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BESEDA RAVNATELJICE-DIREKTORICE
Vsako leto so pričakovanja učencev, staršev in vseh zaposlenih na šoli zelo velika. Vsi skoraj vedno
pričakujemo dosežke, vendar moramo vedeti, da je vsak dosežek osebna odločitev. Za dosežke so
odgovorni dijaki sami, zaposleni na šoli in starši. Vsak zase je odgovoren, da čim bolje opravi svojo
nalogo. Pogoj za doseganje ciljev je zagotovo tudi dobro sodelovanje s starši in pri tem moramo vse
staviti na dober partnerski odnos med starši in učitelji.

Učenci od učitelja pričakujejo strokovnost in profesionalnost, poleg tega pa še potrpežljivost, toleranco,
razumevanje, strpnost … Pričakujejo pa tudi, da v pouk vključuje IKT-tehnologijo, s čimer učitelj naredi
pouk bolj zanimiv, ga popestri in pri učencih poveča motivacijo za učenje. Starši pričakujejo, da bo
njihov otrok v šoli uspešen, v varnem okolju in da bodo sproti obveščeni o njegovem uspehu, saj bodo
tako lahko pravočasno pomagali otroku reševati težave.
Zaposleni pričakujejo dobre delovne pogoje in dobro delovno klimo.
Dijaki, ki v letošnjem šolskem letu zapuščajo našo šolo, pripadajo generaciji Z, znani tudi kot tiha
generacija, net-generacija, e-generacija in i-generacija. To je generacija, ki je na internet priklopljena
praktično od otroštva, ki ves dan gleda v zaslon telefona, tablice ali prenosnika, piše stavke brez ločil,
išče odgovore na Googlu in lista knjige le še v šoli. Gre za iznajdljive posameznike, ki odraščajo v svetu
hipnih, pogosto nepreverjenih informacij.
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Dobro pa bi bilo, da bi si generacija Z določene izkušnje pridobila tudi v »enajsti šoli«, tako kot si jih je
Ivan Cankar. Tu bi si lahko nabrali bogate in koristne učenosti, ki jih morda v življenju ne bodo našli nikjer
drugje.
Kljub vsemu pa ima generacija Z nekaj značilnosti oziroma lastnosti, ki jih bodo varno vodile skozi
življenje.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

So strokovnjaki za internet.
Raje se sporazumevajo s sporočili, kot govorijo v živo.
Njihovi idoli so youtube zvezdniki.
Zaradi recesije so hitreje postali zreli.
Hobije spreminjajo v službe.
So vedno en korak pred ostalimi.
Generacija Z je aktivna generacija.
Prednost dajejo kakovosti.
So bolj odprti do drugačnosti.

Ne glede na čas, v katerem živimo, in ne glede na to, kateri generaciji pripadamo, pa moramo vsi
imeti širino, imeti moramo čut za okolje, predvsem pa vest. Kakovost nam mora v življenju postati
pomembnejša od količine.
Dragi dijaki generacije Z, postavljajte si cilje in uresničite svoje sanje.
Spoštovani kolegi, hvala za veliko pozitivne energije, delovnega elana, potrpežljivosti in veliko odlično
opravljenega dela.
Bernarda Marčeta
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V SPOMIN MAG. LUDVIKU REBEUŠKU (1921–2017)
V SPOMIN MAG. LUDVIKU REBEUŠKU (1921–2017)
Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev korakov. Vsaka pot, ki jo prehodimo, je
seštevek naših sledi, zapisanih v naša življenja in življenja vseh, ki gredo z nami v
Vsaka sled, ki ostane za nami, je odmev korakov. Vsaka pot, ki jo prehodimo, je
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Celjskem, hkrati pa tudi med prvimi v Sloveniji. Petnajst let kasneje je bila zaradi velikega povečanja številaz
neizmerno vztrajnostjo ter zagnanostjo zagotovil izgradnjo nove šole, ki je bila prvi povojni srednješolski
učencev pod njegovim vodstvom zgrajena nova šola, v kateri Ekonomska šola Celje domuje še danes.
objekt na Celjskem, hkrati pa tudi med prvimi v Sloveniji. Petnajst let kasneje je bila zaradi velikega
Magister Ludvik Rebeušek je zaslužen tudi za ponovni razvoj gostinskega šolstva v Celju in s tem za širše
povečanja števila učencev pod njegovim vodstvom zgrajena nova šola, v kateri Ekonomska šola Celje
celjsko turistično območje, saj je bil v času njegovega ravnateljevanja odprt tudi Oddelek za gostinske kadre
domuje še danes. Magister Ludvik Rebeušek je zaslužen tudi za ponovni razvoj gostinskega šolstva v
v okviru Šole za trgovske učence.
Celju in s tem za širše celjsko turistično območje, saj je bil v času njegovega ravnateljevanja odprt tudi
Oddelek za gostinske kadre v okviru Šole za trgovske učence.
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uresničitve pa je zaradi politike usmerjenega izobraževanja moralo preteči še skoraj četrt stoletja.
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Vizionarske sanje na izobraževalnem področju je magister Ludvik Rebeušek uresničeval korak za korakom,
pogumno, jasno, odgovorno, izbiral je tudi neuhojene poti ter v letih svojega zavzetega delovanja pustili
za seboj vidno sled v izobraževanju na celjskem in širšem slovenskem področju.
Opravljal je tudi mnoge vodilne funkcije v mednarodnih združenjih, organizacijah, skupnostih in
komisijah, za kar je prejel tudi številna priznanja, med njimi tudi naziv častnega občana mesta Celje.
S prenehanjem aktivne poklicne poti se je zaključilo obdobje poslanstva gospoda Ludvika Rebeuška, a
tudi po upokojitvi je ostal povezan s šolami in programi, katerim je v treh desetletjih v Celju postavil
nove temelje.
Magister Ludvik Rebeušek je sodil med ljudi s posebno močjo in pogumom in ponosni smo, da smo bili
del njegovega življenja.
Bernarda Marčeta
Branka Vidmar Primožič
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SVET ZAVODA
Svet zavoda se je sestal na štirih rednih sestankih, sklicane pa so bile tudi tri korespondenčne seje. Te so
bile sklicane zaradi hitrejšega uresničevanja določenih sklepov sveta zavoda. Na rednih sestankih smo
obravnavali vse pomembne dokumente za normalno poslovanje Ekonomske šole Celje.
Seznanili smo se z Letnim poročilom šole za leto 2017, pregledali in potrdili poslovni ter finančni načrt
za leto 2018. Oba dokumenta smo sprejeli brez pripomb, pri finančnem načrtu za leto 2018 pa je
računovodkinja pojasnila, da bo potrebno dofinanciranje s strani MIZŠ, ker za vse aktivnosti, zlasti pa
višje plače, kot jih upošteva MIZŠ, nimamo dovolj lastnih sredstev.
Člani sveta zavoda smo se tudi seznanili, da bodo neporabljeni presežki iz prejšnjih let, ki so bili
namenjeni za nakup opreme, porabljeni za kritje presežka odhodkov nad prihodki. Glede na to, da
ravnateljici-direktorici poteče sedanji mandat s 1. 1. 2019, je bil zadnji sestanek sveta zavoda namenjen
rokovniku opravil, ki jih mora svet zavoda sprejeti pri imenovanju novega ravnatelja-direktorja in ostalim
zakonskim obveznostim, ki iz tega sledijo.
Sicer pa so člani sveta zavoda s poslovanjem šole zadovoljni, saj se problemi (zlasti finančni) s strani
vodstva zavoda rešujejo po najboljših močeh.
Saši Pešec,
predsednik Sveta zavoda EŠC
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DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2017/2018 smo na uvodnem sestanku vseh predsednikov oddelčnih skupnosti in
njihovih namestnikov izvolili nove predstavnike Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje. Za predsednika
je bil izvoljen David Kuder, 2. c – TV, njegova namestnica je bila Tamara Pinter, 1. e, zapisnikarica Larisa
Višnjar, 4. b, v upravnem odboru šolskega sklada pa je bil Tilen Lešer, 2. c – TV.
V komisiji za prehrano sta sodelovali Nuša Zvonar, 3. e, in Tjaša Gobec, 3. a, v komisiji za kakovost na
nivoju zavoda pa David Kuder, 2. c – TV.
Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in
bili aktivni na naslednjih področjih:
• spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in poiskali skupne
rešitve ob problemih, ki so se pojavili;
• redno smo se sestajali na sestankih dijaške skupnosti, na nekaterih je bilo prisotno tudi vodstvo
šole;
• uspešno smo izvedli volitve za drugega člana predstavnikov dijakov v Svet zavoda EŠC, ker je
dijakinji Ines Hirkić potekel mandat (izvoljena je bila Natalija Jug, 3. a, drugi predstavnik dijakov
pa je bil Rok Kokot, 4. f);
• urejali smo dijaške izkaznice in dijake seznanili z njihovo uporabo;
• dijake smo obveščali o različnih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in
delavnicah, namenjeni njihovi informiranosti in izobraževanju;
• velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom;
• pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila
hišnega reda Ekonomske šole Celje;
• udeleževali smo se različnih tekmovanj;
• uspešno smo se vključili v dobrodelno akcijo Anina zvezdica, kjer so vsi razredi in zaposleni na
šoli prispevali prehrambene in druge izdelke in jih predali v Spar Celje;
• 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. Želimo si, da bi dijaki pokazali še več samoiniciativnosti in bili še bolj
aktivni.
Nada Jeraša
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI
REDNO ZAPOSLENI
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Kolektiv EŠC 2017/2018
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
Ime in priimek

Naziv delovnega mesta

Stanislava HLEDE

pisarniška referentka CUPS-a

Tatjana HOČEVAR

računovodkinja

Marija KNAFELC

čistilka

Igor KRIŽNIK

hišnik

Ivan LOJEN

vzdrževalec računalniške tehnologije

Stana OSTOJIĆ

čistilka

Petra ŠKOFLIĆ

računovodkinja

Katja ŠLOGAR

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Bojana VAJDE

čistilka

Andreja VREČER

tajnica VIZ

Vahide ZHUJANI

čistilka

Polonca ŽLEBNIK ARLIČ
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Druge obveznosti

referent VI.

EŠC, Višja strokovna šola
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VODSTVO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE:
Stanislava HLEDE, Tatjana HOČEVAR, Marija KNAFELC, Igor KRIŽNIK, Ivan LOJEN, Bernarda marčeta,
Stana OSTOJIĆ, lidija PLEVČAK, Petra ŠKOFLIĆ, Simona SEVER PUNČOH, Katja ŠLOGAR,
Bojana VAJDE, Andreja VREČER, Vahide ZHUJANI in Polonca ŽLEBNIK ARLIČ
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH
SLOVENŠČINA
Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Alenka GOLEŽ, Irena LASNIK, Majda LESJAK, Helena MUHA, Lidija REBEUŠEK, mag. Marjeta ŠELIH,
Tjaša VEBER STAJNKO, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
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MATEMATIKA
Vodja: Marko KUBALE
Člani: Blaž KNEP, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ, Marija RAVNAK CAFUTA
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TUJI JEZIKI
Vodja: Lidija REBEUŠEK
Člani: Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Vlasta KRŠTINC-BUDNA, Mateja OBREZ VERBIČ, Alenka PAVLIN,
Saši PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša SLAPNIK, Marija SODIN, Silvija
TINTOR, Petra VERBUČ
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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
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NARAVOSLOVJE
Vodja: Simona ŽLOF
Člani: Blažka DOLINŠEK, Polona KONEC, Darinka PRISLAN, Danilo STARČEK, Tatjana TRUPEJ
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EKONOMIJA
Vodja: Katja FRAS BUDNA
Člani: mag. Metka BOMBEK, Manja FERME RAJTMAJER, Dora GLAVNIK, Olga ISKRA, Mateja KAPITLER,
Karmen KRANJEC, Barbara KVAS OCVIRK, Irena NARAKS, Oskar SELČAN, Suzana SUHOLEŽNIK, Milan
ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Janez TURNŠEK
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INFORMATIKA
Vodja: Srečko ROBEK
Člani: Janko CAFUTA, Vida HORVAT, Mojca KNEZ ŠKET, Marija KOLENC, Ivan LOJEN, Marjeta NOSAN
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ŠPORTNA VZGOJA
Vodja: Mateja VOLK
Člana: Nada JERAŠA, Leon PODVRATNIK
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
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DELO NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA 2017/2018
V šolskem letu 2017/2018 je pouk potekal v dopoldanski izmeni izključno na lokaciji Kosovelova ulica 4.
V 1. ocenjevalnem obdobju so pouk obiskovali dijaki 21 oddelkov, v 2. ocenjevalnem obdobju, ko so se
s praktičnega usposabljanja z delom vrnili 3. letniki programa trgovec in administrator, pa 22 oddelkov.
Trije oddelki so bili kombinirani: 2. c in 3. c, kjer sta bila kombinirana programa ekonomski tehnik in
tehnik varovanja, ter 3. č, kjer smo kombinirali programa trgovec in administrator. V tem šolskem letu
bo srednje poklicno izobraževanje zaključila zadnja generacija programa administrator.
Vpis v šolsko leto 2017/2018 je bil naslednji:
PROGRAM
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik PTI
tehnik varovanja
trgovec
administrator
maturitetni tečaj
poklicni tečaj
SKUPAJ

1. l.
20
54
19
57

150

2. l.
17
37
18
24

96

3. l.
19
43
16
17
8

103

4. l.
28
49
33
21

131

5. l.

19

35
15
69

SKUPAJ
84
183
52
74
98
8
35
15
549

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 seOSNOVNA
izvajale praviloma
vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani
VIŠJA
PREDMET
SKUPAJ
učiteljskega zbora staršem in dijakom naRAVEN
razpolago medRAVEN
16.30 in 17.30.
Prav tako smo bili učitelji
staršem na voljo enkrat tedensko ob dopoldanskem času.
SLOVENŠČINA
21 sestanka. Prvega smo
V šolskem letu
2017/2018 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska
izvedli na začetku
šolskega leta v septembru,21
na drugem roditeljskem sestanku,
MATEMATIKA
21 ki je potekal v januarju,
pa so razredniki
starše
seznanili
z
rezultati
1.
ocenjevalnega
obdobja.
ANGLEŠČINA
17
4
21
NEMŠČINA
1
1
Simona Sever Punčoh
EKONOMIJA
14
ZGODOVINA
3
42
GEOGRAFIJA
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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. 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 Vprašalnika o samopodobi (SPA) in Vprašalnika o učnih navadah mladostnikov (VUN).
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 16 nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili razgovore.
Individualizirane programe smo na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev pripravili za 5 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, literarnem in likovnem področju.
Bili so aktivni v mnogih dejavnostih šole, kot so športna tekmovanja, likovni krožek, bralni krožek, razstave
in pevski zbor. Sodelovali so na Mednarodnem matematičnem kenguruju, tekmovanju za Cankarjevo
priznanje, prireditvi 3-KONS, Tednu vseživljenjskega učenja, v projektih Zdrava šola in Evropska vas in
na različnih likovnih natečajih, kot so natečaji Ekošole ter poslikava plakata ob prazniku Mestne občine
Celje. V okviru Ekošole so sodelovali še v Ekokvizu in projektu Mladi poročevalci za okolje.
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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,
ekologija (slovenske vode),
likovne delavnice,
obiski podjetij (Pivovarna, Thermana Laško, Mercator),
strokovne ekskurzije v Bruselj, na Irsko, v Prago, v Ljubljano, na Notranjsko, na Primorsko,
metode učenja,
mladostništvo,
vzgoja za zdravje (tehnika pravilnega oživljanja, uporaba defibrilatorja),

•
•

finančno opismenjevanje mladih v okviru projekta Finančne uprave Republike Slovenije (FURS in
ZBS) in
še vrsto drugih aktivnosti.

Na Območni obrtni zbornici Celje so se dijaki udeležili različnih delavnic na temo podjetništva. 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 so 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.

Marija Vodušek
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je vključena v življenje in delo šole tako, da svoje naloge opravlja v skladu s potrebami
vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako zadovoljuje informacijske in kulturne potrebe
dijakov, študentov, profesorjev, predavateljev, zaposlenih in udeležencev izobraževanja odraslih.
Poslovanje knjižnice določa knjižnični red, izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna.
Temeljna dejavnost šolske knjižnice je sistematično zbiranje, strokovna obdelava ter predstavljanje
knjižničnega gradiva in knjižnice. Gradivo knjižnične zbirke in učbeniškega sklada se izposoja v sistemu
COBISS 3. Knjižnično gradivo je urejeno po sistemu UDK in je v prostem pristopu.
V tem šolskem letu je bila v mesecu oktobru 2017 izvedena inventura v sistemu COBISS 3. Predsednica
popisne komisije, knjižničarka Majda Lesjak, se je udeležila enodnevnega seminarja o uporabi
programske opreme za inventuro v sistemu COBISS 3. Za računalniško podporo je poskrbel Jani Lojen.
Popisna komisija je opravila popis vsega knjižničnega gradiva v naši knjižnici, razen učbeniškega sklada.
Popisanih je bilo 20698 enot knjižničnega gradiva, 3 000 enot je bilo v času inventure izposojenih.
Odpisanih je bilo 3 195 enot knjižničnega gradiva v skladu z Navodili za izločanje in odpis knjižničnega
gradiva. Omeniti velja, da smo izločili zastarelo, poškodovano in tudi izgubljeno knjižnično gradivo. Med
izločenim gradivom je bilo tudi večje število učbenikov, ki so bili zaradi potreb uporabnikov prestavljeni
v šolsko knjižnico. Prav tako smo izločili vse neustrezne medije, tako avdiokasete kot videokasete.
Cilj izločanja knjižničnega gradiva je aktualna in vitalna knjižnična zbirka, ki zadovoljuje informacijske
potrebe uporabnikov.
V šolskem letu 2017/2018 je knjižničarka mag. Marjeta Šelih v okviru obveznih izbirnih vsebin izvedla
knjižnično-informacijska znanja za dijake prvega letnika. Seznanila jih je s postavitvijo gradiva v knjižnici
Ekonomske šole Celje, načinom iskanja gradiva po sistemu COBISS in pravilnim navajanjem literature v
pisnih izdelkih.
Knjižničarka Majda Lesjak je z Majo Jerič 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.
V tem šolskem letu je deloval bralni krožek za dijake, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak, in bralni
krožek za zaposlene, ki ga je vodila mag. Marjeta Šelih v sodelovanju z bivšim dijakom Filipom Zuletom,
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sedaj študentom bibliotekarstva. Za zaposlene je mag. Marjeta Šelih pripravila izbor leposlovnih knjig,
pri katerih je upoštevala splošno priporočene kriterije, zlasti kakovost leposlovnih del in raznovrstnost
gradiva. Gradivo je bilo vsebinsko povezano v različne tematske sklope. Odziv zaposlenih je bil več
kot odličen, saj so radi prebirali knjige s ponujenih seznamov in se udeleževali srečanj, na katerih so
razpravljali o prebranem.
Dijaki bralnega krožka so prebirali sodobni mladinski roman po lastnem izboru in se seznanjali s
sodobno poezijo. Poezijo Ferija Lainščka so povezali v recital, s katerim so se v mesecu maju predstavili
varovancem Doma ob Savinji. Sodeloval je pevski zbor Ekonomske šole pod vodstvom zborovodje
Matevža Goršiča in Tina Bobek s plesno točko.
Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na zgoščenkah
in v tiskani obliki. Sodeluje tudi v komisiji za nastopna predavanja zunanjih predavateljev na Višji
strokovni šoli kot svetovalka za slovenski jezik.
Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, aktivno
pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot
ter razvijanje bralne in informacijske pismenosti.
Knjižničarki Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih sta v tem šolskem letu skrbeli za strokovno urejeno
zbirko knjižničnega gradiva.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih
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ŠOLSKI SKLAD
Sredstva šolskega sklada so namenjena financiranju dejavnosti, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. S
tem se zagotavlja višji standard pouka, ki omogoča boljše in kakovostnejše znanje. Šolski sklad pridobiva
sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov.
V letu 2017 so se sredstva ŠS porabila za:
• sofinanciranje dijakov na tekmovanjih,
• uporabo športne dvorane za športni dan,
• potrošni material (fotografije za dijake, slovenski zajtrk),
• vodenje pevskega zbora Ekonomske šole Celje,
• vstopnice za ogled obrtnega sejma,
• poučevanje angleškega jezika z naravno govorko.
Plan porabe sredstev ŠS za leto 2018:
• sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah,
• uporaba športne dvorane za treninge in tekmovanja,
• vodenje pevskega zbora,
• poučevanje angleškega jezika z naravno govorko,
• pomoč socialno ogroženim dijakom.
Starši prispevajo v ŠS prostovoljno, in sicer dvakrat letno po 10 evrov.
Člani UO ŠS so: Spomenka Kovačević – predstavnica staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Marko Kubale in
Marija Sodin (predsednica UO ŠS) – 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 naših dijakov 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 ali pa preko spletne
učilnice. 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. letnika imajo šolsko malico v prvem terminu, dijaki
višjih letnikov pa v drugem terminu.
Dijaki jedilnico redno in radi obiskujejo, s prehrano so zadovoljni. Menimo, da je dijakom zagotovljena
ustrezna in zadostna ponudba.

Lilijana Povalej
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ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2017
Za opravljanje cele mature je prijavljenih 21 kandidatov s statusom dijaka.
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
KEMIJA
BIOLOGIJA

OSNOVNA
RAVEN
21
17
1

VIŠJA
RAVEN

4

SKUPAJ
21
21
21
1
14
3
9
2
7
2
3

K maturi je prijavljenih:
• 15 dijakov ekonomske gimnazije,
• 6 dijakov maturitetnega tečaja,
• 29 kandidatov
mature, ki opravljajo
dodatni izpit na
splošniNISO
maturi,
ŠTEVILO
DIJAKOV poklicne
MATURO
MATURO
MATURE
RAZRED
• 4 občani,
V RAZREDU
OPRAVLJALO
OPRAVILI
OPRAVILI
• 13 kandidatov, ki imajo popravne izpite.
4. e
18
15
13
2
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ZGODOVINA
ZGODOVINA
33
GEOGRAFIJA
GEOGRAFIJA
99
SOCIOLOGIJA
22
Kandidati, ki SOCIOLOGIJA
opravljajo
poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi,
prihajajo iz naslednjih
PSIHOLOGIJA
7
šol:
PSIHOLOGIJA
7
• Ekonomska
šola
Celje,
Gimnazija
in
srednja
šola,
KEMIJA
KEMIJA
22
• Srednja zdravstvena šola Celje,
BIOLOGIJA
BIOLOGIJA
33
• Srednja
šola za gostinstvo in turizem Celje,
• Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti.
REZULTATI MATURE 2017 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (junijski in septembrski rok)
RAZRED
RAZRED
4. ee
4.

