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Dejavni in usposobljeni 10 

Bučke 18 

Polni znanja, izkušenj in spominov odhajamo v svet 
dijaki zaključnih letnikov. V slovo smo objavili 
prispevke vsakega zaključnega razreda. Med dijaki smo 
izpostavili odličnjake in tiste, ki so uspešno opravili 
Nemško jezikovno diplomo.  
 
Ekonomlonc je prostor tudi članke, ki so jih naši mladi 
novinarji objavili v Novem tedniku, v rubriki Mladi za 
mlade, in v Celjanu. 
 
Tako kot vsa leta do sedaj smo za vas skrbno zbrali in 
pripravili najbolj po(ne)srečene domislice dijakov in 
profesorjev v preteklem letu.  Priloga Bučke nas spravlja 

v smeh že kar 29. leto zapored. 
 
Za kulturno in poetično popestritev smo dodali haikuje 
naših mladih ustvarjalcev. 
 
Naj vam bo branje naših prispevkov v užitek, prav tako 
pa vam želimo, da počitnice čim bolj izkoristite, si 
naberete novih moči in tako stopite novim izzivom 
naproti. 
 

Ula Matek, 4. b 

Drage dijakinje, dragi dijaki, 

če bi vam postavila vprašanje, kaj si želite postati, ko ste bili stari 

šest let, petnajst let ali danes, bi bili vaši odgovori zagotovo zelo 

različni. Če bi vas vprašala, kaj si želite v življenju čez pet, deset ali 

petnajst let, bi bili odgovori zagotovo (vsaj pri večini) znova zelo 

različni.  

Kaj si želim, je zagotovo najbolj skrivnostno in težko vprašanje. 

 

Dragi mladi,  

ne ukvarjajte se preveč s tem vprašanjem. Enostavno sledite svojim 

sanjam, svojim idejam, svojemu srcu in pot vas bo zagotovo peljala 

v pravo smer. 

Ne zapletajte si življenja. Samo pojdite in pot bo prava. 

Srečno pot! 

Bernarda Marčeta, 
ravnateljica-direktorica 

POZDRAV GOSPE RAVNATELJICE 

UVODNIK 

Pozdravljeni, 
 
leto je hitro minilo in besedo ponovno predajamo Ekonomloncu z 
Bučkami, v katerem obeležimo zanimivo šolsko dogajanje v 
iztekajočem šolskem letu. 

Junij, julij 2018 
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Pred tremi leti smo skupaj sedli v šolske 
klopi. Začetek je bil za vse težak, bilo je 
veliko dobrih in slabih trenutkov. Ves čas 
nas je spodbujal naš razrednik, profesor 
Oskar Selčan. 
Drugi letnik je nastal z združitvijo dveh 
različnih razredov, iz programa trgovec in 
programa administrator. Še vedno nas je 

spremljal kot razrednik profesor Oskar 
Selčan, ki nas je bodril in spodbujal z 
nasmehom na obrazu.  
In potem je prišel tretji letnik. Po 
polletnem praktičnem usposabljanju 
smo ponovno sedli v šolske klopi meseca 
januarja letos. Naša razredničarka je 
postala profesorica Simona Žlof, ki nas je 

ves čas spodbujala in 
krotila našo razposajenost. 
Šolsko leto se bliža koncu, 
med sabo smo stkali dobre 
odnose, se veliko smejali in 
jezili, vendar nikoli klonili.  
Profesorice in profesorje, ki 
ste nas učili, zapuščamo z 
lepimi spomini in upamo, 
da bomo v jeseni pogumno 
in polni znanja ponovno 
sedli v šolske klopi kot 
dijaki PTI-programa. 
 

Trimlon Muja  

4. A 

Dijaki 3. č 

Blerta Bajrami 
Andreja Berglez 

Diana Gerzina 
Tadeja Gologranc 

Klemen Gubenšek 
Robert Jazbinšek 

Amra Karadži 
Nataša Kliček 
Urška Kovač 

Leonora Memaj 
Trimlon Muja 
Medina Nezić 

Klavdija Omerzu 
Elida Šabani 
Arnis Telaku 

Anja Tovornik 
Emilija Vujičić 

Katja Kalšek 
Luka Klopčič 

Tina Lotrič 
Filip Medved 

Aljaž Mrak 
Aljaž Pikelj 

Sara Stanojević 
Ajla Vuković 

Dijaki 4. a 

Janja Brezovnik 
Lovro Godec 
Anja Gominšek 
Nik Gorišek 
Laura Goršek 
Jakob Gozdnikar 
Marin Ivič 
Maja Jager 
Gloria Jurkošek 
Elma Keserović 
Nina Kleine 
Aljaž Klemenčič 
Tilen Lapuh 
Žan Mrđenović 
Eldin Murić 
Rok Novak 
Albin Nura 
Nina Pajk 
Aljaž Planinšek 
Jerneja 
Planinšič 
Urban Šmid 
Anja Švegler 
Tinkara 
Velenšek 
Jaka Vodovnik 
David Vuković 

Skupna pot 4. a-razreda se je začela pred 
štirimi leti 1. septembra, ko smo z veseljem 
in hkrati žalostjo zakorakali na novo pot. 
Od takrat je nekaj sošolcev odšlo, nekaj pa 
na novo prišlo.  
 
Kljub problemom, ki smo jih vedno znova 
imeli ali povzročali, tako znotraj razreda 
kot tudi s profesorji (ki imajo mogoče 
kakšen siv las ali dva več samo zaradi nas), 
smo se povezovali in tudi stopili skupaj kot 
razred, ko je bilo to potrebno. Predvsem 
proti koncu šolskega leta, ki smo ga kar 

precej zamudili zaradi skupnih ur učenja, 
kakor bi lahko poimenovali naše kavice, ki 
so se vedno zdele zanimivejše od pouka, saj 
smo se ob njih utapljali v pridobivanju ocen 
in v delu. Lahko bi rekli, da smo bili eden 
izmed boljših oz. mirnejših razredov na 
Ekonomski šoli Celje, kar je bilo predvsem 
dokazano v 4. letniku, ko je bila naša 
matična učilnica prestavljena iz 4. 
nadstropja kar k zbornici. Malo za šalo, 
malo za res.  
 
Naša razredničarka, gospa Katja Teršek, je 

bila z nami vedno potrpežljiva, z 
nami je bila bitke in si vzela čas 
za pogovor, kar je marsikomu 
olajšalo srednješolska leta. Čas 
je nekako kar izpuhtel v zrak in 
naša skupna pot se je končala, 
sedaj pa vsi hitimo novim 
pustolovščinam naproti, seveda, 
če nam uspe uspešno opraviti 
maturo.  

 
Anja Gominšek 

PRIPRAVLJENI NA NOVE IZZIVE 
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4. B 

Dijaki 4. b 

Žanluka Mario Adžič 
Edita Asllanaj 
Žiga Avbreht 

Marjana Barba 
Alen Cimerman 

Lejla Dautović 
Erik Drnovšek 

Hana Frišek 
Karin Haložan 

Ines Ivić 
Katja Korošec 

Jaša Kvac 
 

Iskreno čestitamo vsem odličnim dijakom 

zaključnih razredov, med njimi še prav posebej  

tistim, ki so bili odlični vsa leta svojega 

izobraževanja v naši šoli. 

Odlični dijaki v šolskem letu 2017/2018:  

- Trimlon Muja, 3. č; 
- Nik Gorišek, 4. a (vsa štiri leta odličen); 

NAŠA »TA PRAVA« STRAN 
 
Pr idno sm o se učili, vsa štir i leta. Nikoli nism o goljufali ali prepisovali pri testih.  
Ozirali se nism o nikoli na m nenja drugih. Še najm anj, ko sm o bili fazani, tisti »najbolj otročji« na 
šoli. 
Seveda, danes sm o odrasli. Življenje jem ljem o resno.   
Lenobo sm o vsa štir i leta uspešno prem agovali. Vedno sm o pravi čas poprijeli za delo.  
Ali sm o kdaj zam udili nulto? Nikoli! Rana ura, zlata ura.  
V učilnici nism o nikoli počeli nereda. Pr idno sm o sedeli v klopeh in  vestno poslušali profesorje.  
Letošnje leto je bilo polno zanim ivih šolskih ekskurzij. Zam udili nism o niti ene!  
Jokanje zaradi slabih ocen nikoli ni bilo potrebno, saj slabih ocen skorajda ni bilo.  
Ali se sam o nam  zdi ali je res prem alo ur  m atem atike na teden?  
 
Sam o v šolskih copatih sm o se sprehajali po hodniku. Če je bil kdo bil obut v čevlje, sm o ga 
opozorili. 
Enka je bila pri nas najredkejša ocena.  
 
Če je le šlo, sm o opravičila vedno prinesli pravočasno.  
Enkrat se nism o prerekali m ed sabo! Še najm anj dekleta!  
Tek na 600 m etrov je naša najljubša atletska disciplina.  
Resnica je bila vedno naša najboljša pr ijateljica.  
Trudili sm o se, da bi im ela profesorica Dagm ar  čim  m anj skrbi. Navdajali sm o jo s srečo in  radostjo.  
In zdaj je pr išel naš čas. S solzam i v očeh se poslavljam o.  
 

