalo naši pobudi, saj so prikazali plesne veščine, podjetniške ideje,
znanje golfa in veščine mažoretnega nastopa.
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Naši dijaki na delavnici sosednje šole
Profesorji pa so v goste pripeljali tudi zunanje izvajalce, npr. Freestyle klub, kustosinjo Muzeja Velenje,
poznavalce borilnih veščin in sodelavce Racio, d. o. o. Mentorji delavnic na 3-Konsu so bili: Alja Dečman
Stišovič, Dora Glavnik, Manja Ferme Rajtmajer, Katja Fras Budna, Alenka Golež, Aleš Hofman, Olga Iskra,
Mateja Kapitler, Marija Kolenc, Karmen Kranjec, Irena Lasnik, Majda Lesjak, Mateja Obrez Verbič, Sonja
Salobir Lindsay, Katja Teršek in Mateja Volk. Profesorja športne vzgoje Nada Jeraša in Leon Podvratnik sta
vodila šolski reprezentanci v nogometu in mešani odbojki.
Za spletno stran www.3kons.si sta poskrbeli Mojca Knez Šket in Helena Muha, likovno podobo šole (rdečečrno-belo) so oblikovali Helena Muha, Aleš Hofman in Igor Križnik, skrb nad mladima fotografoma Marijo
Ribič, 3. f, in Aljažem Žoharjem, 1. c, pa je prevzela Marija Vodušek.
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Urh Gorič, 1. b, voditelj delavnice o golfu
Goste je sprejela in po šoli popeljala ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta, za vsestransko podporo
prireditvi pa je zaslužna podravnateljica Simona Sever Punčoh. Za koordinatorstvo nad celotnim dogajanjem
na EŠC je bila ponovno zadolžena Branka Vidmar Primožič, mentorstvo nad skupno prireditvijo v telovadnici
GCC pa je že tretje leto prevzela Dagmar Konec.
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Že utečeni ekipi voditeljev 3-Konsa se je tudi letos pridružil Jan Lukač, 3. f, s svojimi glasbenimi in plesnimi
nastopi pa so ponovno navdušili: Žiga Avbreht, 3. b, Ana Teržan, 3. f, Nastja Rožej, 3. f, Kristina Zvonar, 3. f,
s soplesalcem s SŠGT in bivša dijaka naše šole Kristjan Terglav in Nejc Trepelj.
Hostese in gostitelji so bili dijaki 2. e-razreda: Kristijan Hribar Kresnik, Filip Jug,
Anja Đaković-Ložar, Tea Kovač, Arijana Ibralić in Tjaša Vindiš. Za scensko
opremo šole pa so poskrbeli dijaki Jasmina Javor, Gabrijela Škrabl, Katja Trupi,
Miha Brance, Jan Golež, Sebastjan Jakob, vsi iz 2. a PTI-razreda.
Mešano odbojkarsko ekipo so sestavljali: Rok Kokot, 3. f, Anže Dobovičnik, 4.
a, Timej Srebot, 2. c – ET, Nika Cigale, 2. c – TV, Ines Hirkić, 2. a PTI, Tjaša
Hrustelj, 2. a, in Anika Strnad, 4. a. V nogometu pa so se pomerili: Robert
Trunk, 3. f, Žiga Firšt, 4. a, Alen Cimerman, 3. b, Luka Prah, Rok Melavc in Nejc
Vervega, vsi 3. c, Patrik Novak, 1. b, Patrik Šuntner, 1. c, Ismar Brkić, Žiga
Lipovec in Valon Kavaja, vsi 1. č.
3-KONS je obsežna in logistično zelo zahtevna prireditev, ki združuje več kot
2000 dijakov, zato se tudi na tem mestu iskreno zahvaljujem vsem dijakom in
profesorjem za podporo in pomoč pri izvedbi projekta. Misli in pričakovanja pa
že usmerjamo v letošnji oktober, ko bo na Kosovelovi zaživel že deseti 3-KONS.

1
SREČÆn je ta
Ki ima zlato

2
KOnS, KOnS, KOnS
Poje
SREČko
3
Kdo si ti?
kOsovel.
SREČko
O

Branka Vidmar Primožič

Videl sem te
Ej, hodim v šolo
Levo →↑↓
Danijel Kusić
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SVITaj Z NAMI!
1. decembra 2016 je bilo odprtje IX. tradicionalne vseslovenske srednješolske razstave Fotografiram, torej
sem, ki sta jo organizirala Ekonomska šola Celje in Društvo fotografov SVIT.
Pri organizaciji prireditve so sodelovali Simona Sever Punčoh, Helena Muha, Maja Jerič, Petra Škoflić, Lidija
Plevčak, Andreja Vrečer, Igor Križnik in ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta. V kulturnem
programu so sodelovali Mia Lovrenčak, učenka I. osnovne šole, Ana Teržan in Nastja Rožej iz 3. f, Žiga Avbreht
iz 3. b, Natalija Jug iz 2. a, Jaka Vodovnik iz 3. a ter naša nekdanja dijaka Kristjan Terglav in Nejc Trepelj.
Hostesa in hostesnik sta bila Nika Jelen in Rok Klajnšek-Grajžl iz 1. b, fotograf pa Aljaž Žohar iz 1. c. Likovno
podobo so ustvarili Jasmina Javor, Katja Trupi, Gabrijela Škrabl, Miha Brance, Jan Golež in Sebastjan Jakob iz
2. a PTI.
Izbrane fotografije in način
ocenjevanja sta predstavila Žiga
Gričnik, predsednik DF SVIT, in Jure
Kravanja, predsednik ocenjevalne
komisije DF SVIT. Ravnateljicadirektorica šole Bernarda Marčeta
in predsednik DF SVIT Žiga Gričnik
pa sta podelila nagrade in diplome
za umetniško najbolj dovršene
fotografije. Razstavo izbranih
fotografij v 3. nadstropju šole sta
pripravila Ivan Kolenko in Domen
Kolšek iz DF SVIT.

Nastopajoči

Helena Muha
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE IN I. GIMNAZIJO V CELJU
Letos smo že četrto leto uspešno sodelovali z Glasbeno šolo Celje. Njeni učenci, dijaki in mentorji ter dijaki
I. gimnazije v Celju so pripravili glasbeni program za dve naši prireditvi v srednji šoli.
8. decembra smo pripravili srečanje z upokojenimi sodelavci naše šole, ki sta ga sestavljala kulturni program,
na katerem so nastopali učenci in dijaki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju, povezovala ga je naša
dijakinja Kristina Zvonar iz 3. f, in družabni del v jedilnici, kjer je ob kosilu potekalo druženje upokojenih in
sedanjih delavcev naše šole.
19. aprila 2017 smo organizirali glasbeno-družabno prireditev v Glasbeni šoli Celje, na kateri smo glasbeno,
kulturno in kulinarično spoznavali Nemčijo, državo, s katero se to šolsko leto v naši šoli seznanjamo v
projektu Evropska vas. V kulturnem delu so nas učenci Glasbene šole Celje in dijaki I. gimnazije v Celju
popeljali v svet nemške klasične glasbe, povezovalki programa, dijakinji Ekonomske šole Celje, Marija Ribič
in Kristina Zvonar iz 3. f-razreda, pa sta predstavili Luthrov pogled na glasbo, saj letos obeležujemo
petstoletnico začetka reformacije. Poudarili sta pomen reformacije ne samo za nemški narod in Evropo,
ampak tudi za nas, Slovence.
Družabni del srečanja je bil v znamenju tipične nemške kulinarike.
Alenka Gotlin Polak

MATURANTSKI PLES
V soboto, 21. januarja 2017, je v Modri dvorani
Celjskega sejma odplesala svoj ples generacija
maturantov 2016/17. Svoje plesno znanje je z
maturanti delil gospod Boštjan Špiljar iz Plesnega
vala Celje. Za njegov trud in potrpežljivost se mu
je v imenu 54 plesnih parov zahvalila dijakinja Rika
Pajk.
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Po uvodnem nagovoru gospe ravnateljice Bernarde Marčeta je Klara Hribernik ob spremljavi ansambla
Unikat zapela maturantsko himno Gaudeamus igitur, v imenu generacije pa sta spregovorila Neja Rom
Zupanc in Rok Hribernik. Program je odlično povezovala Alja Tihle Hren.
Lep večer je dodatno popestrila mladostna igrivost naših maturantov, ki so še posebej blesteli v čudovitih
večernih oblekah. Verjetno najlepši in najbolj čustven del večera je bil ples s starši, ki so se ponosno zavrteli
s svojimi otroki.