ŠTEVILO DIJAKOV
DIJAKOV
ŠTEVILO
RAZREDU
VV RAZREDU
18
18

Maturo opravljajo:
Maturo opravilo:

MATURO
MATURO
OPRAVLJALO
OPRAVLJALO
15
15

MATURO
MATURO
OPRAVILI
OPRAVILI
13
13

MATURE NISO
NISO
MATURE
OPRAVILI
OPRAVILI
22

15 dijakov
13 dijakov ali 87 %

REZULTATI MATURE 2017 – MATURITETNI TEČAJ (junijski in septembrski rok)
RAZRED
RAZRED
MT
MT

ŠTEVILO DIJAKOV
DIJAKOV
ŠTEVILO
RAZREDU
VV RAZREDU
33
33

MATURO
MATURO
OPRAVLJALO
OPRAVLJALO
66

MATURO
MATURO
OPRAVILI
OPRAVILI
33

MATURE NISO
NISO
MATURE
OPRAVILI
OPRAVILI
33

Maturo opravljalo: 6 dijakov.
Maturo opravili: 3 dijaki ali 50 %.
Splošno maturo so opravljali tudi 4 kandidati, ki so se prijavili kot občani in kot 21-letniki. Opravila sta
jo dva kandidata ali 50 %.
Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 13 kandidatov. Uspešnih je bilo 8 ali 61,5 %. V
okviru splošne mature je 29 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo dodatni
maturitetni izpit. Uspešnih je bilo 21 kandidatov ali 72 %.
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Podelitev spričeval
splošne mature 2017

Marjana Gajšek
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POKLICNA MATURA
Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni
s cilji izobraževalnih programov srednjega tehničnega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja, ter usposobljenost za visokošolski študij.
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo. Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih
strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je vpis v študij omejen, so rezultati ena od podlag
za izbiro kandidatov za vpis, podobno kakor rezultati pri splošni maturi za gimnazijske maturante. To
pomeni, da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za študij ni treba opravljati nobenih sprejemnih
ali drugih dodatnih izpitov za izbiro kandidatov. Če se želi poklicni maturant vpisati na univerzitetni
študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmet splošne
mature (t. i. peti predmet).
Tudi v šolskem letu 2016/2017 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.
Na poklicni maturi ni bilo zlatih maturantov. Dijaka Tilen Gradišek in Jerneja Kotnik, oba iz 4. b-razreda,
pa sta dosegla 21 točk.
Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi:
IZPITNI ROKI 2017
Št. dijakov na PM

SPOMLADANSKI
44

JESENSKI
16

ZIMSKI
1

SKUPAJ 2017
61

Št. uspešnih dijakov

39

10

0

49

Delež uspešnih dijakov

89 %

63 %

0%

80 %

Št. občanov na PM

14

9

10

33

Št. uspešnih občanov

4

4

2

10

Delež uspešnih občanov

29 %

44 %

20 %

30 %

RAZRED
3. č (TRG)
3. d (ADM)

PRISTOPILO OPRAVILO
22
22
14
14

USPEH V %
100 %
100 %
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Dijaka Tilen Gradišek in Jerneja Kotnik z gospo ravnateljico

Marija Kolenc
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IZPITNI ROKI 2017
SPOMLADANSKI
JESENSKI
ZIMSKI
SKUPAJ 2017
ZAKLJUČNI IZPIT
Št. dijakov na PM
44
16
1
61
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov trgovec in
Št. uspešnih dijakov
39
10
0
49
administrator. Na izpitu pokažejo svoje teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu
Delež uspešnih
dijakov in usposobljenost
89 %
%
%
80 %
izobraževanja,
za poklic.63Zaključni
izpit je0sestavljen
iz dveh
enot: pisnega in ustnega
izpitanaizPM
slovenščine in izdelka
je del ocene druge
Št. občanov
14 oziroma storitve
9 ter zagovora.
10Pri programu trgovec
33
izpitne enote tudi praktični nastop v trgovini.
Št. uspešnih občanov
4
4
2
10
V šolskem letu 2016/2017 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in sicer v
Delež uspešnih
občanov
29 % in zimskem 44
% Poleg rednih
20 %
30 %zaključni izpit v vsakem
spomladanskem,
jesenskem
roku.
dijakov opravlja
roku tudi nekaj kandidatov, ki so udeleženci izobraževanja odraslih.

ZRED

Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2016/2017:
RAZRED
3. č (TRG)
3. d (ADM)
Redni skupaj

PRISTOPILO OPRAVILO
22
22
14
14
36
36

USPEH V %
100 %
100 %
100 %

ODRASLI (TRG+ADM)

7

7

100 %

Skupaj

43

43

100 %

IME UČNEGA PODJETJA

DEJAVNOST
Prodaja darilnih škatel za pse in
mačke

MENTOR

a

UP Vesele tačke, d. o. o.

a

UP Ujeti trenutek, d. o. o.

Fotostudio

Olga ISKRA

c

UP Slovenijawood,
d. o. o.

Trgovina z lesom in lesnimi
izdelki

Andreja TANŠEK

UP Pravljični trenutki,
d. o. o.

Organiziranje porok in obletnic

Irena NARAKS

UP Zlata ogrlica, d. o. o.

Prodaja zlata in srebra

Oskar SELČAN

a PTI

Proizvodnja in prodaja peciva in

Manja FERME RAJTMAJER
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Zaključni izpit s pohvalo so opravile Tadeja Ratajc in Hajdi Korče iz 3. e-razreda, program administrator, Saša
Dobovičnik in Vanja Semprimožnik iz 3. č-razreda, program trgovec, in Vesna Knific iz izobraževanja odraslih.

Maja Jerič
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE
V centrali učnih podjetij Slovenije sodelujejo: Stanka Hlede, pisarniška referentka, Irena Naraks, finančno
področje, Manja Ferme Rajtmajer, mednarodno poslovanje, Mateja Kapitler, vodja.
Poleg 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,
Europen – elektronskega bančništva ...), smo letos za
olajšanje dela v učnem podjetju pripravili spletni program
»CUPS manager«. Mesečno smo izdajali CUPS-novičke,
na naši facebook strani pa objavljali aktualne dogodke in
fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po Sloveniji.
Oktobra smo za učitelje organizirali dvodnevni seminar o
aktualnih temah: spletni marketing, predstavitveni »pitchi«,
novosti na področju kadrovanja in delovnega prava. Svojo
karierno pot je predstavil mladi podjetnik, za zaključek smo
si ogledali čokoladni atelje Dobnik.
13. 2. 2018 smo organizirali 12. mednarodni sejem učnih
podjetij in 6. državno tekmovanje učnih podjetij. Na
letošnjem sejmu je razstavljalo 51 učnih podjetij, in sicer 33
iz Slovenije in 18 iz tujine (Hrvaške, Avstrije, Litve, Bolgarije).
Tokrat so bili absolutni zmagovalci učno podjetje 2trip s Šolskega centra Nova Gorica. Naši dve učni
podjetji Vesele tačke in Slovenijawood sta se uvrstili med najboljših deset.
Prireditev so poleg profesionalnih varnostnikov varovali naši bodoči tehniki varovanja iz 4. c, 3. c in 2.
c-razreda: Rok Fale, Tomaž Ocepek, Veronika Mohorič, Katja Ožir, Jasna Kovačič, Viktorija Verdev, David
Kuder, Blaž Brecl.
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Za garderobo, informacije, sejemski radio, poslovna srečanja in sprejem oglasov so skrbeli: Alja Pečovnik,
Barbara Budiš, Sandra Sučević, vse iz 4. c, Tjaša Hrustelj, Lea Lapornik, Nuša Vahter, Nik Jager, Matevž
Antloga, Jernej Novak, Natalija Jug, vsi iz 3. a, Adrijan Hrušovar, Jasmin Motoh, Eva Mastnak, Tiana
Stojnić, Andrej Zabav, Rok Klajnšek-Grajžl, Katja Kuder, vsi iz 2. a, Ines Mulej, Nancy Lesjak, Aleksander
Gorjanc, Sandra Baumkirher, Anja Kotnik, Lara Vrečko-Kotnik, Lara Homšak Godler, Tjaša Jager, vsi iz
1. b.

Sodelujoči na sejmu

Prireditev sta povezovala Jan Lukač iz 4. f in Anja Drešček iz 2. e-razreda. V kulturnem programu, ki sta
ga pripravili profesorici Branka Vidmar Primožič in Lidija Rebeušek, so sodelovali Miha Plevčak, Kristina
Zvonar, Aljaž Planinšek in Lara Voler.
22. maja smo na Ekonomijadi v Kopru najbolj aktivnemu učnemu podjetju podelili nagrado CUPS.
Redno sodelujemo z Območno obrtno zbornico Celje in se vključujemo v različne projekte in aktivnosti
šole ter lokalnega okolja.
Mateja Kapitler
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Redni skupaj

36

36

100 %

ODRASLI (TRG+ADM)

7

7

100 %

DELOVANJE UČNIH PODJETIJ

Skupaj
43
43
100 %
V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 6 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, PT in
ekonomski tehnik – PTI. V programu ekonomski tehnik in PT so podjetja delovala vso šolsko leto, v
programu PTI pa le v 2. ocenjevalnem obdobju. Delo podjetij je vodilo in usmerjalo 6 mentorjev.
RAZRED

IME UČNEGA PODJETJA

DEJAVNOST
Prodaja darilnih škatel za pse in
mačke

MENTOR

3. a

UP Vesele tačke, d. o. o.

Manja FERME RAJTMAJER

3. a

UP Ujeti trenutek, d. o. o.

Fotostudio

Olga ISKRA

3. c

UP Slovenijawood,
d. o. o.

Trgovina z lesom in lesnimi
izdelki

Andreja TANŠEK

PT

UP Pravljični trenutki,
d. o. o.

Organiziranje porok in obletnic

Irena NARAKS

1. a PTI

UP Zlata ogrlica, d. o. o.

Prodaja zlata in srebra

Oskar SELČAN

1. a PTI

UP Mozaik dobrot, d. o. o

Proizvodnja in prodaja peciva in
čokolade

Milan ŠUŠTERŠIČ

V mesecu decembru smo organizirali šolski sejem učnih podjetij, ki je bil hkrati tudi šolsko tekmovanje
in izbira naših predstavnikov za Mednarodni sejem in državno tekmovanje. Predstavila so se 3 podjetja,
zmagalo pa je podjetje Slovenijawood, d. o. o. Na mednarodnem sejmu v Golovcu je šolo predstavljalo
še podjetje Vesele tačke, d. o. o.
Osrednji dogodek je bil 12. Mednarodni sejem učnih podjetij in državno tekmovanje UP v dvorani
Golovec, ki je bil tokrat že meseca februarja. Naša predstavnika sta bila zelo uspešna. Na prireditvi so
sodelovali tudi mnogi drugi dijaki kot sejemsko osebje.
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Podjetje Vesele tačke je zelo uspešno sodelovalo na prireditvi ALTERMED, ki je bilo v mesecu marcu v Celju.

Milan Šušteršič
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TO SMO MI
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PROJEKTI
PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI
V 15. letu delovanja na področju mobilnosti smo kot Konzorcij ekonomskih šol na praktično usposabljanje
oziroma izobraževanje v tujino poslali 139 dijakov, ki jih je tja spremljalo 29 učiteljev.
Število izvedenih mobilnosti se je v primerjavi s preteklimi leti žal zmanjšalo, ker je Nacionalna agencija
z januarjem 2017 uvedla omejitve in je bilo to najvišje število mobilnosti, za katere smo po novih pravilih
lahko prejeli evropska sredstva.
Posledično smo se sodelujoče šole Konzorcija ekonomskih šol odločile za delitev Konzorcija na dva dela:
na Konzorcij ekonomskih šol vzhodne Slovenije, ki ga vodimo mi in vključuje šest šol, ter na Konzorcij
ekonomskih šol zahodne Slovenije, katerega vodenje je prevzela naša nekdanja radovljiška partnerska
šola in v okviru katerega so sodelovanje nadaljevale preostale štiri šole. Na takšen način smo lahko šole
poskrbele za nemoteno delovanje na področju mobilnosti, brez drastičnih omejitev števila dijakov, ki jih
pošiljamo na usposabljanje v tujino.
Naša šola je v letošnjem šolskem letu na praktično usposabljanje v tujino poslala štiri skupine dijakov,
skupaj 29, iz:
• 4. c, TV – 3 (Sebastian Lovrenčič, Tim Veršnik, Katja Ožir – Braga, Portugalska),
• 4. b, ET – 1 (Žanluka Mario Adžič) in 4. f, EG – 9 (Jakob Pirš, Anja Košir, Anja Sekirnik, Kristina
Zvonar, Manja Feldin, Marija Ribič, Nastja Rožej, Rok Kokot, Tena Fistrić – Exeter, Združeno
kraljestvo),
• 3. e, EG – 4 (Tina Bobek, Nuša Zvonar, Lara Renko, Jakob Čater) in 1. a PTI, ET – 3 (Iris Jazbinšek,
Sebastjan Kek, Aljaž Turnšek – Tenerife, Španija),
• 3. a, ET – 7 (Elmedina Berisha, Iris Jelenc, Jernej Novak, Matej Kincel, Nuša Vahter, Tim Sečko,
Urška Skerbiš) in 3. c, ET – 2 (Nina Lesjak, Rožle Oštir – Malta)
ter dijake partnerskih šol:
• Ekonomska šola Murska Sobota (EŠMS): 21 dijakov,
• Srednja ekonomska šola Maribor (SEŠMB): 20 dijakov,
• Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (SŠSGM): 14 dijakov,
• Ekonomska šola Novo mesto (EŠNM): 28 dijakov,
• Gimnazija Celje – Center (GCC): 27 dijakov.
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Odhodi v tujino so bili načrtovani okoli počitnic. Praviloma so dijaki v tujini preživeli tri tedne, praktično
izobraževanje v Združenem kraljestvu (Exeter) in na Irskem (Dublin) je trajalo dva tedna, usposabljanje
za dijake iz programa tehnik varovanja pa je bilo usklajeno z učnim načrtom (štiri tedne):
•
•
•
•
•
•
•
•

1. 10.–28. 10. 2017: Braga, Portugalska (EŠC 3)
15. 10.–4. 11. 2017: Dublin, Irska (GCC 8, EŠNM 7)
22. 10.–4. 11. 2017: Exeter, Združeno kraljestvo (EŠC, 10)
29. 10.–18. 11. 2017: Braga, Portugalska (SEŠMB 13, EŠMS 11)
Plymouth, Združeno kraljestvo (EŠNM 7)
11. 2.–3. 3. 2018:
Tenerife, Španija (EŠC 7, EŠNM 7, EŠMB 7)
Valencia, Španija (GCC 8)
25. 2.–17. 3. 2018: Sevilla, Španija (SŠSGM 14)
4. 3.–17. 3. 2018:
Dublin, Irska (EŠNM 7)
15. 4.–4. 5. 2018:
Malta (EŠC 9)
Dublin, Irska (GCC 11)
Plymouth, Združeno kraljestvo (EŠMS 10)

Konzorcij ekonomskih šol je letos pod našim vodstvom deloval že peto leto. Potek vseh mobilnosti ste
lahko celo šolsko leto spremljali na Facebooku pod imenom Konzorcij ekonomskih šol.
V mesecu maju smo začeli z delom in pripravami na mobilnosti v novem šolskem letu. Nova znanja in
izkušnje boste dijaki naše šole v letu 2018/2019 nabirali v Združenem kraljestvu, na Irskem in v vedno
priljubljeni Španiji.
Glede na to, da je sodelovanje z Združenim kraljestvom zaradi Brexita možno le do marca 2019, smo
sodelovanje razširili še na Krakov (Poljska), ki bo v prvem letu gostil dijake naših partnerskih šol.
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V spremstvu profesorice Alenke Pavlin in
vodiča Ruija smo si Katja, Sebastian in Tim
ogledali Brago, kjer smo preživeli
štiri tedne.

Obiskali smo Porto.
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Gospa ravnateljica in Tiago sta bila ob
prevzemu certifikatov ponosna na nas.

Tiagova mama peče odlične torte.
Naredila jo je tudi za nas.
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Na prvem potepu po Exetru

Neprecenljiva izkušnja z navdihujočima mentorjema Briony in Neilom
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Med ogledom mestnih znamenitosti

V Exetru smo se počutili kot doma po zaslugi mentorice Briony ter naših gostiteljskih družin.
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Ne letališču Bergamo v Italiji, še nekoliko zaspani in v pričakovanju dolgega poleta,
profesorica Marija Sodin pa nasmejana, saj ima veliko popotniške kondicije.

Na poti na vulkan Teide nas je spremljala profesorica Simona Sever Punčoh.
68

Pridružili smo se otoškemu karnevalskemu vzdušju.

Svoja doživetja smo aktivno dokumentirali, kot se spodobi za prave Erazmovce.
69

Že prvi dan smo osvojili glavno mesto, Valletto.

Življenje v apartmaju zahteva dobro organizacijo.
Mi to obvladamo.
70

Praznovali smo kar tri rojstne dneve, 3 x 18 let!
Tort smo se res najedli.

Izlet na Gozo z našo profesorico Jasmino Bornšek.

Mateja Obrez Verbič
71

RASTEM S KNJIGO
Vsako leto se vključujemo tudi v projekt Rastem s knjigo, ki ga je Javna agencija za knjigo tokrat za
srednješolce pripravila že osmič. Namen projekta je, da vsak dijak prvega letnika srednje šole dobi
možnost, da organizirano obišče splošno knjižnico, se seznani z njenimi mnogovrstnimi dejavnostmi, da
tudi sam poseže po knjigi in ob obisku knjižnice dobi v dar izvod knjige, ki je bila izbrana na nacionalni
ravni.
Pretekla leta so bila to predvsem izvirna slovenska leposlovna dela, v tem letu pa je bilo izbrano
poljudnoznanstveno delo Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste. Priznana slovenska klimatologinja
v knjigi opozarja na uničenje, ki ga Zemlji zadajamo ljudje. Opozarja na devet med sabo prepletenih
največjih problemov. Podnebne spremembe, zakisanje oceanov, tanjšanje ozonske plasti, biotska
raznovrstnost in stanje ekosistemov, raba tal, rušenje vodikovega in fosforjevega kroga, raba vode,
nalaganje aerosolov v ozračju ter kemično in drugo onesnaženje so poglavja, v katerih so na razumljiv
način orisani dejstva, vzroki in posledice za prihodnost, predlaga pa tudi ustrezne rešitve. Izvirne
ilustracije je prispeval Izar Lunaček.
Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, na mednarodni dan pismenosti, mi pa smo ga
izvedli v okviru jesenskih interesnih dejavnosti, zato je koordinacijo z Osrednjo knjižnico Celje tokrat
prevzela organizatorka IND/OIV profesorica Marija Vodušek.
Dijakom vseh razredov prvega letnika so zaposleni predstavili splošno knjižnico, članstvo, dejavnosti,
čitalniško gradivo, postavitev knjižničnega gradiva (UDK, COBISS/OPAC), iskanje gradiva, način
poizvedovanja. Poskušali so jih tudi motivirati za branje leposlovnih in poučnih knjig, kratko pa so
predstavili tudi avtorico letošnje izbrane knjige in prikazali predstavitveni film. Za dijake je vedno
pomembno, da obisk splošne knjižnice doživijo kot zanimivo in privlačno možnost srečanja s knjigami.
Zaradi vsebine smo letošnjo izbrano knjigo vključili predvsem v pouk naravoslovnih predmetov. Dijaki so
jo prebrali, se o njej pogovarjali pri naravoslovju oziroma biologiji, njeno aktualizacijo pa smo razširili pri
izvedbi spomladanskih IND/OIV na temo voda, kjer je knjiga Planet, ki ne raste predstavljala izhodišče
razmišljanj dijakov in medpredmetnega povezovanja.
Branka Vidmar Primožič
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EKOŠOLA
Mednarodni program Ekošola je največja mreža otrok, učencev in dijakov ter vzgojiteljev in učiteljev, ki
spodbuja sistematično izvajanje okoljskih vsebin in udejanjanje načel trajnostnega razvoja v slovenskih
vzgojnih in izobraževalnih ustanovah. Vsebinsko bogate in zanimive aktivnosti z različnih tematskih
področij so zasnovane tako, da jih je mogoče izvajati kot sestavni del, kot dopolnitev ali kot popestritev
učnega programa.
Nujno je, da si vsi pridobimo dovolj znanja, da prenehamo zanikati posledice gospodarske rasti ter
začnemo upoštevati omejitve naravnih sistemov. Na planetu, ki ne raste, lahko namreč rastemo še
drugače – v znanju, spretnosti, umetnosti, kulturi, športu, kakovostnih medsebojnih odnosih in ne le v
materialnem smislu.
Da je skrb za naš planet pomembna tema, že več let dokazujemo tudi na naši šoli. V letošnjem šolskem
letu smo izvedli kar nekaj človeku in okolju prijaznih akcij, delavnic in dogodkov. Skozi celo leto smo
pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej zbirali izrabljene tonerje in kartuše, baterije, sijalke,
elektronske aparate in papir. Pod mentorstvom profesorja Danila Starčka smo čistili okolico šole ter
nadaljevali z nalogami in projekti, ki jih razpisuje nacionalna koordinacija slovenske Ekošole. Izvedli smo
sledeče projekte:
MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE
Ekonomska šola Celje je vključena v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem
sodeluje več kot 70.000 dijakov in študentov ter 7.500 učiteljev in mentorjev v 28 državah po svetu. Ta
projekt v Sloveniji izvajata Ekošola in časnik Delo v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze
v Ljubljani.
V programu Mladi poročevalci za okolje sta s svojimi članki sodelovali dijakinji Tina Kovač in Ela Cafuta
iz 2. e-razreda, program ekonomska gimnazija. Pod mentorstvom profesorice Maje Jerič sta pisali o
učinkoviti rabi energije, zavrženi hrani, gibanju za zdravo srce in o problematiki invazivnih rastlin.
EKOKVIZ
V sredo, 13. 12. 2017, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole. Tekmovanja se
je udeležilo 71 dijakov. Tekmovali so v treh kategorijah. Največ ekoznanja so pokazali:
• na poklicni stopnji: Edvin Suljanović, Ines Videmšek in Matej Štrukelj, vsi iz 2. č;
• na strokovni stopnji: Lara Homšak Godler iz 1. b, Jasna Skelić iz 1. a in Jaka Vodovnik iz 4. a;
• na stopnji gimnazij: Tina Kovač iz 2. e, Tamara Pinter in Tjaž Zajko, oba iz 1. e-razreda.
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Osem dijakov se je pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej 3. februarja 2018 udeležilo državnega
tekmovanja v Biotehničnem centru v Naklem, na katerem so se preizkusili in primerjali svoje znanje o
treh okoljskih temah (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije, trajnostna mobilnost in alpski
svet). Na tem tekmovanju je za osvojeno znanje Tina Kovač iz 2. e-razreda prejela bronasto priznanje.
ALTERMED
Na letošnjem sejmu Altermed, ki je potekal 16. in 17. marca 2018 v Celju, so se vzgojno-izobraževalne
ustanove v programu Ekošole že štirinajstič predstavile s stojnicami, na predstavitvenem odru in v
demonstracijski kuhinji. Kar 97 ustanov je na sejmu predstavilo svojo kreativnost in aktivnosti, s katerimi
so obogatili sejemsko dejavnost. Našo šolo so na sejmu predstavili dijaki 3. a-razreda: Maj Medvešek,
Maja Mušič, Nuša Vahter in Luka Šuster.
Dijaki so predstavili svoje aktivnosti s področju zdravega načina življenja in pozitivnega odnosa do
narave, živali, sebe in ostalih ljudi, ki ga razvijajo v okviru učnega podjetja Vesele tačke, d. o. o. Dijaki so
svoje predstavitve odlično izvedli in osvojili zlato priznanje. Pri delu smo jih spodbujale in jim svetovale
mentorice Manja Ferme Rajtmajer, Dora Glavnik in Alenka Pavlin.
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LIKOVNI NATEČAJ TRAJNOSTNA MOBILNOST
Na letošnjem natečaju je sodelovalo 165 ustanov. Dijaki so lahko ustvarili risbe, praskanke, mozaike, 3Dizdelke s pomočjo vodenih barvic, voščenk in tuša. Izdelke so ustvarili tudi naši dijaki, in sicer: Amadej
Dečman, 2. a PTI, Ines Videmšek, 2. č, Katja Kuder, 2. a, Kristina Miler in Tina Kovač, obe 2. e. Mentorica
je bila profesorica Dora Glavnik.
Rezultati natečaja so bili objavljeni do konca meseca maja, nagrade in priznanja pa bodo podeljena 24.
septembra 2018 na konferenci koordinatorjev v Laškem.
URA ZA ZEMLJO
Glavni cilj akcije Ura za Zemljo je ozavestiti prebivalce planeta, da moramo bolj skrbno ravnati z naravnimi
viri ter zmanjšati odtis, ki ga puščamo na planetu. Naše delo je bilo osredotočeno na konkretno ukrepanje
v smeri ohranjanja gozdov. Dijaki so stara lesena korita za rože pobarvali z živimi barvami. Na ta način
smo ohranili nekaj dreves, šoli prihranili nekaj finančnih sredstev, polepšali šolske hodnike in ustvarili
barvito vzdušje.
Sodelovali so: Simon Obrovnik, Katja Kuder in Jasmin Motoh, vsi iz 2. a, ter Ines Videmšek, 2. č, pod
mentorstvom profesorice Dore Glavnik.
Alenka Pavlin
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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 GIBANJE IN ZDRAVA
PREHRANA. Omenjeno rdečo nit smo upoštevali pri načrtovanju
dogajanja na šoli.
Preko delavnic smo ozaveščali o zdravi prehrani, obeležili smo Slovenski
tradicionalni zajtrk, tako da smo prilagodili jedilnik šolske malice, v
katerem smo za topla menija ponudili tradicionalno slovensko jed,
hladna malica pa je vključevala med, mleko in maslo. Mize na šolskem
hodniku so se bile polne jabolk in jabolčne pite.