Brez skrbi, še boste slišali za nas.  
 

Ula Matek in Karin Haložan 

NAŠI ODLIČNJAKI 

Ula Matek 
Manja Melanšek 
Laura Plevnik 
Miha Razboršek 
Natan Vili Urh 
Rok Veber 
Larisa Višnjar 
Tjaša Višnjar 
Blaž Vornšek 
Tamara Vozlič 
Žiga Žgajner 
Anja Žibret 

- Lejla Dautović, 4. b; 
- Ula Matek, 4. b (same zaključene petice v 4. letniku); 
- Larisa Višnjar, 4. b (vsa štiri leta odlična); 
- Anja Žibret, 4. b; 
- Valentina Drešček, 4. f (vsa štiri leta odlična); 
- Tena Fistrić, 4. f (vsa štiri leta odlična); 
- Rok Kokot, 4. f (vsa štiri leta odličen); 
- Teja Kosi, 4. f (vsa štiri leta odlična) in 
- Urška Potočnik, PT. 
 

Uredništvo 



 

 

ne vem 
je to kemija 
ali samo meni srce razbija 
 

Lara Vrečko Kotnik, 1. b 
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4. C 

Dijaki 4. c 

Maja Avsec 

Barbara Budiš 

Daniel Dobnik 

Rok Fale 

Sebastian Lovrenčič 

Žan Luka Mastnak 

Rok Melavc 

Veronika Mohorič 

Tomaž Ocepek 

Katja Ožir 

Jure Papinutti 

Alja Pečovnik 

Luka Prah 

Mitja Roban 

Urh Sivka 

Sandra Sučević 

Dejan Todorović 

Rebeka Verdev 

Tim Veršnik 

Nejc Vervega 

Žiga Vipotnik 

Naša zgodba se je začela, ko smo 
leta 2014 skočili v šolske klopi. 
Razredničarka Karmen Kranjec nas 
je dobila sedemindvajset, a le 
enaindvajset skupaj z njo nas je 
prebrodilo to peklensko pot štirih 
let.  
 
Ni nam bilo lahko, saj smo kot prva 
generacija varnostnikov skupaj 
orali ledino. V tem času smo 
preživeli veliko dobrih in slabih 
stvari, kjer smo se zbližali in 
ustvarili nova prijateljstva. 
Velikokrat se o kakšni temi naša 
mišljenja niso uskladila in smo se 
zato sporekli med sabo, vendar ko 
nam je voda že tekla v grlo, smo 

poznaš me 
a veš 
le moje ime 
 

Karmen Planinšek, 1. b 

sedim v razredu 
matematika 
nič mi ni jasno 
 

Karmen Planinšek, 1. b 

ura teče 
nihče te ne čaka 
zato pohiti 
 

Matej Uršej, 1. c 

fotografija 
spomin 
se utaplja v noč  
 
Sandra Baumkirher, 1. b 

stopili skupaj in prišli do skupnega 
strinjanja. Spomini bodo vsekakor 
zelo lepi, saj smo obiskali veliko 
ustanov in organizacij, ki so 
povezane z našim poklicem 
varnostnika, med drugim 
parlament, vojašnico, policijo, 
gasilsko postajo, regijski center. 
Seveda nam bodo v srcu najbolj 
ostali nepozabni spomini na 
neumnosti in norčije, ki smo je 
pogosto skupaj ušpičili svojemu 
učiteljskemu zboru.  

 
Naša skupna pot se je končala, 
srednješolska leta so prehitro 
minila, zdaj pa se pridno učimo, da 
uspešno opravimo maturo. Po njej 
bo vsak odšel svojo pot, novim 
ciljem in dogodivščinam naproti. 
 
Zahvaljujemo se razredničarki 
profesorici Karmen Kranjec in 
celotnemu učiteljskemu zboru, saj 
so vse do zadnjega prenašali naše 
neumnosti in razigranosti ter so na 
nas prenesli veliko novega znanja.  
 

Veronika Mohorič 

POSLAVLJA SE PRVA GENERACIJA 
VARNOSTNIKOV 

šola mi smrdi 
kaj naj naredim 
le o tebi sanjam 
 

Žiga Podgrajšek, 1. c 



 

 

EKONOMLONC Z BUČKAMI Stran 5 

Naše šolanje, ki smo ga s prvim 

šolskim dnem začeli na Vodnikovi, 

nato nadaljevali in končali na 

Kosovelovi, je bilo kot vožnja z 

vlakcem smrti. Sprva razburljiva, nato 

izredno strašljiva z mnogimi vzponi in 

padci, ki smo jih končali z mirnim 

prihodom na cilj. Vrh Triglava 

moramo še osvojiti, preden lahko 

svobodno zadihamo, a se na ta vzpon 

odpravljamo samozavestno, 

podkrepljeni z znanjem, ki ste nam ga 

4 leta vztrajno posredovali. 

Kot razred smo skupaj odraščali, 

izgubili določene člane, a kmalu dobili 

nove. Čeprav smo včasih imeli med 

sabo bojne fronte, smo takoj postali 

celota, ko je bilo treba prestaviti test 

ali odlašati z začetkom spraševanja. 

Kljub nabitim urnikom testov in 

spraševanj, živčnosti pred ocenjevanjem 

in občasnimi nestrinjanji z Vami, 

profesorji,  smo vsa ta leta uživali in 

bomo tako odnesli s sabo ogromno lepih 

spominov. Dobili smo nove prijatelje, 

zaupnike in vzornike. Pomagali ste nam 

pri izbiri nadaljnjega šolanja in nam 

velikokrat posredovali tudi življenjske 

modrosti. Z Vami smo odkrivali Evropo 

in Slovenijo, se kulturno izobraževali in 

uživali na športnih dneh.  

Letošnja glavna tema v eseju so bili 

spomini. Mi se bomo z njimi z veseljem 

vračali v srednješolske klopi. 

Marija Ribič 

Dijaki 4. f 

Luka Cerovšek 

Valentina Drešček 

Manja Feldin 

Tena Fistrić 

Domen Hribernik 

Angelina Claudia 

Jelen 

Urška Kitak 

Rok Kokot 

Jan Kristian 

Korošec 

Teja Kosi 

Anja Košir 

Jan Lukač 

Jasmina Očko 

Jakob Pirš 

Lucija Planinšek 

Nina Planinšek 

Karmen Rajgl 

Marija Ribič 

Nastja Rožej 

Anja Sekirnik 

Julija Sikošek 

Anže Stegne 

Tinkara Šerbec 

Nika Tamše Žmavc 

Ana Teržan 

Tjaša Trošt 

Robert Trunk 

Kristina Zvonar 

4. F 

vsak dan 
me razveseli 
ena in ista pesem 

 

Urška Hrastnik, 1. c 

sedim v razredu 
veliko prijateljev 
lažni obrazi 
 
Jerneja Planinšič, 4. a 

stojim na robu 
z mano si 
še vedno 
 

Nina Kleine, 4. a 

kraj dogajanja 
prvič bi se srečala 
tebe ni bilo 
 

Jakob Angelovič, 1. e 

lepa ljubezen 
očem je nevidna 
vase zaprta 
 

Claudia Rutar, 1. e 

življenje teče 
čas leti vse hitreje 
le mi smo isti. 
 

Kaja Fijavž Pirnat, 1. e 
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2. A PTI 

Dijaki  2. a PTI 

Klobeta Bellaqa 

Matej Cvikl 

Amadej Dečman 

Urša Gabrovec 

Nudžejma Husić 

Irena Jerković 

Hanifa Kalesić 

Aleksandra Kaučič 

Žiga Kovač 

Brigita Kračun 

Niko Lebar 

Manca Pelko 

Polona Planinšek 

Maja Podkrižnik 

Klara Pušaver 

Tina Rak 

Veronika Šumečnik 

Alen Višnjar 

Mojca Zidanšek 

Naša skupna pot se je začela 1. 

septembra 2016, ko smo se 

administratorji in trgovci združili 

v en razred. Sprva je bilo težavno, 

saj se nismo poznali med seboj, 

vendar smo prebili led in se kar 

hitro spoprijateljili. Gospa 

Terezija Drešček nas je v 1. 

letniku PTI-programa  sprejela 

pod svoje okrilje in nas s 

potrpežljivostjo pripeljala do 

konca drugega letnika. Čeprav 

smo ji povzročili kar nekaj sivih 

las, nam je vedno bila v oporo, za 

kar smo ji iskreno hvaležni. S 

profesorji smo vzpostavili dober 

odnos, se kdaj pošalili med urami 

in prisluhnili smo njihovim 

številnim koristnim nasvetom. 

Pripravili so nas na našo 

nadaljnjo življenjsko pot. 

Profesorji so nas radi pohvalili, a 

še rajši so prihajali v naš razred. 

Čeprav so bile ure zanimive, smo 

vedno nestrpno čakali zvonec za 

malico in konec pouka.  

Naše šolsko leto je bilo naporno, 

saj smo se pripravljali na maturo, 

na teste in spraševanja. Kljub 

temu je bilo zanimivo, saj smo 

imeli kar nekaj izletov in 

dogodkov. Kmalu se bodo naše 

poti ločile. Vsak bo izbral svojo 

pot, vendar bomo imeli vsi skupaj 

lep spomin na srednjo šolo.  