Marjana Gajšek
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SODELOVANJE Z NOVIM TEDNIKOM (RUBRIKA MLADI ZA MLADE)
Naša šola se je v tem šolskem letu dvakrat predstavila v Novem tedniku v rubriki Mladi za mlade.
5. januarja 2017 je Ula Matek iz 3. b v članku Mladi in denar pisala o finančnem opismenjevanju mladih v
Ekonomski šoli Celje, Lejla Dautović in Larisa Višnjar iz 3. B pa sta predstavili učno podjetje Cycling freaks. O
organizaciji strokovnih ekskurzij kot delu poklicne mature je v članku Rogaška v kristalnem vrelcu pisala
Gabrijela Škrabl iz 2. a PTI.
4. maja 2017 sta Tena Fistrić in Rok Kokot iz 3. f predstavila praktično usposabljanje gimnazijcev na Kanarskih
otokih, Ula Matek iz 3. b je povzela vtise z gostovanja dijakov in profesorjev sedmih držav, ki sodelujejo v
projektu Spravimo se na kolo, Evropa zopet posluje, v naši šoli. Katja Kuder iz 1. a pa je predstavila naše
sodelovanje v projektu Naslikajmo Cinkarno.
Alenka Gotlin Polak

INFORMATIVNI DAN
Že nekaj let se tudi na Ekonomski šoli Celje srečujemo z manjšim vpisom v prvi letnik, kot bi si ga želeli. Zato
se vsako leto trudimo devetošolce privabiti tudi z zanimivo izvedbo informativnih dni v mesecu februarju.
Z zasnovo smo začeli takoj po jesenskih počitnicah, pripravo pa sva prevzeli profesorici Lidija Rebeušek in
Branka Vidmar Primožič. Za geslo prireditve in vseh dejavnosti smo uporabili novo celostno podobo šole pod
nazivom TO SMO MI.
Letošnje leto smo poskušali informativna dneva posodobiti, predvsem pa izhajati s stališča devetošolcev.
Glede na številne pogovore z našimi dijaki, anketami, ki smo jih izvedli v preteklih letih, in z upoštevanjem
številnih predstavitev šole osnovnošolcem smo informativna dneva zasnovali popolnoma drugače. Ugotovili
smo namreč, da bodočih dijakov na informativnih dnevih ne zanimajo informacije, ampak predvsem zbirajo
vtise s posameznih šol.
Predstavitev šole smo začeli na skupnem delu v šolski telovadnici. Dobrodošlico bodočim dijakom in staršem
sta z glasbenim nastopom že pred uradnim delom izrazila Ana Teržan, 3. f, in Žiga Avbreht, 3. b. Nato sta vse
prisotne nagovorila Nuša Zvonar, 2. e, in Jan Lukač, 3. f, sledil je pozdrav gospe ravnateljice. V kratkem
kulturnem programu sta v petek dopoldan s plesno točko sodelovala tudi Kristjan Terglav in Nejc Trepelj, v
petek popoldan in soboto dopoldan pa je s samostojno plesno koreografijo nastopila Tina Bobek, 2. e.
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Po uvodnem delu smo bodoče dijake glede na njihovo zanimanje za programe, ki jih izvajamo na šoli, povabili
v delavnice. Po šoli so jih spremljali naši dijaki, tudi delavnice so vodili dijaki pod mentorstvom profesorjev.
Za vsak program smo pripravili tri delavnice, hkrati pa so devetošolci spoznali šolo in neposredno od starejših
dijakov izvedeli vse, kar jih je zanimalo.
Starši so ostali v telovadnici, kjer
smo jim posredovali številne
informacije, ki so zanje aktualne.
Razgovor z gospo ravnateljicodirektorico in profesorji, ki so
predstavili
različna
področja
šolskega delovanja, je vodil in
usmerjal dijak 3. f-razreda Jan
Lukač. Starši so imeli tudi možnost
postavljanja vprašanj, po končani
okrogli mizi pa so jih profesorji
popeljali po šolskih hodnikih in
učilnicah. Tudi to je bila priložnost,
da so starši v manjših skupinah od
profesorjev izvedeli še dodatne
informacije.
Predstavitev šole smo zaključili v šolski jedilnici, kjer so se starši in devetošolci ponovno srečali. Ob
sproščenem klepetu z dijaki in profesorji ter manjšo pogostitvijo smo informativni dan zaključili.
Kljub napornim pripravam in sodelovanju številnih dijakov ter profesorjev oziroma zaposlenih na šoli smo
bili z izvedbo letošnjih informativnih dni zadovoljni vsi, zlasti pa so nas razveselili odzivi devetošolcev in
njihovih staršev, ki smo jih pridobili z osebnim anketiranjem. Osnovnošolci so se navduševali nad
delavnicami, nad urejenostjo in prijaznostjo šole, še posebej nad prakso v tujini, starši pa so bili zelo
zadovoljni z informacijami in našim gostoljubjem. Še posebej pa smo se razveselili, da je bila tovrstna
predstavitev šole uspešna, saj se nam ob spomladanskem vpisu devetošolcev za prihodnje šolsko leto obeta
nekoliko številčnejša generacija dijakov prvega letnika.
Hvala še enkrat vsem, ki ste sodelovali pri pripravi in izvedbi letošnjih informativnih dni.
Branka Vidmar Primožič in Lidija Rebeušek
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REŠEVANJE IZ VODE
16. in 17. februarja 2017 so se dijaki 2. c – TV udeležili izobraževanja »Osnove plavanja in tehnik reševanja
iz vode«, ki sta ga vodili profesorica Mateja Volk in študentka na praksi Barbara Volk.
Izobraževanje je potekalo v bazenu
Golovec. Dijaki so ponovili tehniko
kravla, prsnega in hrbtnega plavanja
ter izpilili skok na glavo. Nato je
sledilo učenje reševalnega skoka in
reševalnih prijemov. Pri reševanju
so si pomagali tudi z reševalno tubo
in obročem. Seznanili so se s
samoreševanjem v primeru krča ter
nudenju prve pomoči utopljencu.
Interesne dejavnosti so se zaključile
z veselim skokom v vodo.
Mateja Volk

SEJEM ALTERMED
V času od 10. do 12. 3. je v Celju potekal 13. sejem Altermed, na katerem so se predstavili tudi dijaki naše
šole. Dijaki 3. b-razreda, Erik Drnovšek, Marjana Barba in Jaša Kvas, so predstavili učno podjetje Cycling
freaks, d. o. o. Podjetje organizira kolesarske izlete po Sloveniji, posoja kolesarsko opremo in ozavešča dijake
o zdravem načinu življenja, o zdravi prehrani, spodbuja mlade k preživljanju prostega časa v naravi, k
medsebojnemu druženju in spoznavanju bogate kulturne dediščine Slovenije.
Pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer, Dore Glavnik in Alenke Pavlin so dijaki uspešno predstavili svoje
delo in šolo ter prejeli zlato priznanje.
Manja Ferme Rajtmajer
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PLAVALNO OPISMENJEVANJE
V sodelovanju s Športno zvezo Celje smo od 27. 3. do 31. 3. 2017 za dijake s plavalnim primanjkljajem
organizirali 15-urni tečaj plavanja v bazenu Golovec. Udeležilo se ga je 12 dijakov iz 1. d-razreda, ki so po
zaključku vadbe pridobili priznanje za osvojene naloge.

Vsem čestitamo!
Mateja Volk
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PLAKAT »120 LET NARODNEGA DOMA V CELJU«
Naša šola se je tudi letos pridružila obeležitvi praznika Mestne občine Celje s poslikavo plakata. Naslov
letošnje poslikave je bil "120 let Narodnega doma v Celju". Plakat je delo dijakinj Tee Kovač in Lare Hribar
Kresnik iz 2. e-razreda, program ekonomska gimnazija. V krogih sta prikazana arhitekt Narodnega doma, Čeh
Jan Vladimir Hrasky, in Ivan Dečko, slovenski politik ter eden od pobudnikov gradnje.

Poslikava plakata
Maja Jerič
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HAIKU 2017

11. aprila 2017 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani
podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih
kategorijah in predstavitev pesmarice Haiku 2017.
17. natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala
Gimnazija Vič Ljubljana, se je udeležilo 400 dijakov in
dijakinj iz 37 srednjih šol. Podeljenih je bilo 51
enakovrednih nagrad. Z naše šole so uspešno
sodelovali Valerija Radaković, Nina Drobne, Maruša
Štancer, Nika Jelen, Katja Kuder, Nina Kleine, Ana
Teržan, Miha Šaberl in Danijel Kusić, saj so njihovi
haikuji objavljeni v pesmarici Haiku 2017.
Mentorice mladim pesnicam in pesnikom so bile
Branka Vidmar Primožič, Alenka Gotlin Polak in
Helena Muha.

Nagrajenca Ana Teržan in Danijel Kusić

Ana Teržan je prejela nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko.
papirna ladja
kako dolgo bo držala
moj otroški smeh
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Spuščanje papirnatih ladij je veselo, igrivo početje otrok. Veselje, smeh, navdušenje ob plutju ladjic je (po
navadi) kratkotrajno. Trenutno pa je spoznanje pesnice, da se ladja iz papirja lahko vsak hip potopi – in z njo
tudi pesničin iskren nasmeh. Ob tem nastali haiku pa bo kljuboval relativnosti časa.
/mnenje strokovne žirije/

Danijel Kusić je prejel nagrado za najboljši ciklus.
leti leti le-ti
sinica
iz mojih sanj
češnjevi cvetovi
belo dvorišče
stojim v temi
nabiram kostanj
med listi vidim
tvoje oči
žalostne misli
vrba žalujka
se mi nasmehne
Najtežje je izbrati cikel. Za 4 ali 5 (približno enako) dobrih haikujev je potrebno imeti talent, precej izkušenj
ali kar oboje in še ljubezen do poezije povrh. Nagrajeni avtor verjetno ima vse našteto, saj je bil v preteklosti
že nagrajen. V ciklu je nanizal »pisane« haikuje. V prvem je v ospredju igrivost in igra besed. Iz drugega nas
preplavi močna podoba (in vonj) češnjevih cvetov. Tretji in četrti pa izražata pesnikova čustva.
/mnenje strokovne žirije/
Helena Muha
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OBISK NEMŠKEGA VELEPOSLANIKA NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Gospod Klaus Riedel, nemški veleposlanik v Sloveniji, nas je obiskal 26. 4.
2017. Povabili smo ga v okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega
parlamenta in v okviru projekta Evropska vas, kjer letos naša šola pobližje
spoznava Nemčijo. Gospod veleposlanik je predstavil svoje delo na
ambasadi in odgovarjal na vprašanja naših dijakov.
O Sloveniji ima zelo pozitivno mnenje. Povedal
je, da mu je življenje v Sloveniji zelo všeč. V
Ljubljani je živel že pred dvajsetimi leti z
družino, danes živi v Ljubljani z ženo, saj otroka
študirata v Nemčiji. Ima veliko prijateljev, ljudje
so zelo prijazni in gostoljubni. Med državama ni
veliko razlik, kultura je precej podobna,
nenazadnje smo nekdaj živeli v skupni državi.
Vsekakor pa so posebnosti, ki so značilne za
eno ali drugo državo.