Slovenski tradicionalni zajtrk
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Ponovno smo obeležili svetovni dan boja proti AIDS-u, kjer smo
ozaveščali o zdravi spolnosti.
Ponosni smo, da je 6. 12. 2017 naša šola gostila 1. regijsko srečanje
Slovenske mreže zdravih šol v šolskem letu 2017/18. Na srečanju
smo govorili o zdravi, pravilni in lepi telesni drži in kako nanjo vpliva
šolska torba. Izpostavili smo pomen počitka, spanja in regeneracije,
ki so pogosto spregledana determinanta zdravja.

Ob koncu smo se seznanili z
drugačnimi pristopi spodbujanja
telesne dejavnosti na nekaterih
šolah. Med vsebinami smo imeli
tudi aktivne odmore. Na ta dan je
k dobremu počutju prispeval tudi
obisk Miklavža s svojim spremstvom.
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Regijsko srečanje Zdravih šol

V mesecu aprilu smo izpeljali vrsto dogodkov, kot del projektnih
nalog za 4. izpitno enoto PM, usmerjenih v promocijo zdravja.
Tako smo ozaveščali o posledicah kajenja, kolesarili okoli Celja
in v nekaterih razredih izvajali minute za zdravje ter opominjali
na pravilno sedenje. Odziv na minute za zdravje je bil pozitiven,
zato upamo, da bomo s tem nadaljevali naslednje šolsko leto.

Posledice kajenja
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Minuta za zdravje

Veliko dijakov in dijakinj se je udeležilo šolskega tekmovanja v odbojki in v namiznem tenisu ali pa
športnih tekmovanj med srednjimi šolami in tako poskrbelo za boljše lastno zdravje in tudi vzdušje na
šoli.
Med šolskim letom smo se trudili graditi dobre medsebojne odnose, ki pozitivno vplivajo na
posameznikovo samopodobo in njegovo duševno zdravje. Ponovno smo veliko časa namenili spoznavanju
sebe in drugih, se učili sprejemati drugačnosti in se veliko družili tudi zunaj šole. Osnovnošolcem in
njihovim staršem smo skušali podrobno predstaviti našo šolo z namenom, da bo zanje prehod v novo
okolje čim manj stresen.
V naslednjem šolskem letu bo naša skrb ponovno usmerjena v promocijo zdravja s poudarkom na zdravi
prehrani in pomenu telesne aktivnosti.
Simona Žlof
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EVROPSKA VAS 2018 – MADŽARSKA
Na Krekovem trgu je 8. 5. 2018, ob lepem vremenu in odličnem vzdušju, potekalo zaključno dejanje
projekta Evropska vas, kjer je naša šola predstavljala Madžarsko.

Na glavnem odru nas je s pevsko točko predstavila
šolska vokalna skupina, pod vodstvom gospoda Matevža
Goršiča, z madžarsko pesmijo Oz a szep. Na stojnico so
vabile prijazne hostese Laura Banjac, dijakinja 2. c – ET,
Manca Kolar in Patricija Fišer, dijakinji 1. c, ter Ana Mari
Vajde in Verona Bytyqi, dijakinji 1. a-razreda.

Pano za fotografiranje z upodobitvijo Matije Korvina sta pod
mentorstvom prof. Aleša Hofmana naslikali Anja Sadnik in Kaja Fijavž
Pirnat, dijakinji 1. e-razreda. Našo stojnico je pred otvoritvijo dogodka
obiskal tudi predsednik RS, gospod Borut Pahor.

Mateja Volk
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
Že drugo leto sodelujemo v projektu Šola ambasadorka evropskega parlamenta. V projektu sodeluje
okoli 20 dijakov iz različnih oddelkov naše šole. V letošnjem šolskem letu smo bili zelo delovni, saj smo
opravili vse zastavljene naloge. Obdelali smo vse razpisane module, sodelovali na tekmovanju Evrošola
in na natečaju Evropa v šoli, sodelovali smo na celjski prireditvi Evropska vas in se udeležili uradnega
zaključka junija v Ljubljani.

Obiski Hiše EU – dijaki in dijakinje 2. č in 2. c
Priprava plakata – Nik Jager in Matevž Antloga

Obiskali smo gospoda Gautam Rana, namestnika ambasadorja ZDA

mag. Helena Mešnjak
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PROJEKT DAJTE NAM MIR

PROJEKT DAJTE NAM MIR

a-razreda Nuša Vahter, Tjaša Hrustelj in Lea Loparnik so v oktobru sodelovale v projektu, ki ga je
Dijakinje 3. a-razreda Dijakinje
Nuša3.Vahter,
Tjaša Hrustelj in Lea Loparnik so v oktobru sodelovale v projektu,
pripravila Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin z naslovom Dajte nam mir oziroma podnaslovom
Skupaj za mir,
spoštovanje, varnost,
dostojanstvo za
vse.
ki ga je pripravila Teozofska
knjižnica
in bralnica
Alme
M. Karlin z naslovom Dajte nam mir oziroma
Pripravili smo nalogo z naslovom Nasilje nad ženskami in kratek avtorski film z enakim naslovom. V projektu
podnaslovom Skupaj za
mir, spoštovanje,
varnost,
dostojanstvo
zanalog
vse.
je sodelovalo
še nekaj celjskih srednjih
šol s podobnimi
temami. Predstavitev
je bila zanimiva. Spoznali
smo,
da
je
imela
vsaka
šola
svoj,
poseben
pogled
na
sodobne
težave
v
družbi.
Pripravili smo nalogo z naslovom Nasilje nad ženskami in kratek avtorski film z enakim naslovom. V
projektu je sodelovaloV maju
še 2018
nekaj
celjskih
srednjih
s podobnimi
temami.
Predstavitev nalog je bila
so pripravili
novo temo
v projektu, in šol
sicer Bodi
sprememba, ki jo želiš
videti v svetu. Seminarja
so se udeležili Gregor Lončar in Petra
zanimiva. Spoznali smo, da je imela vsaka šola svoj, poseben pogled
na
sodobne
težave v družbi.
Zelič, oba 2. a, Nuša Vahter, Tjaša
Hrustelj in Lea Lapornik, vse 3. a,
Manca Kolar, 1. c, in Laura Banjac, 2.
c – ET.

V maju 2018 so pripravili novo temo v projektu, in sicer Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.
Seminarja so se udeležili Gregor Lončar in Petra Zelič, oba 2. a, Nuša Vahter, Tjaša Hrustelj in Lea
Lapornik, vse 3. a, Manca Kolar, 1. c, in Laura Banjac, 2. c – ET.
Lea Lapornik, Nuša Vahter in Tjaša
Hrustelj z vodjo predstavitve naloge

mag. Helena Mešnjak
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Lea Lapornik, Nuša Vahter in Tjaša Hrustelj z vodjo predstavitve naloge

mag. Helena Mešnjak
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PROJEKT DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST V SREDNJIH ŠOLAH
Na šoli poteka projekt varne mobilnosti, kjer se sodelujoči dijaki učimo, kako se varno gibati v prometu.
V sklopu projekta potekajo delavnice na temo mobilnosti. Ena od teh je tudi delavnica prve pomoči,
kjer smo se ob prejetem teoretičnem znanju seznanili tudi s povijanjem ran, masažo srca in umetnim
dihanjem.
Vse delavnice v sklopu projekta nam bodo v pomoč pri izpitu za vožnjo avtomobila. Poleg delavnic smo
dijaki pripravili tudi razstavo in seminarske naloge na temo mobilnost.
Med letom smo z mentorjema profesorjema Markom Kubaletom in Srečkom Robekom iskali mnogo
načinov, kako mlade seznaniti z varnostjo na cesti in se ob tem zabavati. Doživeli in preizkusili smo nove
izzive, ki mogoče čakajo na vsakega od nas.

V projektu sodelujemo dijaki: Matija Čadej, Albina Pacarizi, Tjaša Gorišek, vsi 1. a, Tamara Pinter, Ardita
Jashari, Kaja Fijavž Pirnat, vse 1. e, Laura Lever, Urška Hrastnik, Alen Lipovšek, Mitja Štadler, vsi 1. c, Nea
Klanšek, Nancy Lesjak in Lara Godler Homšak, vse 1. b.
Pozoren, varen, ozaveščen – VARNO MOBILEN!
Tamara Pinter, 1. e
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Vseslovensko šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje je potekalo 12. decembra 2017.
Udeležilo se ga je 14 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo besedil štirih avtorjev (Marko Sosič:
Balerina, balerina, Mojca Kumerdej: Temna snov, Mate Dolenc: Vampir z Gorjancev, Mihail Afanasjevič
Bulgakov: Mojster in Margareta). Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila Čud(ež)ne besede.
Bronasto priznanje so osvojile Lara Homšak Godler, 1. b,
Urška Hrastnik, 1. c, Tina Kovač, 2. e (mentorica Helena
Muha), Glorija Novak, 3. e, in Ula Matek, 4. b (mentorica
Alenka Gotlin Polak).
24. januarja 2018 pa je na OŠ Zreče potekalo vseslovensko
območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Udeležili sta se ga dve tekmovalki, in sicer
Urška Hrastnik in Tina Kovač. Urška Hrastnik je dosegla
četrto mesto v kategoriji 1. in 2. letnikov in osvojila
srebrno priznanje.

Urška Hrastnik

Helena Muha
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
				
»Predmet matematike je tako
				
resen, da je koristno izrabiti
				
sleherno priložnost, da ga
				
malo razgibamo.«
								
B. Pascal
15. marca smo izvedli šolsko tekmovanje iz matematike, t. i. Mednarodni matematični kenguru,
na katerem so sodelovali dijaki vseh smeri. Dijaki ekonomske gimnazije nastopajo v kategoriji A –
matematično tekmovanje srednješolcev Slovenije, dijaki iz programa PTI, tehnik varovanja in ekonomski
tehnik nastopajo v kategoriji B – tekmovanje dijakov srednjih tehniških in strokovnih šol, dijaki iz
programa trgovec pa v kategoriji C – tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol v znanju matematike.
Najbolje uvrščeni dijaki so prejeli bronasta priznanja, nismo pa imeli dijaka, ki bi se uvrstil na državno
tekmovanje.
Prejemniki bronastega priznanja s
šolskega tekmovanja so: Kaja Fijavž
Pirnat, 1. e, Tina Kovač, 2. e, Domen
Medved in Brina Likeb, oba 1. a, Mitja
Štadler in Anže Vračun, oba 1. c, Simon
Obrovnik, 2. a, Tjaša Gobec, 3. a, Manca
Pelko in Urša Gabrovec, 2. a PTI, Nataša
Kliček, 3. č, Nik Gorišek, 4. a, Žiga
Vipotnik in Rok Fale, oba 4. c.
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke.
Trudimo se, da je naše delo čim
uspešnejše, kar pa nam lahko uspe z
medsebojnim razumevanjem, pomočjo
ter sodelovanjem dijakov.
Marko Kubale
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TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
20. februarja 2018 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine. Tekmovanja se je udeležilo 18
tekmovalcev. Zmagovalka tekmovanja Poliglot 3 za triletni program je bila Ines Videmšek iz 2. č-razreda.
Nataša Kliček iz 3. č je zasedla drugo mesto, tretji pa je bil Robi Jazbinšek iz 3. č-razreda. Vsi trije so
dosegli dovolj točk za prijavo na državno tekmovanje.
Na šolskem tekmovanju Poliglot za tretji letnik ET in drugi letnik PTI je bil prepričljivo najboljši Jernej
Novak iz 3. a, drugo mesto je zasedel njegov sošolec Matej Kincel, tretje pa Rožle Oštir iz 3. c-razreda.
Jernej in Matej sta dosegla dovolj točk za uvrstitev na državno tekmovanje.
Na državnem tekmovanju naši dijaki tokrat niso osvojili priznanj, so se pa vsi uvrstili med prvo polovico
tekmovalcev.
Vsem čestitamo za solidne rezultate.
Alenka Pavlin

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 odzvali tudi letos, saj je na naši šoli
zanimanje za to spletno tekmovanje veliko. Knjige so prebirali dijaki vseh letnikov in programov pod
mentorstvom profesorjev Lidije Rebeušek, Alenke Pavlin, Sonje Salobir Lindsay in Sašija Pešca. Imena
nagrajenih dijakov so bila znana ob koncu meseca maja, junija pa glede na doseženo število točk
prejmejo še zlata, srebrna in bronasta priznanja s strani Oxford centra v Ljubljani.
Alenka Pavlin
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
V torek, 9. 1. 2018, je potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine za dijake 2. in 3. letnikov ter PTI programa.
Dijaki so tekmovali v štirih različnih kategorijah. Prvouvrščeni dijak vsake kategorije prejme bronasto
priznanje. To so naslednji dijaki:
• Jasmin Motoh, 2. a,
• Luka Gornik, 2. e,
• Andrej Grčar, 3. c, in
• Jakob Čater, 3. e.
Vsem sodelujočim dijakom se zahvaljujemo za udeležbo na tekmovanju, prejemnikom bronastih
priznanj pa iskreno čestitamo.

Prejemniki bronastih priznanj: Luka Gornik, 2. e, Jakob Čater,
3. e, in Jasmin Motoh, 2. a

Simona Sever Punčoh
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS
Tudi v letošnjem šolskem letu so dijaki lahko sodelovali pri nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus, ki
je potekalo na spletu pod okriljem Mladinske knjige in Centra Oxford. Tekmovanje je potekalo na dveh
nivojih zahtevnosti – osnovni (A1/A2) in višji (A2/B1). Letos sta bili za osnovni nivo določeni knjigi »Lea?
Nein, danke« in »Papierhelder«, na višjem nivoju pa «Der rote Hahn« in »Das Wunschhaus«.
Na osnovnem nivoju je sodelovalo 7 dijakov, in sicer: Ardita Jashari, Tamara Pinter in Tadej Štampar, vsi
iz 1. e, Anja Drešček iz 2. e, Katja Kuder in Gregor Lončar, oba iz 2. a, in Jan Krajšek iz 3. e-razreda.
Na višjem nivoju je tekmovalo 5 dijakov: Jasmin Motoh iz 2. a, Luka Gornik iz 2. e, Tjaša Kotnik, Urh
Krajšek in Filip Miklaužič, vsi iz 3. e-razreda.
Najboljše rezultate, 90 % ali več pravilnih rešitev, so dosegli Jasmin Motoh, Gregor Lončar, Anja Drešček in
Luka Gornik, ki prejmejo zlato priznanje. Vsi udeleženci tekmovanja pa prejmejo potrdilo o sodelovanju.
Vsem dijakom, ki so sodelovali pri bralnem tekmovanju, še posebej dobitnikom zlatih priznanj, iskreno
čestitamo, še posebej pa Anji Drešček, ki je bila izžrebana in je dobila za nagrado potovanje v Berlin z
agencijo Twin.
Marija Sodin

SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
V sredo, 31. januarja 2018, je na šoli potekalo
šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev.
Potekalo je v dveh kategorijah, in sicer v kategoriji
srednjega strokovnega izobraževanja in v kategoriji
gimnazijskega programa. Tema tekmovanja je bila
Slovenski naselitveni prostor od 10. do 15. stoletja.
Najboljši dijaki v kategoriji srednjega strokovnega
izobraževanja so bili dijaki programa ekonomski
tehnik, Petra Zelič in Gregor Lončar, oba iz 2. a, in
Nuša Vahter iz 3. a-razreda. Vsi trije so se v soboto,
7. aprila 2018, udeležili državnega srednješolskega
tekmovanja na Gimnaziji Ptuj. Prejeli so bronasta
priznanja.
Petra Zelič, Gregor Lončar in Nuša Vahter
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Maja Jerič in mag. Helena Mešnjak

VROPA V ŠOLI
EVROPA V ŠOLI

EKMOVANJE
TEKMOVANJE

odelovali smoSodelovali
na tekmovanju
Evrošola,
ki je bilo
novembra
Ljubljani. Sodelovale
so: AnjaSodelovale
Predovnik, so: Anja
smo na
tekmovanju
Evrošola,
ki je2017
bilovnovembra
2017 v Ljubljani.
Predovnik,
Nina
Lesjak
in
Jasna
Kovačič,
vse
iz
3.
c,
Nuša
Vahter,
3.
a,
in
Lejla
Dautovič,
4. b.
ina Lesjak in Jasna Kovačič, vse iz 3. c, Nuša Vahter, 3. a, in Lejla Dautovič, 4. b.
Na dan tekmovanja smo se udeležili terenske delavnice, pisali test, reševali kviz in si ogledali filmske
Na dan tekmovanja smo se udeležili
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terenske delavnice, pisali test, reševali kviz
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Hiša EU – Lejla Dautović, Nuša Vahter, Nina Lesjak,
Predovnik
in mentorica
mag. Helena Mešnjak
ša EU – LejlaAnja
Dautović,
Nuša
Vahter, Nina
sjak, Anja Predovnik in mentorica mag.
elena Mešnjak

sna Kovačič, Nina Lesjak, Lejla Dautović in Nuša Vahter

Jasna Kovačič, Nina Lesjak, Lejla Dautović in Nuša Vahter

mag. Helena Mešnjak
mag. Helena Mešnjak
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NATEČAJ

Sodelovali smo tudi v natečaju Evropa v šoli. Letos je bila razpisana tema Dediščina okoli nas: Kjer
preteklost sreča prihodnost. Našo šolo je predstavljala Nuša Vahter iz 3. a-razreda z nalogo Migranti in
njihov vpliv na dediščino. Predstavila je svoj pogled na sobivanje različnih kultur na Slovenskem. Uvrstila
se je na državno tekmovanje.

