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BESEDA RAVNATELJICE-DIREKTORICE
Za nami je šolsko leto 2014/2015 in hkrati drugo leto
skupnega dela na pedagoškem področju združene
Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole.
Zagotovo nam dve leti skupnega pedagoškega dela še
ne dopuščata, da bi lahko govorili o tradiciji združene
šole, kljub vsemu pa je bilo minulo leto dobro leto
z vsem, kar mu pripada: s kvalitetnim delom v
razredih, medpredmetnim povezovanjem, timskim
delom, uspehi dijakov na tekmovanjih, sodelovanjem
v projektih, delovno prakso v tujini, šolskimi
prireditvami, organizacijo državnega tekmovanja,
organizacijo delavnic za osnovnošolce, predstavitvami
šole in še s celo vrsto drugih aktivnosti. Včasih je
bilo morda vsega celo malo preveč. Preveč zaradi
razpršenosti naših učiteljev po srednjih in osnovnih
šolah v bližnji in širši okolici Celja.
Kljub vsem dodatnim aktivnostim pa so nam bili in nam
vedno bodo glavna skrb dijaki in njihov uspeh. Pri delu
z dijaki je bilo veliko zadovoljstva in veselja, veliko dogovarjanja in tudi pregovarjanja, pridobivanja in
borbe za ocene. Bil je smeh, bilo je tudi razočaranje, tu in tam sta se pojavili tudi jeza in nezadovoljstvo,
a vedno smo se trudili poiskati skupno pot in dobro rešitev. In na koncu lahko z zadovoljstvom zapišem:
»Bili smo uspešni.«
V življenju vsakega človeka in v razvoju šole se pojavljajo vzponi in padci. Vsi smo veseli in zadovoljni, ko
se šola razvija in raste. Realnost pa je kruta in po pretirani rasti vedno pride tudi do padca. In takrat se
realno pokaže, koliko smo se pripravljeni sprijazniti z realnostjo in hkrati narediti vse, da bi bile negativne
posledice čim manjše in bi se čim hitreje odpravile. Menim, da smo vsi zaposleni hitro spoznali realnost
in skušali narediti vse, da bi izboljšali položaj šole. Kljub trdemu delu nam je uspelo samo delno. Še
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vedno bomo imeli težave na vseh področjih in to tako dolgo, dokler starši in osnovnošolci ne bodo
ugotovili, da je dober ekonomski kader zelo pomemben za našo državo in da na naši šoli takšen kader
tudi izobražujemo in vzgajamo. Kljub odličnemu delu bo žal negotovost zagotovo naša spremljevalka še
nekaj let.
Dragi dijaki, želim vam veliko sreče, uspehov in veselja, a ne pozabite, za vse se je potrebno potruditi.
Spoštovani sodelavci, iskrena hvala za ves trud, opravljeno delo in obilico dobre volje.
Bernarda Marčeta
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HIMNA EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Upam, da veste, ekonomska to smo mi,
edinstveni, šarmantni in carji vsi,
mogoče bomo kdaj s poti zašli,
ampak nikoli brez nasmeha mimo šole odšli.
Upam, da veste, ekonomska to smo mi,
edinstveni, šarmantni in carji vsi,
mogoče bomo kdaj s poti zašli,
ampak nikoli brez nasmeha mimo šole odšli.
V Celju naša šola stoji,
v šoli ta glavni smo mi vsi,
ker itak imamo sam super ljudi.
V šoli se dogajajo mnoge stvari,
nori filmi, novoletne reči.
športnikov tuki kr mrgoli, učijo se fino, vedno v šoli jih ni.
Upam, da veste, upam, da veste, upam, da veste, da:
ekonomska to smo mi,
edinstveni, šarmantni in carji vsi,
mogoče bomo kdaj s poti zašli,
ampak nikoli brez nasmeha mimo šole odšli.
Ker spomnili bomo se vseh bedarij,
ki profesorjem ušpičili smo jih mi,
ekonomska to smo mi,
edinstveni, šarmantni in carji vsi,
mogoče bomo kdaj s poti zašli,
ampak nikoli brez nasmeha mimo šole odšli.
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Upam, da veste, da ima naša šola od 1. junija šolsko himno!
Avtorica besedila je Neja Rom Zupanc iz 2. a, zapeli in posneli v studiu so jo Hana Brecl iz 2. e, Ana
Teržan iz 1. f, Žiga Avbreht iz 2. a in Robert Trunk iz 1. f.

Pevci med snemanjem

Avtorica besedila
Tjaša Veber Stajnko
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SVET ZAVODA
Svet zavoda Ekonomske šole Celje je v tem letu delo nadaljeval v nekoliko spremenjeni sestavi. Zamenjali
so se predstavnik staršev in dva predstavnika študentov. Člani sveta zavoda so: predstavniki ustanovitelja
(Davorin Deželak, Maksimiljan Klemen, mag. Roman Krajnc), predstavniki staršev dijakov (Magda Cencen
Kalamar, Dejan Kokalj, Petra Vrečko), predstavnika dijakov Gimnazije in srednje šole (Janja Jakop, Alex
Podlesnik), predstavniki študentov Višje strokovne šole (Nataša Augustinčič, Tomaž Mikola, Matjaž
Žagar), predsednik Strateškega sveta Višje strokovne šole (mag. Anton Vorina) in predstavniki delavcev
(Nada Jeraša, Marjeta Nosan, Leon Podvratnik, Petra Škoflić, Milan Šušteršič). Predsednica je Marjeta
Nosan. Do konca junija smo opravili tri redne in šest korespondenčnih sestankov. Sestankov Sveta
zavoda so se udeležili tudi ravnateljica-direktorica zavoda, ravnatelj Višje strokovne šole, pomočnica
ravnateljice Gimnazije in srednje šole in sindikalna zaupnica.
V mesecu septembru smo potrdili Letni delovni načrt Gimnazije in srednje za šolsko leto 2013/2014,
Letni delovni načrt Višje strokovne šole za študijsko leto 2013/2014 in cenike izobraževanja za obe šoli.
Potrdili smo odprti kurikul v programu tehnik varovanja. Seznanili smo se z rezultati analize zadovoljstva
dijakov, staršev in zaposlenih Gimnazije in srednje šole, s samoevalvacijskim poročilom Višje strokovne
šole ter poslovnim poročilom Ekonomske šole Celje za leto 2014 in potrdili finančni načrt za leto 2015.
Ocenjevali smo uspešnost ravnateljice-direktorice in ravnatelja višje šole za preteklo leto. Obravnavali
smo ugovore dijakov maturitetnega in poklicnega tečaja zaradi izključitve in jih zavrnili.
Na sestankih smo veliko pozornosti namenili prostorskim razmeram in vzdušju dijakov, študentov in
zaposlenih na šoli. Obravnavali smo veliko mnenj, aktualnih pobud in predlogov, ki jih je vodstvo šole
skušalo sproti realizirati. Vodstvo zavoda se zelo trudi vzpostaviti kvalitetne razmere za delo v zavodu in
skozi številne projekte skrbi za čim boljšo prepoznavnost Ekonomske šole Celje v regiji in državi. Člani
Sveta zavoda ga pri tem povsem podpiramo.
Marjeta Nosan
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DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2014/2015 je Dijaški skupnosti Ekonomske šole Celje predsedoval Anej Šarlah iz 2. a,
njegova namestnica je bila Janja Jakob iz 4. č. Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi ostalimi
dijaki smo reševali aktualno problematiko in počeli marsikaj:
• spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in za morebitne nastale
težave skupaj poiskali rešitve;
• redno smo se sestajali na sestankih Dijaške skupnosti, na katerih je bila prisotna tudi gospa
ravnateljica, in obravnavali aktualne zadeve;
• urejali smo dijaške izkaznice in dijake informirali o njihovi uporabi;
• dijake smo sproti obveščali o različnih dejavnostih: razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in
delavnicah, namenjenih njihovi informiranosti in izobraževanju;
• velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom;
• sodelovali smo pri ustvarjanju dijaške spletne strani;
• pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila
hišnega reda Ekonomske šole Celje;
• sodelovali smo pri čistilni akciji v okviru šole;
• aktivno smo sodelovali pri pripravah na zaključni ples, pri organizaciji zaključne prireditve s predajo
ključa in drugih prireditvah (informativni dan, državno tekmovanje iz angleščine Poliglot 3 …);
• zbirali smo mnenja, pohvale in graje v zvezi s toplo prehrano na šoli;
• zbirali smo rabljena oblačila, ki so namenjena nadaljnji uporabi ali predelavi;
• udeležili smo se različnih športnih tekmovanj in bili na nekaterih zelo uspešni.
Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in lahko pripomore k prijetnejšemu
in uspešnejšemu življenju na šoli tako dijakov kot tudi profesorjev.
Simona Barabaš
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI
REDNO ZAPOSLENI
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univ. dipl. ekon.,mag.bibl.
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-
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH
SLOVENŠČINA IN UMETNOST
Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Alenka GOLEŽ, Vesna GUBENŠEK BEZGOVŠEK, Aleš HOFMAN, Irena LASNIK, Majda LESJAK,
Helena MUHA, Simona RAP, mag. Marjeta ŠELIH, Tanja ŠTANTE BENČINA, Tjaša VEBER STAJNKO, Branka
VIDMAR PRIMOŽIČ
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MATEMATIKA
Vodja: Blaž KNEP
Člani: Marko KUBALE, Andreja LESKOVAR, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ, Marija RAVNAK
CAFUTA, Oskar SELČAN
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TUJI JEZIKI
Vodja: Lidija REBEUŠEK
Člani: Simona BARABAŠ, Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Vlasta KRŠTINC - BUDNA, Mateja OBREZ
VERBIČ, Alenka PAVLIN, Saši PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša SLAPNIK,
Marija SODIN, Lidija ŠOBER
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DRUŽBOSLOVJE
Vodja: Dagmar KONEC
Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, Jasmina BORNŠEK, mag. Savina ČETINA ŽURAJ, Terezija
DREŠČEK, Marjana GAJŠEK, Maja JERIČ, mag. Helena MEŠNJAK, Nataša STRAŠEK, Marija VODUŠEK