Gospod Riedel nam je predstavil svoje poslanstvo in bogato poklicno pot, ki ga je vodila v veliko držav. Po
izobrazbi je učitelj nemščine, sociologije in zgodovine. Nostalgično nam je prikazal padec Berlinskega zidu,
ki ga vidi kot pozitivno prelomnico v zgodovini Nemčije. Pogosto obiskuje podjetja, ki so pomembna za
nemški trg, in šole, kjer predstavlja delo veleposlaništva v določeni državi. Skrbno tudi spremlja slovensko
politično dogajanje ter skupaj s sodelavci organizira obiske nemških politikov v Sloveniji.
Obisk veleposlanika je potekal v prijetnem vzdušju in upamo, da ga bomo še kdaj gostili na Ekonomski šoli
Celje.
Simona Sever Punčoh, Tatjana Ivšek, mag. Helena Mešnjak
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Ekonomska šola Celje se je tudi v letošnjem šolskem letu vključila v projekt Teden vseživljenjskega učenja
(TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Z njo
Andragoški center Slovenije s številnimi dogodki opozarja na vseprisotnost ter pomen učenja v vseh
življenjskih obdobjih.
Teden vseživljenjskega učenja je
potekal med 12. 5. in 30. 6. 2017.
Naša šola se je vanj vključila z
organizacijo različnih dogodkov.
Predavanja, delavnice, razstave in
kulturne prireditve so bile
namenjene dijakom, zaposlenim,
upokojenim
sodelavcem
in
ostalim. Že vrsto let sodelujemo
tudi z zaposlenimi in varovanci
Doma ob Savinji.
V okviru TVU 2017 smo pripravili številne dogodke.
12. 5. do 30. 6. – Razstava slik profesoric Dore Glavnik in Irene Naraks.
12. 5. do 17. 5. – Razstava Ukradeni otroci (mobilna razstava Muzeja novejše zgodovine Celje).
15. 5. do 30. 5. – Likovna delavnica na temo Plečnikovih del v izvedbi profesorja Aleša Hofmana.
17. 5. – Potopisno predavanje Sprehod po sveti deželi – lepote Izraela in Jordanije v izvedbi profesorice Marije
Vodušek za upokojene sodelavce šole.
18. 5. – Delavnica izdelave ognjičevega in šentjanževega mazila v izvedbi profesorice Jasmine Bornšek in
Blažke Dolinšek.
22. 5. – Recital Nekaj je v meni: hrepenenje, ljubezen, upanje – poezija Nika Grafenauerja za varovance Doma
ob Savinji pod vodstvom mentorice Majde Lesjak.
23. 5. – Delavnica oživljanja in uporabe srčnega defibrilatorja v izvedbi območnega združenja RK Celje za
zaposlene EŠC.
25. 5. – Tibetanske vaje pomlajevanja na dan mladosti v izvedbi profesorice Darinke Prislan.
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Anja, 2016, akril v kombinaciji
z lepljenko iz čipke in kvačkanjem
(Dora Glavnik)

Lara, 2016, oglje (Irena Naraks)

Maja Jerič
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VIDEOKONFERENCA
Že 7. leto zapored se dijaki naše šole z veseljem
odzovejo
prijaznemu
povabilu
na
videokonference, kjer imajo možnost, da se 60
minut v živo pogovarjajo z vrstniki iz drugih
koncev sveta.
Letos smo se 17. maja povezali s Passaic Velley
High School iz ZDA. V prvem delu konference
smo izmenjali informacije o šolskem sistemu
obeh držav, pripravili smo kviz in predstavitve,
v drugem delu pa smo spoznavali način
življenja in dejavnosti mladih v prostem času.
Vsi smo bili navdušeni nad enournim klepetom z ameriškimi vrstniki in zagotovo bomo izkušnjo naslednje
leto ponovili.

Na videokonferenci so sodelovali:
Anej Šarlah, 4. a, Miha Brance, 2. a
PTI, Patricija Čebular, 3. e, Hajdi
Korošec, 3. e, Jernej Novak, 2. a, in
Rok Klajnšek-Grajžl, 1. b.

Alenka Pavlin in Ivan Lojen
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PREDAJA KLJUČA
Vsako leto se dijaki zaključnih razredov poslovijo in predajo ključ naslednji generaciji. Letošnja prireditev je
organizacijsko potekala nekoliko drugače, saj so si Neja Rom Zupanc, Ana Velenšek in Eldin Murić iz 4. arazreda to prireditev izbrali kot projektno nalogo 4. izpitne enote na poklicni maturi. Dijakinje in dijaki 4. a
so lansko leto zmagali na predaji ključa in si tudi priborili ključ za šolsko leto 2016/2017.
Dijaki zaključnih razredov: 3. č, 3. e, 4. a, 4. b, 4. e in 2. a PTI so se v zahvalnih govorih spominjali vseh lepih
in nepozabnih doživetij na šoli. Vsi so bili enotni, da je šolanje hitro minilo.
Sledil je tekmovalni del, v katerem sta sodelovala predstavnika iz naslednjih razredov: 2. č, 3. a, 3. b, 3. c, 3.
f in 1. a PTI. Igre in naloge so bile izvirne in aktualne, zato smo se vsi zabavali ob vneti borbi za ključ.
Zmagovalca sta postala Janja Brezovnik in Rok Novak, predstavnika 3. a, ki bo naslednje leto organizator
prireditve.
Želimo si, da bi se v prihodnje več dijakov odločilo pripraviti prireditev ali dogodek v okviru 4. izpitne enote
na poklicni maturi.

4. a predaja ključ letošnjim zmagovalcem, dijakom in dijakinjam 3. a-razreda
Nada Jeraša
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SREČANJE S ŠPORTNICO TINO TRSTENJAK
Na šoli že nekaj let pripravljamo kulturni dogodek z znanim gostom. Letos smo bili za organizacijo zadolženi
v aktivu športne vzgoje. Za nas je ta prireditev predstavljala velik zalogaj, saj smo vajeni drugačnega dela v
telovadnici in na športnih igriščih. Ideja, da bi povabili Celjanko judoistko Tino Trstenjak, se nam je hitro
porodila, malo težje pa je bilo to izpeljati zaradi njenih obveznosti (treningov, tekmovanj ...). Ko nam je
uspelo določiti datum srečanja (29. 5.), pa so priprave stekle. Srečanje je bilo zasnovano kot šolska ura,
predstavitev juda z gostjo.

Tina Trstenjak, olimpijska prvakinja, svetovna prvakinja, dvakratna evropska prvakinja …, članica celjskega
judo kluba Sankaku, je bila pravi magnet za naše dijake in dijakinje. Skozi njene odgovore smo spoznavali
judo, njeno športno življenje, treninge in tekmovanja. Vsi njeni uspehi so posledica devetnajstletnega trdega,
napornega in discipliniranega dela, to pa je bil tudi koristni napotek za življenje našim dijakom.
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Intervju sta pod vodstvom profesoric Irene Lasnik in Mateje Volk izvedla Veronika Mohorič in Tilen Lešer, na
blazinah sta judo demonstrirala Lia Ludvik in
Adam Bergant, pri organizaciji in izvedbi smo
pomagali: Alja Dečman Stisovič, Nada Jeraša,
Mojca Knez Šket, Aleš Hofman in Igor Križnik.
Dogajanje je popestrila Ana Tržan – Anabel s
pesmijo Ob kavi.Ob koncu prireditve smo se
naši gostji Tini Trstenjak zahvalili za obisk.
Sledilo je še prijetno druženje, Tina se je
fotografirala z nami in delila avtograme.
Škoda, da včasih časa ne moremo zaustaviti!

Foto utrinki s prireditve
Nada Jeraša
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DEJAVNOSTI
PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH
V šolskem letu 2016/17 je tim profesorjev sodeloval na predstavitvah po OŠ in sejmih v celjski regiji.
Namen predstavitev in udeležb na sejmih in poklicnih tržnicah je predstavitev izobraževalnih programov, ki
jih izvajamo na Ekonomski šoli Celje. Prav tako devetošolcem predstavimo celoten utrip in delovanje naše
šole, možnost sodelovanja v mednarodnih projektih, obiskovanje prakse v tujini ter širok izbor interesnih
dejavnosti.
Poleg predstavitev smo izvajali tudi delavnice za osmošolce in devetošolce na temo podjetništva.
V skupini profesorjev smo na predstavitvah sodelovali naslednji profesorji: Oskar Selčan, Olga Iskra, Simona
Žlof in Blažka Dolinšek.
Našo šolo smo predstavili na naslednjih OŠ:
 v mesecu oktobru na OŠ Hudinja Celje,
 v mesecu novembru na OŠ: Vojnik, Štore, Žalec, Hruševec in Vransko,
 v mesecu decembru na: II. OŠ Celje, OŠ Ljubečna, IV. OŠ Celje,
 v mesecu januarju na: III. OŠ Celje, OŠ Braslovče in OŠ Frana Roša Celje,
 v mesecu marcu na OŠ: Kozje in Bistrica ob Sotli.