Nuša Vahter iz 3. a-razreda

mag. Helena Mešnjak
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Projekt Mladi za Celje ima v Celju dolgoletno tradicijo. Tudi naši dijaki so bili vsa leta mladi raziskovalci
in so tako nadgrajevali svoja znanja na najrazličnejših področjih.
V torek, 3. aprila 2018, je bila na Šolskem centru Celje javna predstavitev srednješolskih raziskovalnih
nalog v okviru projekta Mladi za Celje.
Našo šolo sta z raziskovalno nalogo zastopali dijakinji
Lara Renko in Nuša Zvonar iz 3. e-razreda, program

ekonomska gimnazija. Predstavili sta se z
raziskovalno nalogo z naslovom Možnosti
izobraževanja mladoletnih zapornikov v Celju.
Naloga je nastala pod mentorstvom mag. Marjete
Šelih.
Bila je odlično ocenjena in se je uvrstila v 1. skupino
na področju sociologije, saj je dosegla 93 % vseh
možnih točk. Dijakinji sta se udeležili nagradnega
izleta v mesecu maju.
Vzgajanje mladih raziskovalcev je del vizije naše šole, zato se veselimo bodočih mladih, ki se bodo
spopadli z raziskovanjem.
Katja Teršek
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GIMNAZIJA F. MIKOLOŠIČA 6 PRLEŠKO DRUŠTVO G. MAISTRA
GIMNAZIJA F. MIKOLOŠIČA 6 PRLEŠKO DRUŠTVO G. MAISTRA

NATEČAJ POT V PRIHODNOST

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer in Prleško društvo generala Maistra so nas povabili k sodelovanju v
natečaju z naslovom Pot v prihodnost. Letos so razpisali temo 150 let prvega slovenskega tabora v Ljutomeru
Gimnazija
Miklošiča Ljutomer in Prleško društvo generala Maistra so nas povabili k sodelovanju
in taborsko
gibanje Franca
na Slovenskem.
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v prihodnost.
Letos
so razpisali
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in Gregorz Lončar,
obaPot
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a-razreda, sta
raziskala
taborsko
gibanje
v domačem
kraju. Gregor
je v
Ljutomeru in taborsko gibanje na Slovenskem.
raziskoval tabor v Žalcu, Petra pa v Sevnici. Vzporedno s slovenskimi tabori so potekali še nemški tabori na
Petra Zelič in Gregor Lončar, oba iz 2. a-razreda, sta raziskala taborsko gibanje v domačem kraju. Gregor
Slovenskem. Pri raziskovanju smo se osredotočili na narodnostno vprašanje na Štajerskem.
je raziskoval tabor v Žalcu, Petra pa v Sevnici. Vzporedno s slovenskimi tabori so potekali še nemški
tabori na Slovenskem. Pri raziskovanju smo se osredotočili na narodnostno vprašanje na Štajerskem.
mag. Helena Mešnjak
PRLEŠKO DRUŠTVO
GENERALA MAISTRA

mag. Helena Mešnjak

NATEČAJ DOMOVINA JE ENA IN EDINA
NATEČAJ DOMOVINA JE ENA IN EDINA
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Natečaja se je udeležila Manca Kolar, 1. c-razred.

		
									
PRLEŠKO DRUŠTVO
GENERALA MAISTRA
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Manca Kolar, 1. c

19. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE
Na šoli smo 15. februarja 2018 organizirali 19. šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije. Svoje znanje
ekonomije so pokazali dijaki programov ekonomski tehnik in dijaki ekonomske gimnazije.
Državno tekmovanje iz znanja ekonomije so letos organizirali na Ekonomski šoli v Ljubljani. Na Prešernovi
ulici je bila 27. marca 2018 bera tekmovalcev na državnem nivoju skromnejša kot v preteklih letih, saj je
tekmovalo le 29 dijakov v programu ekonomska gimnazija in 67 dijakov v programu ekonomski tehnik.
Pred začetkom tekmovanja je vse udeležence pozdravil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković
in jim zaželel obilo uspeha.
Našo šolo sta zastopali dve ekipi, to so trije dijaki iz vsakega programa, ki so se na šolskem tekmovanju
uvrstili na prva tri mesta.
Ekipo dijakov ekonomske gimnazije so sestavljali Rok Kokot, Nina Planinšek in Jan Kristian Korošec,
vsi iz 4. f-razreda. Osvojili so ekipno šesto mesto. Posebej čestitamo Roku Kokotu, ki je osvojil srebrno
priznanje.
Dijaki, ki so tvorili ekipo ekonomskih tehnikov, so bili Urban Šmid iz 4. a-razreda, Karin Haložan in Larisa
Višnjar, obe iz 4. b-razreda. Njihova skupna uvrstitev je dvajseto mesto.
Mentorici dijakov sta bili profesorici Katja Teršek in Manja Ferme Rajtmajer.
Želimo si, da bi naši dijaki tudi v prihodnje z veseljem tekmovali in tako nadaljevali tradicijo svojih
predhodnikov.
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Katja Teršek, prof., Nina Planinšek, Rok Kokot, Jan Kristian Korošec, Urban Šmid,
Karin Haložan, Larisa Višnjar in Katja Fras Budna, prof.

Katja Fras Budna
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20. DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA
V sredo, 21. marca 2018, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje v znanju računovodstva. Tekmovanja se
je udeležilo 12 tekmovalcev na osnovnem nivoju in 11 tekmovalcev na višjem nivoju.
V torek, 10. aprila 2018, pa je na Šolskem centru v Postojni potekalo 20. 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: Katarina Jagodič in Rok Mazej, oba iz 2. a,
Klarisa Mikola iz 3. c – ET in Nuša Vahter iz 3. a, pod mentorstvom mag. Metke Bombek. Najbolje se je
odrezala Nuša Vahter, ki je prejela srebrno priznanje. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.
mag. Metka Bombek

DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €URO
Naši dijaki so tudi letos sodelovali na tekmovanju Generacija €uro, ki ga organizira Banka Slovenije.
Tekmovali sta dve ekipi: Metulji, pod mentorstvom profesorice Katje Teršek, in Ekonomci, pod
mentorstvom profesorice Katje Fras Budna.
Tekmovanje ima tri kroge. V prvem krogu je potrebno vsaj 90-odstotno uspešno rešiti spletni kviz o
monetarni politiki, ECB in delovanju evrosistema. Kviz je reševalo 38 ekip iz 18 šol po Sloveniji.
V drugi krog je Banka Slovenije povabila 26 ekip. Naloga dijakov je bila napisati referat o napovedi višine
obrestne mere, ki jo napove Svet ECB na seji Sveta ECB, vključno z obrazložitvijo svoje odločitve. Ob
zaključku časovnega roka (15. 2. 2018) je prejela referate 15 ekip.
Komisija Banke Slovenije je izbrala 6 ekip za predstavitev referatov v tretjem krogu tekmovanja, ki je
potekalo na Banki Slovenije. To sta bili dve ekipi z Gimnazije Poljane v Ljubljani in ekipe s Škofijske
klasične gimnazije v Ljubljani, z Gimnazije Franceta Prešerna iz Kranja, s Srednje šole Josipa Jurčiča iz
Ivančne Gorice ter prvič tudi naša ekipa drugošolcev, z imenom Ekonomci.
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V četrtek, 29. 3. 2018, so se štirje dijaki 2. e-razreda, to so Anja Drešček, Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski
in Natja Kapitler, predstavili v tretjem krogu nacionalnega srednješolskega tekmovanja Generacija €uro.
Pred strogimi očmi štiričlanske komisije so v sejni sobi, kjer sestankuje Svet centralne banke, odlično
predstavili esej o denarni politiki evrosistema in odgovarjali na njihova vprašanja. Komisiji je predsedoval
viceguverner Banke Slovenije, dr. Primož Dolenc, ostali člani so bili Karmen Juren, mag. Peter Kukanja
in mag. Jan Radovan.

Tretji krog tekmovanja – štiričlanska komisija Banke
Slovenije Jan Radovan, Peter Kukanja, Karmen
Juren, viceguverner Primož Dolenc, dijaki ekipe
Ekonomci Natja Kapitler, Staš Kalajdžiski, Anja
Drešček, Ambrož Jelen in mentorica Katja Fras
Budna, prof.

Po predstavitvi vseh ekip smo poslušali zanimivo predavanje gospe Nives Kupic o ponarejanju bankovcev.
Nato smo bili povabljeni v osrednjo avlo Banke Slovenije, kjer je viceguverner predstavil vse ekipe in
njihove mentorje ter razglasil zmagovalno ekipo. To je letos ekipa tretješolcev z Gimnazije Poljane v
Ljubljani. Komisija je vsem udeležencem čestitala za njihovo sodelovanje. Čestitkam se je pridružil tudi
guverner Banke Slovenije, gospod Boštjan Jazbec. Zaključno slovesnost je popestril pevski zbor Banke
Slovenije, ki nas je razveselil z ubrano pesmijo. Naša ekipa je bila odlična, zato jim za njihov suveren
nastop iskreno čestitamo.
Letošnja novost je bila slavnostna prireditev v Banki Slovenije. Ob zaključku dijaškega tekmovanja
Generacija €uro je Banka Slovenije vse člane letošnjih ekip ter njihove mentorje 16. 4. 2018 povabila na
prireditev, s katero so zaokrožili letošnje tekmovanje.
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Na dogodku je prisotne nagovoril viceguverner, na kratko je povzel letošnje tekmovanje, zmagovalna
ekipa s poljanske gimnazije, ki je za nagrado že obiskala ECB v Frankfurtu, pa je predstavila svoj referat.
Zmagovalci so nas s svojim nastopom res prepričali, da vedo, kaj se dogaja v Evropski centralni banki.
Ob tem je potrebno zapisati, da te dijake ekonomija resnično zanima, saj prihajajo s splošne gimnazije,
kjer v predmetniku nimajo ekonomije.
Z naše šole smo se zaključka udeležili
predstavniki obeh ekip, celotna finalna ekipa
Ekonomci ter polovica ekipe Metulji ter njuni
mentorici.
Sodelujočim dijakom mentorici iskreno
čestitava in želiva, da bi naša šola tudi z
naslednjimi generacijami ohranjala uspešno
sodelovanje na tem tekmovanju.

Zaključna slovesnost v Banki Slovenije: Katja Teršek, prof., Rok Kokot, Robert Trunk,
Anja Drešček, Natja Kapitler, Staš Kalajdžiski, Ambrož Jelen in Katja Fras Budna, prof.

Zaključna slovesnost – mentorici Katja
Fras Budna, prof., in Katja Teršek, prof.,
ter dijaki Rok Kokot, Robert Trunk,
Ambrož Jelen, Staš Kalajdžiski, Anja
Drešček in Natja Kapitler.

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
šolsko tekmovanje potekalo 16. aprila 2018. Prva tri mesta so zasedli dijaki: Gregor Lončar, Petra Zelič
in Rok Mazej, vsi iz 2. a. Našteti dijaki so se udeležili 4. državnega tekmovanja iz finančne pismenosti,
16. maja v Ljubljani, kjer so dosegli odlične rezultate.
Rok Mazej, mentorica mag. Metka
Bombek, Gregor Lončar in Petra
Zelič, vsi 2. a

Gregor Lončar je prejel zlato
priznanje za prvo mesto med
strokovnimi oziroma poklicnimi
šolami, Rok Mazej in Petra Zelič
pa sta prejela srebrni priznanji.
Naša šola je prejela priznanje za
naj poklicno oziroma strokovno
šolo na tem tekmovanju. Mag.
Metka Bombek pa je prejela
priznanje za naj učitelja krožka
MLADI IN DENAR na četrtem
tekmovanju finančne pismenosti
mladih za šolsko leto 2017/2018.
mag. Metka Bombek
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
Mladi prodajalci 16 slovenskih šol so se 12. aprila 2018 pomerili na tekmovanju v tehniki prodaje, ki jo
je letos organizirala Srednja šola Domžale. Letos je tekmovalo 100 prodajalcev v 8 strokah. Ekipno so
tekmovalci naše šole zasedli 3. mesto. Šolo so zastopale dijakinje in dijaki 3. č-razreda, in sicer:

Posamično so tekmovalci dosegli odlične
uvrstitve in se kar najbolje trudili prikazati
prodajni proces v posamezni stroki.
Pred tekmovanjem so se z mentorico
pripravljali v šoli in v trgovinah ter
ugotovili, da mora biti dober prodajalec
zelo prilagodljiv, iznajdljiv in govorno
spreten. Pri svetovanju kupcem se je
potrebno zelo potruditi, upoštevati
vsa pridobljena znanja in veščine za
dobro prodajo, kar ni vedno enostavno.
Prihodnje leto bo tekmovanje v Brežicah.

Lidija Plevčak
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EKONOMIJADA 2018
V torek, 22. maja 2018, smo se udeležili 5. Ekonomijade, ki je bila letos na Srednji ekonomsko-poslovni
šoli v Kopru. Ekonomijade se je udeležilo 26 srednjih ekonomskih šol iz Slovenije. Ekipo naše šole so
sestavljali Karin Majger, Maj Medvešek in Tim Sečko, vsi dijaki 3. a.
Slavnostni začetek in zaključek
sta bila v čudoviti dvorani svetega
Frančiška, z dobrodošlico in uvodno
prireditvijo.
Tema letošnjega srečanja so bili
vodnjaki v Kopru kot pomemben
družbeni in gospodarski vir
življenja. Ker pa je človeški naravi
blizu tudi lepota in uporabnost,
so
vodnjaki
tudi
poseben
arhitekturno-umetnostni dosežek,
ki priča o človeških usodah, zato
so dijaki ob koprskih vodnjakih
pripravili določene teme, povezane
s šolskimi predmeti.
Po tekmovalno-družabnem druženju in kosilu je sledil zaključek s slavnostno podelitvijo gazelice
in podelitvijo nagrade za najbolj aktivno učno podjetje v tekočem šolskem letu. Nagrado je v imenu
CUPS-a podelila naša ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta in vse udeležence povabila na naslednjo
Ekonomijado v Celje, na Ekonomsko šolo Celje, Gimnazijo in srednjo šolo.
Kljub dežju, ki je ta dan »gostoval« v Kopru, pa je bilo sončno razpoloženje med udeleženci, ki so
dokazali, da vreme ni ovira.
Olga Iskra
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
»Šolska mladina naj bi pri urah telesne vzgoje sodelovala radostno in zavzeto. Šport ne more biti
nepriljubljen, gojiti ga morajo z veseljem. Ustreči mora naravnim potrebam po gibalni aktivnosti, po
razvedrilu, po merjenju moči. Šport je tudi kultura in je tudi lepota.« (Dr. Drago Ulaga)

MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V ODBOJKI
Predtekmovanje na medrazrednem tekmovanju v odbojki za dijake in dijakinje je potekalo v novembru
in decembru. Tekmovalo je 26 ekip, 12 ekip dijakov in 14 ekip dijakinj. Odigranih je bilo 46 tekem, igralo
je več kot 150 tekmovalcev.
Tekmovanje med 1. in 2. letnikom smo zaključili v predtekmovanju in dobili zmagovalce med dijaki in
dijakinjami. Zmagovalci so postali dijaki 1. b, drugi so bili dijaki 1. e, tretji pa dijaki 1. d. Med dijakinjami
so bile zmagovalke dijakinje 2. a, druge so bile dijakinje 1. b, tretje pa dijakinje 2. č.
Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki smo izvedli 18. 12. 2017 v telovadnici SŠGT. Najprej so bile
odigrane tekme za 3. mesto, med dijaki je zmagala ekipa 4. a-razreda proti 3. c, med dijakinjami pa je
ekipa 3. e premagala dijakinje 4. f-razreda.

Finalisti medrazrednega tekmovanja v odbojki
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Za 1. mesto so se borile dijakinje 3. a proti dijakinjam 3. c-razreda, zmagale so slednje. Med dijaki sta
ekipi 4. c in 4. f prikazali atraktivno, borbeno in požrtvovalno igro, navijači so lepe akcije navdušeno
spodbujali, zmagovalci so postali dijaki 4. f. Prehodni pokal za šolsko leto 2017/2018 so osvojili dijaki 4.
f-razreda in dijakinje 3. c-razreda.

Dijaki 4. f-razreda so tudi letos postali šolski prvaki v odbojki.
Stojijo: Rok Kokot, Luka Cerovšek, Anže Stegne, Jan Lukač;
čepijo oziroma klečijo: Jakob Pirš, Robert Trunk in Domen Hribernik.

Po tekmovanju je bila razglasitev rezultatov. Ravnateljica, gospa Bernarda Marčeta, je podelila pokale in
sladke nagrade, sledilo je še skupinsko fotografiranje.
Vse rezultate predtekmovanja smo sproti objavljali na dijaški spletni strani in na oglasni deski šole, saj
je bilo med udeleženci veliko zanimanja za tekme, rezultate in fotografije.
Mentorica: Nada Jeraša
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NAMIZNI TENIS
21. 2. 2018 je bilo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje in dijake. Na tekmovanje se je
prijavilo 12 dijakinj in kar 61 dijakov.
Šolska prvakinja za šolsko leto 2017/2018 je postala Nuša Pustivšek, 3. e, drugo mesto je osvojila Anja
Đaković-Ložar, 3. e, tretja je bila Nika Cigale, 3. c – TV, četrta Fationa Hajra, peta Lea Klenovšek, obe 3.
a, in šesta Lara Vrečko-Kotnik, 1. b. Tekmovalo je 12 dijakinj.

Udeleženke šolskega prvenstva v namiznem tenisu
Stojijo: ravnateljica Bernarda Marčeta, Urša Gabrovec, Lara Vrečko-Kotnik, Hanifa Kalesić, Fationa Hajra, Nuša
Pustivšek, Karmen Planinšek, Tina Šibanc, Nika Cigale, Anja Drešček;
čepijo oziroma sedijo: Nada Jeraša, prof., Lea Klenovšek, Anja Đaković-Ložar, Natja Kapitler, Mateja Volk, prof.
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Tekmovanje med dijaki je bilo zelo zanimivo, saj se je prijavilo kar 61 dijakov, ki so prikazali dobro igro.
Zmagovalec šolskega prvenstva v namiznem tenisu za šolsko leto 2017/2018 je postal Tim Veršnik, 4. c,
ki je v finalu premagal Anžeta Stegneta, 4. f, v boju za tretje mesto pa je Timej Srebot, 3. c – ET premagal
Ambroža Jelena, 2. e. Peti je bil Matej Uršej, 1. c, šesti Domen Klep, 3. e, sedmi Jakob Gozdnikar in osmi
Aljaž Klemenčič, oba 4. a.
Zmagovalka in zmagovalec sta prejela pokal, prvi trije pa diplome in praktične nagrade.

Najboljši dijaki na šolskem prvenstvu v namiznem tenisu
Mateja Volk, prof., ravnateljica Bernarda Marčeta, Timej Srebot, Leon Podvratnik, prof.,
Tim Veršnik, Anže Stegne, Nada Jeraša, prof.

Mentorica: Nada Jeraša
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ATLETIKA
28. 9. 2017
CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki
Dijaki so zasedli 4. mesto, dijakinje pa 7.
Posamezniki so dosegli nekaj odličnih rezultatov in uvrstitev. Gašper Plevčak, 2. a, je ponovno zmagal
v teku na 100 m, v suvanju krogle je bila Nika Cigale, 3. c – TV, druga, Gašper Pogladič, 3. c – ET, tretji,
Alen Cimerman, 4. b, je bil tretji v skoku v višino.
Za šolo so tekmovali še naslednji dijaki in dijakinje: Žan Žak Žužek,
Lucijan Jakopanec, Selmana Odobašić, Lara Homšak Godler,
vsi 1. b, Žiga Podgrajšek, Jan Jager, oba 1. c, Claudia Rutar, 1.
e, Andrej Zabav, Rok Klajnšek-Grajžl, Tadej Kljun, Tjan Potočnik,
Nina Drobne, Maša Ocvirk, vsi 2. a, Neja Žejn, 2. č, Natja Kapitler,
Staš Kalajdžiski, oba 2. e, Tjaša Gobec, Fationa Hajra, 3. a, Justin
Funtek, Alen Mančić, oba 3. c – ET, Viktorija Verdev, Žiga Špeglić,
oba 3. c – TV, Filip Miklaužič, Nuša Pustivšek, Anja Đaković-Ložar,
Tina Bobek, vsi 3. e, Žanluka Mario Adžič, 4. b, Daniel Dobnik,
Rok Fale, Nejc Vervega, vsi 4. c, in Rok Kokot, 4. f.

Gašper Plevčak, zmagovalec v teku na 100 m

11. 4. 2018

CELJE – občinsko prvenstvo v krosu

Tjaša Kotnik, 3. e, je zasedla odlično 2. mesto.
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Za šolo so tekmovali naslednji dijaki in dijakinje: Claudia Rutar, 1. e, Rok Klajnšek-Grajžl, 2. a, Staš
Kalajdžiski, 2. e, Filip Miklaužič, Anja Đaković-Ložar, oba 3. e, in Rok Fale, 4. c.

Tjaša Kotnik prevzema medaljo za drugo mesto.

8. 5. 2018

CELJE – področno posamično atletsko tekmovanje

Nika Cigale, 3. c – TV, in Nik Čirović, 1. b, sta osvojila bronasto
medaljo v suvanju krogle, Teo Razpotnik, 1. b, je osvojil 5.
mesto v skoku v daljino, Tadej Štampar, 1. e, je osvojil 6. mesto
v skoku v višino, 7. mesto so osvojili: Gašper Plevčak, 2. a, v
teku na 100 m, Veronika Mohorič, 4. c, v suvanju krogle in Tina
Bobek, 3. e, v skoku v daljino.

Za šolo so nastopali še: Žan Žak Žužek, 1. b, Kaja Fijavž Pirnat, 1. e, Rok Klajnšek-Grajžl, Adrijan Hrušovar,
Petra Zelič, vsi 2. a, Natja Kapitler, Staš Kalajdžiski, 2. e, Gašper Pogladič, Timej Srebot, Justin Funtek, vsi
3. c – ET, Viktorija Verdev, 3. c – TV , Daniel Dobnik, 4. c.
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Nik Čirović in Nika Cigale, bronasta v suvanju krogle

16. 5. 2018

MARIBOR – finale državnega prvenstva v atletiki

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Nik Čirović, 1. b, in Nika Cigale, 3. c – TV, oba v suvanju krogle.
Mentorica: Nada Jeraša
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ODBOJKA
24. 10. 2017

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
Naši dijaki so prvo tekmo izgubili proti SŠGT,
v drugi tekmi proti SZŠ pa jim je zmanjkalo
malo športne sreče in so kljub borbenosti
izgubili v tretjem podaljšanem nizu. Za šolo
so nastopali: Rok Kokot in Anže Stegne, oba
4. f, Timej Srebot, 3. c – ET, Tadej Štampar, 1.
e, Alen Cimerman, 4. b, Luka Šuster, Matevž
Antloga, oba 3. a, in Lucijan Jakopanec, 1.
b.
Stojijo: Timej Srebot, Anže Stegne, Rok Kokot,
Tadej Štampar, Lucijan Jakopanec, Luka Šuster;
čepi: Alen Cimerman.