21

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

22

ŠPORTNA VZGOJA
Vodja: Mateja VOLK
Člani: Alja DEČMAN STIŠOVIČ, Nada JERAŠA, Peter PERŠIČ, Leon PODVRATNIK, Katja VIDMAR LAZAR
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EKONOMIJA
Vodja: Irena NARAKS
Člani: Polona ARBAJTER OČKO, mag. Metka BOMBEK, Manja FERME RAJTMAJER, Katja FRAS BUDNA,
Dora GLAVNIK, Vida HORVAT, Olga ISKRA, Mateja KAPITLER, Jana KITANOVSKI, Karmen KRANJEC,
Barbara KVAS OCVIRK, Damjana LOVRENČIČ, Mateja MAČEK, Lidija PLEVČAK, Suzana SUHOLEŽNIK,
Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja TANŠEK, Katja TERŠEK, Petra TOMŠIČ, Janez TURNŠEK
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INFORMATIKA
Vodja: Vida HORVAT
Člani: Janko CAFUTA, Aleš CONFIDENTI, Mojca KNEZ ŠKET, Marija KOLENC, Ivan KOLENKO, Ivan LOJEN,
Srečko ROBEK
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Avgust
18. 8.–25. 8.
21.–22. 8.
25. 8.–3. 9.
25. 8.
28. 8.
29. 8.
September
1. 9.
8.–10. 9.
2. 9.–5. 1.
9. in 11. 9.
9.–10. 9.
10. 9.
16. 9.
17. 9.
19. 9.
24. 9.
25. 9.
29. 9.
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Avgustovski rok popravnih izpitov
Konferenca za dijake, ki so opravljali ZI, SM in PM in razdelitev spričeval
Pisni in ustni izpiti splošne in poklicne mature ter zaključnega izpita
Konferenca po izpitih
Obisk in izobraževanje učiteljskega zbora v CUDV Draga v okviru projekta
INVESTT
Uvodna konferenca
Začetek novega šolskega leta
Izredni izpitni rok
PUD za 3. d in 3. e
Roditeljski sestanki
Projekt Sever – jug: Partnerstvo za pravičnejši svet med evropskimi in afriškimi
šolami – obisk učiteljev iz partnerske šole Christian Methodist Senior High
School Akra iz Gane
Obisk MOS-a
IND: zobozdravstveni pregled za 1. a
1. delovna konferenca
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. a
IND: zobozdravstveni pregled za 1. b
13. sestanek Sveta zavoda
IND: zobozdravstveni pregled za 1. c
Ekipno področno prvenstvo v atletiki v Celju
Slavnostna podelitev nemških jezikovnih diplom
1. sestanek Sveta staršev
Jesenski športni dan – atletika
Udeležba na konferenci koordinatorjev Ekošole na Brdu pri Kranju in prevzem 1.
nagrade v okviru likovnega natečaja Prednovoletni čas ter 1. nagrade v projektu
Mladi poročevalci

Oktober
1.–3. 10.
1.–7. 10.
2. in 3. 10.
6. 10.
7. 10.
10. 10.
11. 10.–31. 10.
13.–24. 10.
14. 10.
15. 10.
20.–22. 10.
21. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
25. 10.–15. 11.
27.–31. 10.
November
3. 11.
5. 11.
6. 11.
10. 11.

Nemški jezikovni tabor na Celjski koči v sklopu priprav na Nemško jezikovno
diplomo
Sodelovanje v mladinski izmenjavi v Palermu na Siciliji v okviru projekta Respect
you, respect me and respect the rules
OIV in IND
Roditeljski sestanek za starše dijakov tujih narodnosti
Začetek tečaja ruščine
Festival 3-KONS
Praktično usposabljanje skupine dijakov na Severnem Irskem – Derry (Erasmus+
KA1)
PUD za 3. c in 3. č
Začetek začetnega in nadaljevalnega tečaja slovenščine za dijake tujce
Predtekmovanje področnega prvenstva v rokometu za dijake
5. korespondenčna seja Sveta zavoda
5. delovno srečanje partnerjev v Bruslju v okviru projekta INVESTT
2. delovna konferenca
Finale področnega prvenstva v rokometu za dijakinje
IND: zobozdravstveni pregled za 1. č
Predstavitev šole na Tržnici generacij na Krekovem trgu v Celju
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. e
Čistilna akcija treh šol (Ekonomska šola Celje, Gimnazija Celje – Center in Srednja
šola za gostinstvo in turizem Celje)
6. korespondenčna seja Sveta zavoda
Praktično usposabljanje skupine dijakov na Malti (Erasmus+ KA1)
Jesenske počitnice
Začetek tečaja francoščine
Ogled filma Vloga za Emo
Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijake
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vojnik
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Ljubečna
27

10.–14. 11.
10.–21. 11.
11. 11.
12. 11.
13. 11.
17. 11.
18. 11.
19. 11.
21. 11.
20. 11.
24. 11.
24. 11.–8. 12.
26. 11.
26.–30.11.
27. 11.
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Udeležba 1. č na Dnevu odprtih vrat v Mercatorju
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. č
Udeležba Ekonomske šole Celje na 15. mednarodnem tednu vzgoje in
izobraževanja v Zagrebu
PUD za 3. a in 3. b
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Žalec
Udeležba 1. d na Dnevu odprtih vrat v Mercatorju
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. c
Obisk 1. c v podjetju Cetis d. d.
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Prebold
Predtekmovanje področnega prvenstva v košarki za dijakinje
3. delovna konferenca
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hruševec Šentjur
Finale področnega prvenstva v košarki za dijakinje
IND: zobozdravstveni pregled za 1. d
Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
Tradicionalni slovenski zajtrk – dan zdrave slovenske hrane
7. korespondenčna seja Sveta zavoda
Predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. b
Proslava ob obeleženju dneva otrokovih pravic
Predstavitev Fakultete za logistiko
Ozaveščevalna akcija Bodi prijatelj okolja – akcija zbiranja odsluženega tekstila in
obutve
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. c
IND: zobozdravstveni pregled za 1. e
Finale področnega prvenstva v odbojki za dijake
Erasmus+ KA2: 1. projektni sestanek na Poljskem – srečanje koordinatorjev
(Rzeszow)
Predstavitev maturitetnega tečaja na Srednji zdravstveni šoli Celje
Otvoritev 7. vseslovenske srednješolske razstave Svitaj z nami! v organizaciji
Ekonomske šole Celje in Društva fotografov Svit

28. 11.
December
1.–9. 12.
1. 12.
2. 12.
2. 12.
4. 12.
8. 12.
8.–16. 12.
10. 12.
12. 12.
16. 12.

17. 12.

IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. č
Začetek medrazrednega tekmovanja v odbojki za dijake in dijakinje
Obisk Osrednje knjižnice Celje v okviru projekta Rastem s knjigo za dijake 1.
letnika
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. d
Nemška jezikovna diploma 2 – pisni izpit
Predstavitev Ekonomske šole Celje na IV. OŠ Celje
IND: sistematski zdravstveni pregled za 1. f
Šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. b
IND: Davčno opismenjevanje mladih – delavnice v okviru projekta FURS-a za
dijake 3. letnika ET in 2. letnika EG
Predstavitev Filozofske fakultete Ljubljana
Obisk predstavnikov Dijaške organizacije Slovenije v okviru projekta Služba, kaj
je to?
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. f
IND: zobozdravstveni pregled za 3. A
Nemška jezikovna diploma 2 – ustni izpit
Božično-novoletni bazar – medgeneracijsko sodelovanje z dvema vrtcema in
domom upokojencev
Četrtfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje
Zaključek začetnega tečaja slovenščine za dijake tujce
4. delovna konferenca
Predavanje za starše dijakov 1. letnika v okviru projekta INVESTT: Ali moj otrok
noče ali ne zmore? (dr. Valerija Bužan)
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Dramlje
Predstavitev Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor
Obisk stanovalcev Doma ob Savinji
Srečanje z upokojenimi sodelavci
IND: zobozdravstveni pregled za 3. b
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. a
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17.–27. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.–2. 1.
Januar
1. 1.
8. 1.
9. 1.
13. 1.
15. 1.
16. 1.
17. 1.
19. 1.
20. 1.

21. 1.
22. 1.
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Dobrodelna akcija zbiranja igrač za sirote Kosova
IND: zobozdravstveni pregled za 3. f
Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki
IND: zobozdravstveni pregled za 3. g
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
IND: ogled filmske predstave
Božično-novoletne počitnice
Šola dobi svoj uradni logotip
Šolsko tekmovanje iz nemščine
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Braslovče in I. OŠ Celje
Predavanje Varnost na spletu za zaposlene
Četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za dijake v Mariboru
IND: ogled gledališke predstave Sneguljčica v SLG Celje za dijake 1. letnika in 2. č
ter 2. d
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hudinja in III. OŠ Celje
Predstavitev Ekonomske šole Celje na II. OŠ Celje
Dvoransko državno tekmovanje srednjih šol v lokostrelstvu v Ilirski Bistrici
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. d
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frankolovo
Predstavitev Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije
Predstavitev Lesarske šole Maribor – VSŠ
Ocenjevalna konferenca za vse letnike razen 3. letnik programa TRG in ADM in 5.
delovna konferenca
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. e
Nacionalni posvet v okviru projekta INVESTT: Vključevanje oseb s posebnimi
potrebami v proces izobraževanja in na trg dela
Šolski sejem in šolsko tekmovanje učnih podjetij
Vseslovensko področno tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje na
OŠ Zreče
IND: sistematski zdravstveni pregled za 3. g
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Laško

23.–24. 1.
26. 1.
28. 1.
26. 1 –13. 3.
29. 1.
30. 1.

31. 1.–21. 2.
Februar
2.–4. 2.
2.–13. 2.
4. 2.
5. 2.
6. 2.
7.–14. 2.
9. 2.
9.–11. 2.
10. 2.

Sejem Informativa – sodeluje CUPS
Zaključek nadaljevalnega tečaja slovenščine za dijake tujce
Predstavitev Fakultete za družbene vede Ljubljana
Četrtfinale državnega prvenstva v košarki za dijakinje
IND: ogled gledališke predstave Policaji v SLG Celje za vse dijake 3. in 4. letnika
lokacije Vodnikova
PUD za 2. č in 2. d
Šolsko tekmovanje iz zgodovine za srednje strokovno izobraževanje
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frana Roša
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Debro
Sodelovanje na pustno-informativnem Festivalu šol v Planetu Tuš
IND: ogled gledališke predstave Policaji v SLG Celje za dijake 3. in 4. letnika ter 1.
PTI in 2. PTI lokacije Kosovelova
8. korespondenčna seja Sveta zavoda
Praktično usposabljanje skupine dijakov v Španiji – Valencija (Erasmus+ KA1)
Zimski rok poklicne mature
PUD za 2. a
Šolsko tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole na temo Energija na zalogo
IND: zobozdravstveni pregled za 1. f
Obeležitev Prešernovega dneva
Predstavitev Fakultete za management Koper
Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijake
Odpovedan pouk zaradi izrednih vremenskih razmer
Maturantski ples
Razstava o naši šoli v Citycentru Celje
Predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu za dijakinje
Radijska proslava ob kulturnem prazniku
Zimski rok ZI
IND: ogled gledališke predstave Vorkšop na Moljera v SLG Celje za dijake 1. f, 2.
b in c, 3. a, b, f in g ter 4. a, b, d in e
Posamično področno prvenstvo v streljanju z zračno puško in pištolo v Velenju
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11. 2.

12. 2.
13.–14. 2.
14. 2.–7. 3.
15. 2.–7. 3.
16.–20. 2.
23. 2.–6. 3.
24. 2.
25. 2.