Predstavitev šole na OŠ Hruševec
Oskar Selčan
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SKRB ZA ČISTOČO OKOLICE ŠOLE
Na šoli se zavedamo pomena urejenosti in čistoče okolice šole, zato smo se že na začetku šolskega leta
odločili, da bo čiščenje njene okolice ena izmed dejavnosti, ki smo jo vključili v letni delovni načrt.
Načrtovani plan smo uresničevali skozi celotno šolsko leto s tedensko izvedeno očiščevalno akcijo
posameznih oddelkov in na ta način pokazali svojo skrb ter odnos do okolja.
Tatjana Trupej

PEVSKI ZBOR
"Iz glasbe prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse skrbi in vse bolečine srca."
(William Shakespeare)
Šola je ustanova, kjer dijaki poleg pridobivanja znanja razvijajo tudi svoje talente. Od 17. januarja, ko se je
12 dijakov zbralo na prvi pevski vaji pod mentorstvom dirigenta in profesorja Matevža Goršiča, lahko na naši
šoli dijaki popestrijo svoj prosti čas s petjem. Ob torkih se iz tretjega nadstropja razlegajo prijetne melodije
nežnih glasov, ki vadijo zato, da bodo uglašeno nastopili na prireditvah. Javnosti so se predstavili na nastopu
ob obisku veleposlanika Nemčije.
Širok izbor skladb ponuja vsakemu izmed
pevcev nekaj čarobnosti, ki ozdravi bolečine
srca in prežene skrbi. Dirigent in pevci imajo
drzne načrte, ki jih bodo lažje uresničili, če se bo
zboru pridružilo več dijakov, zato vabijo vse, ki
še niso zbrali poguma, da pridejo na pevsko
vajo. Zaradi pozitivne energije so prepričani, da
bodo vsi postali zvesti pevci.

Dekliški glasovi pevskega zbora pod vodstvom
dirigenta Matevža Goršiča
Lidija Rebeušek
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RUSKI KROŽEK
Dijaki imajo na šoli priložnost spoznati osnove ruskega jezika pri ruskem krožku, ki se izvaja se skozi vse
šolsko leto.
Ruski jezik je eden najbolj melodičnih slovanskih jezikov, zato je za dijake ruščina zabaven izziv. Pri krožku se
naučijo ruske abecede, naučijo se tudi pisati in brati po rusko in izgovora ruskih besed. Cilj krožka je vzbuditi
pri mladih veselje do ruskega jezika in branja krajših ruskih besedil, saj je branje eno najpomembnejših
sredstev pri učenju tujega jezika.
Ure ruščine smo popestrili z ogledovanjem lažjih vsebin, ruskih pravljic in krajših animiranih filmov, pri
katerih smo spoznavali rusko kulturo.
V mesecu maju 2017 smo obiskali Ruski center znanosti in kulture v Ljubljani in se seznanili z delovanjem
tega centra. Center se ukvarja s predstavitvijo ruske kulturne dediščine v Sloveniji, poleg tega pa spodbuja
mednarodno sodelovanje na področju kulture. V prostorih centra redno organizirajo različne prireditve,
koncerte ruskih folklornih, glasbenih in plesnih skupin, umetniška srečanja s priznanimi ruskimi kulturniki,
razstave sodobnih umetnikov, tematske fotografske razstave z gradivi ruskih muzejev, filmskih dosežkov
najnovejše domače kinematografije, predstave ruskih gledališč za otroke in odrasle. Prav tako izvajajo tudi
tečaje ruskega jezika. Ogledali smo si njihovo knjižnico, ki ima na voljo več kot 6 000 knjig. Ponosni so na
medioteko, ki ima bogato zbirko video- in avdioposnetkov z izobraževalnimi in poučnimi vsebinami,
dokumentarnimi in celovečernimi filmi, risankami, glasbo ter zvočnih knjig. Dijaki so bili navdušeni nad
ogledom centra, zlasti jih je navdušila njihova medioteka.
Majda Lesjak
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ŠAHOVSKI KROŽEK
»Napad je duša šaha. Zmaga je cvet in sad napada.«
(Milan Vidmar)
V letošnjem šolskem letu smo na šoli ponovno izvajali šahovski krožek. Udeležili so se ga dijaki različnih
programov, še posebej pa so bili aktivni dijaki programa tehnik varovanja. Sodelovali so Jure Papinutti, Rok
Fale, Sergej Grešak Perković, Luka Prah, Dejan Todorović, Tim Veršnik, Mitja Roban, Žiga Vipotnik in Nejc
Vervega, vsi iz 3. c, ter Tadeja Ratajc, 3. e.
Dijaki najprej spoznavajo osnovne šahovske pojme, večkrat pa se kar prepustijo medsebojnim šahovskim
dvobojem ali pa rešujejo šahovske probleme z učnih listov.

Šah imenujemo kraljevska igra, ker je s svojo
poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto igra
nad igrami, v vzgojnem in v kulturnem pomenu.

Zakaj šah? Šah za vsakogar!
Šah dokazano izboljšuje koncentracijo, sposobnost logičnega razmišljanja, spomin, abstraktno mišljenje,
sposobnost predvidevanja, sposobnost osredotočanja, intuicijo in iznajdljivost.
Vsem dijakom iskrene čestitke ter vabljeni tudi v naslednjem šolskem letu.
Marko Kubale
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ŠOLSKI ČASOPIS
Ob zaključku šolskega leta je izšel šolski časopis Ekonomlonc z Bučkami, v tiskani in elektronski obliki. V njem
so predstavljeni dijaki zaključnih oddelkov, uspešni in odlični dijaki, ki zaključujejo izobraževanje na naši šoli,
diplomanti Nemške jezikovne diplome, naše sodelovanje v rubriki Mladi za mlade celjskega Novega tednika,
nagrajeni haikuji ter letošnja zvezda naše šole in zmagovalka festivala Poprock Ana Teržan iz 3. f.
Članke so napisali naslednji dijaki: Katja Kuder iz 1. a, Jasna Kovačič iz 2. c, Lejla Dautović, Ula Matek in Larisa
Višnjar iz 3. b, Tena Fistrić in Rok Kokot iz 3. f, Gabrijela Škrabl iz 2. a PTI ter dijaki zaključnih oddelkov.
Časopis zaključujejo tradicionalne Bučke, domislice in nerodnosti naših dijakov ter profesorjev, ki nastajajo
spontano v učnem procesu.
Alenka Gotlin Polak

ŠOLSKI RADIO
Radijske oddaje smo letos ustvarjali v različnih sestavih ob dogodkih, ki so se nam zdeli še posebej pomembni
za dijake in profesorje naše šole. Spomnili smo se dneva samostojnosti in enotnosti ter dneva državnosti,
praznovali kulturni praznik in se veselili ob dnevu zmage nad fašizmom ter predstavili Nemčijo v besedi in
pesmi v okviru projekta Evropska vas. V zadnji oddaji smo gostili pevca novonastalega pevskega zbora, ki
ima precej ambiciozne načrte.
Lidija Rebeušek

LIKOVNE DELAVNICE
Likovne delavnice pod mentorstvom Dore Glavnik
Dijaki so sodelovali na nagradnem natečaju Cinkarne Celje »Naslikajmo Cinkarno«. Na majice, ki jih je
podarila Cinkarna Celje, so poslikali vseh sedemnajst poslovnih enot podjetja. Ustvarjali so ob prijetni glasbi,
se med seboj spoznavali in sklenili nova prijateljstva. Druženje in ustvarjanje je bilo zelo zabavno. Dijaki so
se veliko novega naučili o slikanju na majice oziroma blago in o samem podjetju.
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Sodelovali so: Ines Videmšek, 1. č, Amadej Dečman, 1. a PTI, Anže Gobec, 2. c – TV, Lara Hribar Kresnik in
Tea Kovač, obe iz 2. e, Simon Obrovnik in Katja Kuder, oba iz 1. a in Natan Urh, 3. b. Dve prvi mesti sta osvojili
Katja Kuder in Tea Kovač.
Prva vrsta z leve strani: Katja Kuder, 1. a, Lara Hribar Kresnik, 2. e, Amadej Dečman, 1. a PTI, Iris Videnšek,
1. č; druga vrsta z leve: Tea Kovač, 2. e, Anže Gobec, 2. c, mentorica Dora Glavnik in Simon Obrovnik, 1. a.
Vsi zgoraj navedeni dijaki so ustvarili
tudi material za likovno podobo stojnice
učnega podjetja na sejmu Altermed
2017.
Katja Kuder je sodelovala v projektu
Erasmus+ KA2 s poslikavo jeans hlač, ki
so
namenjene
propagandnemu
materialu za ta projekt.
Ines Videmšek in Neja Žejn, obe 1. č, sta
okrasili predlogo za fotografiranje
udeležencev projekta Erasmus+ KA2 in
izdelali okraske za dekoracijo miz. Za isti
projekt so dijaki Katja Kuder, Amadej
Dečman, Ines Videmšek in Anže Gobec
obnovili stara šolska korita za rože.
V okviru Ekošole smo tudi letos sodelovali na likovnem natečaju »Moje trajnostno vozilo«. Sodelovali so:
Ines Videmšek, Amadej Dečman, Anže Gobec, Lara Hribar Kresnik, Simon Obrovnik, Tea Kovač in Katja Kuder.
Razglasitev nagrajencev lanskoletnega likovnega natečaja »Zdravo življenje« v okviru Ekošole je bila šele v
jeseni 2016. Drugo mesto v državi je osvojila Maruša Šošterič.
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Likovne delavnice pod mentorstvom Aleša Hofmana







3-KONS – likovna podoba šole. Mentorji: Helena Muha, Aleš Hofman in Igor Križnik. Sodelovali so
dijaki 2. a PTI: Miha Brance, Jan Golež, Sebastjan Jakop, Jasmina Javor, Gabrijela Škrabl in Katja Trupi.
Likovna delavnica »Portret« v sklopu 3-KONS. Sodelovali so dijaki Gimnazije Celje – Center.
Poslikava novoletnih lampijonov za Občino Celje. Avtorici sta bili Tea Kovač in Tamara Macuh, obe iz
2. e.
Jumbo plakat »120 let Narodnega doma Celje«. Mentorica Maja Jerič.
Avtorici Tea Kovač in Lara Hribar Kresnik, obe iz 2. e.
Likovni natečaj »Skupaj smo večji: To sem jaz – to smo mi«.
Likovna delavnica »Plečnik«.