25. 10. 2017 CELJE – predtekmovanje
področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
Naše dijakinje so prvo tekmo izgubile proti
GCC, drugo tekmo pa zmagale proti SŠSMM, a
se niso uvrstile v nadaljnje tekmovanje.
Za šolo so nastopale: Nika Cigale, 3. c – TV,
Tjaša Hrustelj in Lea Klenovšek, obe 3. a, Tina
Bobek, Anja Đaković-Ložar, Nuša Pustivšek, vse
3. e, Rebeka Verdev, 4. c, Anja Košir, 4. f, Neja
Žejn, 2. č, in Sala Bytyci, 1. a.
Stojijo: Nuša Pustivšek, Rebeka Verdev, Sala Bytyci, Nika Cigale,
Tjaša Hrustelj, Anja Košir, Nada Jeraša, prof.; klečijo: Neja Žejn,
Anja Đaković-Ložar, Tina Bobek, Lea Klenovšek.
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17. 5. 2018

CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na mivki za dijake

Dijaki se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Šolska ekipa dijakov na mivki: Timej Srebot, 3. c – ET, Nik
Čirović, 1. b, Lucijan Jakopanec, 1. b, Tadej Štampar, 1. e,
Timon Izboršek, 1. b

21. 5. 2018
CELJE – predtekmovanje področnega
prvenstva v odbojki na mivki za dijakinje
Dijakinje se niso uvrstile v nadaljnje tekmovanje.

Šolska ekipa dijakinj v odbojki na mivki: Lea Klenovšek,
Tjaša Hrustelj, obe 3. a, Nika Cigale in Viktorija Verdev, obe 3. c – TV

Mentorica: Nada Jeraša

111

KOŠARKA
29. 11. 2017 CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 4. mesto.
Šolsko ekipo so zastopali: Rok Novak, 4. a, Jakob Pirš, 4. f, Filip Miklaužič, 3. e, Gašper Pogladič, 3. c –
ET, Adrijan Hrušovar, 2. a, Luka Gornik in Staš Kalajdžiski, oba 2. e, Miha Blatnik, Matija Čadej, oba 1. a,
Lucijan Jakopanec, 1. b, in Tadej Štampar 1. e.

Stojijo z leve proti desni: Staš Kalajdžiski, Adrijan Hrušovar, Tadej Štampar, Lucijan Jakopanec, Luka Gornik, Filip
Miklaužič, Gašper Pogladič; v predklonu z leve proti desni: Matija Čadej, Jakob Pirš, Miha Blatnik, Rok Novak.

Mentor: Leon Podvratnik
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NOGOMET
11. 1. 2018 CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 2. mesto.
23. 1. 2018 CELJE – Dijaki so na polfinalu področnega prvenstva osvojili 5. mesto.
Šolsko ekipo so zastopali: Alen Cimerman, 4. b, Luka Prah, Rok Melavc, Mitja Roban, Nejc Vervega, vsi
4. c, Robert Trunk, 4. f, Edvin Suljanović, 2. č, Jakob Dacar, 2. e, Teo Razpotnik in Žan Žak Žužek, 1. b,
Besmir Rekaliu, 1. č.

Stojijo z leve proti desni: Edvin Suljanović, Rok Melavc, Jakob Dacar, Robert Trunk;
čepijo z leve proti desni: Alen Cimerman, Teo Razpotnik, Mitja Roban, Besmir Rekaliu.
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17. 1. 2018 CELJE – Dijakinje so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 1. mesto.
22. 1. 2018 CELJE – Dijakinje so na finalu področnega prvenstva osvojile 1. mesto.
12. 4. 2018 NOVO MESTO – Dijakinje so na četrtfinalu državnega prvenstva osvojile 3. mesto.
Šolo so zastopale: Veronika Mohorič, 4. c, Lea Klenovšek, 3. a, Lia Ludvik, 3. c – ET, Nika Cigale 3. c – TV,
Anja Đaković-Ložar in Tjaša Kotnik, 3. e, Maša Ocvirk, 2. a, Neja Žejn, 2. č, Eva Tržan, 1. c, Laura Lever,
1. b.

Stojijo z leve proti desni: Leon Podvratnik, prof., Laura Lever, Nika Cigale, Veronika Mohorič, Maša Ocvirk, Neja
Žejn; čepijo z leve proti desni: Lia Ludvik, Anja Đaković-Ložar, Lea Klenovšek, Eva Tržan.

Mentor: Leon Podvratnik
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ROKOMET
2. 10. 2017 CELJE – Področno prvenstvo za dijake
2. 10. 2017 je v dvorani Golovec potekalo področno prvenstvo v rokometu za dijake. Naši dijaki so igrali
v skupini s težkimi nasprotniki skupaj s l. gimnazijo in Gimnazijo Celje – Center. Premagali so Gimnazijo
Celje – Center z rezultatom 28 : 22, proti l. gimnaziji pa so kljub dobri igri izgubili in tako končali s
tekmovanjem. Ker večino ekipe sestavljajo dijaki 1. in 2. letnika, pričakujemo več uspeha v naslednjem
šolskem letu.

Stojijo iz leve proti desni: Mateja Volk, prof., Jakob Angelović, 1. e, Robert Trunk, 4. f, Tadej Štampar, 1. e,
Lucijan Jakopanec, 1. b, Jakob Dacar, 3. e; čepita: Patrik Šunter, 2. č, Nik Čirović, 1. b; ležita: Tadej Kljun in Tjan
Potočnik, oba 2. a.

Mentorica: Mateja Volk
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JUDO
29. 11. 2017 SLOVENJ GRADEC – Finale šolskega državnega prvenstva
29. 11. 2017 je v Slovenj Gradcu potekalo državno srednješolsko tekmovanje v judu za dijake in dijakinje.
Našo šolo sta v močno okrnjeni zasedbi dostojno zastopala Veronika Mohorič, dijakinja 4. c, in Peter
Uranjek, dijak 2. c – TV. Veronika je kljub rehabilitaciji po poškodbi osvojila odlično 3. mesto v svoji
kategoriji, Peter pa se je dostojno boril, vendar je bil nasprotnik premočan že v prvem kolu.
Veronika Mohorič v letošnjem letu zaključuje sodelovanje
na srednješolskih tekmovanjih v judu, na katerih je vsa leta
dosegala odlične rezultate, zato ji čestitamo in se ji iskreno
zahvaljujemo.

Mentorica: Mateja Volk
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TO SMO MI
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DOGODKI
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, 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,
obe iz 2. a PTI, Valentina Drešček, Robert Trunk, Jan Kristian Korošec, Rok Kokot, Anja Košir, Angelina
Claudia Jelen, Nina Planinšek in Manja Feldin, vsi iz 4. f-razreda, in Hana Brecl ter Anja Mikola iz lanskega
4. e-razreda.
V letošnjem šolskem letu je izpit DSD I opravljalo 14 dijakov, in sicer: Živa Teršek in Urban Žohar, oba iz
3. a-razreda, Lara Savski in Andrej Grčar, oba iz 3. c-razreda, Amadej Dečman in Polona Planinšek, oba
iz 2. a PTI, Jakob Čater, Urh Krajšek, Filip Miklaužič, Tjaša Kotnik in Nuša Zvonar, vsi iz 3. e-razreda, Žiga
Žgajner iz 4. b in Jakob Pirš ter Anže Stegne, oba iz 4. f-razreda.
Na rezultate pisnega dela izpita bo potrebno počakati do junija. Slovesna podelitev bo v mesecu
septembru.

Podelitev NJD I za šolsko leto 2016/2017

Nemško jezikovno diplomo 2. stopnje je uspešno opravil Nik Gorišek, 4. a.
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Podelitev NJD II za šolsko leto 2017/2018
Na sliki od leve proti desni stojijo: mentorica Tatjana Ivšek, Nik Gorišek, 4. a, ravnateljica Bernarda Marčeta,
pomočnica ravnateljice Simona Sever Punčoh in koordinator projekta DSD v Sloveniji dr. Reinhard Zühlke.

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
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3-KONS
Tradicionalni festival štirih srednjih šol, ki domujemo na Kosovelovi ulici v Celju, je letos izzvenel v
znamenju številke deset. 10. 10., na obletnico izvedbe prvega medsebojnega druženja »Kosovelovih«
dijakov, smo organizirali že 10. festival. Iz plahe ustanovitvene ideje je projekt postajal vsako leto večji,
kvalitetnejši in boljši.
Kot je v spletnem nagovoru zapisal dijak
4. f-razreda Jan Lukač, smo tudi letos
imeli možnost uživati v najboljšem, kar
so nam ponudili kulturni ustvarjalci štirih
najbolj povezanih srednjih šol v regiji.
»Kot dijak EŠC sem imel, zahvaljujoč
zaupanju
koordinatorjev
festivala,
možnost povezovanja glavnega programa v
telovadnici GCC-ja trikrat, kar mi je prineslo
ogromno izkušenj in mi bo zagotovo
pomagalo na nadaljnji, tako izobraževalni,
kot tudi življenjski poti. Hkrati pa mi je ta
priložnost prinesla tudi veliko prijateljskih
vezi, ki jih 3-Kons nudi, saj imamo, ne samo ustvarjalci programa, ampak tudi dijaki nasploh, možnost
druženja, skupnega dela in tkanja skupnih vezi. Saj veste, belo, črno, rdeče, nariše na obraz nasmeh
sreče.«
Mislim, da so to dovolj zgovorne besede, ki vsako leto
upravičujejo in spodbujajo k izjemno zahtevni organizaciji,
saj je v festival zajetih več kot 2000 dijakov in več kot 500
profesorjev štirih šol – EŠC, SŠGT, GCC in SŠSMM.
Koordinatorica projekta na šoli je bila že četrtič profesorica
Branka Vidmar Primožič. Ravnateljica-direktorica Bernarda
Marčeta je v spremstvu hostese Jasne Kožuh, 3. c – TV, po
šoli popeljala goste, pomočnica ravnateljice profesorica
Simona Sever Punčoh pa je, kot vedno, priskočila na
pomoč, kjer je bilo potrebno.
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Hostese in gostitelja so bili še: Nina Lesjak, Elmedina Čarkić in Lara Savski, vse 3. c, Alen Radišek Antlej,
Žiga Kramperšek, Patricija Čebular in Sara Čebular, vsi 1. a PTI.
Letos smo na šoli znova pripravili 15 delavnic,
ki so bile namenjene dijakom ostalih treh šol,
naši dijaki pa so se udeležili delavnic na drugih
šolah in tako spoznali njihova učna okolja,
profesorje ter dijake. Večino delavnic so izvajali
naši profesorji ob pomoči naših dijakov, pri
nekaterih pa smo k sodelovanju povabili tudi
zunanje izvajalce, s čimer se ideja festivala
mladih širi tudi izven celjskih meja.
Letos smo namreč v eno od delavnic povabili
tudi razred dijakov Srednje trgovske šole
Maribor, njihovi gostiteljici pa sta bili mag.
Helena Mešnjak in Laura Banjac, 2. c – ET.
Mentorji delavnic so bili naslednji profesorji:
Blažka Dolinšek, Manja Ferme Rajtmajer,
Katja Fras Budna, Aleš Hofman, Maja Jerič,
Mateja Kapitler, Marija Kolenc, Polona Konec,
Karmen Kranjec, Marko Kubale, Irena Lasnik,
Majda Lesjak, Mateja Obrez Verbič, Melita
Podgoršek, Lilijana Povalej, Darinka Prislan,
Marija Ravnak Cafuta, Sonja Salobir Lindsay,
Katja Teršek, Tatjana Trupej in Mateja Volk.
Delavnico Razmišljaj podjetno, ustvarjaj
konkretno sta vodili dijakinji Hana Frišek in
Karin Haložan, obe 4. b, v delavnici o šahu in mrežah pa sta pomagali Julija Sikošek in Nina Planinšek,
obe 4. f.
Kljub dogovoru, da se urejanje spletne strani www.3kons.si z letošnjim letom prenese na SŠSMM, sta
tudi tokrat za spletne objave še poskrbeli naši profesorici Mojca Knez Šket in Helena Muha.
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Scensko so šolo opremili Katja Kuder,
Simon Obrovnik in Jasmin Motoh, vsi 2. a,
Ines Videmšek, 2. č, in Patricija Zlodnjak,
1. c, pod mentorstvom profesorjev Helene
Muha, Irene Naraks, Aleša Hofmana,
Dore Glavnik in Igorja Križnika. Nad
celotno zunanjo in notranjo rdeče-beločrno podobo so bili očarani tako dijaki
kot spremljevalci in gostje z drugih šol in
zanjo smo poželi številne pohvale. Vodilni
zunanji transparent pa so za vse štiri šole
pripravili dijaki GCC.
Letošnje leto smo bili tudi organizatorji odbojkarskega medšolskega tekmovanja, ki je sicer potekal v
telovadnici Srednje zdravstvene šole, koordinatorica pa je bila profesorica Nada Jeraša, ki je bila hkrati
tudi mentorica naše mešane odbojkarske ekipe. Sestavljali so jo: Anže Stegne in Rok Kokot, oba 4. f,
Timej Srebot, 3. c – ET, Nik Čirović, 1. b, Nika Cigale in Viktorija Verdev, obe 3. c – TV, Tjaša Hrustelj, 3.
a, in Tina Bobek, 3. e.
Profesor Leon Podvratnik je tudi letos vodil ekipo nogometašev v postavi: Alen Cimerman, 4. b, Luka
Prah in Rok Melavc, oba 4. c, Robert Trunk, 4. f, Mihael Gotlin, 3. c – TV, Edvin Suljanović, 2. č, Teo
Razpotnik, 1. b, Besmir Rekaliu, 1. č, Žan Žak Žužek, 1. c, in Adi Šljivo, 1. d.
Za ohranjanje spominov na fotografijah
so poskrbeli dijaki Jakob Dacar, Ela
Cafuta, Luka Gornik, Tina Kovač, vsi 2. e, z
mentorico Marijo Vodušek.
Na osrednji skupni prireditvi, kjer je
koordinacijo nastopov znova prevzela
profesorica Dagmar Konec, so
šolo
predstavljali naši preverjeni ustvarjalci,
ki z letošnjim šolskim letom zapuščajo
srednješolske klopi: plesni par Kristina
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Zvonar, 4. f, s soplesalcem Aljažem Planinškom (SŠGT), plesalca Kristjan Terglav in Nejc Trepelj, pevka
Ana Teržan – Anabel, 4. f, in glasbenik Žiga Avbreht, 4. b. Moderatorka prireditve pa je bila to leto Nastja
Rožej, 4. f.

Hkrati s 3-Konsom je tradicionalno potekal tudi 10. Festival dijaškega filma Dififest. Dopoldansko
premiero filmov so si v Mestnem kinu Metropol ogledali dijaki. Večerna projekcija filmov je bila javna za
širše občinstvo, s slovesno otvoritvijo in sladkim presenečenjem, s katerim smo obeležili 10. obletnico
festivala. Žal tudi letošnje leto na šoli nismo ustvarili nobenega dijaškega filma, s katerim bi se predstavili
na festivalu. Voditelj festivala z naše šole je bil David Kuder, 2. c – TV.
3-Kons, festival Kosovelovih štirih, tako vstopa v novo desetletje. Pravijo, da je, kar je dobro, vredno
ohraniti. V upanju, da festival nadgradimo še z dodatnimi spremljevalnimi dejavnostmi in morda tudi
z novim terminom, se veselimo ponovnega druženja mladih štirih celjskih srednjih šol v naslednjem
šolskem letu.
Branka Vidmar Primožič
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SVITaj Z NAMI!
1. decembra 2017 je bilo odprtje X. tradicionalne vseslovenske srednješolske razstave Fotografiram,
torej sem, ki sta jo organizirala Ekonomska šola Celje in Društvo fotografov SVIT.
Pri organizaciji prireditve so sodelovali ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta, Helena Muha,
Maja Jerič, Lidija Plevčak, Aleš Hofman in Igor Križnik. V kulturnem programu so sodelovali Ana Teržan
– Anabel, 4. f, Žiga Avbreht, 4. b, Tina Bobek, 3. e, Sandra Baumkirher, 1. b, Rok Klajnšek-Grajžl, 2. a,
Ambrož Jelen, 2. e, ter šolska vokalna skupina z umetniškim vodjem Matevžem Goršičem.
Hostesi sta bili Anja
Drešček in Natja Kapitler, 2.
e, fotograf pa Luka Gornik,
2. e. Likovno podobo so
ustvarili Jasmin Motoh,
Katja Kuder, Petra Zelič in
Simon Obrovnik, vsi iz 2. a,
ter Ines Videmšek, 2. č.
Ravnateljica-direktorica
šole Bernarda Marčeta
in predsednica DF SVIT
Kaja Božiček sta podelili
nagrade
in
diplome
za umetniško najbolj
dovršene
fotografije.
Razstavo izbranih fotografij
v 3. nadstropju šole pa je
pripravil Domen Kolšek iz
DF SVIT.
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Ambrož Jelen, 2. e, Sandra Baumkirher, 1. b,
in Rok Klajnšek-Grajžl, 2. a

Žiga Avbreht, 4. b, in Ana Teržan –
Anabel, 4. f

Helena Muha
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BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM
Na Ekonomski šoli Celje smo praznični december
popestrili s pripravo božično-novoletnega bazarja. V
torek, 19. 12. 2017, so dijaki in starši imeli priložnost
obiskati stojnice, ki so bile bogate z različnimi
kulinaričnimi dobrotami in raznolikimi ter praznično
obarvanimi izdelki. Bazar smo popestrili tudi s kratko
glasbeno točko in obiskom Božička.
Bazar so pod mentorstvom profesoric Mateje
Volk in mag. Helene Mešnjak pripravile dijakinje
Karin Haložan, Hana Frišek in Anja Žibret, vse iz
4. b-razreda, pri tem pa je sodelovala tudi dijaška
skupnost EŠC.
Mateja Volk

SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE IN I. GIMNAZIJO V CELJU
V tem šolskem letu smo že petič uspešno sodelovali z Glasbeno šolo Celje in I. gimnazijo v Celju. Njihovi
učenci, dijaki in mentorji so pripravili glasbeni program za naši prireditvi.
Nastopali so v kulturnem delu programa srečanja upokojencev naše šole 14. decembra 2017 v šolski
predavalnici. 18. aprila so pripravili glasbeni program v veliki dvorani Glasbene šole Celje na glasbenodružabni prireditvi za zaposlene v projektu Evropska vas.
Povezovalka obeh prireditev je bila Nuša Zvonar iz 3. e-razreda, sovoditeljica druge prireditve je bila
Anja Drešček iz 2. e-razreda. Projekcijo na prvi prireditvi je pripravila Marija Kolenc, za družabni del
obeh prireditev je poskrbela Lidija Plevčak.
Alenka Gotlin Polak
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SREČANJE S PETRO ŠKARJA
Ljudje v življenju vedno stopamo po novih poteh. Da pa po teh poteh ne stopamo sami, nam vedno
v pomoč posije tudi kakšen utrinek ali zvezda. Trije dijaki 4. b-razreda Ekonomske šole Celje, Žanluka
Mario Adžič, Lejla Dautović in Ula Matek, so se odločili, da bodo na pot proti uspešni maturi stopili
skupaj in si za svojo zvezdo izbrali uspešno avtorico, podjetnico in popotnico Petro Škarja.
20. 12. 2017 je kot gostja zasijala na prizorišču kar v naši telovadnici, saj so v okviru 4. izpitne enote
izbrali organizacijo dogodka, ki so si ga ogledali dijaki, profesorji, gospa ravnateljica, lahko pa tudi
zainteresirani starši. Dijaki so dogodek poimenovali Pesem o zvezdah, pesem o nas.
Petra je kot radovedna popotnica prepotovala že skoraj cel svet. Cilj dogodka je bil mlade seznaniti z
njenimi izkušnjami in nasveti, ki jim jih lahko poda, jim prikazati smeri življenja, tako pozitivne kot tudi
negativne. Dijake je poskušala motivirati in spodbuditi, naj na poti svojega življenja vztrajajo, se trudijo,
saj je vsak trud poplačan in naj jih le ne bo strah, če se na kakšni poti izgubijo. Navsezadnje so tudi oni
zvezde, ki lahko obsijejo svojo lastno pot.
Priložnost, da lahko v srednji šoli organiziraš svoj dogodek, je enkratna. Možnost sodelovanja s
človekom, kot je Petra, pa je samo še en ogromen pozitiven dodatek. »Na mladih svet stoji« pravijo, zato
je priročno izvedeti več o svetu in pridobiti
čim več izkušenj in veščin. Dogodek je bil
za dijake neprecenljiva izkušnja. Dodatno
pa še nova usvojena veščina. Naučili so se
veliko novega, tako o svetu, kot tudi o njih
samih. Izpopolnili so se v timskem delu,
sproti gradili na samozavesti, vadili, da so si
sploh drznili stopiti pred množico. S Petrino
pomočjo in izkušnjami so izvedeli, kako
množico najbolje pritegniti ter pridobiti
njihovo pozornost in interes.
Lejla Dautović, Petra Škarja, Ula Matek, Manja Ferme
Rajtmajer (mentorica), Žanluka Mario Adžič
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Govorili so tudi o življenju drugje – na Vzhodu in Zahodu – pa tudi tu, v Sloveniji.
Skozi celotno srečanje so se dijaki nanašali na zvezde in iskanje njihove poti. V tistem trenutku pa so se
poti vseh nas, dijakov naše šole in profesorjev, v telovadnici tudi križale. In upamo, da so vsi, tako dijaki,
profesorji kot tudi Petra, zasijali najsvetleje, kar se le da.
Manja Ferme Rajtmajer