Tina Rak in Matej Cvikl 

NOVI VARUHI KLJUČA 

V petek, 18. maja 2018, je na šolskem 
parkirišču potekala predaja ključa. Že od 
začetka vodilni 3. a-razred je do konca 
zanimivega in napetega boja, ki so ga pripravili 
lanski zmagovalci, dijaki 4. a-razreda, ostal 
nepremagljiv. Čestitamo 3. a, novim varuhom 
ključa Ekonomske šole Celje. 
 

Uredništvo 



 

 

sonce me greje 
ljubezen budi 
a tebe še vedno ni 
 

Tamara Pinter,  1. e 
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MT 

Dijaki   MT 

Lara Atelšek 
Nuša Božič 

Tina Cvetko 
Nika Fartelj 

Luka Gorjup 
Kaja Györke 

Klara Hribernik 
Jan Hriberšek 

Jerneja Iršič 
Enea Jeram 

Nika Knez 
Tit Lončarevič 
Matevž Metulj 

Lana Mljač 
Špela Nemeček 

DOLGA JE CESTA OD VASICE DO MESTA 
 
 

Prav'jo, da b'lo je kratko, vendar sladko. 
Malček začinjeno, a na svoj način prefinjeno. 

Da prišli bi do jedrc, smo morali streti trdo orehovo lupino, 
zapreti usta dvomljivcem, 

ki so nas želeli prikrajšati za nova znanja in spoznanja o dejstvih, 
ki zdela so se nam abstraktna. 

Malo je manjkalo in bi vsi postali umetniki, ki zatekajo se v fiktiven svet, 
da zbežijo melanholiji, ki jo ustvarja vsak dan znova. In znova. In znova. 

Še dobro da smo mladi. Relativno. 
Mlad si toliko, kot se počutiš in trenutno se počutim grozno. 
Strah pred neuspehom me je postaral vsaj za pol ducata let. 

Štejem jih že krepko prek 20. 
Ločili, še preden se združili. Povezali, dotaknili, popraskali, pozabili. 

Obarvali svojo dušo, zamajali svoj stolček. Zadihali in razmišljali. 
Morda svet le ni tako pust, kot se trenutno zdi. 

Morda še obstaja južni otoček, kjer se dobro živi. 
Le najti moraš svoj prostor pod soncem, 

kjer se boš počutil svobodnega, lagodnega, manj otožnega. 
Kjer boš lahko takšen, kot si. Kjer boš lahko ti. 

 
Žiga Pinter 

Gašper Perc 
Anja Anita Petrić 
Žiga Pinter 
Kaja Pirmanšek 
Uršič 
Tamara Seme Romih 
Janja Skarlovnik 
Tjaša Stakne 
Valerija Špoljar 
Gaja Tacer 
Amadej Verdev 
Lara Voler 
Marta Vulović 
Nika Zaponšek 
Tadej Završnik 

Nagrada za najboljši 

ljubezenski haiku  
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Tudi letos so imeli dijaki naše šole 
možnost opraviti nemško 
jezikovno diplomo in s tem 
pridobiti mednarodno priznan 
certifikat  Deutsches 
Sprachdiplom, na stopnji A2 ali 
B1.  
 
Certifikate je v mesecu 
septembru prejelo 18 dijakov: 
Jaka Vodovnik, Lovro Godec, Nik 
Gorišek in Albin Nura, vsi iz 4. a-
razreda; Nejc Vervega in Urh 
Sivka iz 4. c-razreda; Aleksandra 
Kaučič in Brigita Kračun iz 2. a 
PTI; Valentina Drešček, Robert 
Trunk, Jan Kristian Korošec, Rok 
Kokot, Anja Košir, Angelina 
Claudia Jelen, Nina Planinšek in 
Manja Feldin iz 4. f-razreda in 
Hana Brecl ter Anja Mikola iz 

NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 1 
(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) 

lanskega 4. e-razreda. 
 
V letošnjem šolskem letu je izpit 
DSD I opravljalo 14 dijakov, in 
sicer: Živa Teršek in  Urban 
Žohar iz 3. a-razreda, Lara Savski 
in Andrej Grčar iz 3. c-razreda; 
Amadej Dečman in Polona 
Planinšek iz 2. a PTI; Jakob 
Čater, Urh Krajšek, Filip 
Miklaužič, Tjaša Kotnik in Nuša 
Zvonar iz 3. e-razreda; Žiga 
Žgajner iz 4. b in Jakob Pirš ter 
Anže Stegne iz 4. f-razreda. 
 
Na rezultate pisnega dela izpita 
bo potrebno počakati do junija. 
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. 

     
     

    Marija Sodin in  
Simona Sever Punčoh,                                                    

mentorici NJD 
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ŽIVLJENJE Z GLASBO 

Kaj pomeni glasba našima dijakinjama, Ani Teržan – Anabel, zmagovalki festivala 
Poprock  2017 in tekmovalki  na domačem izboru EMA 2018 ter Klari Pušaver, 
sozmagovalki tekmovanja Družina poje v odmevni oddaji RTV Slovenije Slovenski 
pozdrav? 

KLARA PUŠAVER 

Glasba mi je bila tako rekoč položena v zibko, saj sta oba starša 

glasbenika in sta me navdušila za glasbo. Tudi obe sestri sta 

povezani z glasbo. Prva igra violino in najmlajša violončelo. Oče 

je član glasbene skupine Gemaj. Glasba mi pomeni zelo veliko. V 

prostem času zelo rada pojem. Velikokrat skupaj z družino kaj 

zapojemo in si s tem krajšamo prosti čas. Naši dnevi so povezani 

z glasbo, tako da sem vsakodnevno v stiku z njo. Že v osnovni 

šoli sem obiskovala glasbeno šolo, kjer sem igrala violino. Poleg 

igranja violine sem se vsako leto udeležila prireditve Korajža 

velja. Z vstopom  srednjo šolo sem petje malo opustila in se 

posvetila šoli. Letošnje šolsko leto sem ponovno tesneje povezala 

z glasbo. Obiskujem ure solo petja v Slovenski Bistrici, prihajam 

pa iz Makol. Letos jeseni sem skupaj s svojo družino prvič 

nastopila v oddaji Slovenski pozdrav. Z veliko vaje in truda nam 

je uspelo priti v finale in osvojiti 1. mesto. Naše vaje za snemanje 

oddaje so velikokrat potekale kar v avtu. Glasba naši družini 

ogromno pomeni, saj nas bo vedno spremljala skozi, kajti brez 

nje si življenja ne predstavljamo.  

Klara Pušaver, 2. a. PTI  

ANA TERŽAN – ANABEL 
 
Glasba me spremlja že od malih nog in mi je zelo blizu. Tudi 

moja družina je nekako povezana s glasbo.  Oče je kot 

najstnik igral trobento, mami pa klavir. Glasba je zame 

ogromna sprostitev in sreča. Potrebujem jo tako kot vodo. 

Res sem hvaležna, da imam posluh, hkrati pa sem obdana s 

samimi talentiranimi ljudmi, ki so mi omogočili stati na 

velikih odrih. Ne mine dan, ko ne bi prepevala ali igrala 

kakšen instrument, mogoče včasih zaradi tega zanemarim 

kakšne druge pomembnejše šolske in obšolske aktivnosti. 

Glasba je del mene, ki me neznansko bogati in dela boljšo. 

Ana Teržan, 4. f  
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Priznamo – Malta, majhna 
otoška državica nas je presenetila 
že prvi dan. Naše prvo srečanje z 
njo, v poznem nedeljskem 
popoldnevu, je bilo nepozabno. 
Valletta je žarela v sončnem 
zahodu, na ulicah se je slišal 
vrvež zapoznelih obiskovalcev, 
vse skupaj pa so začinili galebi in 
vonj po morju. 
 
Drugačen otok, drugačen svet in 
drugačni ljudje, in mi – sami, 
brez svojih bližnjih, prvič. Kar 
malo nas je stiskalo, kako bo v 
ponedeljek, ko nas razporedijo na 
delo in bomo morali pokazati, iz 
kakšnega testa smo, koliko 
zmoremo in kako se znajdemo 
sami. 
 
Po enem tednu privajanja, 
raziskovanja in dela  lahko 
družno rečemo: premikamo 
meje, širimo obzorja, se 
izgubljamo in spet najdemo. 
Največ težav nam je na začetku 
povzročal malteški javni promet, 
vožnja po levi v Marquezovem 
slogu in občutek za točen čas, 
ampak na srečo vse poti vodijo v 
Valletto. 

Nakupovanje pa je druga zgodba. 
Veliko je majhnih trgovinic, ki 
ponujajo osnovna živila, seveda s 
cenami, ki niso prijazne za naše 
žepe, a kot pravi Slovenci smo 
našli rešitev, diskontno 
prodajalno. V popoldanskih urah 
preizkušamo svoje kuharske 
sposobnosti, ki so vidne v kupih 
nepomite posode. Častno delo 
pomivalca si je prisvojil kar naš 
Matej. 
 