26. 2.
Marec
1.–7. 3.
3. 3.
3. 3.–5. 3.
4. 3.
5. 3.
6. 3.
7. 3.
8.–28. 3.
10. 3.–15. 4.
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2. sestanek Sveta staršev
IND: zobozdravstveni pregled za 3. c
Predstavitev Pedagoške fakultete Ljubljana
Finale področnega prvenstva v nogometu za dijakinje
Državno tekmovanje iz nemščine v Murski Soboti
IND: Prostovoljstvo za 3. c, č in 1. a PTI
Informativni dan
Praktično usposabljanje skupine dijakov v Španiji – Sevilla (Erasmus+ KA1)
Praktično usposabljanje skupine dijakov na Portugalskem – Braga (Erasmus+
KA1)
Zimske počitnice
PUD za 2. b in 2. C
Polfinale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje na Ptuju
6. delovna konferenca
IND: zobozdravstveni pregled za 3. č
IND: ogled gledališke predstave Vorkšop na Moljera v SLG Celje za dijake 2. a, e,
3. c, č, 4. c, č in 2. a PTI
Predstavitev Fakultete za komercialne in poslovne vede
IND: ogled gledališke predstave Policaji v SLG Celje za dijake 1. a, b, c, 2. a, e
Predstavitev Visokošolske prijavno-vpisne službe Maribor
Erasmus+ KA2: 2. projektni sestanek na Češkem (Ždar nad Sazavou)
14. sestanek Sveta zavoda
Predmaturitetni preizkusi znanja dijakov programov ET in EG
Šolsko tekmovanje iz angleščine Poliglot in Poliglot 3
Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijake
16. šolsko tekmovanje iz ekonomije
Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje
Državno tekmovanje iz zgodovine na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani
Praktično usposabljanje skupine dijakov na Severnem Irskem – Derry (Erasmus+
KA1)
Sodelovanje naših dijakov v projektu Pogumni, Kreativni, Podjetni

10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
17. 3.
18. 3.
19. 3.
20.–21. 3.
23. 3.
24. 3.
26. 3.
28. 3.
30. 3.
30. 3.–3. 4.
30. 3.–10. 4.
31. 3.
April
1. 4.
2. 4.
6. 4.

Državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem Celje
Pisni izpit iz Nemške jezikovne diplome, prva stopnja
Organizacija Mednarodnega sejma učnih podjetij v okviru CUPS-a, aktivna
udeležba dijakov, ogled sejma v Hali Golovec
Zimski športni dan
Šolsko tekmovanje iz poslovne matematike
Predstavitev šole na sejmu Altermed v Celju
7. delovna konferenca
2. roditeljski sestanek
Predstavitev Študentske organizacije Slovenija za dijake zaključnega letnika
9. korespondenčna seja Sveta zavoda
Šolsko tekmovanje Matematični kenguru
Četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za dijakinje
Čistilna akcija okolice šole s 3. d
Šolsko tekmovanje iz računovodstva
Finale šolskega tekmovanja v streljanju z zračnim orožjem v Kidričevem
Obisk Davida Stricklanda z veleposlaništva ZDA iz Ljubljane
Mednarodna raziskava PISA (dijaki, rojeni 1999)
Državno tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje
Interni del mature iz ekonomije za dijake programa EG in MT
IND: ogled gledališke predstave v SLG Celje za dijake 2. b in 2. c
Organizacija brezplačnega plavalnega tečaja za dijake neplavalce v sodelovanju s
Športno zvezo Celje
PUD za 1. a PTI
Finale državnega prvenstva v rokometu za dijakinje
Regijsko tekmovanje iz matematike
Nemška jezikovna diploma 1 – ustni izpiti
Interni del mature iz zgodovine za dijake programa EG in MT
Raziskava TIMSS
Velikonočni ponedeljek
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8. 4.

9. 4.
10. 4.
10.–13. 4.
11. 4.

13. 4.
13.–24. 4.
15. 4.

16. 4.
16.–19. 4.
17. 4.
18. 4.
18. 4.–2. 5.
19.–25. 4.
21. 4.
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Državno tekmovanje iz računovodstva v Postojni
Državno tekmovanje iz ekonomije v Kranju
OIV: ogled angleške predstave 'The Diamond as Big as the Ritz' za dijake
programa EG in MT
Projekt Mladi za Celje – javna predstavitev raziskovalnih nalog
Raziskava TIMSS, PISA
Udeležba dijakov 3. a na konferenci Mednarodne fakultete za družbene in
poslovne študije z naslovom Dober kader – gonilo uspeha
OIV: ogled gledališke predstave v SLG Celje za dijake 3. f in 3. g
Državno tekmovanje iz poslovne matematike v Kopru
Ekskurzija dijakov v Pariz
Delovna sobota – nadomeščanje 2. 1.: IND in OIV
Državno tekmovanje iz angleščine Poliglot za srednje strokovne šole na Srednji
šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani
Področno prvenstvo srednjih šol v lokostrelstvu v Ljutomeru
IND in OIV
PUD za PT
Projekt Rastem s knjigo: srečanje s pesnikom, pisateljem in scenaristom Ferijem
Lainščkom
Občinsko prvenstvo v krosu
10. korespondenčna seja Sveta zavoda
39. državno tekmovanje v tehniki prodaje na Ekonomski šoli Novo mesto
Delavnice za sedmošolce OŠ Frana Kranjca
Ekskurzija dijakov v London
Glasbeno-družabna prireditev v Glasbeni šoli Celje v sklopu projekta Evropska
vas
Državno tekmovanje iz angleščine Poliglot 3 za dijake srednjih poklicnih šol –
organizacija tekmovanja in udeležba
Praktično usposabljanje skupine dijakov na Tenerifih (Erasmus+ KA1)
Erasmus+ KA2: 3. projektni sestanek v Latviji (Rogovka)
Delavnice za učence OŠ Frana Kranjca
8. delovna konferenca

23. 4.
27. 4.–1. 5.
Maj
5. 5.
5.–7. 5.
6.–8. 5.
7. 5.
8. 5.
9. 5.
11. 5.
11.–12. 5.
13. 5.
15. 5.

18. 5.

19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.

Državno šolsko prvenstvo v krosu v Mariboru
Prvomajske počitnice
SM – slovenščina (esej)
Evropska vas – predstavitev Malte v razredih
Evropska vas/Erasmus+: Predstavitev Malte in izkušenj dijakov na PUD-u na
Malti v razredih 2. letnika ter v 1. c
Fotografiranje razredov
GAED videokonferenca z Američani na temo alternativnih virov energije
Evropska vas: Malta – ogled uličnih prireditev in šolska radijska oddaja na temo
Malte
Delovna sobota – nadomeščanje 6. 2. (dan šole)
Strokovna ekskurzija za zaposlene
Izobraževanje zaposlenih: predavanje psihologa Marka Juhanta
6. delovno srečanje partnerjev v Dragi pri Igu v okviru projekta INVESTT
Področno posamično prvenstvo v atletiki v Celju
Teden vseživljenjskega učenja – predavanje Jasmine Zeme Gasilstvo kot
humanitarna dejavnost, predavanje Majde Lesjak Bralne navade celjskih
srednješolcev in vloga šolskega knjižničarja pri spodbujanju branja ter delavnica
Družina in humanitarnost (doc. dr. Nina Mešl)
Teden vseživljenjskega učenja – predavanje mag. Marjete Šelih Delo knjižničarja
z uporabniki s posebnimi potrebami
Teden vseživljenjskega učenja v Domu ob Savinji – Bralni klub EŠC se predstavi:
Kajetan Kovič in njegovo delo, Stezice med generacijami – pesniška delavnica
Državno tekmovanje raziskovalnih nalog v Murski Soboti
Zaključek tečaja ruščine
IND: likovna delavnica za 1. a
Erasmus+ KA1: evalvacijski sestanek članic Konzorcija ekonomskih šol
IND: likovna delavnica za 1. č
IND: likovna delavnica za 1. b
Predaja ključa
Ocenjevalna konferenca za zaključne letnike in 9. delovna konferenca
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23. 5.
25. 5.

26. 5.
27. 5.
28. 5.
30. 5.–22. 6.
Junij
1. 6.
8.–12. 6.
10. 6.
15. 6.
18. 6.
23. 6.
24. 6.
29. 6.
Julij
3. 7.
6. 7.
13. 7.

Finale državnega prvenstva v atletiki v Domžalah
Zaključek tečaja francoščine
Razdelitev spričeval zaključnim letnikom
Teden vseživljenjskega učenja v Domu ob Savinji – Mladi in mladi po srcu s
knjigo v roki (Branje nekoč in danes; bralne navade)
IND: likovna delavnica za 1. c
Predmetni izpiti za izboljšanje ocene za zaključne letnike
IND: likovna delavnica za 1. e
IND: likovna delavnica za 1. d
SM in PM v spomladanskem roku
Začetek popravnih in dopolnilnih izpitov za 3. d in 3. e
Spomladanski rok ZI
Teden vseživljenjskega učenja – predavanje Gvatemala (predstavitev
humanitarne dejavnosti v Gvatemali)
Začetek ustnega dela SM in PM v spomladanskem roku
Seznanitev dijakov z uspehom na ZI in podelitev spričeval ZI
Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike in 10. delovna konferenca
Proslava ob dnevu državnosti
Zadnji dan pouka in razdelitev spričeval nezaključnim letnikom
Začetek popravnih in dopolnilnih izpitov za vse ostale razrede
Ocenjevalna konferenca po popravnih izpitih in razdelitev spričeval
Podelitev maturitetnih spričeval PM
Podelitev maturitetnih spričeval SM
Damjana Lovrenčič, Mateja Obrez Verbič
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ORGANIZACIJA POUKA
DELO ŠOLE
Pouk je v letošnjem šolskem letu potekal v eni izmeni na dveh lokacijah – to je na lokaciji Vodnikova in
lokaciji Kosovelova.
V prvem ocenjevalnem obdobju je pouk skupno obiskovalo 29 oddelkov (19 oddelkov na lokaciji
Kosovelova in 10 oddelkov na lokaciji Vodnikova), v drugem ocenjevalnem obdobju, ko so se s praktičnega
usposabljanja z delom vrnili dijaki 3. letnika programa trgovec in administrator, pa 31 oddelkov. Novost
šolskega leta 2014/2015 na šoli je bila predvsem v uvajanju novega izobraževalnega programa tehnik
varovanja.
Vpis v šolsko leto 2014/2015 je bil naslednji:

37

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na obeh lokacijah 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 potekale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko
so bili člani učiteljskega zbora staršem in dijakom na razpolago med 16.30 in 17.30. Prav tako smo bili
učitelji staršem na voljo enkrat tedensko ob dopoldanskem času.
Simona Sever Punčoh

TEHNIK VAROVANJA
V šolskem letu 2014/2015 smo na Ekonomski šoli Celje pričeli z novim programom tehnik varovanja.
Program je zahteven, a hkrati zelo zanimiv, saj imajo dijaki možnost pridobivanja dodatnih znanj in
izkušenj s pomočjo predavanj zunanjih predavateljev in tudi z obiskom različnih podjetij ter javnih
institucij s področja varovanja ljudi oziroma premoženja.
Že na začetku šolskega leta so nas obiskale predstavnice Zavoda VIR, zanimivo predavanje na šoli so
pripravili iz podjetja SINTAL, obiskali smo Center vojaških šol v Mariboru, v podjetju Cetis Celje so nam
prikazali svoj način varovanja in varstva pri delu, v gosteh smo imeli predstavnika ameriške ambasade,
ki je zadolžen za varnost ameriških diplomatov in drugih uslužbencev v naši državi, čaka nas še obisk
poklicne gasilske enote v Celju …, skratka šolsko leto je prekratko za vse načrtovane obiske. Zato jih
bomo prestavili v naslednja leta.
Prepričani smo in verjamemo, da so s takšnim načinom dela dijaki zadovoljni in hkrati motivirani za
nadaljnje delo in učenje.
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Nekaj utrinkov z naših srečanj