SODELOVANJE Z NOVIM TEDNIKOM (RUBRIKA MLADI ZA MLADE)
Naša šola se je tudi v tem šolskem letu s članki dijakov predstavila v Novem tedniku v rubriki Mladi za
mlade.
Prvič smo se predstavili 11. januarja 2018 s prispevki Kaljenje bodočih poslovnežev v tujini (Marija Ribič,
4. f), Življenje z glasbo (Ana Teržan, 4. f, Klara Pušaver, 2. a PTI) in Pesem o zvezdah, pesem o nas (Ula
Matek, 4. b).
Druga predstavitev je bila 10. maja 2018 s prispevkoma Majhen otok, velika doživetja (Malta dream
team 2018) in Osnovnošolci na obisku učnega podjetja Vesele tačke (UP Vesele tačke, 3. a).
Alenka Gotlin Polak

MATURANTSKI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE
V soboto, 20. januarja 2018, je v Modri dvorani Celjskega sejma potekal ples naše generacije maturantov.
Tudi letošnje maturante je plesne korake učil Boštjan Špiljar iz Plesnega vala Celje. V imenu 39 plesnih
parov se mu je zahvalila Katja Ožir.
Po uvodnem nagovoru gospe ravnateljice Bernarde Marčeta je Ana Teržan ob spremljavi ansambla
Sekstakord zapela maturantsko himno Gaudeamus igitur, v imenu generacije pa sta spregovorila Marija
Ribič in Rok Kokot iz 4. f-razreda. Tudi tokrat je program odlično povezovala Alja Tihle Hren.
Čarobnost večera, v katerem so bili v ospredju naši maturantje, je dodatno s svojimi glasbenimi točkami
popestrila Ana Teržan – Anabel. Prijetno in sproščeno vzdušje je trajalo dolgo v noč.
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Marjana Gajšek
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INFORMATIVNI DAN
Februarja, ko se srednje šole in fakultete predstavijo bodočim dijakom in študentom na najbolj možen
všečen način, so priprave na ta pomemben dan že zdavnaj gotove. Načrtovanje se začne že avgusta pred
novim šolskim letom, še posebej na naši šoli, ki si še vedno zelo prizadeva povečati zanimanje učencev
za programe, ki jih izvajamo.
Za osnovnošolce in njihove starše je bil to poseben dan, saj jim je najbrž pomagal pri eni od
najpomembnejših odločitev v njihovem življenju. Koordinatorici Branka Vidmar Primožič in Lidija
Rebeušek sva zato izbrali Poseben dan kot rdečo nit uvodne prireditve, ki sta jo povezovala dijaka Nuša
Zvonar, 3. e, in Jakob Angelović, 1. e. V telovadnici smo pripravili za obiskovalce kratek kulturni program
in nagovor gospe ravnateljice.
Potem so odšli učenci pod vodstvom naših dijakov v skupinah raziskovat prostore in spoznavat vsebine,
ki smo jih pripravili v delavnicah. Učence smo razvrstili v skupine glede na program, za katerega so se
zanimali. Za vsak program so profesorji pripravili tri delavnice, vodili pa so jih naši dijaki, ki so odgovarjali
na mnoga zastavljena vprašanja. Tako so dobili učenci vtis o šoli iz prve roke.
Starši so medtem v telovadnici poslušali profesorje, ki so predstavili programe, izbirne vsebine, vpisni
postopek, prakso doma in v tujini, nemško jezikovno diplomo, prilagoditve športnikom, kulturnikom in
vsem, ki potrebujejo dodatno pomoč, ter posebnosti naše šole. Dobili so tudi možnost vprašati prisotne
o delu na šoli, kar so s pridom izkoristili in pokazali, da so se o šoli že pozanimali, da imajo veliko
informacij, ki pa jih želijo preveriti osebno. Na koncu so si pod vodstvom profesorjev ogledali šolo in
se s svojimi otroki srečali v jedilnici, kjer so oddali ankete in strnili vtise. Večina je bila z našim delom
zadovoljna, mnoge je presenetilo sproščeno vzdušje in snažnost prostorov, vsi pa so odšli domov z
novimi informacijami.
Informativni dan je bil projekt vsakega in vseh zaposlenih, ki želijo svoji šoli najboljše, torej veliko
radovednih, učljivih, zanesljivih in delovnih dijakov, ki bodo zadovoljni obiskovali pouk, razvijali svoje
talente v izvenšolskih dejavnostih in širili pozitivne informacije o šoli. Seveda ga ne bi bili mogli izvesti
brez vestnih dijakov, ki so v petek dopoldne in popoldne ter v soboto dopoldne odlično opravili svoj del
zadolžitve. Pokazali so pripadnost šoli in jo ponosno predstavili v njeni najboljši luči.
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Lidija Rebeušek in Branka Vidmar Primožič
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OSNOVNOŠOLCI NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Osnovnošolci, učenci Osnovne Šole Lava, ki delujejo v okviru UPI krožka so obiskali na naši šoli učno
podjetje Vesele tačke, d. o. o. Direktor učnega podjetja jim je predstavil dejavnost podjetja, vizijo,
poslanstvo, cilje, vrednote podjetja in jih vpeljal v aktivnosti poslovanja. Tako so osnovnošolci skupaj z
našimi dijaki naredili zloženko, vizitke podjetja in reklamno sporočilo. Srečanja sta se udeležili tudi obe
ravnateljici, gospa Marijana Kolenko in gospa Bernarda Marčeta, saj obe podpirata tovrstna sodelovanja.
Srečanje je bilo zelo poučno in zanimivo.

Manja Ferme Rajtmajer
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OBISK AMERIŠKEGA DIPLOMATA
Že od leta 2010 skoraj vsak teden diplomat Veleposlaništva ZDA obišče katero od slovenskih osnovnih
ali srednjih šol. Namen teh obiskov je spodbujanje dobrih odnosov in komuniciranja v angleškem jeziku.
Dijaki lahko vprašajo vse, kar jih zanima v zvezi z življenjem v Ameriki ali življenjem diplomatov v Sloveniji.
Tudi dijake prvega in drugega letnika naše
šole sta 4. 4. 2018 obiskala svetovalec za
ekonomske in politične zadeve dr. William
Baker z Veleposlaništva ZDA in marinec Sgt.
Eddie Montano. Dr. Baker je dijakom predstavil
ameriško ekonomijo in gospodarstvo, trgovino
in trgovinske partnerje, bruto domači proizvod,
gospodarsko rast ter trgovinsko izmenjavo
med Slovenijo in ZDA. Ker so bili med dijaki
prisotni tudi bodoči tehniki varovanja, je Sgt.
Montano govoril o varovanju veleposlaništva
ter urjenju marincev.
V sklepnem delu sta gosta odgovarjala na
vprašanja dijakov, ki so med drugim spraševali
tudi o varnosti na ameriških šolah ter vplivu
administracije predsednika Donalda Trumpa na
ameriško in svetovno ekonomijo.
Sonja Salobir Lindsay
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PLAKAT »40 LET MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA DELA V CELJU«
Naša šola se je tudi letos pridružila obeležitvi praznika MOC s poslikavo plakata. Naslov letošnje poslikave
je bil 40 LET MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA DELA V CELJU.
Plakat, ki je krasil Kersnikovo ulico, so ustvarili sledeči dijaki: Ines Videmšek, 2. č, Anja Sadnik, Rija
Lapajne Tajnšek in Kaja Fijavž Pirnat, vse 1. e, Kristina Miler, Luka Gornik, Tina Kovač, Ela Cafuta, vsi 2. e.

Aleš Hofman
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HAIKU 2018
10. aprila 2018 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani, v okviru Festivala sodobnih umetnosti mladih
Transgeneracije 2018, podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih kategorijah in predstavitev
pesmarice Haiku 2018.
Osemnajstega natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana, se je udeležilo
800 dijakov in dijakinj iz 51 srednjih šol. Podeljenih je bilo 52 enakovrednih nagrad.
Z naše šole so uspešno sodelovali Jakob Angelovič, Claudia Rutar, Anja Sadnik, Kaja Fijavž Pirnat,
Tamara Pinter, vsi iz 1. e (mentorica Branka Vidmar Primožič), Nina Kleine, 4. a, Jerneja Planinšič, 4. a,
Sandra Baumkirher, 1. b, Karmen Planinšek, 1. b, Lara Vrečko-Kotnik, 1. b, Urška Hrastnik, Luka Četina,
Anže Vračun, Žiga Podgrajšek in Matej Uršej, vsi iz 1. c (mentorica Helena Muha), saj so njihovi haikuji
objavljeni v pesmarici Haiku 2018.
Sandra Baumkirher pa je prejela nagrado za najboljši ljubezenski
haiku.
tvoj čevelj
umazan umazan
kot tvoje misli
Haiku je pesem, v kateri naj bi prevladovali samostalniki.
Avtorica naj bi pustila stvarem naj spregovorijo. Pesnica
rahločutno bere, tako (ne)izgovorjene misli kot tudi (obutev)
mladeniča … Ponavljanje, poudarjanje pridevnika umazan se
(lahko) nanaša na oba čevlja. A »umazanost« simbolizira tudi
zemljo in (živalske) nagone, ki jih je pesnica spretno prelila v
pesem.
/mnenje strokovne žirije

Nagrajenka Sandra Baumkirher, 1. b

Helena Muha
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TEČAJ REŠEVANJA IZ VODE
11. in 12. 4. 2018 so se dijaki 2. c-razreda, programa tehnik varovanja, v okviru interesnih dejavnosti
odpravili na bazen Golovec v Celju. Tam so ponovili pravilne tehnike plavanja (prsno, hrbtno in kravl), se
naučili skokov na glavo in noge ter opravili teste vzdržljivosti v vodi.
Drugi dan se nam je pridružil tudi tamkajšnji reševalec, ki nam je povedal nekaj koristnih napotkov pri
reševanju utapljajočega iz bazena, deroče reke ali jezera. Dijaki so se seznanili z osnovnimi pripomočki
za reševanje in njihovo uporabo, prijemi in reševalnim plavanjem. Bilo je zelo poučno in zanimivo. S
programom so zaključili zadovoljni in polni novega znanja.
Tečaj je vodila prof. Mateja Volk ob pomoči prof. Barbare Volk.

Mateja Volk
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SREČANJE Z MATICEM KADLIČKOM
19. 4. nas je v okviru obveznih izbirnih vsebin obiskal gospod Matic Kadliček, univ. dipl. psiholog. Je
strokovnjak s področja kadrov v gospodarstvu ter med prvimi nosilci certifikata Euro PSY za organizacijsko
psihologijo, ki ga izdaja združenje psiholoških društev. Svetuje podjetjem, vodstvom in vodjem, jih
izobražuje in jim pomaga pri vpeljevanju orodij za uspešno vodenje.
Svojo širino, neprecenljive izkušnje na različnih področjih in znanje je delil tudi z našimi dijaki 3. c, 3. e,
2. e, 2. a PTI in programa PT. Dijakom je odpiral nove poglede v svet podjetništva. Posebej je izpostavil
pomen nenehnega dela na sebi, pomen pozitivne naravnanosti, vseživljenjskega učenja, timskega dela
in odprtosti. Predavanja je popestril z motivacijskimi videofilmi. Srečanje z njim je bilo zelo zanimivo in
poučno, saj je razširilo naše poznavanje ter nam odprlo nova okna v svet ljudi in podjetništva.
Manja Ferme Rajtmajer

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 11. 5. in 30. 6. 2018. Naša šola se je vanj vključila z
organizacijo različnih dogodkov. Predavanja, delavnice, razstave in kulturne prireditve so namenjene
dijakom, zaposlenim, upokojenim sodelavcem in ostalim. Že vrsto let sodelujemo tudi z zaposlenimi in
varovanci Doma ob Savinji.
V okviru TVU 2018 smo pripravili številne dogodke.
11. 5. do 30. 6. – C kot Cankar – likovna delavnica in razstava na temo Cankarjevih del pod vodstvom
mentorjev Aleša Hofmana in Helene Muha.
11. 5. do 30. 6. – Razstava slik profesoric Dore Glavnik in Irene Naraks.
14. 5. – Delavnica slepega tipkanja v izvedbi profesorice Olge Iskra.
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17. 5. – Potopisno predavanje Po poteh Majev in Aztekov v izvedbi profesorice Marije Vodušek za
upokojene sodelavce šole.
22. 5. – Delavnica Tibetanske vaje pomlajevanja v izvedbi profesorice Darinke Prislan.
23. 5. – Recital Ne bodi kot drugi – poezija Ferija Lainščka za varovance Doma ob Savinji pod vodstvom
mentorjev Majde Lesjak in Matevža Goršiča.
23. 5. – Bralna urica – bralno druženje pod mentorstvom knjižničarke Marjete Šelih in študenta
bibliotekarstva Filipa Zuleta.
Dora Glavnik, Friderik in Veronika, akril na platno, 2016

Irena Naraks, Poljub, akril na platno, 2017
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Pri pripravi razstave C kot Cankar so sodelovali dijaki iz 2. a: Katja Kuder, Petra Zelič, Jasmin Motoh in
Simon Obrovnik.

Nastop dijakov bralnega krožka in pevskega zbora v Domu ob Savinji
Maja Jerič
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PREDAJA KLJUČA
Kot vsako leto smo tudi letos na Ekonomski šoli Celje organizirali prireditev Predaja ključa. Tokrat je bila
organizacija v rokah nas, lanskoletnih prejemnikov ključa, 4. a. Na prireditvi pa so se poslovili tudi dijaki
zaključnih letnikov. Organizacijo dogodka smo izvedli v okviru 4. Izpitne enote PM.
Pripravili smo igre, pri katerih ni manjkalo smeha, zabave, veselja in adrenalina. Dijaki so se potrudili po
najboljših močeh, saj ni boljšega občutka kot biti nagrajen za svoj trud.
Kot je rekel Miguel Cervantes: »Biti pripravljen pomeni že na pol zmagati.«
Letošnji zmagovalci, ki bodo varovali ključ in naslednje leto organizirali prireditev, pa so 3. a-razred.
Upamo, da predajamo ključ v varne roke.

Varuhi ključa 3. a

Janja Brezovnik in Laura Goršek, 4. a
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TO SMO MI
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DEJAVNOSTI
PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH
Devetošolci imajo pri vpisu na voljo pester izbor srednjih šol z bogato ponudbo programov, vendar
moramo na srednjih šolah poskrbeti, da so z vsemi seznanjeni.
Zato imamo skupino profesorjev, ki so pripravljali delavnice in predstavitve naših programov in z
izbranimi dijaki učencem povedali vse, kar šolo odlikuje in kar se na njej dogaja. Naša prizadevanja,
da bi navdušili čim več osnovnošolcev za programe, ki jih izvajamo, so se začela že septembra na OŠ
Hudinja, nadaljevala oktobra na OŠ Frankolovo in Podčetrtek, novembra v Vojniku, Šentjurju, Štorah,
Žalcu, Braslovčah in Ljubečni, decembra na II. osnovni šoli v Celju, januarja na IV. osnovni šoli v Celju in
OŠ Frana Roša ter končala februarja v Šempetru in na III. osnovni šoli v Celju.
Usklajevanje skupine profesorjev, ki
smo jo sestavljale gospa ravnateljica
Bernarda Marčeta, Sonja Salobir
Lindsay, Karmen Kranjec, Mateja
Kapitler, Simona Žlof, Dagmar Konec,
Jasmina Bornšek in Lidija Rebeušek, ni
bilo naporno, ker smo si delo razdelile,
si na neformalnih srečanjih s pozitivno
energijo izmenjevale izkušnje in
pripovedovale o svojih doživetjih,
si svetovale in pomagale, vedoč, da
delamo v dobro ustanove, kjer smo
zaposlene, in vseh svojih sodelavcev.

Predstavitev programa tehnik varovanja v Podčetrtku
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Lidija Rebeušek

RUSKI KROŽEK
Ruski jezik je eden najbolj melodičnih slovanskih jezikov, zato je za dijake ruščina zabaven izziv. Dijaki
imajo na šoli priložnost spoznati osnove ruskega jezika pri ruskem krožku, ki se izvaja skozi vse šolsko
leto. Pri krožku se naučijo ruske abecede, pisati in brati po rusko ter 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 s krajšimi animiranimi filmi, pri katerih smo spoznavali rusko kulturo. V
mesecu juniju 2018 smo obiskali Ruski center v Mariboru in se seznanili z delovanjem tega centra.
Predstavili so nam različne tečaje ruščine in organizacijo ter izvedbo različnih umetniških uprizoritev.
Ogledali smo si njihovo knjižnico. Dijaki so bili navdušeni nad avdioknjigami in filmi v ruskem jeziku.
Predstavili so nam različne tečaje ruščine in organizacijo ter izvedbo različnih umetniških uprizoritev.
Skupaj smo si ogledali ruski animirani film Čeburaška. Dijaki so znanje ruščine pokazali v pogovoru z
avtentično rusko govorko, nagrajeni so bili s sladkarijami in ruskimi časopisi.
Majda Lesjak

ŠAHOVSKI KROŽEK
»Napad je duša šaha. Zmaga je cvet in sad napada.«
									

Milan Vidmar

V letošnjem šolskem letu smo na Ekonomski šoli Celje ponovno izvajali šahovski krožek. Vse dijake, ki
sodelujejo, je potrebno še posebej pohvaliti, saj jim 8. šolska ura ne predstavlja dodatne obremenitve.
Najprej spoznavajo šahovske pojme, večkrat pa se kar prepustijo medsebojnim šahovskim dvobojem ali
pa rešujejo šahovske probleme z učnih listov.
Šah imenujemo kraljevska igra. Ne zato ker v njej nastopa kralj, ne zato ker bi jo igrali kralji, temveč
zato, ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad igrami, v vzgojnem in v
kulturnem pomenu.
Zakaj šah? Šah za vsakogar!
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Šah dokazano izboljšuje: koncentracijo, sposobnost logičnega razmišljanja, spomin, abstraktno mišljenje,
sposobnost predvidevanja, sposobnost osredotočanja, intuicijo in iznajdljivost.
Vsem dijakom iskrene čestitke ter vabljeni tudi v naslednjem šolskem letu, ki ga bomo šahovsko še
posodobili.

Sodelovanje šahovskega krožka na 3-KONS-u

Marko Kubale

BRALNI KROŽEK
V tem šolskem letu je deloval bralni krožek za dijake, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak, in bralni
krožek za zaposlene, ki ga je vodila mag. Marjeta Šelih v sodelovanju z bivšim dijakom Filipom Zuletom,
sedaj študentom bibliotekarstva.
Bralni krožek za dijake je namenjen predvsem branju leposlovja, ki vpliva na bogatenje besednega
zaklada in je neposredno povezan z doživljanjem estetskega in prijetnega. Dijaki bralnega krožka so
prebirali mladinski roman po lastnem izboru in se seznanjali s sodobno poezijo. Poezijo Ferija Lainščka
smo povezali v recital. Delček našega ustvarjanja smo predstavili varovancem Doma ob Savinji 23.
maja 2018. Predstavili smo se s poezijo Ferija Lainščka, plesom Tine Bobek in pesmimi pevskega zbora
Ekonomske šole Celje, pod vodstvom Matevža Goršiča. Nastop je povezoval Rok Klanjšek-Grajžl iz 2.
a-razreda. Nastopajoče dijakinje, Lara Renko, Nuša Zvonar in Tina Bobek, so dijakinje 3. e-razreda.
Za zaposlene je mag. Marjeta Šelih pripravila izbor leposlovnih knjig, pri katerih je upoštevala splošno
priporočene kriterije, zlasti kakovost leposlovnih del in raznovrstnost gradiva. Gradivo je bilo vsebinsko
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povezano v različne tematske sklope. Potrebno je bilo prebrati vsaj dve knjigi s seznama, in sicer eno
knjigo domačega in eno tujega avtorja. Pogovori o prebranih knjigah so potekali 21. 3., 19. 4., 23. 5. in
20. 6. 2018 po končanem pouku v prostoru šolske knjižnice. Mesec maj je bil posvečen Ivanu Cankarju
in njegovemu umetniškemu ustvarjanju. Na bralnem seznamu so bili poleg Cankarja še Mihail Bulgakov,
George Orwell, Igor Karlovšek in Todd Strasser.
Odziv zaposlenih je bil več kot odličen, saj so radi prebirali knjige s ponujenih seznamov in se udeleževali
srečanj, na katerih so razpravljali o prebranem.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih

PEVSKI ZBOR
Blagor hiši, kjer se petje sliši.
Ob torkih sedmo šolsko uro lahko pozorno uho prisluhne mladim glasovom, ki že drugo šolsko leto
vadijo v tretjem nadstropju naše hiše. Vodja zborčka in dirigent, gospod Matevž Goršič, je izbral
skladbe, ki so jih pevci predstavili na prireditvah Svitanje, Informativni dan, Dan Evrope in na zaključnih
prireditvah podelitve spričeval. Pevci so
tudi dejavni športniki in plesalci, imajo
veliko obveznosti, zato se je komorna
zasedba na nastopih spreminjala.
Na začetku šolskega leta so pevci z
nastopi v razredih privabljali nove člane
in navdušili kar precej dijakov. Aprila
so snemali v studiu, do konca leta pa
so ostali najbolj zvesti na vajah Jernej
Novak, 3. a, Jakob Dacar, 2. e, Sala
Bytyci, Anja Kozar, Taja Škrabl in Nuša
Šarlah, vse iz 1. a, Nuša Zvonar, Melanija
Trunk, Valerija Radaković, Tea Kovač,
Tjaša Kotnik in Tina Bobek, vse iz 3. e.
Lidija Rebeušek
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ŠOLSKI RADIO
Letošnje šolsko leto je bilo zelo pestro, zato je bil tudi šolski radio zelo aktiven. Ekipo šolskega radia
sestavljajo voditelji Nastja Rožej in Jan Lukač, oba iz 4. f, in Eldin Murić iz 4. a-razreda, ki pod mentorstvom
profesorice Sonje Salobir Lindsay skrbijo za informiranje dijakov o vseh aktualnih dogodkih v šoli in
izven nje.