Dora Glavnik

BRALNI KROŽEK
Branje leposlovja je povezano z doživljanjem estetskega in prijetnega, vpliva na izboljšanje govornih
sposobnosti in je posledično povezano z učenjem, ki je danes stalnica v našem življenju. Bralni krožek je
namenjen spodbujanju branja, predvsem branju leposlovja in razvijanju ustvarjalnosti. V bralni krožek so bili
vključeni tisti dijaki, ki imajo veselje do branja in tisti dijaki, ki imajo veselje do recitiranja, risanja, plesa in
nastopanja. Dijaki so se seznanjali s knjižnimi novostmi, spremljali aktualne dogodke in nagrajena literarna
dela. Prebirali so sodobne mladinske romane po lastnem izboru in doživetja o prebranem zapisali v dnevnik
branja. Branje je povezano z ustvarjalnostjo, ki so jo izražali na različne načine, z besedo, risbo, glasbo in
plesom.
V tem šolskem letu smo v bralnem krožku predstavili znanega pesnika, publicista in prevajalca Nika
Grafenauerja in se seznanili z njegovim umetniškim ustvarjanjem. V središče branja smo postavili
mladostnika in njegova hotenja, zato smo izbrali Grafenauerjevo nagrajeno pesniško zbirko Skrivnosti in
pripravili recital Nekaj je v meni: hrepenenje, ljubezen, upanje … Prav tako smo oblikovali razstavo o
njegovem življenju in delu. Tudi letos smo z recitalom nastopili v Domu ob Savinji Celje v okviru Tedna
vseživljenjskega učenja 22. maja 2017. Najlepši pomladni mesec je mesec maj, zato sta Ana Teržan iz 3. frazreda in Žiga Avbreht iz 3. b-razreda ob spremljavi kitare zapela pesem Ne čakaj na maj in Dan ljubezni.
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Lara Renko in Nuša Zvonar, dijakinji 2. e-razreda, sta varovancem doma doživeto recitirali poezijo Nika
Grafenauerja ob glasbeni spremljavi. Poezija in ples sta neposredno povezana, dijakinja Tina Bobek iz 2. erazreda je sestavila koreografijo in zaplesala pomladni ples ob zvokih klasične glasbe, s katerim je
varovancem doma pričarala pomlad. Celotno prireditev pa je povezoval Rok Klajnšek-Grajžl iz 1. b.

Ana Teržan in Žiga Avbreht na nastopu v Domu ob Savinji Celje
Dijaki so z veseljem sodelovali v krožku, svojo ustvarjalnost so izražali s pisanjem, likovnim ustvarjanjem,
recitiranjem in plesom. Radi so nastopali. Idej in načrtov je bilo veliko, naša druženja so bila prijetna, vendar
vseh umetniških hotenj nismo uspeli realizirati. Namen naših srečanj, spoznavati lepoto umetniške besede,
je bil dosežen.
Majda Lesjak
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DIJAŠKO SPLETIŠČE
Dijaško spletišče http://dijaki.escelje.si predstavlja stičišče informacij za dijakinje in dijake Ekonomske šole
Celje že vrsto let. Ob koncu lanskega šolskega leta smo se lotili temeljite prenove spletišča, saj smo ga
prestavili na novo platformo in vsebinsko
preuredili. Tako je na začetku letošnjega
šolskega leta zasijalo v novi obliki. Anketa, ki
smo jo izvedli med dijaki, je pokazala, da so z
našim delom zadovoljni.
Skozi šolsko leto smo se trudili, da smo sproti
obveščali o aktualnih dogodkih, spremljali utrip
na šoli in predstavljali dosežke dijakov, ki jih je
bilo res veliko. Zahvaljujemo se ekipi
fotografov, saj je z njihovo pomočjo nastala
obsežna zbirka foto albumov s prireditev in
dogodkov.
Med letom smo se vključili v projekt Šola
ambasadorka Evropskega parlamenta in
pripravili spletno stran, ki predstavlja einformacijsko točko projekta. Pomagali smo
tudi pri projektu Erasmus+ s spletno stranjo za
podjetje Cycling freaks.
Celo leto sta aktivno sodelovali dijakinji 3. b-razreda, Lejla Dautović in Larisa Višnjar.
V naslednjem šolskem letu želimo k sodelovanju povabiti tudi nove sodelavce, ki bi s svežimi idejami še
obogatili spletišče.
Mojca Knez Šket
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FACEBOOK STRAN ŠOLE
Ker se na Ekonomski šoli Celje zavedamo, kako pomemben je splet dandanes, se trudimo, da bi bila tudi
facebook stran Ekonomske šole Celje všečna in vedno aktualna. Najpogostejši obiskovalci so seveda prav
naše dijakinje in dijaki (zdajšnji in bivši) ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v
kateri je trenutno 1156 članov. Največ obiska zabeležimo ob večjih dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj
sproti objavljamo fotografije in poročila. Z veseljem pohvalimo naše uspešne dijakinje in dijake ter ekipe, ki
jim na različnih tekmovanjih uspe doseči odlične rezultate.

Samo upamo lahko, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se nam še
niste pridružili, da poiščete facebook stran Ekonomske šole Celje in jo všečkate. Hkrati pa ste vabljeni, da
nas obiščete tudi na Instagramu in Snapchatu.
Dobrodošli!
Simona Sever Punčoh
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RAZSTAVE
V letošnjem šolskem letu so hodnike šole krasile naslednje razstave:










Nekaj je v meni: hrepenenje, ljubezen, upanje … – mentorica Majda Lesjak,
Niko Grafenauer: pesnik, publicist, prevajalec – mentorica Majda Lesjak,
Dotik ljubezni: poezija Nika Grafenauerja – mentorica Majda Lesjak,
Erasmus + KA 1: praksa v tujini – mentorica: Matejka Obrez Verbič,
Šola ambasadorka Evropskega parlamenta – mentorica Helena Mešnjak,
Get on your Bikes, Europe is Back in Business – mentorica Dora Glavnik,
Evropski dan jezikov – mentor Saši Pešec,
Teden vseživljenjskega učenja – avtorska dela Irene Naraks in Dore Glavnik,
Ukradeni otroci – mentorici Maja Jerič in Marija Vodušek.

Razstavo Get on your Bikes sta uredila
Katja Kuder in Simon Obrovnik, oba iz 1. a.
Mentorica: Dora Glavnik

Dora Glavnik
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OSNOVNOŠOLCI NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Osnovnim šolam smo konec lanskega šolskega leta poslali ponudbo naslednjih delavnic: pouk s tablicami in
pametnimi telefoni; timsko delo, interdisciplinarni pouk: angleščina – ekonomija, angleščina – geografija,
slovenščina – geografija, zgodovina – računalništvo, ruščina – slovenščina; dober prodajalec; oblikovanje
prodajnega prostora; kako se branimo pred nepridipravi; razmišljaj podjetno, ustvarjaj konkretno; finančno
opismenjevanje mladih; z nami ste varni in zeliščarski krožek.
Zanimanje smo vzbudili pri učencih
treh osnovnih šol in jim pripravili
timske ure, delavnico borilnih
veščin, podjetništva in finančnega
opismenjevanja. Prišli so učenci iz
obeh šentjurskih osnovnih šol in
učenci iz Šempetra. Želeli smo jim
predstaviti pouk, dejavnosti in
vzdušje na šoli in jih prepričati, da
smo učitelji odgovorni, zahtevni in
prijazni do vsakega dijaka posebej.

Ustvarjalni učenci
Lidija Rebeušek
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STROKOVNE EKSKURZIJE
EKSKURZIJA V BRUSELJ, BRUGGE, GENT IN ANTWERPEN
V novembru 2016 smo obiskali belgijsko glavno mesto, evropske ustanove, prizorišče EXPO 1958 z
Atomiumom … Sledilo je srečanje in pogovor z evropsko poslanko gospo Tanjo Fajon in ogled Evropskega
parlamenta.