Obisk predstavnikov Sintala

Informativni dan – borilne veščine
Karmen Kranjec
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo za dijake sva svetovalni delavki 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 prvih letnikov izvedli delavnico Učenje učenja. Za
dijake zaključnih letnikov sva koordinirali izvedbo projekta Dijaške organizacije Slovenije »Služba, kaj je
to« in predavanje Študentske organizacije Ljubljana.
Kot šolski svetovalni delavki sva izvajali aktivnosti v zvezi z vpisom in sprejemom novincev v 1. 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. Koordinirali sva predstavitev vpisnega postopka Vpisno-informacijske
službe Maribor in predstavitev številnih študijskih programov posameznih univerz in samostojnih
visokošolskih organizacij.
V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju in preusmerjanju
dijakov ter sodelovali pri organizaciji in izvedbi promocije naše šole na nekaterih osnovnih šolah.
Za evropsko raziskavo ESPAD sva izvedli anketiranje v nekaterih razredih prvega letnika in izvedli
raziskavo PISA.
Sodelovali sva z zunanjimi institucijami, se udeleževali strokovnih aktivov svetovalnih delavcev srednjih
šol in sodelovali z učiteljskim zborom ter vodstvom šole.
Olga Arnuš in Nataša Strašek
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Na šoli smo na začetku šolskega leta 2014/2015 evidentirali sedemnajst nadarjenih dijakov. Z vsemi
smo opravili tudi intervjuje. Individualiziran program smo na željo dijakov in s soglasjem njihovih staršev
pripravili za sedem dijakov.
Nadarjeni so sodelovali v mnogih dejavnostih šole, kot so krožki, bralne značke, šolski radio in različni
ekoprojekti ter na kulturnih in ostalih prireditvah, predvsem na novoletnem bazarju, šolskih likovnih in
tematskih razstavah in v projektu Evropska vas.
Udeležili so se tudi športnih tekmovanj, ostalih državnih tekmovanj in različnih literarnih natečajev, kot
so Cankarjevo ter zgodovinsko tekmovanje, literarni natečaj za najboljši haiku, Zeleno pero itd.
Skozi celotno šolsko leto so nadarjeni dijaki sodelovali tudi s svojimi učitelji – mentorji, ki so jim
pripravljali dodatne in poglobljene vsebine, in sicer v skladu s področji njihove nadarjenosti, bodisi na
likovnem bodisi literarnem ali telesno-gibalnem področju.
Maja Jerič

IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Izbirne vsebine in interesne dejavnosti so sestavni del vseh izobraževalnih programov, ki jih na šoli
izvajamo. V letošnjem šolskem letu smo večji del dejavnosti izpeljali v novembru 2014 in aprilu 2015.
Dijaki so si poleg organiziranih obveznih vsebin lahko izbrali še vsebine, ki so bile del ponudbe šole.
Delavnice so poleg naših učiteljev vodili tudi zunanji predavatelji in uspešni podjetniki.
V tem šolskem letu so bile izvedene naslednje vsebine oziroma delavnice in ekskurzije:
•
•
•
•

Knjižnično-informacijska znanja
Obvladovanje tipkovnice
Vzgoja za družino, mir in nenasilje
Državljanska vzgoja
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mladi in podjetništvo
Mladi v Evropski uniji
Upravna enota Celje
Vzgoja za zdravje
Športne igre
Poklicna orientacija – karierni klubi Mladi bi radi
Ekologija – ogled Centra za ravnanje z odpadki
Cestnoprometni predpisi
Kako preživeti na borzi
Likovne delavnice
Izdelava jumbo plakata
Državljanska vzgoja
Filmski in gledališki abonma

Izvedli smo tudi ekskurzije v Ljubljano, po Celju, v Celovec, v Gradec, na Primorsko, Kozjansko, v London
in Pariz.
Del prostih izbirnih vsebin so lahko dijaki nadomestili z aktivno vključenostjo v različna društva in klube,
z udeležbo na državnih tekmovanjih in sodelovanjem na šolskih prireditvah.
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Jumbo plakat naših dijakov Patricije Katelic, 1. a PTI, Mie Volasko, 2. e, in Davida Romiha, 2. e,
ob vpadnici v Celje
Damjana Lovrenčič
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ŠOLSKA PREHRANA
V letošnjem šolskem letu je za kakovostno in zdravo šolsko prehrano poskrbela Srednja šola za gostinstvo
in turizem Celje.
Šolska malica je subvencionirana, kot je bilo določeno s 1. februarjem 2013, ko so bile uvedene tri
kategorije subvencioniranja šolske malice (100 %, 70 %, 40 %), kar pomeni, da imajo na osnovi tega
dijaki malico brezplačno ali doplačajo za obrok 0,73 € oziroma 1,45 €. Dijaki se naročajo na obroke in
jih prejemajo na enak način kot prejšnja leta, kar pomeni vsak dan posebej za naslednji dan s pomočjo
elektronskega čitalca. Če naročenega obroka ne prevzamejo ali ga pravočasno ne odjavijo, morajo
poravnati celotni znesek obroka (2,42 €). V tem primeru domov dobijo položnico.
Dijaki imajo dnevno na voljo tri različne obroke (mesnega, brezmesnega in sadje, zelenjavo ali sendvič).
Poleg tople malice ponuja šolska jedilnica tudi druge prehrambene artikle. Razredi so razdeljeni v dve
skupini, kar popolnoma zadošča, da se dijaki primerno najedo. Jedilnico redno in zelo radi obiskujejo, s
prehrano so zadovoljni, tako s kakovostjo kot količino. Menim, da smo skupaj poskrbeli za zadostno in
ustrezno ponudbo.
Simona Barabaš

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je del vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli. Izposoja gradiva je brezplačna za vse
udeležence izobraževanja in profesorje ter predavatelje. Naša knjižnica nudi tudi medknjižnično izposojo
za dijake, študente in profesorje.
Knjižnica je polnopravna članica sistema COBISS. V prejšnjem šolskem letu smo v ta sistem prenesli tudi
učbeniški sklad za prve letnike, v tem šolskem letu je bila izposoja podprta v prvih, drugih, tretjih in
deloma v četrtih letnikih. Za naslednje šolsko leto je predvidena izposoja za vse uporabnike učbeniškega
sklada. V mesecu septembru je knjižničarka Marjeta Šelih izvedla ure knjižničnoinformacijske vzgoje
za dijake prvega letnika in ti so se seznanili s postavitvijo gradiva v sistemu UDK, z iskanjem gradiva v
katalogu, osnovnimi pravili pisanja seminarskih nalog in s pravilnim navajanjem literature.
Sodelovali smo v projektu Rastem s knjigo, letos v vlogi spremljevalcev. Dijaki so v dar prejeli knjigo
Suzane Tratnik Ime mi je Damjan. Knjižničarka Majda Lesjak je sestavila obsežen priporočilni seznam
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mladinske literature z namenom, da bi bila uresničljiva svobodna izbira med kvalitetnimi knjigami, ki
so v veliko pomoč dijakom in profesoricam slovenskega jezika pri izbiri primernega branja. Dijake lahko
namreč ustrezno motiviramo z njihovo aktivno vlogo v interesni dejavnosti in tako na šoli že drugo leto
zapored deluje bralni krožek. Knjižničarki se vključujeta v pouk z urami medpredmetnega povezovanja
pri informatiki, zgodovini in slovenskem jeziku ter predmetu veščine sporazumevanja na Gimnaziji Celje
– Center. Spoznavali smo osnove seminarske naloge, Janeza Vajkarda Valvazorja, Aleksandra Sergejeviča
Puškina v slovenščini in ruščini, Prešernove pesmi v nemščini in angleščini, likovno pesem, Slovar
slovenskega knjižnega jezika in delo knjižničarja z uporabniki s posebnimi potrebami.
V mesecu marcu je knjižničarka Majda Lesjak organizirala neformalno srečanje knjižničarjev celjskih
srednjih šol in jim predstavila izsledke svoje magistrske naloge z naslovom Bralne navade celjskih
srednješolcev in vloga šolskega knjižničarja pri spodbujanju branja. Srečanje je bilo namenjeno branju,
bralni motivaciji in izmenjavi izkušenj šolskih knjižničarjev celjske regije. Dijaki naše šole so se zbranim
udeležencem predstavili z recitalom Bela kot mleko, rdeča kot kri. Knjižničarji so bili nad srečanjem
navdušeni in so si želeli še več takšnih druženj.
Majda Lesjak je magistrsko nalogo predstavila tudi profesorjem na pedagoški konferenci. Knjižničarki
sta na eni izmed konferenc predstavili knjižne novosti v šolski knjižnici. Predstavitev je bila namenjena
promociji branja med zaposlenimi. Majda Lesjak je predavala izbranim dijakom in članom bralnega
kluba naše šole na temo Znanje izboljša življenje – pismenost. V okviru Tedna vseživljenjskega učenja
je v Domu ob Savinji v mesecu maju predavala o branju s temo Branje nekoč in danes: bralne navade,
Marjeta Šelih pa je predavala o delu knjižničarjev z uporabniki s posebnimi potrebami, s poudarkom na
branju in pismenosti teh uporabnikov.
V knjižnici smo s tematskimi razstavami opozarjali na različne dogodke. Na lokaciji Vodnikova smo dijake
opozorili, da je preminil akademik, dr. Jože Toporišič, obeležili smo sedemdeseto obletnico osvoboditve
taborišča Auschwitz, opozorili na ljudi s posebnimi potrebami, tokrat na ljudi z motnjo avtističnega
spektra. Na Kosovelovi ulici smo pripravili tematsko razstavo Jesenska rapsodija, v kateri smo s poezijo
in sliko obeležili letni čas jesen. V razstavi smo se spomnili velikana slovenske poezije, Kajetana Koviča, ki
je novembra 2014 preminil. Njegove pesmi smo povezali v recital, s katerim smo se predstavili na Tednu
vseživljenjskega učenja v Domu ob Savinji v mesecu maju. Pomladni čas, čas ljubezni, smo naslikali v
tematski razstavi Ljubezen svet vrti.
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Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, nudi študentom konzultacije pri izdelavi diplomskih
nalog in opravlja tehnične preglede diplom. Skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na zgoščenkah in
v tiskani obliki ter ureja Kroniko Višje strokovne šole.
Učitelj in knjižničar v šoli sta namreč ključna pri razvoju bralne in informacijske pismenosti dijakov in
študentov.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih

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, kakovostnejše znanje. Šolski sklad pridobiva
sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. V letu 2014 so bila sredstva ŠS porabljena za:
• sofinanciranje sodelovanja dijakov na tekmovanjih in delavnicah,
• kulturno prireditev ob dnevu knjige,
• Letopis 2013/2014,
• vstopnice za ogled obrtnega sejma in ogled kinopredstave,
• material za projekte, informativni dan, razstave,
• nakup e-tablic Apple.
Načrt porabe sredstev šolskega sklada za leto 2015:
• Letopis 2014/2015,
• sofinanciranje sodelovanja dijakov na tekmovanjih, delavnicah, pomoč socialno ogroženim
dijakom, IND, OIV,
• kulturne prireditve,
• sejemske prireditve in ogled kinopredstav,
• financiranje športnih dejavnosti za dijake (športni dan),
• sofinanciranje projektov in predavanj za dijake,
• nakup tabličnih računalnikov,
• ostalo: Glasilo Ekonomlonc z bučkami, material za projekte, fotografiranje dijakov, projektni dnevi.
Starši prispevajo v šolski sklad prostovoljno, in sicer dvakrat letno po 10 evrov.
Člani UO ŠS so: Dejan Kokalj – predstavnik staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Vlasta Krštinc - Budna,
Marija Sodin – predstavniki zaposlenih, Lea Tržan in Alja Kelhar – predstavnici dijakov.
Marija Sodin
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE – CUPS
Septembra 2014 se je upokojila dosedanja voditeljica CUPS-a, Viljana Brinovec, in predala delo novi
vodji Mateji Kapitler. V letošnjem timu sodelujejo Stanka Hlede, pisarniška referentka, Irena Naraks, ki
pokriva področje plačilnega prometa in davkov, ter Manja Ferme Rajtmajer za področje mednarodnega
poslovanja.
CUPS je tako kot vsako leto opravljal vse običajne storitve za učna podjetja s pomočjo simulacije
realnega gospodarskega okolja (sodnega registra, davčnega urada, banke, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, gospodarske zbornice, finančne uprave itd.)
V CUPS-u skušamo slediti novostim na področju izobraževanja, zakonodaje, tehnike in tehnologije, zato
smo za učitelje – mentorje organizirali dvodnevni seminar. Le-ta je potekal oktobra 2014 v Mladinskem
centru Celje. Udeležilo se ga je trideset učiteljev. Teme seminarja so bile zanimive, saj smo vključili
strokovnjake iz prakse. Z nami so bili predstavniki CEED-a, podjetniške mreže, ki preko usposabljanj
in mreženja pomagajo podjetnikom pri rasti njihovih podjetij. Spodbujajo povezovanje podjetnikov,
dvigajo raven podjetniškega znanja in promovirajo podjetništvo kot pozitivno vrednoto v širši družbi, ki
ustvarja inovativno in odprto družbo. Učili smo se spletnega anketiranja in tržnih raziskav ter obiskali
uspešno celjsko podjetje Vivapen, d. o. o.

Udeleženci seminarja v Celju
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Ves čas pridno izdajamo CUPS-novičke. Na željo dijakov smo odprli fb-stran CUPS-a, ki je lepo zaživela.
Udeležili smo se sestanka članic Europena, ki je potekal od 17. do 19. 11. 2014 v Essnu. 23. in 24.
januarja smo s Skupnostjo ekonomskih, trgovskih in upravnih šol Slovenije sodelovali na Informativi
2015 v Ljubljani, kjer smo promovirali poklic ekonomski tehnik. 11. marca 2015 smo organizirali 9.
mednarodni sejem učnih podjetij in 3. državno tekmovanje učnih podjetij. Na letošnjem sejmu je
razstavljalo 57 učnih podjetij, in sicer 36 iz Slovenije in 21 iz tujine (Bolgarije, Hrvaške, Črne Gore, Italije,
Avstrije in Romunije).

Informativa 2015
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Sejemsko dogajanje; UP Čočaj, EŠ Celje

Sejemsko dogajanje; UP Vitasan, EŠ Celje
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Na otvoritveni slovesnosti, ki jo je pripravila profesorica Branka Vidmar Primožič, so sodelovali naši
dijaki. Vodila sta jo Špela Terglav v slovenščini in Edi Pirnat v angleščini. V programu so sodelovali še:
pevka Katja Dimec, 1. a PTI, glasbenici Ula Matek, 1. b, in Hana Brecl, 2. e, veliko pozornosti pa sta bila
deležna tudi plesalca Kristjan Terglav, 3. c, in Nejc Trepelj, 2. c.
Prisotne so nagovorili nekateri častni gostje: predstavnica MIZŠ gospa Ljubica Lukan, podžupanja
Mestne občine Celje, mag. Darja Turk, predsednik Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol
gospod Dušan Vodeb ter ravnateljica Ekonomske šole Celje gospa Bernarda Marčeta.
Brez pridnih rok dijakov seveda takšnega sejma ne bi mogli organizirati. Prireditev so poleg profesionalnih
varnostnikov varovali naši bodoči tehniki varovanja iz 1. c-razreda: Alja Pečovnik, Rok Fale, Tomaž
Ocepek, Maja Avsec, Tim Čemažar, Sergej Grešak, Nejc Vervega in Urh Sivka. Za garderobo, informacije,
sejemski radio, poslovna srečanja in sprejem oglasov so poskrbeli: Barbara Budiš, 1. c, Sandra Sučević,
1. c, Rika Pajk, 2. c, Ana Velenšek, 2. c, Jan Lukač, 2. e, David Blagojević, 2. e, Patricija Brglez, MT, Filip
Zule, 4. b, Nina Štante, 4. b, Sara Siter, 4. b, Sanja Vrček, 4. b, Urh Košir, 4. b, Nika Pilko, 4. b, Tjaša Kotnik,
3. b, Glorija Magerl, 3. b, Arta Jashari, 3. b, Maja Malić, 3. b, Anej Šarlah, 2. a, Mitja Vodlak, 2. a.

Sodelujoči na 9. Mednarodnem sejmu učnih podjetij
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Živahno sejemsko dogajanje

Predsednik skupnosti ekonomskih, trgovskih
in upravnih šol Dušan Vode
ter moderatorja Špela Terglav in Edi Pirnat
Ravnateljica Bernarda Marčeta

Nastopajoči
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Nastopajoči
Sodelavci CUPS-a se poleg zgoraj omenjenega redno vključujemo v različne projekte in aktivnosti šole,
kot so dan odprtih vrat, informativni dan.
Mateja Kapitler
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ
V šolskem letu 2014/2015 je delovanje učnih podjetij potekalo v znamenju nadaljnjega zmanjševanja
števila delujočih podjetij.
Na lokaciji Vodnikova so poslovala učna podjetja 3. a- in 3. b-razreda ter poklicnega tečaja, na lokaciji
Kosovelova pa so poslovala učna podjetja razredov 3. c, 3. č in 1. a PTI. Skupno je delovalo osem učnih
podjetij, s tem da sta v programu PTI učni podjetji poslovali le v 2. ocenjevalnem obdobju.
Razred
3. a
3. b
3. a,b
3. c
3. č
1. a PTI
1. a PTI
PT

Ime učnega podjetja
TROPS, d. o. o.
Mega šport, d. o. o.
Čočaj, d. o. o.
Vitasan, d. o. o.
Ta prava mašina, d. o. o.
Doživetja, d. o. o.
Popotnik, d. o. o.
Furniturko, d. o. o.

Dejavnost
Trgovina s športno opremo
Trgovina s športno opremo
Trgovina s sladkorjem, kavo in čajem
Trgovina z zdravo prehrano
Trgovina z motornimi vozili
Organizacija dogodkov in zabav
Turistična agencija
Recikliranje starega pohištva

Mentor
Milan ŠUŠTERŠIČ
Suzana SUHOLEŽNIK
Andreja TANŠEK
Manja FERME RAJTMAJER
Suzana SUHOLEŽNIK
Andreja TANŠEK
Milan ŠUŠTERŠIČ
Jana KITANOVSKI

Zaradi daljših bolniških odsotnosti Suzane Suholežnik in Andreje Tanšek sta kot mentorici delovali tudi
Irena Naraks in Polona Arbajter Očko.
Konec januarja smo organizirali že uveljavljeni šolski sejem učnih podjetij, ki je potekal na lokaciji
Kosovelova. Predstavilo se je šest podjetij, pet iz programa ekonomski tehnik in eden iz poklicnega
tečaja. Najboljšo predstavitev je predstavilo podjetje Čočaj, drugo in tretje mesto pa sta zasedli podjetji
Vitasan in Mega šport. Prvouvrščeni podjetji sta predstavljali našo šolo tudi na Mednarodnem sejmu
učnih podjetij v mesecu marcu.
V februarju smo predstavili dejavnost učnih podjetij na Informativnih dnevih. Predstavilo se je podjetje
Vitasan, d. o. o.
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Osrednji dogodek v marcu je bil Mednarodni sejem učnih podjetjih v dvorani Golovec. Na sejmu sta se
dostojno predstavili učni podjetji Čočaj, d. o. o. in Vitasan, d. o. o. Ostali dijaki so sodelovali kot sejemsko
osebje na stojnici CUPS-a, v garderobi in nasploh priskočili na pomoč razstavljavcem in obiskovalcem,
če so le-ti potrebovali pomoč.

Zmagovalec šolskega tekmovanja – podjetje ČOČAJ

Obiskovalci stojnice podjetja VITASAN
Milan Šušteršič

PRIPRAVE NA SPLOŠNO MATURO V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
V letošnjem šolskem letu se je na maturo pripravljalo 77 kandidatov, 41 kandidatov iz rednega programa
ekonomska gimnazija in 36 kandidatov iz maturitetnega tečaja. Poleg slovenščine, matematike in tujega
jezika, ki so obvezni predmeti na maturi, opravljajo dijaki maturo še iz dveh, lahko tudi treh izbirnih
predmetov. Izbirni predmeti v letošnjem šolskem letu so naslednji: ekonomija, geografija, zgodovina,
sociologija, psihologija, biologija in glasba – petje ali instrument.
Splošna matura je državni izpit, ki ga kandidati in kandidatke opravljajo pod enakimi pogoji: hkrati, po
enakih postopkih in pravilih ter v skladu z enakimi ocenjevalnimi merili. Z opravljeno splošno maturo
si kandidati in kandidatke pridobijo srednjo izobrazbo in izkažejo splošno usposobljenost za kateri koli
univerzitetni študij.
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ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
Prijavljenih kandidatov je 86.
PREDMET
OSNOVNA RAVEN
VIŠJA RAVEN
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
57
ANGLEŠČINA
56
NEMŠČINA
6
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA
BIOLOGIJA
GLASBA – PETJE ALI
INSTRUMENT

SKUPAJ
0
1
0

57
57
57
6
41
13
28
20
27
1
1

Prijavljenih k maturi:
•
•
•
•
•
•

41 dijakov ekonomske gimnazije,
9 dijakov maturitetnega tečaja,
23 kandidatov poklicne mature, ki opravljajo dodaten izpit na splošni maturi,
5 občanov,
7 kandidatov, ki imajo popravne izpite,
1 izboljševanje ocen na maturi.

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo in dodatni predmet pri splošni maturi, prihajajo iz naslednjih
šol:
• Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola,
• Srednja zdravstvena šola Celje,
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• Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
• Šolski center Velenje, Poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti.
REZULTATI MATURE 2014 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (junijski in septembrski rok)

RAZRED
4. D
4. E
SKUPAJ

ŠTEVILO DIJAKOV OPRAVLJALI
V RAZREDU
MATURO
22
31
53

Maturo opravljajo:

51 dijakov

Maturo opravilo:

45 dijakov ali 88,2 %.