Naše oddaje so obeležile evropski dan jezikov, dan reformacije, dan samostojnosti in enotnosti ter
slovenski kulturni praznik. Poročali smo o uspehih sedanjih in bivših dijakov naše šole na vseh področjih,
od športa do kulture. Pred mikrofon smo povabili dijake, ki so opravljali prakso v tujini, trenirali
na Japonskem ter se veselili dobrih rezultatov s šolskih in državnih tekmovanj. V vsaki oddaji je pri
ustvarjanju prispevkov in novic sodelovalo veliko dijakov Ekonomske šole Celje. Vsem iskrena hvala.
Veseli bomo tudi novih obrazov, idej in predlogov.
Sonja Salobir Lindsay

ŠOLSKI ČASOPIS
Ob zaključku šolskega leta je izšel šolski časopis Ekonomlonc z Bučkami, v tiskani in elektronski obliki. V
njem so predstavljeni dijaki zaključnih razredov, uspešni in odlični dijaki, ki zaključujejo izobraževanje
na naši šoli, diplomanti Nemške jezikovne diplome, naše sodelovanje v rubriki Mladi za mlade celjskega
Novega tednika in prispevki, objavljeni v Celjanu, nagrajeni haikuji, uspešni in zanimivi dijaki ter dogodki
v tem šolskem letu. Članke so napisali dijaki zaključnih letnikov in dijaki, ki so napisali prispevke za Novi
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tednik (Klara Pušaver, 2. a PTI, Ula Matek, 4. b, Marija Ribič in Ana Teržan, obe iz 4. f, UP Vesele tačke,
Malta dream team 2018) in za Celjana (Matej Cvikl, 2. a PTI, dijaki 2. c).
Časopis so zaključile tradicionalne, tokrat 29., Bučke, domislice in nerodnosti naših dijakov ter
profesorjev, ki nastajajo spontano v učnem procesu.
Šolski časopis je oblikovala Vida Horvat.
Alenka Gotlin Polak

NARAVNA GOVORKA
Na šoli si vsako leto prizadevamo
popestriti dogajanje z izbirnimi
dejavnostmi, kot so krožki,
ekskurzije, praksa v tujini in
prireditve, najbolj pomemben
pa vedno znova ostaja kvaliteten
pouk.
Nekaj ur angleščine je v vseh štirih
gimnazijskih razredih in samo v
nekaj ostalih, predvsem zaradi
dejstva, da je lahko prišla na šolo
le ob ponedeljkih, poučevala gospa
Sylvia Awuor Zajc, naravna govorka
angleščine iz Kenije.
Dijakom je predstavila svojo državo
in kulturo, šolstvo, običaje in način
življenja, se z njimi pogovarjala
o temah, ki zadevajo njihovo
življenje, in pouk načrtovala tako, da bi dijaki čim več govorili. Navadno je govorjenje tista dejavnost v
tujem jeziku, s katero imajo dijaki vedno najmanj težav, tokrat pa so bili najprej precej zadržani. Nekaj
ponedeljkov so potrebovali, da so se sprostili in začeli izražati svoje mnenje. Led je prebit, zato upamo,
da bo lahko gospa Sylvia Awur Zajc popestrila ure angleščine tudi naslednje leto. Želimo pa si seveda,
da bi bili njenega pouka deležni vsi naši dijaki.
Lidija Rebeušek
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LIKOVNE DELAVNICE
Pod mentorstvom Aleša Hofmana
•
•
•
•
•
•
•

3-KONS – likovna podoba šole, mentorja Helena Muha in Aleš Hofman.
Likovna delavnica »Avtoportret« v sklopu festivala 3-KONS. Sodelovali so dijaki 3. h-razreda z
Gimnazije Celje – Center.
Poslikava novoletnih lampijonov za Mestno občino Celje; avtorice: Tea Kovač, 2. e, Anja Sadnik in
Rija Lapajne Tajnšek, obe 1. e.
Likovne delavnice za vse prve letnike (razen 1. e) pod naslovom Točkovni in črni raster.
Jumbo plakat »40 let mladinskega raziskovalnega dela v Celju«.
Likovni natečaj Cinkarne Celje, d. d. Sodelovali so Anja Sadnik in Rija Lapajne Tajnšek, obe 1. e, ter
Ines Videmšek, 2. č.
Likovna delavnica »Ocean v petih delih« s 1. d-razredom.
Aleš Hofman

Likovni delavnici pod mentorstvom Dore Glavnik
•
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V okviru Ekošole smo tudi letos sodelovali na likovnem natečaju »Trajnostna mobilnost«.
Sodelovali so: Amadej Dečman, 2. a PTI, Ines Videmšek, 2. č, Katja Kuder, 2. a, Kristina Miler in
Tina Kovač, obe 2. e.

Avtorica slike je Ines Videmšek, 2. č.
•

Druga delavnica je potekala v okviru projekta Ura za Zemljo. Glavni cilj akcije je ozavestiti
prebivalce planeta, da moramo bolj gledati na naravne vire, ki jih trošimo, ter na odtis, ki ga
puščamo na planetu. Naše delo je bilo osredotočeno na konkretno ukrepanje v smeri ohranjanja
narave – gozdov.
Dijaki so stara lesena korita za rože pobarvali z živimi barvami. Na ta način smo ohranili drevesa,
šoli prihranili nekaj finančnih sredstev, polepšali šolske hodnike, ustvarili barvito vzdušje in se z
veseljem družili.
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Sodelovali so: Simon Obrovnik, Katja Kuder in
Jasmin Motoh, vsi iz 2. a, ter Ines Videmšek, 2. č.

Dora Glavnik
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RAZSTAVE
V letošnjem šolskem letu so hodnike krasile naslednje razstave:
• Fotografiram, torej sem – tradicionalna vseslovenska srednješolska razstava fotografij – društvo
fotografov SVIT;
• Miki Muster – mentor Aleš Hofman;
• Carmina figurata 2017 – mentorica Majda Lesjak;
• Oktobrski nokturno 2017 – Bruno Mars, John Lennon, John Mayer in Eminem, mentorica mag.
Marjeta Šelih;
• Snežaki – mentorica Nada Jeraša;
• Odbojka – mentorici Nada Jeraša in Mateja Volk;
• XXIII. zimske olimpijske igre – mentorici Nada Jeraša in Mateja Volk;
• Olimpijci in državni reprezentantje naše šole – mentorici Nada Jeraša in Mateja Volk;
• Voda – mentorji: Aleš Hofman, Blažka Dolinšek, Darinka Prislan, Polona Konec, Jasmina Bornšek,
Marija Kolenc, Simona Žlof, Zinka Drešček ter koordinatorica Marija Vodušek. Sodelovali so
naslednji dijaki: Ana Marie Vajde, Verona Bytyqi in Albina Pacarizi, vse iz 1. a, dijakinja Ardita
Jashari, 1. e, ter dijaki 1. c-razreda;
• Črka na črko – mentorica mag. Marjeta Šelih;
• C kot Cankar – mentorja Helena Muha in Aleš Hofman;
• Pust nasmejanih ust – mentor Aleš
Hofman, dijaki 1. č in 1. d-razreda;
• 40 let mladinskega raziskovalnega dela
v Celju – mentor Aleš Hofman, dijaki 1.
č in 1. d-razreda;
• Točkovni in črtni rasteri – mentor Aleš
Hofman, dijaki 1. a, 1. b, 1. c, 1. č in 1.
d-razreda;
• Ocean v petih delih – mentor
Aleš Hofman, dijaki 1. d-razreda;
Inštalacija na temo film – mentorici
Irena Naraks in Dora Glavnik;
• Inštalacija na temo 3-KONS – mentor
Aleš Hofman.
Inštalacija 3-KONS
Dora Glavnik
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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. V letošnjem šolskem letu so uredništvo sestavljale Lejla Dautović iz 4. b-razreda
ter Eva Mastnak in Vanja Melanšek, obe iz 2. a-razreda.

Med letom smo izgled dijaškega spletišča osvežili, tako da je še bolj pregledno in dinamično. Celo 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.
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 IN INSTAGRAM STRAN ŠOLE
Ker se na Ekonomski šoli Celje zavedamo, kako pomemben je splet dandanes, se trudimo, da bi bili tako
facebook stran kot tudi instagram stran Ekonomske šole Celje všečni in vedno aktualni. Najpogostejši
obiskovalci so seveda prav naše dijakinje in dijaki (zdajšnji in bivši), njihovi starši in sorodniki ter profesorice
in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v kateri je trenutno 1255 članov na facebooku in 180
sledilcev na instagramu. Največ obiska zabeležimo ob večjih dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj
sproti objavljamo fotografije in poročila. Z veseljem pohvalimo naše uspešne dijakinje in dijake ter
ekipe, ki jim na različnih tekmovanjih uspe doseči odlične rezultate.
Samo upamo lahko, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se nam
še niste pridružili, da nas poiščete in postanete del naše skupnosti.
Dobrodošli!

Simona Sever Punčoh

155

156

TO SMO MI

153
157

STROKOVNE EKSKURZIJE
ORGANIZACIJA STROKOVNIH EKSKURZIJ V OKVIRU 4. IZPITNE ENOTE POKLICNE
MATURE
Dijaki četrtih letnikov programa ekonomski tehnik lahko v okviru 4. izpitne enote izvedejo tudi dogodek
ali strokovno ekskurzijo.
Dijakinji 4. a-razreda (Maja Jager in Elma Keserović) sta pod mentorstvom Katje Teršek organizirali
strokovno ekskurzijo na Primorsko za dijake 4. a in 2. a PTI. Dijakinji 4. b-razreda (Manja Melanšek in
Larisa Višnjar) pa sta pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer organizirali strokovno ekskurzijo na
Kras za dijake 1. a PTI in 4. b-razreda. Dijaki 4. b-razreda (Jaša Kvac, Miha Razboršek in Alen Cimerman)
so pod mentorstvom Manje Ferme Rajtmajer organizirali kolesarski izlet po Savinjski dolini za dijake 4.
b-razreda.
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Manja Ferme Rajtmajer

159

KRATKA POT, VELIKA ODKRITJA
Tudi dijak 2. a PTI-razreda, Matej Cvikl, si je izbral praktično izvedbo dogodka, kar za mlade brez tovrstnih
izkušenj predstavlja poseben izziv.
Združil je pridobljeno znanje iz ekonomije in zgodovine s svojim zanimanjem za turizem. Organizacijo
ekskurzije ni prepustil turistični agenciji, kot je to običajno, ampak jo je izpeljal samostojno, s pomočjo
mentorice.
Dijaki so se na Dobrno odpravili v spremstvu razredničarke Zinke Drešček, pomočnice ravnateljice
Simone Sever Punčoh in mentorice Andreje Tanšek. Tam jih je pričakala lokalna vodička, ki jim je podala
osnovne informacije o turizmu na Dobrni in jih popeljala skozi dvestoletni zdraviliški park. V Hiši kulturne
dediščine so si ogledali Zbirko Polenek – urejeno zbirko predmetov, ob katerih so se jim pred očmi
odvijali prizori iz življenja in dela naših prednikov. Po ogledu muzeja so se odpravili v Terme Dobrna, kjer
jih je pričakala animatorka, ki je dijakom predstavila zgodovino, organizacijo in poslovanje Term Dobrna.
Na koncu je sledila pogostitev in sladko razvajanje z dnevno svežimi sladicami, ki jih pripravljajo v lastni
slaščičarni, poimenovani po pisatelju Karlu Mayu.
Dijaki 2. a PTI so se vrnili z ekskurzije navdušeni in obogateni z novimi izkušnjami. Organizator ekskurzije,
dijak Matej Cvikl, ponosen na izpeljano ekskurzijo, je dogodek zaključil z mislijo: »Cilj potovanj ni stopiti
na tujo zemljo, ampak stopiti na lastno zemljo s tujimi očmi.«

Dijaki 2. a PTI z organizatorjem ekskurzije Matejem Cviklom, mentorico
Andrejo Tanšek, razredničarko Zinko Drešček
ter pomočnico ravnateljice Simono Sever Punčoh

Andreja Tanšek
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EKSKURZIJA V BELO KRAJINO
Dijaki 4. f-razreda so na geografsko-slovenistični ekskurziji v spremstvu Marije Vodušek in Alenke Gotlin
Polak 12. oktobra 2017 spoznavali zanimivo Belo krajino.
V krajinskem parku Lahinja smo se v vasi Veliki Nerajec ustavili pri gospe Veri Vardjan, mojstrici izdelave
lončenih basov in replik izdelkov belokranjske kulturne dediščine. Z zanimanjem smo poslušali njeno
življenjsko zgodbo. S predstavitvijo hisa, s slamo kritega objekta z bivalnim prostorom in prostorom za
umivanje, nas je popeljala v belokranjsko preteklost. Z nami se je sprehodila po krajinskem parku. Veliki
Nerajec, vas z 80 prebivalci, je leta 2000 dobil posebno priznanje na tekmovanju za Evropsko nagrado –
razvoj podeželja in obnovo vasi.
Na poti do Vinice nas je očarala belokranjska kulturna krajina – z vinogradi porasli griči, brezovi gaji in
steljniki, zakladnica številnih rastlinskih in živalskih vrst.
V Vinici smo si ogledali
prenovljeno spominsko hišo
Otona Župančiča in novo stalno
razstavo z naslovom Župančič –
mojster besede ter dokumentarni
film o našem velikem pesniku in
prevajalcu Poet. V hiši sta še dve
stalni razstavi, in sicer Zaslužni
Belokranjci in Vinica – stoletja ob
reki Kolpi.
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Ekskurzijo smo seveda zaključili z druženjem ob Kolpi, najčistejši slovenski reki, ki je sicer tudi naša
najtoplejša reka, a ne oktobra, kot so ugotovili naši pogumni fantje.

Alenka Gotlin Polak
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EKSKURZIJA NA GORENJSKO
V mesecu oktobru smo v okviru obveznih izbirnih vsebin z 2. a in 1. e-razredom obiskali Gorenjsko.
Najprej smo se ustavili v Radovljici, srednjeveškem mestu iz 14. st., ki je nastalo na rečnih terasah nad
sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke.
V osrčju Radovljice, na Linhartovem trgu,
smo se razdelili v dve skupini za oglede
najpomembnejših
kulturno-zgodovinskih
znamenitosti v kraju. Prvi koraki so nas vodili v
rojstno hišo zgodovinarja in dramatika Antona
Tomaža Linharta, avtorja prvih slovenskih
posvetnih dramskih besedil (Županova Micka
in Ta veseli dan ali Matiček se ženi), sledil je
ogled Čebelarskega muzeja, ki predstavlja
bogato tradicijo slovenskega čebelarstva, za
zaključek pa še sladka Lectarjeva hiša z gostilno
in delavnico lectovih srčkov, kjer smo si lahko v
živo ogledali njihovo izdelovanje.
V zgodnjem popoldnevu nas je pot vodila
proti Blejskemu vintgarju, 1,6 km dolgi
soteski, ki jo je izdolbla reka Radovna.
Soteska je zarezana med navpičnimi
stenami hribov Homa in Boršta. Čez
sotesko je po lesenih mostovih speljana
učna pešpot, ki jo krasijo slapovi, tolmuni
in brzice.
Popoldne smo zaključili ob Blejskem
jezeru, v iskanju najboljše blejske rezine,
si privoščili pozno kosilo, se sprehodili ob
jezeru in poskusili ujeti najlepše trenutke v
fotografski objektiv.
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Na poti domov je sledil še postanek v Lescah, v trgovinici ob tovarni Gorenjka. Nakupili smo čokolado z
logotipom legendarne punčke v narodni noši, ki jo je v črno-beli različici ustvaril ilustrator Miki Muster
in je že od nekdaj prepoznavni znak kakovostne čokolade iz osrčja Gorenjske.

Jasmina Bornšek
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ADVENTNI ZAGREB
Po uspešno izvedeni ekskurziji v božični Salzburg v decembru 2016 smo letos obiskali adventni Zagreb.
Organizacijo smo tudi tokrat zaupali TA OREL, d. o. o.
Jutro nas je pričakalo s prvo večjo količino zapadlega snega. Iz Celja smo krenili proti meji s Hrvaško in
se nekje pri Rogaški Slatini »prisilno ustavili«, saj je nekdo pozabil potni list. Postanek smo izkoristili za
zajtrk s slastnimi maslenimi rogljički, ki nam jih je sponzorirala Hrustljava zabava iz Celja.
Po prihodu v Zagreb smo se sprehodili po ulicah Gornjega mesta, se ustavili pri cerkvi sv. Marka, simbolu
Zagreba, nato nadaljevali mimo razgledne točke pod stolpom Lotrščak, kjer je čudovit razgled na Zagreb,
vse do Kamnitih vrat. Nekateri udeleženci so obiskali tudi Muzej strtih src, kjer smo si ogledali predmete,
ki so se jim ljudje odrekli, ker jih tako ali drugače spominjajo na njihova propadla razmerja. Iz muzeja so
udeleženci odhajali z zelo mešanimi občutki.
Nato pa je sledil najbolj pričakovan trenutek,
in sicer prepustitev vrvežu prazničnega
božičnega sejma v središču mesta, ki je bil
že drugo leto zapored proglašen za najboljši
božični sejem v Evropi. Spremljevalke
in udeleženci smo uživali v kulinaričnih
dobrotah sejma, nakupili drobna darilca
ter se nato pozno popoldan še z zadnjim
skupnim fotografiranjem zadovoljni odpravili
proti avtobusu.
Spremljevalke, Manja Ferme Rajtmajer, Maja Jerič in Olga Iskra smo bile po prihodu v Celje skupnega
mnenja, da smo preživeli čudovit zimski dan.
Na kateri božični sejem pa letos? Naj ostane skrivnost do oktobra.
Olga Iskra
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POTEPANJE PO ČEŠKI
V okviru izbirnih vsebin smo organizirali ekskurzijo na Češko. Pot nas je vodila preko Avstrije in prvi daljši
postanek je bil v srednjeveškem mestu Češki Krumlov. Prijetno mestece z zanimivim gradom in ozkimi
uličicami.
Pot smo nadaljevali z vmesnimi krajšimi postanki
do Prage. Praga z Vltavo nas je pozdravila pozno
popoldne. V Pragi smo ostali dan in pol. Ogledali
smo si grajski predel Hradčanov, stolnico Sv.
Vida, Vladislavsko dvorano, Zlato ulico in se
sprehodili ob Vltavi in po Karlovem mostu. V
starem mestu smo obiskali Staromestni trg
s staro mestno hišo in astronomsko uro iz 15.
st., ki je počivala. Bila je v fazi restavracije.
Obiskali smo spomenik Jana Husa in poskušali
podoživeti njegovo tragedijo – sežig na grmadi.
Obiskali smo še Židovsko četrt in pokopališče,
Rudolfinumom, Praško koncertno hišo, Karlovo
univerzo ... Vmes smo imeli čas za samostojno
raziskovanje lepot Prage.
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Ob povratku domov smo se ustavili na gradu Karlštajn, mogočnem gotskem gradu z enakim imenom, ki
ga je v 14. stoletju zgradil Karel IV. Na gradu so dolgo hranili češke kronske dragulje. Grad je impozanten,
a slabo opremljen.
Na poti smo se ustavili še v zelo dobro ohranjenem in živem srednjeveškem mestu Trebon, ki je znan po
najstarejših pivovarnah na Češkem.
mag. Helena Mešnjak

STROKOVNA EKSKURZIJA NA IRSKO
(Štiridnevno raziskovanje zelenega otoka)
18. januarja 2018 smo se nekateri dijaki 1. letnika Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole,
v spremstvu profesoric Marije Kolenc in Melite Podgoršek ter turistične agencije Orel odpravili na
strokovno ekskurzijo v Dublin.
V zgodnjih jutranjih urah smo se podali na potovanje. Najprej
z avtobusom do Münchna, od tam naprej pa z letalom do
Dublina. Med štiridnevnim raziskovanjem glavnega mesta Irske
smo spoznavali naravne in kulturne zanimivosti ter njihov način
življenja. Na večino od nas so največji vtis naredile zelene,
ravne travnate površine. Zelena barva, ki smo jo videli v stoterih
odtenkih, je značilna za Irsko; takšne so bile tudi trgovine, v
katerih smo nakupovali spominke.
V večdnevnem potepanju smo med drugim spoznali naslednje
značilnosti mesta: Spomenik luči, Temple Bar, ulico z muzeji in
galerijami in glavno pošto.
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Ogledali smo si tudi Galway, eno izmed najlepših in zelo živahnih mest pravljičnega otoka. Izlet smo ta
dan zaključili ob Atlantskem oceanu, kjer smo se čudili Moherskim klifom.
V preostalih dneh smo imeli še dovolj časa za ogled Narodnega muzeja Irske, Dublinie in drugih
znamenitosti. Spoznali smo zgodovinsko ozadje Dublina, predvsem vikinško kulturo, ki je na tem
področju nekoč prevladovala.
Domov smo se z letalom odpravili v poznih večernih urah 21. januarja 2018. Zgodaj zjutraj naslednjega
dne smo z avtobusom, ki nas je čakal v Budimpešti, prispeli v Celje. Bili smo utrujeni, a polni lepih
spominov, dogodivščin in vtisov.