Ogledali smo si Bruselj, obiskali smo Gent in Brugge, ki je očarljivo trgovsko mestece s kanali. Imenovali so
ga severne Benetke. Ogledali smo si še predbožično flamsko prestolnico Antwerpen. Pristaniško mesto je
bilo svetovno središče trgovanja z diamanti. Ob povratku smo obiskali Waterloo, prizorišče zadnje
Napoleonove bitke in še Luxemburg.
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Sprehod po Gentu

Pri Atomiumu

mag. Helena Mešnjak
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EKSKURZIJA V LJUBLJANO
V okviru projekta Šola ambasadorka Evropskega parlamenta sva s sodelavko Marjano Gajšek pripravili za
dijake prvega in drugega letnika ekonomske gimnazije enodnevno ekskurzijo v Ljubljano.
Na poti do naše prve točke programa smo se ustavili v ljubljanskem spominskem parku Navje in se spomnili
slavnih Slovencev, ki so tam pokopani ali imajo tam nagrobnike.
Potem so dijaki v Informacijski pisarni Evropskega parlamenta pridobili nekaj osnovnih znanj o Evropski uniji,
kaj le-ta nudi mladim in kaj pomeni biti evropski državljan. S pomočjo interaktivne razstave so odgovarjali
na vprašanja in v skupinah tekmovali, kdo je najbolj spreten pri iskanju informacij.
Po enournem sprehodu po središču našega glavnega mesta in kosilu smo se peljali na Ljubljanski grad, kjer
smo na šestih časovnih postajah s pomočjo osebnosti tega časa spoznali šest prelomnih obdobij, ki so
zaznamovala zgodovino gradu in razvoj mesta. Rimski vojak in svečenica, vitez Jurij, cesar Friderik III.
Habsburški in njegova žena Eleonora Helena Portugalska, Napoleonov vojak in redovnica, obsojenka ter
župan Ivan Hribar so nam prepričljivo opisali »svoj« čas. Razgled z vrha stolpa nas je na koncu prepričal, da
je naše glavno mesto res ena najlepših prestolnic Evrope.
Nazadnje smo se v Šolskem muzeju eno uro učili lepega vedenja in bili vsako minuto bolj hvaležni, da je pouk
v šoli leta 2017 popolnoma drugačen od tistega iz daljnega leta 1907.
Raznolik in bogat program ekskurzije je razširil obzorje dijakom, ki so s svojim odgovornim obnašanjem
dokazali, da so lepo vzgojeni, vedoželjni in prijetni popotniki.
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Aktivni državljani Evrope
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V šolskem muzeju

Deklice sedijo skupaj

Ura lepega vedenja
Lidija Rebeušek
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LONDON
London je več kot 3000 let staro mesto in je
glavno
mesto
skupnosti Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske. Je
eno najpomembnejših poslovnih, političnih,
kulturnih in izobraževalnih mest na svetu.
Ravno tako je London mesto gospodarstva,
zabave, turizma in transporta.
Potepanje po Londonu smo s peščico naših
dijakov doživeli v mesecu aprilu. Uživali smo
ob pogledu na londonsko življenje, odbite
modne stile, neverjetne frizure. Londončani
delujejo sproščeno in svobodno.
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Na slikah dijaki naše šole in osnovnošolci iz OŠ Gorišnica pri Ptuju
Marija Kolenc
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PREDSTAVITVE RAZREDOV

1. a

Program: ekonomski tehnik

Maja Božiček
Eva Hrastnik
Hana Kašič
Domen Kovač
Eva Mastnak
Simon Obrovnik
Tjan Potočnik
Maruša Štancer

Tjaša Brvar
Adrijan Hrušovar
Nika Kesedžić
Orijana Kranjec
Vanja Melanšek
Maša Ocvirk
Tijana Stojnić
Andrej Zabav

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Nina Drobne
Katarina Jagodič
Regina Korez
Katja Kuder
Jasmin Motoh
Gašper Plevčak
Diana Šajić
Petra Zelič

Priznanje prejmejo: Eva Mastnak, Jasmin Motoh, Simon Obrovnik, Tijana Stojnić in Petra Zelič.
Pohvalo prejmeta: Eva Mastnak in Gašper Plevčak.
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1. b

Program: ekonomski tehnik

Laura Banjac
Lana Janušič
Rok Klajnšek-Grajžl
Karmen Kočnik
Patrik Novak
Luka Savanović
Staša Vnučec

Jure Gajšek
Nika Jelen
Kristina Tina Kleine
Natalija Kunštek
Lila Panić
Smaila Šljivić
Lea Vodopivc

Razredničarka: mag. Helena Mešnjak

Urh Gorič
Adisa Karadži
Tadej Kljun
Rok Mazej
Marisa Podlesnik
Nikita Tarasov
Ajla Zornić

Priznanje prejmejo: Laura Banjac, Nika Jelen, Tina Kleine, Rok Mazej, Marisa Podlesnik in Lea Vodopivec.aaa
Pohvalo prejme: Rok Klajnšek-Grajžl.
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1. c

Program: tehnik varovanja

Blaž Brecl Topolšek
Luka Četina
Nina Jurko
David Kuder
Dalibor Lupret
Tomaž Rizmal
Matej Uršej

Žan Culletto
Ajdin Isaković
Jaka Kolar
Anže Lajlar
Aleš Matjaž
Patrik Šuntner
Anastazija Vračun

Razredničarka: Marija Vodušek

Eva Čakš
Rok Jemec
Alen Kranjec
Tilen Lešer
David Neuhold
Peter Uranjek
Aljaž Žohar

Priznanje prejmejo: /
Pohvalo prejme: Aljaž Žohar.
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1. č

Program: trgovec

Timej Ašenberger
Ismar Brkić
Ajnet Dervishoska
Nika Jug
Žiga Lipovec
Nika Prah
Edvin Suljanović
Medina Vejseloska
Neja Žejn
Priznanje prejme: Ines Videmšek.
Pohvalo prejme: Neja Žejn.
156

Razredničarka: Tatjana Trupej

Belita Bajrami
Ismail Bytyqi
Armina Hajrić
Natalija Kapetanović
Lorena Nura
Leon Rovšnik
Matej Štrukelj
Ines Videmšek

Maja Bals
Nika Cvek
Diellza Hoti
Valon Kavaja
Anja Ošlovnik
Mia Skutnik
Emel Vejseloska
Ines Zbil

1. d

Program: trgovec

Erblina Behrami
Miranda Bellaqa
Arben Berisha
Ardit Domuzeti
Lirim Kodraliu
Albina Kosumi
Bleone Morina
Arlinda Nura

Razredničarka: Simona Žlof

Argjentina Bellaqa
Elisa Beqiraj
Rrezarta Bilalli
Dorentina Gashi
Qendrim Kodraliu
Gentiana Krasniqi
Elone Morina
Behar Rekaliu

Edona Bellaqa
Qerim Beqiraj
Benite Bytyqi
Krijesa Kicaj
Luarda Kolukaj
Epror Misini
Rizah Musliu
Besmir Rekaliu

Pohvalo prejme: Arlinda Nura.
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1. f

Program: ekonomska gimnazija

Klara Brinjovec
Florent Demiraj
Ambrož Jelen
Tina Kovač

Ela Cafuta
Anja Drešček
Staš Kalajdžiski
Kristina Miler

Razredničarka: Marjana Gajšek

Stella Cvek
Dona Jager
Natja Kapitler

Priznanje prejmejo: Klara Brinjovec, Ela Cafuta, Anja Drašček, Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski, Natja Kapitler
in Tina Kovač.
Pohvalo prejmeta: Anja Drešček in Natja Kapitler.
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2. a

Program: ekonomski tehnik

Matevž Antloga
Bleona Bytyqi
Valentina Gradič
Nik Jager
Mateja Jug
Lea Klenovšek
Karin Majger
Jernej Novak
Urška Skerbiš
Karin Zagajšek

Elmedina Berisha
Tadeja Es
Fationa Hajra
Iris Jelenc
Natalija Jug
Julija Kotnik
Maj Medvešek
Martina Rudel Šket
Luka Šuster
Urban Žohar

Razredničarka: Olga Iskra

Mel Burzić
Tjaša Gobec
Tjaša Hrustelj
Melisa Jereb
Matej Kincel
Lea Lapornik
Maja Mušič
Tim Sečko
Nuša Vahter

Priznanje prejmejo: Tjaša Gobec, Tjaša Hrustelj, Nik Jager, Lea Lapornik, Karin Majger in Nuša Vahter.
Pohvalo prejmejo: Tjaša Hrustelj, Lea Klenovšek in Jernej Novak.
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2. c

Program: ekonomski tehnik, tehnik varovanja

Žiga Brecl Ojsteršek
Rihard Grenko
Lia Ludvik
Kenan Musić
Anja Predovnik
Adam Bergant
Anže Gobec
Jasna Kovačič
Matija Skerbiš
Žiga Špeglič
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Elmedina Čarkić
Barbara Hauptman
Alen Mančić
Rožle Oštir
Lara Savski
Nika Cigale
Franc Mihael Gotlin
Rene Kožar
Jakob Sladič
Klemen Tržan

Razrednik: Srečko Robek

Justin Funtek
Nina Lesjak
Klarisa Mikola
Gašper Pogladič
Timej Srebot
Josip Ćumurdžić
Jernej Jošt
Anja Lužar
Sara Nastja Škreblin
Viktorija Verdev

Priznanje z nagrado prejme: Lia Ludvik.
Priznanje prejmejo: Žiga Brecl Ojsteršek, Elmedina Čarkić, Justin Funtek, Rihard Grenko, Barbara Hauptman,
Lia Ludvik, Nina Lesjak, Jasna Kovačič, Anja Lužar, Alen Mančić, Klarisa Mikola, Rožle Oštir, Anja Predovnik,
Lara Savski, Sara Nastja Škreblin in Klemen Tržan.
Pohvalo prejmejo: Gašper Pogladič, Lara Savski, Timej Srebot, Adam Bergant in Nika Cigale.
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2. č

Program: trgovec, administrator

Flora Duga
Tina Lotrič
Sara Stanojević
Andreja Berglez
Klemen Gubenšek
Amra Karadži
Urška Kovač
Medina Nezić
Anja Tovornik

Katja Kalšek
Filip Medved
Ajla Vuković
Diana Gerzina
Robert Jazbinšek
Nataša Kliček
Leonora Memaj
Elida Šabani
Emilija Vujičić

Pohvalo prejmeta: Tina Lotrič in Trimlon Muja.
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Razrednik: Oskar Selčan

Ilaria Kanduti
Aljaž Pikelj
Blerta Bajrami
Tadeja Gologranc
Nik Jost
Fikrete Kolukaj
Trimlon Muja
Arnis Telaku