22
29
51

MATURO
OPRAVILI

21
24
45

MATURE NISO
OPRAVILI

REZULTATI MATURE 2014 – MATURITETNI TEČAJ (junijski in septembrski rok)
RAZRED
MT

ŠTEVILO
DIJAKOV
V RAZREDU
36

OPRAVLJALI
MATURO

MATURO
OPRAVILI

8

8

Maturo opravljalo:

8 dijakov

Maturo opravilo:

8 dijakov ali 100,0 %
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MATURE NISO
OPRAVILI

1
5
6

Maturo je opravljalo tudi 20 občanov in 21-letnikov, opravili so jo 3 kandidati.
V spomladanskem in jesenskem roku je opravljalo maturitetni izpit še 33 kandidatov, ki so opravljali
poklicno maturo in dodatni maturitetni izpit v okviru splošne mature. Maturitetni izpit je opravilo 18
kandidatov.

Zinka Drešček
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POKLICNA MATURA
Na Ekonomski šoli Celje dijaki v programih srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega
izobraževanja in v poklicnem tečaju zaključijo šolanje s poklicno maturo, na kateri dokažejo doseganje
standardov znanj, ki so za te programe predpisani.
Z opravljeno poklicno maturo pridobijo kandidati srednjo strokovno izobrazbo in naziv ekonomski
tehnik, s tem pa jim je omogočeno nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih programih brez
dodatnih pogojev. Če se želi kandidat z opravljeno poklicno maturo vpisati na univerzitetni študij, mora
ob uspešno opravljeni maturi opraviti še izpit iz izbranega predmeta na splošni maturi (peti predmet).
V šolskem letu 2013/2014 je matura potekala v običajnih treh rokih – spomladanskem, jesenskem
in zimskem. Kandidati so pisni del izpitov opravljali na lokaciji Kosovelova, ustni del tudi na lokaciji
Vodnikova.
Zlati maturanti v šolskem letu 2013/2014 so bili: Helena KOŠEC (4. č), Matej FISTROVIČ (4. a) in Anita
VIDEC (4. a), ki so opravljali poklicno maturo v spomladanskem roku. Dosegli so 23 oziroma 22 točk in
prejeli spričevalo s pohvalo.
Poklicna matura je potekala v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi in brez zapletov.
V tabeli je prikazan uspeh kandidatov na poklicni maturi v posameznem roku:
Izpitni rok
Spomladanski 2014 Jesenski 2014 Zimski 2014 Skupaj 2014
Število dijakov, ki so
opravljali PM
90
25
0
115
Uspešni
87
15
0
102
Delež uspešnih
96,7 %
60,0 %
88,7 %
Občani na PM
20
21
36
77
Uspešni
3
3
12
18
Delež uspešnih občanov
15,0 %
14,3 %
33,3 %
23,4 %
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Zlati maturantje z gospo ravnateljico
Janko Cafuta

ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programov trgovec in
administrator. Na izpitu pokažejo svoje teoretično in praktično znanje, ki so ga pridobili v procesu
izobraževanja, in usposobljenost za poklic. Zaključni izpit je sestavljen iz dveh enot: pisnega in ustnega
izpita iz slovenščine in izdelka oziroma storitve in zagovora. Pri programu trgovec je del ocene druge
izpitne enote tudi praktični nastop v trgovini.
V šolskem letu 2014/2015 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in sicer na
spomladanskem, jesenskem in zimskem roku. Poleg rednih dijakov opravlja zaključni izpit v vsakem
roku tudi nekaj kandidatov, ki so udeleženci izobraževanja odraslih.
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Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2014/2015:

Izpitni rok
spomladanski
jesenski
zimski
Skupaj

REDNI DIJAKI
Opravljalo
Uspešni
25
24
7
7

% uspeha
96 %
100 %

32

97 %

31

ODRASLI
Opravljalo
5
3
5
13

Uspešni
3
3
4
10

% uspeha
60 %
100 %
80 %
77 %

Zaključni izpit s pohvalo so opravile naslednje dijakinje:
Sara Flis, 3. d, Alenka Lakovšek, 3. e, Mojca Mirnik, 3. e, in Nives Javornik, izobraževanje odraslih.
Simona Sever Punčoh

60

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izobraževanjem odraslih v programih ekonomska gimnazija,
srednje strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje – ekonomski tehnik ter srednje poklicno
izobraževanje – trgovec in administrator. Izobraževanje je bilo organizirano kot samoizobraževanje po
individualnem organizacijskem modelu. Z osebnim izobraževalnim načrtom smo določili obveznosti,
načine preverjanja znanja oziroma opravljanje predmetnih izpitov za vsakega udeleženca individualno.
Organizirane so bile konzultacije in pogovorne ure ter pripravljena interna gradiva, ki so jih izdelali
učitelji v strokovnih aktivih. Za elektronski dostop do gradiv je poskrbel Ivan Kolenko. V izobraževanju
odraslih so sodelovale poleg andragoškega zbora še organizatorici izobraževanja Simona Rap in Dora
Glavnik, poslovna sekretarka Andreja Vrečer ter Lidija Plevčak. Mojca Knez Šket je bila zadolžena za
centralno evidenco udeležencev izobraževanja.
V tem šolskem letu je bilo vpisanih 719 udeležencev; 45 v program ekonomska gimnazija, 312 v SSI
– ekonomski tehnik, 73 v PTI – ekonomski tehnik, 150 v SPI – administrator in 139 v SPI – trgovec.
Mesečno je pristopilo k opravljanju predmetnih izpitov v povprečju od 30 do 40 odstotkov kandidatov.
V izobraževanju prevladujejo odrasli, ki se vključujejo zaradi prekvalifikacije. Pogosto nadaljujejo
z izobraževanjem tudi naši bivši dijaki, ki so bili neuspešni v času rednega izobraževanja. S ponovno
vključitvijo pridobijo, poglobijo in razširijo znanja, ki so potrebna za uspešno dokončanje izobraževanja.
Z novimi znanji so lahko uspešnejši pri nadaljevanju poklicne kariere.
Simona Rap
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PROJEKTI

LEONARDO DA VINCI – PARTNERSTVA
Članice šolskega tima (Mateja Obrez Verbič, Simona Sever Punčoh in Irena Lasnik) projekta INVESTT
(Inclusive Vocational Education and Specialised Tailor-made Training) smo v tretjem letu razvojnega
dela aktivno sodelovale tako z domačimi (CUDV Draga, IRSSV) kot tujimi partnerji (Avstrija, Nemčija,
Belgija, Norveška). O napredku projekta smo dvakrat poročali na srečanjih: oktobra 2014 v Bruslju in
maja letos v Dragi pri Igu. Projekt se bo zaključil konec oktobra z zaključno konferenco v Salzburgu.
Največ aktivnosti je v zaključnem letu projekta potekalo prav na naši šoli. V mesecu decembru je imela
predavanje za starše vseh prvih letnikov in dijakov s posebnimi potrebami dr. Valerija Bužan. Izhodiščna
tema predavanja so bila vprašanja, ali dijak noče ali ne zmore, kako naj starši pomagajo otroku in ali
znamo biti strpni do drugačnih. Odziv staršev je bil aktiven in pozitiven.
Vsekakor pa je bil osrednji dogodek 22. januarja 2015 nacionalni posvet na temo Vključevanje oseb s
posebnimi potrebami v proces izobraževanja in na trg dela. Kot razpravljavci so sodelovali: mag. Cveto
Uršič z Ministrstva za delo in družino, socialne zadeve in enake možnosti, dr. Slavko Gaber, predavatelj
na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Tatjana Dolinšek Pernovšek, direktorica Racio, d. o. o. in
Racio social ter Anica Justinek s Centra RS za poklicno izobraževanje. Povezovalka med sogovorniki je
bila dr. Valerija Bužan, spec. klin. psih., direktorica CUDV Draga, Ig. Posveta so se udeležili ravnatelji,
svetovalni delavci oziroma koordinatorji za delo z dijaki s posebnimi potrebami osnovnih, strokovnih in
poklicnih šol v Sloveniji, starši ter delodajalci oziroma mentorji dijakov na praktičnem usposabljanju z
delom. Dogodek je bil tudi medijsko zelo odmeven.
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Uresničen je bil še eden izmed pomembnih ciljev projekta: po končanem izobraževanju na naši šoli
bodo dijaki s posebnimi potrebami vključeni v mrežo dejavnosti družbe Racio social, ki omogoča pretok
informacij med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in delodajalci ter tako omogoča lažji prehod na trg
dela.
Ko prilagajamo pouk mladim s posebnimi potrebami, pridobivamo vsi v šoli. Učitelji in preostali dijaki
skupaj premoremo več empatije in prepričani smo, da lahko drugačnost tudi vse obogati.

Razpravljavci na nacionalnem posvetu
Irena Lasnik
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PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI
Novo šolsko leto je prineslo novo programsko obdobje Erasmus+ (naslednik programa Vseživljenjsko
učenje) in s tem tudi nova pravila in nove priložnosti, ki so zelo razveselile marsikaterega dijaka.
V sklopu Konzorcija ekonomskih šol smo letos drugo leto zapored v tujino poslali tudi dijake naših
partnerskih šol: Ekonomske šole Novo mesto in Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, prvič pa se nam je
pridružila Srednja ekonomska šola Ljubljana. Tako so se naši ‘erasmuski’ obogatili z novimi poznanstvi iz
drugih slovenskih regij in tujine ter s tem razširili mrežo svojih prijateljev.
Ni nam bilo dolgčas. Odhodi v tujino so se začeli v jesenskih mesecih, ko smo dijake poslali na tri lokacije:
• Severna Irska (Derry) – 10 dijakov (Celje),
• Malta (Sliema) – 14 dijakov (Celje, Slovenj Gradec),
• Španija (Tenerife) – 10 dijakov (Novo mesto).
Komaj smo nove izkušnje delili na spletnih straneh in socialnih omrežjih, ko so že pripravljale kovčke
nove skupine, ki so letos prvič odkrivale sredozemske kraje v zimskem času:
•
•
•
•
•

Španija (Valencija) – 12 dijakov (Celje, Slovenj Gradec),
Malta (Sliema) – 12 dijakov (Novo mesto),
Španija (Sevilla) – 15 dijakov (Celje, Ljubljana),
Portugalska (Braga) – 13 dijakov (Celje, Slovenj Gradec),
Malta (Sliema) – 11 dijakov (Novo mesto).

V pomlad smo vstopili s pomočjo vetra in dežja, ki sta nam oblikovala pričeske v začetku marca v Derryju
na Severnem Irskem (10 dijakov – Celje, Slovenj Gradec), prvega okusa poletja pa je bila deležna skupina
15 dijakov (Celje), ki je aprila odpotovala na Tenerife.
Tako bomo šolsko leto zaključili s 122 uspešno opravljenimi praktičnimi usposabljanji dijakov, ki so
prinesla nove izkušnje, nova strokovna znanja in spletla nove vezi med nami in našimi prijatelji ter
partnerji iz tujine.
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Prakso v tujini smo s pomočjo dotacij Evropske unije tokrat izpeljali že dvanajsto leto zapovrstjo in
zelo nas veseli, da se zanjo odloča vedno več dijakov. Odzvali smo se velikemu povpraševanju in si za
naslednje šolsko leto zastavili še ambicioznejše načrte.