Delovna jutra se začnejo za 
vsakega drugače. Medtem ko eni 
še sladko spijo, se drugi že 
vozimo na svoja delovna mesta. 
Delovne naloge so odvisne od 
podjetja, kjer opravljamo prakso. 
Največkrat urejamo dokumente s 
pomočjo sodobne tehnologije, 
delamo celo v zgodovinskem 
arhivu, delimo letake, urejamo 
knjižne police, izpolnjujemo 
knjigovodske listine … 
Delodajalci so nam pri tem v 
veliko pomoč, seveda pa brez 
naše odlične angleščine ne bi šlo. 
 
Pustolovska žilica nam ne da 
miru in kljub utrujenosti 
najdemo čas za raziskovanje 

otoka. Valletta je po navadi prva 
in zadnja postaja, vse vmes pa je 
presenečenje (Birgu, Kalkara, 
Sliema, San Julian). 
 
Comino – biser Sredozemskega 
morja z neokrnjeno naravo, 
turkiznim morjem, peščenimi 
plažami, podvodnimi jamami in 
lagunami – nas je popolnoma 
prevzel. Skriti raj na Zemlji, ki 
smo ga ovekovečili iz vseh 
mogočih kotičkov in za vedno 
spravili v spomin. Na nas čaka 
tudi Gozo, saj našemu 
raziskovalnemu duhu ni konca. 
Po enem tednu na Malti se tu že 
počutimo kot doma. Prebili smo 
led in se veselimo novih izzivov. 
 
Ne, ni nam žal, nasprotno, to je 
bila ena najboljših življenjskih 
odločitev do zdaj. Erasmus+ ni 
»mus«, pomaga pa. 
 

Malta dream team 2018 

DEJAVNI IN USPOSOBLJENI 

Program Erasmus+ nam je tudi letos prijazno odobril sredstva, da lahko 
pridobivamo drugačne delovne in kulturne izkušnje po Evropi. Smo skupina 
dijakov 3. a in 3. c Ekonomske šole Celje, ki se v času pisanja članka (druga 
polovica aprila 2018) nahaja v osrčju Sredozemlja, na Malti. 

MAJHEN OTOK, VELIKA DOŽIVETJA 
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Ob prihodu v grofijo Devon so 
nas pričakale naše gostiteljske 
družine, ki so nas v času 
usposabljanja velikodušno 
sprejele pod lastno streho. Ves 
čas našega bivanja so nam 
družine s hrano in med večernimi 
pogovori poskušale čim bolj 
predstaviti svoje običaje in 
navade ter turistične točke kraja 
bivanja in njegove okolice. 
Seveda smo tudi mi domačinom 
prikazali bisere Slovenije, 
predstavili našo lepo domovino 
in jih tako navdihnili za nov 
dopustniški cilj. 
Naše usposabljanje je potekalo v 
podjetju Corkscrew, ki je 
inkubator številnih majhnih, 
začetnih podjetij. Delovni dan 
smo začeli praviloma ob 9.15 s 
skodelico angleškega čaja in nato 
aktivno ustvarjali do 16. ure. 
Naša mentorica je bila Briony 
Davies, v drugem tednu pa nas je 
prišel pozdravit tudi ustanovitelj 
in direktor podjetja Neil Finnie, 
ki je ves čas usposabljanja 
spremljal naše delo in napredek. 
V prvem tednu smo se posvečali 

analizi različnih podjetij in 
ustvarjanju poslovnih idej. Na ta 
način smo razvili in pridobili 
mnogo kompetenc, ki nam bodo 
pomagale tako v vsakodnevnem 
življenju kot tudi pri nadaljnjem 
šolanju in kasneje v službi. Med 
drugim smo nadgradili naše 
sporazumevanje v tujem jeziku in 
digitalni pismenosti, se naučili 
reševati različne izzive, se pri tem 
posvetovati in pogajati ter tako 
priti do konstruktivne rešitve. 
Najpomembnejše pa je, da smo 
se izurili v timskem delu, saj smo 
spoznali, da se je treba v življenju 
mnogokrat prilagajati in 
popuščati, da pridemo do 
najboljše možne rešitve. 
Kulinarika na Otoku se precej 
razlikuje od naše, a zato hrana ni 
nič manj okusna. Zanimivo je, da 
je pri njih večerja obilnejši obrok 
kot kosilo, saj imajo za slednje po 
navadi kakšen sendvič in 
sladkarije ali sadje. Na večerjah, 
ki so jih naše gostiteljske 'mame' 
pridno pripravljale vsak večer, 
smo spoznavali tradicionalne 
angleške jedi, dokaj hitro smo 

osvojili tudi pitje čaja z mlekom 
in nekoliko zapostavili uživanje 
kave, ki tam res ne dosega naših 
standardov.  
Po dveh aktivnih tednih dela se je 
naše usposabljanje zaključilo. 
Naša mentorja, Briony in Neil, 
sta bila nad našim znanjem jezika 
ter delovno vnemo in poslovnimi 
idejami navdušena, tako da je 
Neil vsem prijazno napisal 
priporočila, česar smo bili poleg 
vseh ostalih potrdil (Europass 
mobilnost, potrdilo Corkscrew) 
izredno veseli.  
Nekaterim izmed nas je to 
usposabljanje spremenilo pogled 
na nadaljnje izobraževanje, spet 
drugim je obogatilo življenjepis. 
Vsem pa so v lepem spominu 
ostali prijazni in komunikativni 
ljudje, s katerimi smo še vedno v 
stiku po socialnih omrežjih. 
Nepozabno. 
 

Marija Ribič, 4. f 

10 dijakov Ekonomske šole Celje je jesen zaokrožilo s praktičnim usposabljanjem 
v mestu Exeter v Veliki Britaniji. To izkušnjo nam je zagotovil evropski program 
mobilnosti Erasmus+, v katerem naša šola sodeluje že 15 let. 

KALJENJE BODOČIH POSLOVNEŽEV V TUJINI 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 



 

 

Sprejela sta jih profesorica 
Mateja Kapitler in direktor  
učnega podjetja  Vesele tačke, 
dijak Maj Medvešek, ki jim je v 
uvodnem delu predstavil 
delovanje našega podjetja. Naša 
mentorica, gospa Mateja 
Kapitleri se je učencem zahvalila 
za odziv na povabilo. Obisk sta 
spremljali ravnateljici obeh šol, 
gospa Bernarda Marčeta in gospa 
Marijana Kolenko, ki je o obisku 
napisala naslednje: »Z velikim 
veseljem smo se na OŠ Lava 
odzvali povabilu vodje Centrale 
učnih podjetij Slovenije, ki je na 
Ekonomski šoli Celje, da se naši 
učenci srečajo z dijaki, ki 
študijsko delujejo v ustvarjenem 
učnem podjetju. Glede na to, da 
imajo osnovnošolci malo 
priložnosti, da se srečajo tudi s 
pojmom podjetnost in 
podjetništvo, da spoznajo osnove 
delovanja v podjetju, predvsem 
pa osnove, potrebne za razvoj 
ideje, razdelitve delovnih vlog, 

tudi osebnostnih lastnosti 
vsakega posameznika, nam je bila 
ponujena možnost več kot 
dobrodošla. Učenci II. triade so 
namreč že v starostni skupini, 
kjer lahko razvijejo marsikatero 
zmožnost in spoznavajo sebe ter 
svoje osebnostne lastnosti, ki jih 
bodo v prihodnosti potrebovali 
na samostojni poti (verjamem, da 
kdo med njimi tudi podjetniški 
poti). Izkušnja – obisk učnega 
podjetja na Ekonomski šoli Celje 
–  je odlična tudi z vidika vodenja 
šole, saj kot ravnateljica iščem 
drugačne možnosti za učence, da 
bi med osnovnim šolanjem 
spoznali in izkusili čim več 
nešolskih oblik učenja. Obisk je 
bil izjemna izkušnja in verjamem, 
da bomo v prihodnjih letih 
ponovili, saj je sodelovanje med 
osnovnimi in srednjimi šolami 
odlična priložnost, da se drug od 
drugega česa naučimo.«  
Druženje smo nadaljevali z 
različnimi delavnicami, ki so jih 

pripravili zaposleni v učnem 
podjetju Vesele tačke. V prvi 
delavnici smo osnovnošolcem 
predstavili delo računovodje. V 
drugi delavnici so učenci 
pripravili vizitko za svoje 
podjetje, v tretji pa so izvedeli, 
kaj je brošura, nato pa so skupaj z 
dijaki ustvarili vzorec za svoje 
podjetje. V zadnjem delu smo jih 
še pogostili s sladkim 
presenečenjem, s kratkim 
obiskom je osnovnošolce 
presenetila naša dijakinja Ana 
Teržan (Anabel).  
Učenke Osnovne šole Lava (Pia 
K., Lea, Pia P. K., Katarina, Petja, 
Iva, Tanaia, Nikolina, Ana, Ajda 
in Ališa) so bile z obiskom našega 
podjetja zelo zadovoljne, kar so 
več kot očitno izrazile v 
naslednjih stavkih: »Učiteljica 
UPI-krožka, Sara Urbanija, nam 
je že v začetku leta povedala, da 
bomo odšli na srednjo šolo, kjer 
imajo svoje učno podjetje. Celo 
šolsko leto se pogovarjamo o 
idejah svojega podjetja, kaj bi 
počeli, kaj ustvarjali, kdo bo 
prevzel katere naloge. Veselilo 
nas je, da bomo videle, kaj 
počnejo drugi, saj bi nam to 
pomagalo pri iskanju novih idej.  
V četrtek,  22. 2. 2018, smo se iz 
Osnovne šole Lava odpravile peš 
proti Ekonomski šoli Celje. Tam 
nas je pričakal eden izmed 
dijakov, ki nas je odpeljal v šolsko 
učno podjetje. Že pred vstopom 
nam je bilo jasno, da gre za 
skoraj pravo podjetje, saj nas je 
že na vratih pričakal napis Vesele 
tačke. Ob vstopu v učilnico nas je 
pričakala tudi njihova maskota, 
pravi kuža po imenu Moj Moj. 
Dijaki so nam predstavili svoje 
podjetje in njihove vloge v 
podjetju.  Zelo nam je bilo všeč, 
da so imeli prave računalnike, 
internet in celo svoje vizitke. Po 
predstavitvi so nam pomagali pri 
izdelavi vizitk in brošur za naše 
UPI Jupi podjetje.  