Urška Hrastnik, 1. c
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1. a

Program: ekonomski tehnik

Miha Blatnik
Sala Bytyci
Verona Bytyqi
Matija Čadej
Tjaša Gorišek
Kaja Horvat
Neja Kene
Ana Korošec
Nuša Kovačič

Anja Kozar
Nejc Krklec
Brina Likeb
Domen Medved
Albina Pacarizi
Anastasija Pantović
Gabi Petrič
Maja Pinter
Špela Savski

Razredničarka: Katja Fras Budna

Jasna Skelić
Nuša Šarlah
Špela Šket
Ines Škrabl
Taja Škrabl
Ana Mari Vajde
Nika Veber
Tjaša Vozlič

Tjaša Žgank

Priznanja prejmejo: Ana Korošec, Brina Likeb, Domen Medved, Ana Mari Vajde in Nika Veber.
Pohvale prejmejo: Sala Bytyci, Verona Bytyqi, Ana Korošec, Nejc Krklec, Nuša Šarlah, Taja Škrabl in
Ana Mari Vajde.
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1. b

Program: ekonomski tehnik

Patricija Amon
Sandra Baumkirher
Gal Benda
Maja Božiček
Nik Ćirović
Tilen Golub
Aleksander Gorjanc
Kristina Guček
Lara Homšak Godler

Timon Izgoršek
Tjaša Jager
Lucijan Jakopanec
Nastja Jazbec
Nea Klanšek
Anamari Klemenčič
Klemen Klemenčič
Rebeka Korošec
Anja Kotnik

Razredničarka: Alenka Pavlin

Nancy Lesjak
Lara Vrečko-Kotnik
Ines Mulej
Žan Žak Žužek
Nal Napotnik Pesjak
Selmana Odobašić
Karmen Planinšek
Teo Razpotnik
Ana Sevnik
Tina Šibanc
Eva Tržan

Priznanji prejmeta: Sandra Baumkirher in Lara Homšak Godler.
Pohvale prejmejo: Sandra Baumkirher, Nik Ćirović, Teo Razpotnik in Eva Tržan.
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1. c

Program: tehnik varovanja

Rok Brilej
Žan Culletto
Luka Četina
Denis Draksler
Patricia Fišer
Urška Hrastnik
Jan Jager

David Kamenik
Manca Kolar
Laura Lever
Alen Lipovšek
Aljaž Medved
Matej Mesarič
Žiga Podgrajšek

Razredničarka: Melita Podgoršek

Gašper Ramšak
Ema Roter
Mitja Štadler
Matej Uršej
Anže Vračun

Priznanja prejmejo: Urška Hrastnik, David Kamenik, Mitja Štadler in Anže Vračun.
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1. č

Program: trgovec

Timej Ašenberger
Ismail Bytyqi
Ardit Domuzeti
Diellza Hoti
Daliborka Jarić
Anastasija Jelen
Taja Jeram

Razredničarka: Lilijana Povalej

Ardita Kodraliu
Bardha Kolukaj
Nika Košir
Bleone Morina
Elone Morina
Tomo Nikolič
Elmedina Osmanaj

Erolinda Osmanaj
Anja Ošlovnik
Behar Rekaliu
Besmir Rekaliu
Liman Vezaj
Nina Vogrinec

Barbara Zalokar
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1. d

Program: trgovec

Arben Berisha
Rrezarta Bilalli
Ismar Brkić
Tija Čemažar
Kristina Gnader
Adrian Hajra
Valmir Hajra
Erblina Hoxhaj
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Razredničarka: Maja Jerič

Nertila Hoxhaj
Eva Hrastnik
Valon Kavaja
Krijesa Kicaj
Luarda Kolukaj
Orijana Kranjec
Gentiana Krasniqi
Ilirijana Kurtaj

Kaja Mikolič
Rizah Musliu
Larisa Romih
Erdan Salijaj
Mia Skutnik
Adi Šljivo
Laura Večerić

Albina Vezaj

1. e

Program: ekonomska gimnazija

Jakob Angelović
Anže Černoša
Florent Demiraj
Filip Drofenik
Kaja Fijavž Pirnat
Ardita Jashari

Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

Kaja Kragl
Rija Lapajne Tajnšek
Enej Litera
Tamara Pinter
Aljaž Rižnar Rižnarin
Claudia Rutar

Anja Sadnik
Tadej Štampar
Amra Valentić

Tjaž Zajko

Priznanje prejme: Kaja Fijavž Pirnat.
Pohvale prejmejo: Ardita Jashari, Tamara Pinter, Claudia Rutar, Anja Sadnik in Tadej Štampar.
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2. a

Program: ekonomski tehnik

Tjaša Brvar
Nina Drobne
Jure Gajšek
Urh Gorič
Žan Hadžagić Bojičić
Adrijan Hrušovar
Katarina Jagodič
Rok Klajnšek-Grajžl

Tadej Kljun
Domen Kovač
Katja Kuder
Gregor Lončar
Eva Mastnak
Rok Mazej
Vanja Melanšek
Jasmin Motoh

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Patrik Novak
Simon Obrovnik
Maša Ocvirk
Gašper Plevčak
Tjan Potočnik
Luka Savanović
Tijana Stojnić
Diana Šajić

Maruša Štancer
Maruša Trefalt
Tjaša Vindiš
Andrej Zabav
Petra Zelič

Priznanja prejmejo: Katja Kuder, Gregor Lončar, Rok Mazej, Jasmin Motoh, Simon Obrovnik in Petra Zelič.
Pohvale prejmejo: Nina Drobne, Rok Klajnšek-Grajžl, Katarina Jagodič, Gregor Lončar, Eva Mastnak, Vanja
Melanšek, Maša Ocvirk, Gašper Plevčak in Petra Zelič.
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2. c

Program: ekonomski tehnik; tehnik varovanja

Laura Banjac
Adisa Karadži
Kristina Tina Kleine
Marisa Podlesnik
Smaila Šljivić
Staša Vnučec
Lea Vodopivc
Ajla Zornić
Blaž Brecl

Eva Čakš
Ajdin Isaković
Rok Jemec
Nina Jurko
Jaka Kolar
Alen Kranjec
David Kuder
Anže Lajlar
Tilen Lešer

Razredničarka: Marija Vodušek

Dalibor Lupret
Aleš Matjaž
David Neuhold
Tomaž Rizmal
Peter Uranjek

Anastazija Vračun

Pohvalo prejme: Laura Banjac.
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2. č

Program: trgovec

Belita Bajrami
Erblina Behrami
Miranda Bellaqa
Elisa Beqiraj
Nika Cvek
Ajnet Dervishoska
Dorentina Gashi
Armina Hajrić
Priznanje prejme: Ines Videmšek.
Pohvalo prejme: Neja Žejn.
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Razrednik: Tatjana Trupej

Natalija Kapetanović
Maja Kumberger
Arlinda Nura
Lorena Nura
Jasna Potecin
Nika Prah
Leon Rovšnik
Edvin Suljanović

Špela Škruba
Matej Štrukelj
Patrik Šuntner
Emel Vejseloska
Medina Vejseloska
Ines Videmšek
Neja Žejn

2. e

Program: ekonomska gimnazija

Klara Brinjovec
Ela Cafuta
Stella Cvek
Jakob Dacar
Anja Drešček
Luka Gornik

Kristijan Hribar Kresnik
Adrijana Hyseni
Arijana Ibralić
Dona Jager
Ambrož Jelen
Staš Kalajdžiski

Razredničarka: Marjana Gajšek

Natja Kapitler
Tina Kovač
Kristina Miler

Jan Šibakovski

Priznanja prejmejo: Anja Drešček, Luka Gornik, Tina Kovač in Kristina Miler.
Pohvale prejmejo: Jakob Dacar, Anja Drešček, Luka Gornik in Staš Kalajdžiski.
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3. a

Program: ekonomski tehnik

Matevž Antloga
Elmedina Berisha
Bleona Bytyqi
Tadeja Es
Tjaša Gobec
Fationa Hajra
Tjaša Hrustelj
Nik Jager
Iris Jelenc

Melisa Jereb
Mateja Jug
Natalija Jug
Matej Kincel
Lea Klenovšek
Julija Kotnik
Lea Lapornik
Karin Majger
Maj Medvešek

Razredničarka: Olga Iskra

Maja Mušič
Jernej Novak
Tim Sečko
Urška Skerbiš
Luka Šuster
Živa Teršek
Nuša Vahter
Karin Zagajšek

Urban Žoh

Priznanja prejmejo: Tjaša Gobec, Lea Klenovšek, Karin Majger in Nuša Vahter.
Pohvale prejmejo: Matevž Antloga, Tjaša Hrustelj, Nik Jager, Lea Klenovšek, Lea Lapornik, Jernej Novak in Nuša
Vahter.
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3. c

Program: ekonomski tehnik, tehnik varovanja

Žiga Brecl Ojsteršek
Elmedina Čarkić
Justin Funtek
Rihard Grenko
Barbara Hauptman
Nina Lesjak
Lia Ludvik
Alen Mančić
Klarisa Mikola
Kenan Musić

Rožle Oštir
Gašper Pogladič
Anja Predovnik
Lara Savski
Timej Srebot
Adam Bergant
Nika Cigale
Josip Ćumurdžić
Anže Gobec
Franc Mihael Gotlin

Razrednik: Srečko Robek

Sergej Grešak Perković
Jernej Jošt
Jasna Kovačič
Rene Kožar
Anja Lužar
Matija Skerbiš
Sara Nastja Škreblin
Žiga Špeglič
Klemen Tržan
Viktorija Verdev

Priznanje prejme: Jasna Kovačič.
Pohvale prejmejo: Žiga Brecl Ojsteršek, Rihard Grenko, Nina Lesjak, Lia Ludvik, Gašper Pogladič, Anja Predovnik,
Timej Srebot, Nika Cigale, Jasna Kovačič in Viktorija Verdev.
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3. e

Program: ekonomska gimnazija

Eva Balent
Tina Bobek
Jakob Čater
Anja Đaković-Ložar
Neža Hohnjec
Lara Hribar Kresnik
Domen Klep

Tjaša Kotnik
Tea Kovač
Jan Krajšek
Urh Krajšek
Blaž Majcen
Filip Miklaužič
Glorija Novak

Razredničarka: Lidija Rebeušek

Nuša Pustivšek
Valerija Radaković
Lara Renko
Melanija Trunk
Darko Zupanc
Nuša Zvonar

Priznanje z nagrado prejme: Tina Bobek.
Priznanji prejmeta: Jakob Čater in Glorija Novak.
Pohvale prejmejo: Tina Bobek, Anja Đaković-Ložar, Filip Miklaužič, Tjaša Kotnik, Tea Kovač, Nuša Pustivšek,
Valerija Radaković, Melanija Trunk in Nuša Zvonar.
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1. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Melissa Arnšek
Tea Banfič
Riza Bedžeti
Patricija Čebular
Saša Dobovičnik
Tobias Druškovič
Žiga Fideršek
Tadej Gerčer
Dinela Ilmić
Lucija Javornik

Razredničarka: Manja Ferme Rajtmajer

Iris Jazbinšek
Petra Jesih
Sebastjan Kek
Živa Kotnik
Klara Kregar
Leonita Memaj
Maja Mirdita
Ines Nežmah
Luka Pucelj
Alen Radišek Antlej

Tadeja Ratajc
Vanja Semprimožnik
Roman Smogavec
Emina Tabaković
Aljaž Turnšek
Marko Videčnik
Sandra Vidić

Jerneja Vrbnik
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3. č

Program: administrator, trgovec

Katja Kalšek
Luka Klopčič
Tina Lotrič
Filip Medved
Aljaž Mrak
Aljaž Pikelj
Sara Stanojević
Ajla Vuković
Blerta Bajrami

Andreja Berglez
Diana Gerzina
Tadeja Gologranc
Klemen Gubenšek
Robert Jazbinšek
Amra Karadži
Nataša Kliček
Urška Kovač
Leonora Memaj

Razredničarka: Simona Žlof

Trimlon Muja
Medina Nezić
Klavdija Omerzu
Elida Šabani
Arnis Telaku
Anja Tovornik
Emilija Vujičić

Priznanja prejmejo: Andreja Berglez, Tadeja Gologranc, Klemen Gubenšek, Nataša Kliček, Trimlon Muja, Arnis
Telaku, Anja Tovornik in Emilija Vujičić.
Pohvalo prejme: Trimlon Muja.
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Dragi dijaki 3. č-oddelka!
Sedaj, ko se skupaj poslavljamo in bodo za nami ostale fotografije in spomini na pretekla šolska leta,
kako se vas bom spominjala? Najprej po tem, da ste zadnja generacija na šoli, združena iz dijakov
programa trgovec in administrator. Tudi po tem, da sem vas prejšnja leta lahko hvalila in grajala vašemu
skrbnemu razredniku prof. Oskarju Selčanu. Okoliščine so nanesle, da sem razredništvo prevzela v vašem
zadnjem letniku šolanja, kar pa mi ni bilo težko, ker sem vsakega posebej spremljala že v preteklih letih.
Poznavanje vaše energičnosti, odločnosti, različnosti, nagajivosti … in tudi pridnosti mi je pomagalo
razumeti marsikatero vašo nepremišljeno odločitev.
V prihodnosti vam želim veliko uspeha pri nadaljnjem šolanju, tistim, ki pa boste ubrali drugačno
življenjsko pot, pa želim veliko odgovornosti.
Naj vas sonce vedno spremlja.
Vaša razredničarka
Simona Žlof
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4. a

Program: ekonomski tehnik

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

Priznanji z nagrado prejmeta: Rok Novak in Nik Gorišek.
Priznanja prejmejo: Nik Gorišek, Nina Kleine in Urban Šmid.
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Razredničarka: Katja Teršek

Aljaž Planinšek
Jerneja Planinšič
Urban Šmid
Anja Švegler
Tinkara Velenšek
Jaka Vodovnik
David Vuković

Dragi dijaki 4. a!
'Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.'
(A. Einstein)
Želim vam navdušenost, inspiracijo in da se nikoli ne nehate spraševati.
Vse dobro!
Vaša razredničarka
Katja Teršek
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4. b

Program: ekonomski tehnik

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
Ula Matek
Manja Melanšek
Laura Plevnik
Miha Razboršek

Razredničarka: Dagmar Konec

Natan Vili Urh
Rok Veber
Larisa Višnjar
Tjaša Višnjar
Blaž Vornšek
Tamara Vozlič
Žiga Žgajner
Anja Žibret

Priznanja z nagrado prejmejo: Žiga Avbreht, Alen Cimerman in Ula Matek.
Priznanja prejmejo: Žanluka Mario Adžič, Edita Asllanaj, Žiga Avbreht, Lejla Dautović, Hana Frišek, Karin Haložan,
Ula Matek, Laura Plevnik, Rok Veber, Larisa Višnjar, Blaž Vornšek in Anja Žibret.
Pohvale prejmejo: Žanluka Mario Adžič, Edita Asllanaj, Marjana Barba, Lejla Dautović, Erik Drnovšek, Karin
Haložan, Jaša Kvac, Ula Matek, Manja Melanšek, Tamara Vozlič in Žiga Žgajner.
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Dragi moj 4. b!
Ko premišljujem, kaj o vas kot razredni skupnosti napisati, mi misli naenkrat uidejo k razredu, ki sem ga
morala siliti, da bi odšli na kakšno prireditev, strokovno ekskurzijo, maturantski ples, izlet, v gledališče …
V življenju boste videli, da morate postati vsestranske osebnosti, ki poznajo različna področja. Predvsem
pa morate biti vestni in dosledni. Večina, dragi moji, vas je to že usvojila, nekateri pa se boste morali še
malo potruditi. Tek na kratke proge ne prinese dolgotrajnega učinka, vestno delo in disciplina pa. S tem
se vam odpirajo številna vrata, tako v poklicnem kot v zasebnem življenju.
Ampak dragi moji, kljub temu ste bili prisrčni, mladostniško razigrani, včasih zaljubljeni, včasih tudi
razočarani, predvsem pa polni življenja in novih pričakovanj. Življenje ni vedno lepo in srečno, so vzponi
in padci, toda če boste imeli vizijo, sledili svojemu cilju, spoštovali druge in sebe VAM BO USPELO.
V nadaljnjem življenju vam želim VESELJE, MIR IN SREČO.
Vaša razredničarka
Dagmar Konec
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4. c

Program: tehnik varovanja

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

Razredničarka: Karmen Kranjec

Urh Sivka
Sandra Sučević
Dejan Todorović
Rebeka Verdev
Tim Veršnik
Nejc Vervega

Žiga Vipotnik

Priznanji z nagrado prejmeta: Veronika Mohorič in Nejc Vervega.
Priznanji prejmeta: Rok Fale in Žiga Vipotnik.
Pohvale prejmejo: Rok Fale, Rok Melavc, Luka Prah, Sandra Sučević in Rebeka Verdev.
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Dijakom 4. c!
Ne verjemite njim, ki vam pravijo: »Ta svet je grozen, grob, grd.« Ni res. Res je, da je lahko še hujši. Toda za vas
je to vaš edini svet, edini, v katerem živite, da se v njem udomite in ga v dobrem naravnate po svoji podobi.
Ne verjemite tudi njim, ki vam pravijo: »Življenje je trdo, trpko in težko.« Ni res. Res je, da je lahko še
hujše. Toda za vas je to življenje edino, enkratno in neponovljivo. Vaše je in iz njega naredite vse, kar je
v dobrem mogoče.
Ne verjemite komurkoli in karkoli. Verjemite pa, če morete, moji zgodbi:
Nekoč, pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: »In nikar
se odslej ne boj življenja!«
Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas: »Ne bojte se življenja! Naj pljuska v vas z vso silo
in v vse žile, naj vas nese ali zanese, le ne pustite, da vas spodnese. In imejte ga radi, da bo tudi ono,
življenje, imelo rado vas!«
(Tone Pavček)
Vaša razredničarka
Karmen Kranjec
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4. f

Program: ekonomska gimnazija

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

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Julija Sikošek
Anže Stegne
Tinkara Šerbec
Nika Tamše Žmavc
Ana Teržan
Tjaša Trošt
Robert Trunk

Kristina Zvonar

Priznanja z nagrado prejmejo: Rok Kokot, Jan Lukač, Marija Ribič, Nastja Rožej, Ana Teržan, Robert Trunk in
Kristina Zvonar.
Priznanja prejmejo: Rok Kokot, Teja Kosi, Jan Kristian Korošec in Nina Planinšek.
Pohvale prejmejo: Valentina Drešček, Manja Feldin, Rok Kokot, Anja Košir, Jakob Pirš, Anja Sekirnik in Anže
Stegne.
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Dragi 4. f,
letošnje šolsko leto so pouk slovenščine zaznamovali spomini – delci preteklosti, iz katerih je oblikovan
mozaik sedanjosti. Spomin na vas bo lep in prijeten – iskrivi, vedoželjni, marljivi, spretni, zgovorni, s
pravo mero samozavesti, pripravljeni pomagati ste štiri leta zaznamovali šolski (in s tem tudi moj) utrip.
V svoji povezanosti ste spoznali pomen tega, da je treba dajati, kar najbolj potrebujemo.
Ostanite optimistični in izkoristite svoje zmogljivosti. Naj bo v zraku pozitiva, kot poje vaša sošolka Ana.
Ne pozabite, kar je zapisal Ciril Kosmač za tisti pomladni dan, ki je bil lep, svetal in zveneč, kakor iz
čistega srebra ulit in ki ga ni nič skalilo. Saj veste – življenje teče svojo pot kakor Savinja …
Vaša razredničarka
Alenka Gotlin Polak
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2. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Matej Cvikl
Urša Gabrovec
Nudžejma Husić
Irena Jerković
Hanifa Kalesić
Aleksandra Kaučič
Žiga Kovač

Brigita Kračun
NikoLebar
Alen Višnjar
Amadej Dečman
Manca Pelko
Polona Planinšek
Maja Podkrižnik

Razredničarka: Terezija Drešček

Klara Pušaver
Tina Rak
Veronika Šumečnik
Klobeta Telaku
Mojca Zidanšek

Priznanja prejmejo: Matej Cvikl, Amadej Dečman, Urša Gabrovec in Manca Pelko.
Pohvalo prejme: Klara Pušaver.
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2. a PTI!
Do dobrega življenja vodita ljubezen in znanje – ljubezen ga navdihuje, znanje usmerja.
Bertrand Russell
Srečno na poti v življenje.
Vaša razredničarka
Zinka Drešček
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MT

Program: maturitetni tečaj

Lara Atelšek
Nuša Božič
Tina Cvetko
Nika Fartelj
Luka Gorjup
Kaja Györke
Klara Hribernik
Jan Hriberšek
Jerneja Iršič
Enea Jeram
Pohvalo prejme: Lara Voler.
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Razredničarka: Marija Ravnak Cafuta

Nika Knez
Tit Lončarevič
Matevž Metulj
Lana Mljač
Špela Nemeček
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

Drage dijakinje in dijaki!
Pred slabim letom dni ste sprejeli pogumno odločitev – vpisali ste se v maturitetni tečaj in se znašli
pred številnimi izzivi. Sem ne štejem le novih sošolcev in učiteljev, ampak predvsem goro učnih gradiv,
starih in novih znanj, ki smo jih morali skupaj utrditi, poglobiti in nadgraditi, vi pa se jih seveda naučiti.
Čestitam vsem, ki ste imeli moč in zbrali voljo ter vztrajali, kajti:
»ZNANJE JE KOT PLEZANJE NA GORO – VIŠJE SE POVZPNEŠ, VEČ VIDIŠ IN RAZUMEŠ.«
Želim vam, da na tej poti vztrajate še naprej, saj se tudi sanje lahko uresničijo, samo zaupati je treba
vase in imeti dovolj poguma, da jim sledimo.
Vaša razredničarka
Marija Ravnak Cafuta
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PT

Program: poklicni tečaj

Anđela Delić
Nikolina Delić
Urška Dornik

Maša Felicijan
Urška Potočnik
Gabrijela Razboršek

Razredničarka: Mojca Knez Šket

Ana Zabret

Dragi dijakinje!
Želim vam vse dobro. Bodite vztrajni in sledite svojim sanjam.

									

198

Vaša razredničarka
Mojca Knez Šket

TO SMO MI
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OBVESTILA
IZPITI
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v julijskem roku potekali od 2. 7. do 5. 7. 2018 po
posebnem razporedu, ki bo objavljen v sredo, 27. 6. 2018, na oglasni deski v prostorih šole.
Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do petka, 22. 6.
2018, za jesenski rok pa do četrtka, 5. 7. 2018.
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo potekali od četrtka, 16. 8. 2018, dalje.
Točen razpored bo objavljen v petek, 10. 8. 2018, 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, 14. 6. 2018, ob 12.
uri v prostorih šole.
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v ponedeljek, 20. 8. 2018. Razpored zaključnih izpitov
bo objavljen 17. 8. 2018 na oglasni deski v prostorih šole.
POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v petek, 6. 7. 2018, ob 10. uri v prostorih šole.
Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2018 dalje, je potrebno oddati
do 7. 7. 2018. Do 14. 8. 2018 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
SPLOŠNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v sredo, 11. 7. 2018, ob 10. uri v prostorih šole.
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2018 dalje, je potrebno oddati
do 12. 7. 2018. Do 14. 8. 2018 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
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OSTALA OBVESTILA
Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 21. 5. 2018.
Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v petek, 22. 6. 2018, po razporedu, objavljenem na
oglasni deski šole.
Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v četrtek, 5. 7. 2018, ob
10.30. Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisali v višji letnik.
Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo potekalo od četrtka, 16. 8. 2018, 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 16. 7. do 3. 8. 2018.

PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2018/19 BO V PONEDELJEK, 3. 9. 2018, OB 8. URI.
Razpored dijakov po posameznih razredih bo objavljen v četrtek, 30. 8. 2018, 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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