Večerne aktivnosti v Derryju (oktober 2014)

Malteška odprava (oktober 2014)

Slovo od partnerjev v Valenciji (februar 2015)

Ogled Seville po vodnih poteh (februar 2015)
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Ekskurzija v okolici Brage (februar 2015)

Zaključek prakse v Derryju (marec 2015)

Obisk Loro Parka (april 2015)
Mateja Obrez Verbič
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ERASMUS+ KA2

»SPRAVI SE NA KOLO, EVROPA ZOPET POSLUJE«
»Spravi se na kolo, Evropa zopet posluje« (»Get on your Bikes, Europe is Back in Business«) je strateško
sodelovanje partnerskih držav, ki je nastalo zaradi potrebe, da dijaki pridobijo potrebne veščine, ki jim
bodo pomagale pri soočenju s trenutno težko gospodarsko situacijo v Evropi. Zato je cilj projekta razviti
podjetniške kompetence pri dijakih preko trajnostno naravnanega načina življenja, še posebno v skrbi
za okolje, pa tudi z razvijanjem občutka odgovornosti za lastno zdravje. Da bi vse to dosegli, bo bistvo
projekta preprosta aktivnost, to je kolesarjenje. Kolesarjenje, združeno z idejo trajnostno naravnanega
turističnega podjetja, je zagotovo novost, ki jo je treba izkoristiti, saj osvešča pozitiven življenjski slog,
nadgrajuje in spodbuja podjetništvo in različne spretnosti, aktivno spodbuja državljane ter odpira nove
možnosti za zagon podjetij.
V projektu sodeluje več kot dvesto dijakov iz osmih evropskih držav, starih od štirinajst do osemnajst let.
Prihajajo iz držav, ki se soočajo z gospodarsko krizo. To so Romunija, Poljska, Italija, Hrvaška, Nemčija,
Latvija, Češka in Slovenija. Sedem partnerskih šol je poklicnih šol, v katerih se dijaki izobražujejo za
različne poklice. Italijani in Romuni obiskujejo srednjo šolo za turizem, Poljaki za elektroniko, Hrvati
zdravstveno, gradbeno in kmetijsko šolo, Nemci poslovno šolo, Latvija in Slovenija ekonomsko šolo,
Čehi pa imajo splošen program, s poudarkom na IT, geografiji in športu.
Metodologija partnerstva je tako imenovana »hands-on« (loti se dela), kar pomeni, da se bodo morali
dijaki soočiti z gospodarsko krizo in sami ustvariti produkt za trg. Na javnih kampanjah bodo npr.
promovirali kolesarjenje ali kolesarske dodatke za pomoč kolesarjem. Prav tako bodo ustvarili spletno
stran za kolesarje, ki bo pritegnila mlade in popotnike. Ustvarili in vodili bodo lastno virtualno podjetje,
katerega cilj bo organiziranje avanturističnih kolesarskih izletov izven že začrtanih poti v različnih
evropskih državah.
Pri projektu želimo realizirati tri cilje: »Spravi se na kolo« (Get on your bikes) pripomočke in orodja
za kolesa, spletno stran »Odpravi se na pot« (Get on the trail) in metodološki priročnik »Ponovno
poslujemo« (Back in business). S tem bomo promovirali kolesarjenje na različne načine. Kolesarsko
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orodje in pripomočki oziroma dodatki bodo ponujali praktične rešitve za premostitve ovir, zaradi katerih
se morda kdo danes še ne odloči za kolesarjenje (možni načini kolesarjenja, kolesarske poti, začrtane
in predstavljene v okviru lokalnih skupnosti, novi dodatki za kolesa za rešitev tehničnih problemov
na kolesu). Na spletni strani bodo kolesarji dobili informacije o kolesarskih poteh iz osmih vzorčnih
poti s točkami, ki bodo označevale zanimivosti, vredne ogleda, kolesarske karte, kraje nastanitev in ne
nazadnje metodološki priročnik, v katerem bodo podane natančne smernice o tem, kako ustanoviti
podjetje, ki se bo ukvarjalo s trajnostnim turizmom in ki bo hkrati ponujalo preverjene kolesarske poti
mednarodnega podjetja, specializiranega za kolesarske izlete v naravi izven rednih, že začrtanih poti.
Najpomembnejši vidik vseh treh začrtanih ciljev je dejstvo, da so cilji med seboj povezani in da drug
drugega dopolnjujejo.
Med projektnim delom se bodo dijaki učili različne predmete, pri delu bodo aktivni in osredotočeni na
dosego ciljev projekta. Na ta način bodo tudi predmeti, ki se jih učijo, postali del prakse; mnogo bolj kot
pri rednem pouku. Pri učnih urah bodo izvedli raziskave trga in ankete, izvedli predstavitve o dobljenih
rezultatih, oblikovali marketinške strategije in promovirali kampanje, posneli in uredili filme in naredili
ter oblikovali spletno stran, ki bo uporabnikom prijazna, organizirali kolesarske dogodke, popravljali
kolesa, ustanovili podjetje, naredili finančni načrt, ustvarili strategije o trženju izletov, se naučili, kako
zagotoviti trajnostno naravnan odnos do okolja, zdrav način življenja itd.
Med aktivnostmi pri projektu bodo dijaki delali in se osredotočili na eno ali več področij (tehnično,
ekonomsko, turistično, zdravstveno in športnokolesarsko), sklepali nova prijateljstva z dijaki iz sodelujočih
držav, premagali jezikovne zavore pri uporabi tujih jezikov, razširili si bodo obzorja in spremenili poglede
na določene stvari ter tako hkrati tudi osebnostno napredovali.
Na koncu lahko zapišemo, da bodo rezultati tega projekta dolgoročno koristni za vse sodelujoče v projektu
zaradi samega načrtovanja aktivnosti in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, kar se bo nadaljevalo še
po zaključku projekta. Sodelovanje z občinami in lokalnimi turističnimi podjetji oziroma ponudniki se
bo okrepilo s projektnimi aktivnostmi, saj bodo tudi lokalno gledano skupnosti obogatile svoj program
z novo turistično ponudbo obiska krajev po Evropi. Poleg tega je pričakovano izboljšanje sodelovanja
med šolami in lokalnimi športnokolesarskimi klubi prav zaradi možnih novih dejavnosti.
Do sedaj so v projektu in na projektnih srečanjih na Češkem in v Latviji sodelovali naslednji dijaki:
Patricija Kastelic, Zorica Momirović, Maša Dečman, Urh Skale, Tomi Černelič, Monika Planko in Katja
Jezernik.
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Kolesarjenje v Latviji

Srečanje na Češkem

Riga

Srečanje v Latviji

Jasmina Bornšek
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PROJEKT SEVER — JUG: PARTNERSTVO ZA PRAVIČNEJŠI SVET MED EVROPSKIMI IN
AFRIŠKIMI ŠOLAMI
Nevladna organizacija za mednarodno prostovoljno delo Zavod Voluntariat skupaj s tremi partnerskimi
organizacijami izvaja dvoletni program, v katerem šestnajst evropskih srednjih šol iz Bolgarije, Madžarske,
Danske in Slovenije sodeluje s šestnajstimi afriškimi šolami iz Gane, Kenije in Sierra Leona.
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola, je sodelovala s Christian Methodist SHS Akra iz Gane.
Naše sodelovanje se je pričelo avgusta 2013, projekt pa se je končal v septembru 2014, ko so našo šolo
obiskali učitelji iz Gane.
Dijaki in učitelji smo razpredali o vseh mogočih stvareh. Za ene in druge je bilo druženje prijetno.
Kolegom iz Gane je naša država všeč. Zanimala jih je naša preteklost, zato smo jim v Celju pokazali
razstavo Celje pod Celjem, pogledali smo si osrednjo knjižnico, kjer so bili presenečeni nad knjigami in
tehnologijo. Pri njih imajo samo šolske knjižnice z najnujnejšo literaturo in učbeniki.
Ogledali smo si Ljubljano, obiskali smo župana Pirana, gospoda Petra Bossmana, ki tako kot naši gostje
prihaja iz Gane. Srečanje je bilo prijetno in polno nostalgije. Pogledali smo še Postojnsko jamo, ki je bila
pravo doživetje in nekaj povsem novega, drugačnega in zanimivega.
Prijateljski stiki med šolama, učitelji in dijaki so še vedno živi. Upam, da bomo še naprej ohranili pristne
stike.
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Obisk iz Gane
mag. Helena Mešnjak
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EVROPSKA VAS 2015 – M A L T A

V petek, 8. maja 2015, je Krekov trg postal Evropa v malem, kjer so na zaključni prireditvi učenci in dijaki
osnovnih in srednjih šol prikazali zanimivosti, ki so jih skozi šolsko leto odkrili ob spoznavanju različnih
evropskih držav. Naša šola si je za letošnje leto izbrala malo otoško državico, Malto.
Na zaključni prireditvi smo sodelovali s stojnico, na kateri so bile prikazane osnovne značilnosti izbrane
države. Letošnjo podobo sta osmislila dijaka 2. e-razreda, David Romih in David Blagojević, kot dodatna
člana pa sta mimoidoče nagovarjala še Jan Lukač in Rok Hribernik, prav tako dijaka 2. e-razreda.
Med šolskim letom so dijaki skupaj s profesorji spoznavali zanimivosti Malte, pri čemer so nastale
najrazličnejše predstavitve pri različnih predmetih, v slovenščini, nemščini in angleščini. Dijaki, ki so bili
na praksi na Malti v sklopu projekta Erasmus+, pa so svojim predstavitvam dodali še lasten pogled na
Malto.
Razstavo smo pripravili na obeh lokacijah, kjer smo v besedi, predvsem pa sliki prikazali lepote naše
letošnje izbrane države.
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Evropska vas