OSNOVNOŠOLCI NA OBISKU UČNEGA PODJETJA 
VESELE TAČKE 
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V četrtek, 22. februarja 2018, so Ekonomsko šolo Celje 

obiskali učenci Osnovne šole Lava. Prišlo je 11 učenk petega 

razreda, ki so nam predstavile svoje delo na šoli ter svoje 

učno podjetje Upi Jupi.  

Junij, julij 2018 



 

 

koncu, ker smo bili tako zelo 
pridni, nas je čakala še prava 
pojedina, ki so jo pripravili kar 
dijaki sami. Preživele smo super 
dan, veliko smo se naučile in na 
koncu še sodelovale v nagradni 
igri. Za nagrado dneva je 
poskrbela še pevka Anabel, ki nas 
je obiskala. Upamo, da bomo 
lahko še kdaj prišle, saj je bila to 
zelo zanimiva izkušnja. Hvala 
podjetje Vesele tačke, ker ste nas 
sprejeli medse!«  
O našem delu  je spregovorila 
tudi naša mentorica gospa Manja 
Ferme Rajtmajer: »Delo v učnem 
podjetju je povsem drugačno od 
dela pri teoretičnih ekonomskih 
predmetih. Dijaki tu praktično 
povezujejo znanja različnih 
predmetov (od matematike, 
slovenščine, tujega jezika, 
poslovne informatike, ekonomije, 
prava …), se urijo v opravilih na 
različnih delovnih mestih in 

osmišljajo in utrjujejo 
pridobljeno teoretično znanje. 
Vsak od dijakov se lahko najde na 
področju, ki ga veseli in na njem 
pokaže svojo nadarjenost in 
talent. Prav vsakdo je lahko 
prepoznan in potrjen v svoji 
osebni odličnosti. Kot učiteljica 
pri delu z njimi kar naprej 
odkrivam  različne vrste 
inteligentnosti. Nekateri dijaki so 
izjemni na področju organizacije, 
drugi so izjemni estetsko, 
likovno, oblikovno, tretji 
jezikovno, komunikacijsko, 
nekateri so izjemno obdarjeni z 
odnosom do živali  in še bi lahko 
naštevala. Skratka, vsakdo je 
lahko uspešen, preko dela se 
spoznava, prav tako pa preko 
dela spoznava tudi svoja šibka 
področja, ki jih potem lažje 
sprejema. Velikokrat sem le v 
vlogi usmerjevalca in 
spodbujevalca razmišljanja z 

vprašanji, ki izzivajo nova 
razmišljanja in se med njimi 
počutim kot učenec življenja. 
Poleg samega strokovnega znanja 
pridobijo dijaki še ogromno 
drugega, življenjsko potrebnega 
znanja. Učijo se spoštljivega 
razpravljanja, poslušanja, 
argumentiranja, odgovornosti, 
strpnosti, spoštljivosti in 
timskega dela. Svojo izvirnost, 
kreativnost lahko dijaki naše šole 
pokažejo še na mnogih področjih 
in pri ostalih predmetih. Posebej 
bi omenila projektno delo in 4. 
izpitno enoto na poklicni maturi, 
ki jo lahko izvedejo kot storitev, 
dogodek. Veliko idej za te 
dogodke je nastalo pri kresanju 
mnenj prav v učnem podjetju.«  
 
UP Vesele tačke, 3. a 
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DRUŽENJE DIJAKOV PROGRAMA TEHNIK VAROVANJA Z 

REŠEVALNIMI PSI  

opraviti strokovno usposabljanje, 

ki traja približno dve leti, zaključi 

pa se z  zaključnim izpitom, ki mu 

sledi še vsakoletno izobraževanje. 

Na strokovno usposabljanje se 

lahko prijavi vsak, ki je 

polnoleten, komunikativen in ima 

rad pse. Biti vodnik reševalnega 

psa je zelo požrtvovalno 

prostovoljno humanitarno delo. 

V programu tehnik varovanja  

imamo poleg obveznih učnih 

vsebin na razpolago celo vrsto 

interesnih dejavnosti, kjer se 

seznanjamo z borilnimi 

veščinami in samoobrambo, 

osnovami prve pomoči in tudi z 

ravnanjem v primeru požarov.                                                                                                 

dvema nemškima kratkodlakima 

ptičarjema. Na šolskem dvorišču 

smo izvedli praktični prikaz 

iskanja pogrešane osebe. Psi 

reševalci največkrat iščejo mlajše 

otroke in starejše ter dementne 

ljudi. S pomočjo reševalnih psov 

lahko vodniki hitreje preiščejo 

večja območja in najdejo 

pogrešano osebo. Ko reševalni 

pes najde pogrešanca, z laježem 

to takoj sporoči svojemu vodniku. 

Vodnik in reševalni pes morata 

Prav tako smo si ogledali 

Cinkarno Celje, Areno Petrol, 

Vojašnico Franca Rozmana 

Staneta Celje ter Poklicno 

gasilsko enoto Celje, kjer smo 

spoznali tudi postopke gašenja in 

ravnanja ob požaru.  

Najbolj nepozabno je bilo 

druženje z reševalnimi psi, v 

ponedeljek, 5. marca, ko sta nas 

obiskali predstavnici Kinološkega 

društva reševalnih psov Celje z 

V času od 5. do 16. marca 2018 smo v 2. letniku 

programa tehnik varovanja izvedli interesne 

dejavnosti, ki so povezane s programom. Dijakinje in 

dijaki smo spoznavali delo z reševalnimi psi, osnove 

samoobrambe in borilnih veščin in osnove prve 

pomoči.  
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Najbolj pa me je navdušila 
predstavitev dela z reševalnimi 
psi, ker mi je bila ta tema prvič 
predstavljena. Ker sem že imel 
psa, razmišljam, da bi nekoč v 
prihodnosti tudi sam zbral 
pogum in se izšolal za vodnika 
reševalnih psov. 
 

Jaka Kolar, 2. c 

predstavljalo zelo velik izziv. 

Združil sem v šoli pridobljeno 

znanje s svojim zanimanjem za 

zgodovino in turizem v Savinjski 

dolini. Organizacije nisem 

prepustil turistični agenciji, kot 

je to običajno, ampak sem jo 

izpeljal samostojno pod 

mentorstvom prof. Andreje 

Tanšek. 

Dijaki smo se na Dobrno 

odpravili z avtobusom. Tam nas 

je pričakala lokalna vodička, ki 

nam je podala osnovne 

informacije o kraju in nas 

popeljala skozi 200-letni 

zdraviliški park. Pot nas je nato 

vodila do Hiše kulturne 

dediščine – Zbirka Polenek. V 

nekdanjem gospodarskem 

poslopju Term Dobrna je 

KRATKA POT, VELIKA ODKRITJA urejena pestra zbirka 

predmetov, ob katerih se nam 

pred očmi odvijejo prizori iz 

življenja in dela naših 

prednikov. Po ogledu muzeja 

smo se odpravili v terme, kjer 

nas je pričakala animatorka, ki 

nam je predstavila zgodovino, 

organizacijo in poslovanje 

Term Dobrna. Na koncu smo 

imeli pogostitev in sladko 

razvajanje z dnevno svežimi 

sladicami, ki jih pripravljajo 

sami v  restavraciji, ki se 

imenuje po znanem pisatelju 

Karlu Mayu. 

Dijaki 2. a PTI smo se vrnili z 

ekskurzije navdušeni in 

obogateni z dodatnim znanjem, 

jaz pa ponosen na izpeljano 

ekskurzijo, ki jo zaključujem z 

mislijo: »Cilj potovanj ni stopiti 

na tujo zemljo, pač pa stopiti 

na svojo lastno zemljo s tujimi 

očmi«. 

Matej Cvikl, 2. a PTI 

Dijaki 2. a PTI Ekonomske šole Celje smo imeli 17. 1. 

2018 enodnevno ekskurzijo na Dobrno. 