2. e

Program: ekonomska gimnazija

Eva Balent
Jakob Dacar
Lara Hribar Kresnik
Tjaša Kotnik
Urh Krajšek
Valerija Radaković
Tjaša Vindiš

Tina Bobek
Anja Đaković-Ložar
Arijana Ibralić
Tea Kovač
Blaž Majcen
Lara Renko
Darko Zupanc

Razredničarka: Lidija Rebeušek

Jakob Čater
Kristijan Hribar Kresnik
Filip Jug
Jan Krajšek
Filip Miklaužič
Melanija Trunk
Nuša Zvonar

Priznanje prejmejo: Tina Bobek, Jakob Čater, Jakob Dacar, Anja Đaković-Ložar, Tjaša Kotnik in
Nuša Zvonar.
Pohvalo prejmejo: Tina Bobek, Lara Hribar Kresnik, Tjaša Kotnik in Tea Kovač.
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3. a

Program: ekonomski tehnik

Janja Brezovnik
Nik Gorišek
Marin Ivič
Nina Kleine
Žan Mrđenović
Nina Pajk
Urban Šmid
Jaka Vodovnik

Lovro Godec
Laura Goršek
Maja Jager
Aljaž Klemenčič
Rok Novak
Aljaž Planinšek
Anja Švegler
David Vuković

Razredničarka: Katja Teršek

Anja Gominšek
Jakob Gozdnikar
Gloria Jurkošek
Tilen Lapuh
Albin Nura
Jerneja Planinšič
Tinkara Velenšek

Priznanje prejmejo: Lovro Godec, Anja Gominšek, Nik Gorišek, Maja Jager, Nina Kleine, Anja Švegler, Tinkara
Velenšek in Jaka Vodovnik.
Pohvalo prejmejo: Nik Gorišek, Aljaž Klemenčič, Žan Mrđenović, Rok Novak, Tinkara Velenšek in Jaka
Vodovnik.
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3. b

Program: ekonomski tehnik

Žanluka Mario Adžič
Marjana Barba
Špela Dolinar
Karin Haložan
Jaša Kvac
Laura Plevnik
Rok Veber
Mitja Vodlak
Žiga Žgajner

Edita Asllanaj
Alen Cimerman
Erik Drnovšek
Ines Ivić
Ula Matek
Miha Razboršek
Larisa Višnjar
Blaž Vornšek
Anja Žibret

Razredničarka: Dagmar Konec

Žiga Avbreht
Lejla Dautović
Hana Frišek
Katja Korošec
Manja Melanšek
Natan Vili Urh
Tjaša Višnjar
Tamara Vozlič

Priznanje prejmejo: Edita Asllanaj, Lejla Dautović, Karin Haložan, Ula Matek in Laura Plevnik.
Pohvalo prejmejo: Žanluka Mario Adžič, Edita Asllana, Žiga Avbreht, Lejla Dautović, Karin Haložan,
Ula Matek, Laura Plevnik, Larisa Višnjar, Tjaša Višnjar in Blaž Vornšek.
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3. c

Program: tehnik varovanja

Maja Avsec
Rok Fale
Žan Luka Mastnak
Tomaž Ocepek
Alja Pečovnik
Urh Sivka
Rebeka Verdev
Žiga Vipotnik

Barbara Budiš
Sergej Grešak Perković
Rok Melavc
Katja Ožir
Luka Prah
Sandra Sučević
Tim Veršnik

Priznanje z nagrado prejme: Veronika Mohorič.
Priznanje prejme: Urh Sivka.
Pohvalo prejme: Mitja Roban.
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Razredničarka: Karmen Kranjec

Daniel Dobnik
Sebastian Lovrenčič
Veronika Mohorič
Jure Papinutti
Mitja Roban
Dejan Todorović
Nejc Vervega

1. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Melissa Arnšek
Amadej Dečman
Nudžejma Husić
Aleksandra Kaučič
Niko Lebar
Jan Pasarič
Maja Podkrižnik
Jasmina Šarkezi
Klobeta Telaku

Matej Cvikl
Žiga Fideršek
Irena Jerković
Žiga Kovač
Tamara Mecilovšek
Manca Pelko
Klara Pušaver
Katarina Šmarčan
Alen Višnjar

Razredničarka: Terezija Drešček

Sara Čebular
Urša Gabrovec
Hanifa Kalesić
Brigita Kračun
Melita Nezić
Polona Planinšek
Tina Rak
Veronika Šumečnik
Mojca Zidanšek

Priznanje prejmeta: Manca Pelko in Matej Cvikl.
Pohvalo prejme: Nudžejma Husić.
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3. č

Program: trgovec

Begzada Bajrić
Saša Dobovičnik
Lucija Javornik
Sebastjan Kek
Žan Kroflič
Maja Mirdita
Klavdija Omerzu
Vanja Semprimožnik
Marko Videčnik

Razredničarka: Lilijana Povalej

Ardita Bellaqa
Tobias Druškovič
Iris Jazbinšek
Živa Kotnik
Klara Maček
Ines Nežmah
Floreta Qelaj
Zala Škrbec
Sandra Vidić

Arbenita Bytyci
Tadej Gerčer
Klemen Kapel
Žiga Kramperšek
Leonita Memaj
Marko Oklobdžija
Alen Radišek Antlej
Aljaž Turnšek
Špela Zorko

Priznanje prejmejo: Tobias Druškovič, Tadej Gerčer, Iris Jazbinšek, Sebastjan Kek, Živa Kotnik, Žan Kroflič,
Ines Nežmah in Špela Zorko.
Pohvalo prejmeta: Živa Kotnik in Vanja Semprimožnik.
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Dragi dijaki!
Arabski pregovor pravi:

Kdor hoče nekaj narediti,
bo našel pot.
Kdor noče ničesar narediti,
bo našel izgovor.

Želim Vam, da bi vas na vaši poti spremljal prvi del pregovora.
Vaša razredničarka
Lilijana Povalej
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3. e

Program: administrator

Albina Alusheska
Anita Bytyqi
Dinela Ilmić
Hajdi Korče
Tadeja Ratajc

Razredničarka: Alenka Pavlin

Eduarta Basha Gashi
Patricija Čebular
Iris Jagodič
Fatlinda Kurtaj
Roman Smogavec

Pohvalo prejmeta: Hajdi Korče in Tadeja Ratajc.
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Riza Bedžeti
Lara Gaber
Luka Klopčič
Arjeta Nura Xhemaili
Jerneja Vrbnik

Dragi 3. e!

Majhen, a zelo simpatičen razred. Rahlo zmedeni, malo prestrašeni, vedno spoštljivi, predvsem pa meni ljubi.
Ko je bilo najtežje, niste obupali. Mnogi ste s trdim delom dosegli zastavljeni cilj.
Verjemite vase in samozavestno vstopite na pot odraslosti.
Srečno!

Vaša razredničarka
Alenka Pavlin
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3. f

Program: ekonomska gimnazija

Luka Cerovšek
Tena Fistrić
Urška Kitak
Teja Kosi
Glorija Novak
Lucija Planinšek
Karmen Rajgl
Anja Sekirnik
Tinkara Šerbec
Tjaša Trošt
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Valentina Drešček
Domen Hribernik
Rok Kokot
Anja Košir
Jasmina Očko
Nina Planinšek
Marija Ribič
Julija Sikošek
Nika Tamše Žmavc
Robert Trunk

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Manja Feldin
Angelina Claudia Jelen
Jan Kristian Korošec
Jan Lukač
Jakob Pirš
Nuša Pustivšek
Nastja Rožej
Anže Stegne
Ana Teržan
Kristina Zvonar

Priznanje z nagrado prejme: Ana Teržan.
Priznanje prejmejo: Valentina Drešček, Manja Feldin, Angelina Claudia Jelen, Anja Košir, Jan Lukač, Marija
Ribič, Nastja Rožej, Ana Teržan, Robert Trunk in Kristina Zvonar.
Pohvale prejmejo: Valentina Drešček, Tena Fistrić, Rok Kokot, Teja Kosi, Anja Košir, Nina Planinšek, Karmen
Rajgl, Marija Ribič, Nastja Rožej, Anja Sekirnik, Anže Stegne in Nika Tamše Žmavc.
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4. a

Program: ekonomski tehnik

Nina Cvikl
Žiga Firšt
Elma Keserović
David Krejić
Eldin Murić
Neja Rom Zupanc
Armin Šemić
Lora Voglar Guček

Anže Dobovičnik
Tanja Hrovat
Miha Klanjšek
Andraž Lazarevič
Larisa Peklar
Anika Strnad
Urša Šlatau

Razredničarka: mag. Metka Bombek

Ines Draganovič
Jeanine Jurgelj Razgoršek
Marsel Kolar
Milina Mišeljić
Aljana Ratajc
Anej Šarlah
Ana Velenšek

Priznanje z nagrado prejmejo: Eldin Murić, Neja Rom Zupanc in Anika Strnad.
Priznanje prejmejo: Nina Cvikl, Marsel Kolar, Neja Rom Zupanc in Anika Strnad.
Pohvale prejmejo: Nina Cvikl, Anže Dobovičnik, Tanja Hrovat in Neja Rom Zupanc.
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Dijakom 4. a!
Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce.
In da s sveta odganjaš – sence.
(Tone Pavček)
Vaša razredničarka
mag. Metka Bombek
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4. b

Program: : ekonomski tehnik

Lara Brecl
Branka Cvijanović
Tilen Gradišek
Kaja Klar
Jerneja Kotnik
Lidija Ledinek
Pia Polajžer
Miha Šaberl
Mitja Ulčnik