Občina Dobrna je manjši kraj, z 

bogato kulturno in naravno 

dediščino, ki sega daleč v 

zgodovino. Terme Dobrna imajo 

že 610-letno tradicijo in so 

najstarejše terme v Sloveniji. 

Znane so predvsem po naravnem 

termalnem vrelcu, zaradi 

katerega so privabile že 

marsikatero pomembno 

zgodovinsko osebnost, med njimi 

Marijo Terezijo, Napoleona, Karla 

Maya. Danes Terme Dobrna 

obišče veliko domačih in tujih 

turistov, največ iz Nemčije, 

Avstrije in Italije. 

Na Ekonomski šoli Celje si lahko 

dijaki za 4. izpitno enoto pri 

poklicni maturi izberemo 

praktično izvedbo projektne 

naloge, kar je zame kot dijaka 

Junij, julij 2018 
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Srečanje s podjetnico in popotnico Petro Škarja – organizacija dogodka kot 4. 
izpitna enota poklicne mature 

Ljudje v življenju vedno stopamo 
na nove poti.  Da pa po teh poteh 
ne stopamo sami, nam 
mnogokrat v pomoč posije 
kakšen utrinek ali zvezda. Trije 
dijaki 4. b-razreda Ekonomske 
šole Celje – Lejla Dautović, 
Žanluka Mario Adžić in Ula 
Matek – smo se odločili, da bomo 
na pot k uspešni maturi stopili 
skupaj in si za našo zvezdo izbrali 
uspešno avtorico, podjetnico in 
popotnico Petro Škarja. 20. 
decembra 2017 je kot gostja 
zasijala na prizorišču kar v naši 
telovadnici, saj smo kot 4. izpitno 
enoto poklicne mature izbrali 
organizacijo dogodka, in sicer 
srečanje s Petro Škarja, ki so si ga 
ogledali dijaki, profesorji, gospa 
ravnateljica in tudi zainteresirani 
starši.  
Pot organizacije ni bila lahka. 
Najtežje je bilo začeti. Izbrali smo 
temo dogodka, sestavili scenarij, 
povabili in preučili našo gostji, 
objavili obvestila in povabila za 
dijake, osebno povabili gospo 
ravnateljico in njeno pomočnico, 
pripravili sceno za dogodek in ga 
na koncu tudi sami izvedli. Dela 
res ni bilo malo. Vendar, če z 
ramo ob rami sodelujemo z 
ljudmi, ki so nam pri srcu in na 
pomoč priskočijo tudi vedno 
pripravljeni profesorji, je vse 
lažje. Brez naše mentorice gospe 
Manje Ferme Rajtmajer dogodka 
ne bi izvedli. Skupaj z njo je bilo 
delo v veliko veselje, užitek in 
zabavo.  
Gospa Petra Škarja je kot 
radovedna popotnica prepotovala 
že skoraj cel svet. Cilj našega 
srečanja je bil seznaniti mlade z 
njenimi izkušnjami in nasveti ter 
prikazati negativne in pozitivne 
plati življenja. Poskušali smo se 

približati sreči in zadovoljstvu 
nas mladih, nas motivirati in 
nagovoriti, naj na poti svojega 
življenja vztrajamo in se 
trudimo, saj je vsak trud 
poplačan, in naj nas ne bo 
strah, če se na kakšni poti 
izgubimo. Navsezadnje smo 
tudi mladi zvezde, ki obsijemo 
svojo lastno pot. 
Priložnost organizacije 
dogodke v srednji šoli je 
enkratna izkušnja. Možnost 
sodelovanja z osebo, kot je 
Petra Škarja, je velik pozitiven 
dodatek. »Na mladih svet 
stoji,« pravijo, zato je več kot 
priročno izvedeti toliko več o 
svetu in pridobiti čim več 
izkušenj in veščin. Dijaki 
organizatorji smo dobili novo 
izkušnjo in usvojili novo 
veščino.  Naučili smo se veliko 
novega, tako o svetu, kot tudi o 
nas samih. Izpopolnili smo se v 

PESEM O ZVEZDAH, PESEM O NAS 

timskem delu, sproti gradili 
svojo samozavest, vadili, da smo 
si pred množico sploh drznili 
nastopiti. S Petrino pomočjo in 
izkušnjami smo izvedeli, kako 
množico najbolje pritegniti ter 
pridobiti njihovo pozornost in 
zanimanje. Govorili smo tudi o 
življenju drugje – na vzhodu in 
zahodu –  in tudi tu, v Sloveniji. 
Izpostavili smo temelje sreče.  
Življenju ne smemo dovoliti, da 
nam spolzi skozi prste. Ujemimo 
vsak trenutek. Petra pravi, da se 
vse življenje iščemo. Na naši poti 
iskanja smo bili srečni, da smo 
našli prav njo.  
Na srečanju, kjer smo se opirali 
tudi na Pavčkovo Pesem o 
zvezdah in iskanju svoje poti, so 
se poti dijakov naše šole in 
profesorjev križale. Upamo, da 
smo vsi zasijali najsvetleje. 
 

Ula Matek, 4. b 
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Na sejmu se je predstavilo 36 
učnih podjetij iz Slovenije in 17 iz 
tujine, in sicer iz Avstrije, Litve, 
Hrvaške in Bolgarije. Podjetja so 
se pomerila v najbolj izvirnih 
poslovnih idejah in sejemskih 
nastopih. Ocenjevala jih je 4-
članska strokovna komisija. 
Ekonomsko šolo Celje sta 
predstavljali 2 učni podjetji, in 
sicer Slovenijawood pod 
mentorstvom ge. Andreje Tanšek 
in Vesele tačke pod mentorstvom 
ge. Manje Ferme Rajtmajer. Obe 
podjetji sta se uvrstili med prvih 
10 najboljših na sejmu: Vesele 
tačke na odlično 5. mesto, 
Slovenijawood pa na 9. Prvo 
mesto je osvojilo učno podjetje 
2trip iz Šolskega centra Nova 
Gorica. 
O sejmu so dijaki Ekonomske 
šole povedali naslednje: 
Luka Šuster: Na sejmu učnih 
podjetji sem bil letos prvič. Prav 
tako sem bil prvič v življenju v 

vlogi ponudnika in promotorja 
izdelkov. To je bila odlična 
izkušnja in praksa za delo v 
poslovnem svetu. Najbolj mi je 
bilo všeč sodelovanje med nami 
dijaki in veselo ter sproščeno 
vzdušje. 
Maja Mušič: Na sejmu sem s 
svojo ekipo sodelovala prvič, 
imeli smo svojo stojnico UP 
Vesele tačke. Sejme učnih 
podjetji sem obiskala že prej in 
lahko rečem, da je bil letošnji 
najboljši doslej. Sejem je 
enkratna priložnost, kjer se 
lahko izkažemo in pokažemo 
sadove svojega truda pri pouku. 
Je tudi enkratna priložnost, da 
svoje delo prikažemo učnim 
podjetjem iz tujih držav. 
Pridobila sem veliko uporabnih 
in koristnih življenjskih izkušenj 
ter pozitivno motivacijo za 
nadaljnje delo. Vesela sem, da 
smo osvojili odlično 5. mesto. 
Res super izkušnja. 

Nuša Vahter: Na sejm u že 
tretje leto pomagam pri delu. 
Sejem je enkratna priložnost, da 
izkažemo podjetno, ustvarjalno 
in inovativno stran. Všeč mi je, 
da se srečamo vrstniki različnih 
šol in nacionalnosti in da je 
sejem na tako visoki ravni. 
Tim Sečko: Moji vtisi so 
pozitivni. Sejem je bil odlično 
organiziran. Pridobil sem veliko 
novih in uporabnih znanj in 
veščin, ki mi bodo pomagale v 
življenju. Pomeril in izkazal sem 
se v veščinah komuniciranja in 
trženja. Upam, da bom lahko 
doživel še veliko takšnih 
izkušenj. 
 

Luka Šuster, 3. a  

MEDNARODNI SEJEM UČNIH PODJETIJ 

Centrala učnih podjetij Slovenije, ki se nahaja v prostorih Ekonomske šole Celje, 
je v torek, 13. februarja 2018, organizirala že 12. mednarodni sejem učnih 
podjetij, ki je potekal v dvorani Golovec.  
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V nedeljo, 18. 3. 2018, je na 
celjskem sejmišču potekal sejem 
Altermed. Na sejmu je 82 
slovenskih vzgojno izobraževalnih 
ustanov, med njimi tudi Ekonomska 
šola Celje, predstavilo svoje 
aktivnosti v okviru mednarodnega 
projekta Ekošola. Našo šolo so 
predstavljali dijaki iz 3. a-razreda: 
Nuša Vahter, Maja Mušić, Maj 
Medvešek in Luka Šuster. 
Predstavili so aktivnosti učnega 
podjetja Vesele tačke in s svojo 
predstavitvijo očarali strokovno 
komisijo. Na sejmu je bilo zelo 
prijetno, veliko poučnega smo se 
naučili in dobili ogromno 
neprecenljivih izkušenj.  
 
Z nami so bile na sejmu tudi 
profesorice Manja Ferme Rajtmajer, 
Alenka Pavlin in Dora Glavnik, ki se 
jim zahvaljujemo za vso podporo in 
pomoč. 