Alen Bučar
Vesna Čakš
Klara Hribernik
Marija Kočić
Matic Kresnik
Rika Pajk
Katarina Pušnik
Matija Šporer
Andreja Verovnik

Razredničarka: Katja Fras Budna

Tinkara Cerar
Jan Gradišek
Peter Kidrič
Tomaž Kokovnik
Danijel Kusić
Sara Pelko
Jaka Rajgl
Primož Štukelj
Tjaša Zidanšek

Priznanje z nagrado prejme: Tilen Gradišek.
Priznanje prejmejo: Tilen Gradišek, Danijel Kusić, Primož Štukelj in Mitja Ulčnik.
Pohvale prejmejo: Vesna Čakš, Jerneja Kotnik, Danijel Kusić in Primož Štukelj.
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Za vsakogar pride čas, ko se mora potruditi
in na vrh svojega seznama obveznosti
uvrstiti sebe.
(Marian Wright Edelman)

Dragi dijaki!
Za vas je sedaj ta čas. Izkoristite ga!
V življenju vam želim vse najlepše.
Vaša razredničarka
Katja Fras Budna
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4. e

Program: ekonomska gimnazija

Jasmina Banovšek
Hana Brecl
Rok Hribernik
Miriam Medved
Barbara Rajh
Alekseja Vignjević

Nastja Bele
Maša Felicijan
Samanta Kolar
Anja Mikola
Klara Šmon
Ana Marija Vincelj

Priznanje prejmejo: Rok Hribernik, Samanta Kolar in Klara Šmon.
Pohvalo prejmeta: Sara Timošek in Alekseja Vignjević.
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Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

David Blagojević
Anita Gorenjak
Matic Kotar
Nuša Pilaj
Sara Timošek
Mia Volasko

Dragi dijaki in dijakinje!
Grizljal(a) sem svinčnik … (Jesih)
… in razmišljala …,
kaj naj vam zapišem v slovo od vaših srednješolskih let.
Bili ste in ostajate moja posebna generacija. Doslej edina, katero nisem spremljala od prvega letnika, saj so
se naše poti prepletle šele drugo leto vašega gimnazijskega izobraževanja. Ko ste se vrnili s prvih
srednješolskih počitnic, so vas čakale mnoge spremembe – selitev na drugo lokacijo, zamenjava
razredničarke, sprememba učiteljice najpomembnejšega  maturitetnega predmeta, novi sošolci …
Vem, da tudi vam ni bilo lahko se privaditi vsem novostim, a nekako smo zmogli. Postavljali ste mi številne
izzive, še posebej, ko ste modro molčali in si o mojih vprašanjih ter besedah mislili svoje …
»… le redko upa sonce je sijalo,
viharjov jeze so pogosto rjule …« (Prešeren)
Poskušala sem razumeti vaše »praskarije«, čeprav sem se včasih počutila kot Vladimir, ki še vedno čaka
Godota, včasih kot Gregor Samsa ali Sančo Pansa, ko sem naivno verjela v nehotni spomin magdalenic …
Pa vendar … Morda sem vam preredko povedala, da kljub vsemu verjamem v vas … Da ste se srečno povzpeli
na trdnjavo Alamut in brez some odkrili krasni novi svet … Da pravilno razumete Hasanovo vodilo »Nič ni
resnično, vse je dovoljeno.«, da razumete Divjakov upor zoper izpraznjeni, brezdušni potrošniški svet.
» … v globokih, nizkih jamah svojih sob, spijo ljudje, kot dolge, sive miši. » (Strniša)
Bili ste generacija, ki je z mano nehote delila tudi žalostne življenjske dogodke in takrat ste vedno znali
pokazati tudi svojo človeško plat. Hvala vam zanjo. Črna orhideja.
Tudi zato verjamem v vas, dragi moji dijaki in dijakinje, zdaj, ko ste na pragu odraslosti. Vem, da v življenju
ne boste zgolj Prišleki, da vam bo uspelo, da boste znali imeti svoje ptice,
»… ker morajo odleteti, ker moraš imeti ptice …« (Zajc),
da boste znali uresničiti svoje cilje, osmisliti svoje življenje in slediti svojim sanjam. Ker … Je južni otok. Je.
Naj Veliki briljantni valček ne bo zgolj spomin na poseben maturantski večer, naj vam ostanejo velike in male
skrivnosti, ki vas bodo vedno povezovale v nekdanji, malo poseben 4. e.
Srečno, dragi moji!
Vaša razredničarka
Branka Vidmar Primožič
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2. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Tjaša Benegalija
Jan Golež
Sebastjan Jakob
Aleksandra Kalamar
Gabrijela Škrabl
Nderim Xhoxhaj

Miha Brance
Ines Hirkić
Jasmina Javor
Ćerima Omerović
Arjan Torra

Razredničarka: Manja Ferme Rajtmajer

Alen Čož
Vanesa Ibrišević
Primož Jovanović
Dragan Prodić
Katja Trupi

Priznanje z nagrado prejme: Gabrijela Škrabl.
Pohvalo prejmejo: Miha Brance, Jan Golež, Ines Hirkić, Sebastjan Jakob, Jasmina Javor, Arjan Torra in Katja
Trupi.
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Dragi dijaki!
Ste čudoviti ljudje. S svojo odkritostjo, zaupanjem in prijaznostjo ste name naredili lep vtis. Želim vam, da
odkrijete svoje želje in naredite vse, kar je v vaši moči, da se vam izpolnijo. Prisluhnite in igrajte svojo glasbo,
ne glede na to, kaj menijo drugi. S svojimi pozitivnimi mislimi, lepimi besedami in dejanji se v življenju
dotaknite čim več ljudi.

Vaša razredničarka
Manja Ferme Rajtmajer
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MT

Program: maturitetni tečaj

Jerica Arnšek
Anna Marie Frank
Patricija Kumek
Valeria Poprask
Tjaša Šalamun
Jernej Špegelj
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Anja Črešnar
Laura Kotnik
Julija Marguč
Tjaša Strojanšek
Jerneja Šmon
Neža Vodovnik

Razredničarka: Marija Ravnak Cafuta

Samantha Ana Domšek
Vita Krajnc
Christjan Mastnak
Manca Stupan
Nika Šnajder
Zoya Završnik

Dragi dijaki in drage dijakinje MT!
V kratkih osmih mesecih ste se trudili, eni bolj, drugi manj, osvojiti veliko strokovnih znanj, a
najpomembnejše je spoznanje, da samo z lastnim delom, vztrajnostjo in ustvarjalnostjo lahko dosežeš
uspeh.
Pred dobrimi 2500 leti je starokitajski filozof Konfucij takole zapisal: »Vsaka resnica ima štiri vogale. Kot
učitelj vam pomagam podpreti enega, druge tri morate podpreti sami. Tisti, ki se uči, pa ne razmišlja, je
izgubljen. Tisti, ki razmišlja, a se ne uči, je v veliki nevarnosti«.
Želim vam, da ste v življenju pogumni in uspešni, a hkrati, da si zastavljate take cilje, ki jih boste s svojim
znanjem, delom in trdno voljo lahko uresničili.

Vaša razredničarka
Marija Ravnak Cafuta
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PT

Program: poklicni tečaj

Denis Cvahte
Anja Krašek

Razredničarka: Mojca Knez Šket

Nejc Jezernik
Matic Vajthauzer

Dragi dijaki!
»Predvsem pa ves svet opazujte s svetlečimi očmi,
kajti največje skrivnosti so vedno skrite na neverjetnih mestih.
Tisti, ki ne verjamejo v čarovnijo, je ne bodo nikoli našli.«
(Roald Dahl)
Želim vam vse dobro na vaši nadaljnji poti.

Vaša razredničarka
Mojca Knez Šket
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OBVESTILA
IZPITI
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 29. 6. do 3. 7. 2017 po
posebnem razporedu, ki bo objavljen 26. 6. 2017 na oglasni deski v prostorih šole.
Dijaki se morajo k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do 22. 6. 2017, za
jesenski rok pa do 4. 7. 2017.
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od 16. 8. 2017 dalje. Točen razpored bo
objavljen 10. 8. 2017 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur.

ZAKLJUČNI IZPIT
Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 15. 6. 2017, ob 12. uri
v prostorih šole.
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v ponedeljek, 21. 8. 2017. Razpored zaključnih izpitov bo
objavljen 18. 8. 2017 na oglasni deski v prostorih šole.

POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v sredo, 5. 7. 2017, ob 11. uri v prostorih šole.
Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2017 dalje, je potrebno oddati do
6. 7. 2017. Do 14. 8. 2017 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.

SPLOŠNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 10. 7. 2017, ob 10. uri v prostorih šole.
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2017 dalje, je potrebno oddati do
11. 7. 2017. Do 14. 8. 2017 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
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OSTALA OBVESTILA
Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 22. 5. 2017.
Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v petek, 23. 6. 2017, po razporedu, objavljenem na oglasni
deski šole.
Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v torek, 4. 7. 2017, ob 11. uri. Ta
dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisali v višji letnik.
Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdajanje potrdil o vpisu bo mogoče od 16. 8. 2017 v tajništvu šole vsak
delovni dan med 8. in 10. uro.
Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek od 9. do 12. ure, razen v času kolektivnega dopusta od
20. 7. do 31. 7. 2017.

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 BO V PETEK, 1. 9. 2017, OB 8. URI
Razpored dijakov po posameznih razredih bo objavljen sredo, 30. 8. 2017, pri vhodu v šolo.
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Kosovelova ulica 4
3000 Celje

Telefon: 03/54 82 930
03/62 00 200
Telefax: 03/54 41 645

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE

http://www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje
http://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola
http://dijaki.escelje.si – dijaški splet
http://cups.escelje.si/ – CUPS

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
http://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola
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