SEJEM ALTERMED 2018 

Nuša Vahter, Maja Mušić, Maj Medvešek in Luka Šuster, 3. a 

MLADI V EVROPSKI UNIJI 

Njeno predavanje je bilo zelo 
zanimivo, saj smo izvedeli vse 
potrebne podatke, ki bi jih moral 
vedeti vsak državljan Evropske 
Unije. Posebej nam je bila všeč 
predstavitev o Erasmusu+ na več 
področjih. Pri nas je zelo poznan 
KA1 in KA2, za nas pa je še zelo 
zanimiv KA1, ker nam že več let 
omogoča prakso v tujini. Razložila 
nam je možnosti o zaposlovanju v 
drugih državah Evropske Unije,  
še posebej je poudarila možnost 
pripravništva pri naših poslancih. 
Pripravništvo lahko traja od treh 
do šest mesecev, za čas 
pripravništva se dobi nadomestilo  
plačila za bivanje v Bruslju.  
Omenila je tudi možnosti 
pripravništva za vsa družboslovna 
in naravoslovna področja.  

Opozorila je, da je Evropska unija 
namenila precej denarja za 
železniške vozovnice Interrail, ki 
bodo omogočile mladim, ki so ali 
še bodo letos dopolnili osemnajst 
let, spoznavanje kulture različnih 
članic Evropske unije. Poudarek 
je na tem, da se državljani 
Evropske unije čim bolje 
povežemo in cenimo možnosti, ki 
so nam dane. Na koncu nam je 
prijazno odgovarjala na 
zastavljena vprašanja. 
Njen pristop je bil zelo sproščen 
in prijeten, zato se veselimo 
njenega in podobnih naslednjih 
obiskov. 
 

Dijaki 3. a 

V petek 4. maja 2018 nas je na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli, 
obiskala gospa Karmen Kozmus, asistentka evropske poslanke Patricije Šulin.  
Predavala nam je o mladih v Evropski uniji. 
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BUČKE 29 

Dragi bučkoljubi,  

tukaj so – sveže, naše, domače; dijaške in učiteljske. Skoraj 30. 

Bučke!   

Usodne, omamne, uporne, bojevite, zažigajoče, napredne, a tudi 

nedolžne, cvetoče, zabavne, luštne, animirane, avtentične. Nastajale 

so na poljih zgodovine, jezika in književnosti, na praksi v tujini, v 

ozračju in v laboratoriju, v topli gredi in rudniku, na beli strmini in na 

živalski kmetiji. V Sloveniji, Grčiji, Nemčiji, Franciji, Italiji, Španiji, 

Veliki Britaniji ter na Malti in na Irskem, celo v davčnih oazah in 

banana republikah.  

Od Odiseja do Črtomirja, od Plečnika do Pučnika – pod budnim 

spremstvom sedme sile in belega cirkusa – do vas! 

Uživajte! 

A. G. P. 

 

Vsebina 

BUČKE  

Številka 29 
julij 2018 

IZ LITERARNE 
ZAKLADNICE 
 
ZGODOVINSKA ODKRITJA 
 
JEZIKOVNA 
SVETOVALNICA 
 
GOSPODARSKE NOVICE 
 
NARAVOSLOVNI KOTIČEK 
 
MATEMATIČNE ZANKE 
 
PSIHOLOŠKE TEORIJE 
 
S PRAKSE V TUJINI 
 
DIJAŠKE BUČKE 

NOVO O ODISEJU 

POGANI 
Zgodovinska snov Krsta 

pri Savici je boj med 
kristjani in protestanti. 

 

NEPREKLICNO 

MRTEV 

Romea izženejo, ker je 

do smrti ubil Tybalta. 

Učiteljica: »Kdo sta Odisejeva 

najbližja sorodnika?« 

Dijakinja: »Njegova zvesta žena 

Antilopa in sin Telekom.« 

Trojanska vojna se konča s 

prevaro. Grki poklonijo 

lesenega konja Indijancem. 

IZ LITERARNE 

ZAKLADNICE 

 



 

 

SAMOPOROD 
 

Noseča Tina je legla 
v trato, ker je prišel 

njen čas rojstva. 
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TELESNA KAZEN 
 

Dekle so Meto kaznovale, 
tako da so ji dvignile krila 

in je mogla naga po 
spodnjem telesu hoditi. 

 

VOJAK  
NAJ BO 
 
Oče je Ožbeja 
razplemenitil, zato 
je moral v vojsko. 

STROGA 
CENZURA 

 
Cenzura – 
pošiljanje vojske 
nad upornike. 

 
O REFORMACIJI 
 
Je nekakšen samoosvojilni upor. 
 
Začela se je: ko je Primož Trubar odkril 
Abecednik/v Franciji/s sežigom knjig. 
 
Protestantizem je im el velik vpliv 
na Slovence, saj so takrat slovenski 
pisatelji pisali bolj na uporniški način. 

 

GLAGOLI IZ MEDMETOV 
 
Švrk – zdrslajaj.  

GRAD GORI 
 
Prve natisnjene 
slovenske besede 
so bile »Le vkup, 
le vkup, uboga 
Majda.« 

 

BUČKE 29 

KRIŽEV POT 
 

Tilka ima križeve noge. 

 ZGODOVINSKA 

ODKRITJA 

IZ ZEMLJIŠKE 
KNJIGE 

 
Urbar – zemljiški list. 

JEZIKOVNA 

SVETOVALNICA  

(razlaga besed in frazemov) 

USODNI UDAREC 
 
Vzel je cokel in ga z njim udaril 
naravnost po senci.  
(Pravilno: po sencih.) 
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POSTAJATI 
SLEP 

 
On slepuje. 

BUČKE 29 

Z LIZINGOM DO … 
 
V prvem letniku smo se pri predmetu 
gospodarske dejavnosti učili, da trgovina opravlja  
tudi kreditno funkcijo. To pomeni, da kupci lahko 
blago kupimo na kredit ali na lizing.  
Pri preverjanju znanja so dijaki prišli do 
ugotovitev, da kreditna funkcija pomeni 
prodajo na lifting oziroma da lizing 
trgovini omogoča do lignita.  

V prvem letniku smo pri predmetu 
gospodarske dejavnosti obravnavali, da 
so raziskave in razvoj ključne za razvoj 
vsake družbe. Omenili smo slovenski 
raziskovalni inštitut v Ljubljani, ki se 
imenuje po slovenskem fiziku Jožefu 
Stefanu.  
Ob preverjanju znanja se dijakinja ni 
mogla spomniti, po kom se naš inštitut 
imenuje. Najprej je bil to politik Jože 
Pučnik, nato arhitekt Jože Plečnik. A 
kot pravi pregovor, da v tretje gre rado, 
se ji je končno »posvetilo«, da je to 
Jožef Stefan.   
Pohvalno je, da dijaki vendarle vedo, da 
so v slovenskem prostoru obstajali 
pomembni možje, le pravilno jih je 
potrebno umestiti.  

OFFSHORE ŠKRIPCI 
 
Davčna oaza – davčna je v škripcih/
davčna baza podatkov. 

NEDOLŽNO SMUČANJE 

Beli cirkus – nedolžna 

zabava. 

GOSPODARSKE 

NOVICE 

SOPOMENKE 
 
Bodočnost – sedanjost. 
Adolescent – odrasel. 
Etičen – knjižničen. 
Drevi – hitro. 
Davi – kmalu. 
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ADIJO, PAMET! 
 
Beg možganov pomeni, da odhajajo 
tisti, ki ne mislijo s svojo glavo. 

BUČKE 29 

NAPREDKA NE MOREMO 
USTAVITI 

 
Banana republika – država, ki je zelo 
napredna. 

KISLI DEŽ 
 
Je dež, ki onesnažuje naravo, ko se okuži iz 
raznih tovarn. 
Je mešanica vseh žlahtnih plinov, ki se med 
seboj spenjajo. Temu rečemo kisel dež. Tako 
ga imenujemo, ker ga lahko okusimo, da ima 
kisel okus. 

ODNOSI, KI VELJAJO 
MED ORGANIZMI 

 
Vandalizem/gostovanje/
socializem/kanibalizem. 

TOPLA GREDA 
 
Človek je ustvaril toplo gredo za boljše in 
hitrejše uspevanje rastlin in s tem onesnažuje 
okolje. 

KORENINJENJE 
Učitelj: »Kaj je a pri zapisu 
a2 = 25?«  
Dijak: »Korenina iz a.« 

GOSPODARSKE IN DRUGE TEORIJE 
 
Merkantilizem – bogata država na bogati zemlji/ to so bili 
obrtniki in trgovci, ki so potrebovali zemljo, artikle za prodajo. 
 
Fiziokratizem – ljudje, ki so imeli zemljo in posesti. 

NARAVOSLOVNI 

KOTIČEK 

PRILJUBLJENA 
METODA 

 
Ena od metod ločevanja 
zmesi je destinacija. 
 

OMAMNO 
 
Dišavam in začimbam dajejo 
značilen vonj erotična olja. 

LJUBIMKANJE 

Filtriramo skozi flirtni 

papir. 

MATEMATIČNE 

ZANKE 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 



 

 

 

TRANSPORTNE SKRBI 
 
Dijakinja v skrbi, da praksa v tujini 
odpade, piše koordinatorki prakse: 
Slišala sem govorice, da je naše letalo 
strmoglavilo in da ne gremo v Španijo 
in me zanima,če je to res ali je prišlo do 
kakšne napake oz. spremembe?  
 
Avtobusi v Celju niso zamudili in tako 
smo se uspešno pripeljali do letališča v 
Italiji. Sam let je bil prav tako brez 
težav, čeprav je šel dež. 
 
Ko sem prispel do prakse me je bilo 
strah, da drug dan nebom stopil z 
avtobusa na napačni avtobusni 
postaji oziroma, da se nebom 
izgubil. 
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BUČKE 29 

IZ ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 
Katere so najpomembnejše izkušnje iz vaše izkušnje 
mobilnosti? Poudarite tako pozitivne kot negativne vidike. 
- Dvakrat dnevno ista juha, vsak dan riž itd. Pozitivno pa 
je spoznavanje novih ljudi, kulture, jezika, mesta itd. 
 
Če želite, lahko podate dodatne informacije, opažanja ali 
priporočila, ki bodo morda uporabna za prihodnje 
udeležence, projekte, Nacionalne agencije ali Evropsko 
komisijo. 
- Hrana je bila edini problem. 
- Hrana v hotelu je zelo slaba. Vegetarijansko ni primerno 
obravnavano. 

NAJPOMEMBNEJŠA 
IZKUŠNJA Z IRSKE  
 
Kot najpomembnejšo izkušnjo, ki 
sem jo doživela na Irskem, bi 
izpostavila dan ko se mi je 
izpraznil telefon in smo se z 
prijateljicami ločile, ker smo imele 
drugačne načrte pri preživetju 
dneva. Na koncu dneva se nismo 
našle in smo domov odšle ločeno. 

TRDO ZNANJE 
 
Naučila oziroma otrdila sem 
znanje tujega jezika, izboljšala 
sem komuniciranje in pridobila 
sem na samozavesti. 

AVTENTIČNO 
SPOZNANJE 
 
Pri uri psihologije: »Katera 
potreba je na vrhu hierarhije 
potreb po Maslowu?« 
Dijakinja: »Potreba po 
samovšečnosti.« 
(Pravilno: po samouresničitvi.)  

PSIHOLOŠKE 

TEORIJE S PRAKSE V 

TUJINI  

(avtentično, 

neokrnjeno in 

nelektorirano)  

 

PODTIČJE 
 
Pridobili smo mnogo novih 
znanj na podtičju timskega dela, 
angleščine, ekonomije, 
marketinga in razvijanju novih 
poslovnih idej. 
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EKSPEDITIVNOST 
 
Kadar smo jo rabili nam 
je takoj prišla na roko 
ter nam pomagala. 

 

KOPALNICO IMA 
 
Kopalnice v hostlu so 
bile čiste in ne nekam 
male. 

ELEMENTI 
 
Slabih elementov za 
mojo mnenje ni bilo. 



 

 

 

NOVE DELOVNE NALOGE  
 
Prelagala sem tudi nekaj papirjev in 
konunicirala z tujimi gosti. 
 

Stran 23 

BUČKE 29 

ZDRAVNIŠKA OSKRBA 
 
Iz evalvacijskega vprašalnika: »Ali ste klicali 
klicni center Vzajemne? Kako dolgo ste čakali, 
da ste prišli do zdravnika? So bile kakšne 
jezikovne ovire pri sporazumevanju? Kdo je 
poravnal račun?« 
Dijak: »Ne. Nič. Ne. Nobeden.« 
 
Na Malti nisem imel nič zdravniških težav ali 
česa podobnega. 
 
Pomoč zdravniške pomoči, na srečo nisem 
potrebovala. 
 
Španski zdravniki so čedni. 

VEČ JEZIKOV ZNAŠ … 
 
Jezikovni tečaj španščine mi je pomagal, da še 
izpopolnim svojo govorico španščine, s katero 
sem že bila seznanjena. 
 
V Španiji se lahko zelo dobro sporazumevaš tudi, 
če ne najbolje poznaš njihovega jezika in oni 
tvojega. 
 
Naučil sem se opravljanja v excelu in povečal 
besedišče angleških besed. 
 
Izkušnje sem predvsem pridobila o govorjenju 
jezika in delanju. 

V ETRU 
 
Pihal je zelo močan eter 
in bili so veliki valovi, 
zato se nihče ni mogel 
kopati. 

VZPOREDNE 
KARIERE 

 
Med ključne izkušnje bi dal 
Wordpress saj bo prišel 
prav v prihodnjih karierah 
kot digital nomad. 

 

BLIZUZVOČJE 
 
Naučila sem se opravljati njihove 
programe in urejala njihov arhiv. 
Izvedeli smo veliko poučljivega. 
 
Trgovinice s spominki imajo razumljive 
cene. 
 
Ko so gostje potrebovali pomoc sem jin 
skušala pomagati ali pa sem poklicala 
drugega receptionista. 
 
Spretnosti, ki  sem jih odnesel s seboj 
so potrpežlenje ter odgovornsti z otroci 
ter z seboj. 

 

PRAVA STROKOVNA 
RAZISKAVA 

 
Najbolj se splača kupit Pringles 
čips ker je samo 1.60-1.80€ in 
lokalni toast iz Gozota, ki ohrani 
svežino in ni predrag. 
 
Tudi Starbucks pride v opuštev. 

O STRESU 
 
Maltežani imajo bol uizi delo.  
 
V Sloveniji je delovni čas 
precej daljši in delo bolj 
streseno. 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 



 

 

PRIHAJA NODI 
 

Dijak 1: »Kaj so 
kraguljčki?« 

Dijak 2: »Tisto kar 
ima Nodi na kapi.« 

OLAJŠANJE 
 

Učitelj med vpisovanjem 
manjkajočih: »Tina je, Maja 

je, David na žalost tudi je, 
Janez pa hvala bogu 

manjka.« 

ORWELL 
Učitelj: »Še malo in 
bomo imeli Živalsko 
farmo v razredu.« 
Dijak: »A se bomo 
spremenili v živali?« 

Telefon: 03 54 82 930  

Telefaks: 03 54 41 645 

E-pošta: tajnistvo@escelje.si 

 Založila: 

Ekonomska šola Celje 

Gimnazija in srednja šola 

Mentorstvo in lektoriranje 
Alenka Gotlin Polak 

 
Oblikovanje po oblikovni 

predlogi MS Publisher 
Vida Horvat 

 
Urejanje Bučk 

Alenka Gotlin Polak 
 

Zbiranje Bučk 
Učitelji in dijaki  

Ekonomske šole Celje 
 

Fotografije 
Dijaki Ekonomske šole Celje 

Učitelji Ekonomske šole Celje 
Ekonomska šola Celje 

 
Tisk 

Ekonomska šola Celje 

Ekonomska šola Celje 

Gimnazija in srednja šola 

Kosovelova ulica 4 

3000 Celje 

Slovenija 

Novinarji 
Matej Cvikl, 2. a PTI 

Klara Pušaver, 2. a PTI 
Jaka Kolar, 2. c 

Luka Šuster, 3. a 
Nuša Vahter, 3. a  
Maja Mušić, 3. a 

Maj Medvešek, 3. a 
Karin Zagajšek, 3. a 

Ula Matek, 4. b 
Marija Ribič, 4. f 
Ana Teržan, 4. f 

Malta dream team 
UP Vesele tačke 

ZAVEDNOST 
 
Učiteljica: »Če ste doma v 
Celju, ste iz Celja ali s/z 
Celja?« 
Dijak: »S Cela!« 

Bučke zbirale: 
Mateja Obrez Verbič (S prakse v tujini), 
Helena Muha, Simona Žlof, Alenka 
Gotlin Polak, mag. Helena Mešnjak, 
Katja Fras Budna, Tatjana Trupej, Irena 
Lasnik, Branka Vidmar Primožič, Majda 
Lesjak, Lidija Rebeušek, Maja Jerič, 
Lilijana Povalej, Katja Teršek in dijaki 4. 
f-razreda (Dijaške bučke). 

 

 
VZEMI SI ČAS 
 
Učiteljica: »Zakaj ima v ponedeljek samo 
David datum?« 
David: »Ker boste za mene celo uro 
potrebovali.« 

 
 

 
PRI NEMŠČINI JE RES LUŠTNO 
 
Učiteljica pri nemščini: »Kako se reče 
'luštno'? 
Dijak N. N.: »Das ist cutisch.« 
Dijak Kokot: »Jaz bi rekel Das ist 
kokotisch!« 
 
Učiteljica pri nemščini, ko dijaki 
popišejo 3 strani: »No, to je bila ena 
taka nova  beseda.« 

BUČKE 29 

DIJAŠKE 

BUČKE 

 
VSE JE 
ENKRAT 
PRVIČ 
 
Dijak sošolcem:  
»Js bom danes 
prvič švinglu, ne 
me izdat, js sm 
prepisovalec 
začetnik!« 