Alja Dečman Stišovič
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO
Tudi v letošnjem letu smo se vključili v nacionalni projekt Rastem s knjigo, ki spodbuja bralno kulturo
dijakov. Izvaja ga Javna agencija za knjigo Republike Slovenije v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in
osnovnimi ter srednjimi šolami, namenjen pa je dijakom prvega letnika. Cilji projekta so vsestranski,
srednješolce naj bi predvsem motivirali za branje, hkrati pa se na ta način promovirajo vrhunski domači
ustvarjalci mladinske književnosti.
V mesecu novembru so dijaki prvega letnika obiskali Osrednjo knjižnico Celje. Nekateri med njimi so
prvič prestopili njen prag, zato so se s še večjim zanimanjem sprehodili po njenih prostorih in prisluhnili,
kako je knjižnica urejena, kakšen je način izposoje knjig ter kako so knjige in knjižnice sploh nastale.
Ob koncu so si ogledali še motivacijski film, ki jih je uvedel v letošnjo izbrano knjigo mladinske literature,
in sicer delo pisateljice Suzane Tratnik Ime mi je Damjan. Pretresljiva knjiga o iskanju identitete
mladostnika, ki je spremenil spol, kar ga posledično vodi v nenehne družinske in širše družbene spore,
ki jih rešuje s popivanjem in pretepi, je dijake zelo pritegnila.
Ker projekt spodbuja tudi dostopnost kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, so
vsi dijaki omenjeno knjigo prejeli v trajno last, kar je omogočilo branje in natančnejšo analizo romana
pri urah slovenščine.
V okviru projekta pa vsako leto na šoli ob 23. aprilu, svetovnem dnevu knjige, pripravimo tudi srečanje
z umetnikom.
Branka Vidmar Primožič
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EKOŠOLA
Tretji kamen od Sonca ni le šaljiva prispodoba za naš planet, tretji kamen od Sonca je naša resničnost,
je naš dom. Gre za prelepi planet, katerega varuhi smo. Ne, napaka, katerega varuhi bi morali biti, pa
vse kaže, da smo njegovi grobarji.
Potrošništvo je naredilo svoje. Da ne govorimo o umazanem zraku, o strupenih vodah, že podatek, da
dva milijona ljudi letno »pridela« skoraj pet milijonov ton smeti, mora biti dovolj za alarm. Da bodo
prihodnje generacije vedele, kako je dihati sveži zrak, kako je piti čisto vodo, kako je poslušati petje
ptic ali živeti sredi zelenja, je potrebno ukrepati sedaj. Mlade je potrebno naučiti, kako naravi z dobrim
vrniti, kar nam dobrega nudi.
Od leta 2013 na naši šoli ponosno visi zelena zastava z znakom ekošole, ki potrjuje, da nam ni vseeno.
Dijaki in profesorji se trudimo kaj dobrega narediti za našo prihodnost, za prihodnost naših zanamcev, za
prihodnost našega lepega planeta. Aktivnosti potekajo skozi vse šolsko leto. Odlični rezultati na Ekokvizu
v preteklem šolskem letu, ko so naši dijaki na državnem tekmovanju dosegli dve zlati, eno srebrno in pet
bronastih priznanj ter prvo mesto v kategoriji SPI, ki ga je dosegel Aljoša Počuč, so spodbudili dijake tudi
letos, da so se pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej udeležili kviza in na državnem tekmovanju
uspešno zastopali našo šolo, in sicer:
a) v kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja:
• Iris JAZBINŠEK, 1. d,
• Ines NEŽMAH, 1. d,
• Aljoša POČUČ, 3. d.
b) v kategoriji srednjega in poklicno-tehniškega izobraževanja:
• Patricija FIJAVŽ, 4. č,
• Ana VELENŠEK, 2. c,
• Barbara GOLAVŠEK, 4. č.
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c) v kategoriji strokovne in splošne gimnazije:
• Marija RIBIČ, 1. f,
• Rok HRIBERNIK, 2. e,
• Anja MIKOLA, 2. e.
Da so pustili naši dijaki pečat na likovnem natečaju na temo Prednovoletni čas, ki ga v sklopu programa
Ekošole organizira društvo DOVES, je poskrbela mentorica profesorica Dora Glavnik. Patricija Kastelic je
lani dosegla prvo mesto v državi in veseli smo, da sta s Sašo Zupan iz 2. a PTI sodelovali tudi letos.
O njuni uvrstitvi bomo izvedeli na konferenci koordinatorjev v oktobru 2015, ko bo razstavljenih sto
najboljših likovnih del in bodo podeljene nagrade in priznanja. Izdelke bo DOVES, program Ekošola,
ponudil v prodajo kot reprodukcije (voščilnice, koledarji). Denar od prodaje izdelkov bo namenjen
delovanju programa Ekošola oziroma izvajanju programa na matični šoli dijaka, čigar izdelek bo prodan.

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE so bili dejavni tudi v tem šolskem letu.
Prispevke je oddalo devet dijakov naše šole pod mentorstvom profesorice Alenke Pavlin. Dijaki, ki so
sodelovali pri projektu in samoiniciativno iskali odgovore in rešitve okoljskih izzivov, so Jure Novak,
Žan Vipotnik, Karmen Vodeb, Primož Jovanović, Anja Forštner, Alja Lapan, Patricija Fijavž, Lea Drolc
in Barbara Golavšek. Opazovali so okolje, raziskovali, prepoznavali težave in izzive, ugotavljali njihove
vzroke in učinke, poiskali dodatne podatke in zapisali številne predloge za rešitve problemov.
Na mednarodno tekmovanje Young Reporters se je z najboljšim prispevkom Birds of Slovenia uvrstil
Jure Novak, za kar mu vsekakor iskreno čestitamo. Jure, zate bomo držali pesti, da boš tako uspešen še
na mednarodnem tekmovanju.
Uspešno se je zaključila ozaveščevalna akcija Bodi prijatelj okolja, v kateri smo zbirali odslužen tekstil in
obutev, akcija pa je potekala vse do meseca marca. Pridno smo pospravljali in spodbudili še prijatelje,
znance in sorodnike ter prinesli na šolo še njihove odvečne stvari.
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Sortiranje ni bilo potrebno, ker je to opravil partner Ekošole, Interseroh Alba Group. Prinašali smo vse
tisto, česar ne potrebujemo več, pa naj so to bile še lepe ali pa povsem odslužene stvari. Nismo jih zavrgli
v zabojnike za odpadke, saj bodo ponovno nošene ali predelane v nove izdelke. Vsem se zahvaljujemo
za skrb in odnos do okolja.
Dijakinje 1. d-razreda so na to temo pripravile razstavo, s katero so želele osvestiti druge dijake o pomenu
odgovornega ravnanja s surovinami in odpadki.
Dijakinje 3. c-razreda, Nastja Fijavž, Ajla Suljić in Anja Foršter, so pod mentorstvom profesorice Manje
Ferme Rajtmajer predstavile učno podjetje Vitasan, ki ponuja zdravo hrano in si prizadeva ozavestiti
mlade o pomenu zdrave hrane ter jim ponuditi bolj zdravo alternativo. Ker zdrave hrane ni brez
naravnih opraševalcev – čebel, so v predstavitev pod vodstvom profesorice Alenke Pavlin vključile tudi
predstavitev samotarskih čebel, njihova domovanja, pomen in aktivnosti, ki jih lahko vsakdo od nas
stori za njihovo ohranitev. Dijakinje 3. c-razreda so pripravile tudi pestro ponudbo zdrave hrane, ki so jo
obiskovalci lahko poskusili. Sodelovale so tudi na sejmu Altermed ter prejele priznanje za doseženo 1.
mesto med razstavljalci na temo »Osveščanje mladih – zdrava prehrana«.
O samotarskih čebelah pišejo tudi dijaki 2. a PTI, Anja Capl, Valentina Kočar, Alja Ajtnik in Klemen
Centrih, saj jih že celo šolsko leto proučujejo v okviru svoje projektne naloge, h kateri jih je vzpodbudila
mentorica Vida Horvat.
Dijaki 1. d so se pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej lotili pilotskega projekta »Zelene kocke
– Urbanscape« in na podlagi navodil spremljali, opazovali in primerjali rast rastlin, katerih semena so
zasejali v dva lončka v dva različna substrata, z zelenimi kockami ali brez njih.
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O pomenu zdrave prehrane se pogovarjajo v prvem letniku na delavnicah, ki jih prireja naravoslovni
aktiv; da je šolski okoliš čist, pa se zahvaljujemo mentorici profesorici Simoni Barabaš, ki organizira
čistilne akcije.
Skozi vsa leta so že ustaljene zbiralne akcije plastičnih zamaškov, izrabljenih baterij in tonerjev ter kartuš.
Še naprej se bomo trudili za naš lepi planet in s svojim zgledom spodbujali tudi druge.

Ekokviz
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Altermed

Bodi prijatelj okolja

Vida Horvat
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Rdeča nit projekta v letošnjem šolskem letu je duševno zdravje. Nadaljevali smo tudi s pomenom
poudarjanja zdrave prehrane, zadostnega gibanja, obeležili smo svetovne dni, ki so vezani na zdrav način
življenja (Pripni si pentljo – dan boja proti aidsu, dan zdrave hrane, tradicionalni slovenski zajtrk …), v
humanitarne namene smo zbirali plastične zamaške, spodbujali neuradna druženja s starši in dijaki, se
medgeneracijsko povezovali z upokojenci in otroki iz vrtca, poudarjali smo pomen ločevanja odpadkov
in varčevanja z električno energijo, pripravili smo razstave ter ustvarjalne delavnice v povezavi z zdravim
načinom življenja …
Dejavnosti v okviru Zdrave šole sta izvajali tudi profesorici Darinka Prislan in Simona Žlof.

Rdeče pentlje
Vesna Gubenšek Bezgovšek
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je bila Izročilo knjige je izročilo branja, in sicer povezovanje
zgodovine in književnosti.
Vseslovensko šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje je potekalo 4. decembra 2014.
Udeležilo se ga je 25 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo besedil slovenskih avtorjev (Uroš
Topić: Emma Storm – Bratovščina Culis, Prežihov Voranc: Doberdob, Vitomil Zupan: Menuet za kitaro).
Bronasto priznanje so osvojili Zorica Momirović, 1. a PTI, Filip Zule, 4. b, Barbara Golavšek, 4. č, Larisa
Jeknić, 3. f, (mentorica Alenka Gotlin Polak), Larisa Višnjar, 1. b, Žan Vipotnik, 1. c, Urh Sivka, 1. c, Danijel
Kusić, 2. c, Hana Brecl, 2. e, (mentorica Tanja Štante Benčina) in Aljaž Turnšek, 1. č, (mentorica Helena
Muha).
Področno tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo 22. januarja 2015 na OŠ Zreče. Udeležili so se ga 4
tekmovalci, in sicer Zorica Momirović, 1. a PTI, (mentorica Alenka Gotlin Polak), Larisa Višnjar, 1. b, Hana
Brecl, 2. e, (mentorica Tanja Štante Benčina) in Aljaž Turnšek, 1. č, (mentorica Helena Muha). Srebrno
priznanje sta osvojila Zorica Momirović, 1. a PTI in Aljaž Turnšek, 1. č.
Helena Muha

Haiku je trenutek življenja, ujet v verze ...
14. aprila 2015 je bila v Cankarjevem domu v Ljubljani podelitev nagrad za najboljši haiku v različnih
kategorijah in predstavitev pesmarice Haiku 2015. 15. natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala
Gimnazija Vič Ljubljana, se je udeležilo 600 dijakov in dijakinj iz 38 srednjih šol.
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Z naše šole so uspešno sodelovali Klara Šmon, Samanta Kolar, Nastja Bele, Ana Marija Vincelj, Anja
Mikola, Sara Timošek, Anita Gorenjak, Nuša Pilaj, Tadej Slapnik, Katja Atelšek, Matej Lavrič, Jasmina
Banovšek, Hana Brecl, Jan Lukač, Simon Šelih, Rok Hribernik, Filip Zule, Žiga Klokočovnik, Sara Šmid,
Metka Šket, Vid Sisinger, Nina Štante, Ana Grebenc, Tea Rezec, Karmen Jug, Jasmin Kalajdžini, Tadej
Perčič, Larisa Jeknić, Karmen Smrekar, Nastja Nastasija Čop, Katja Stišovič, Viktoria Skornšek, Sara
Iseinoski, Laura Volasko, Lara Ojsteršek Brecl in Larisa Višnjar, saj so njihovi haikuji objavljeni v pesmarici
Haiku 2015. Mentorice so bile Branka Vidmar Primožič, Vesna Gubenšek Bezgovšek, Alenka Gotlin Polak
in Helena Muha.
Nina Kleine je prejela nagrado za najboljši haiku s tematiko narave.
zvezdni utrinek
želim si te
nazaj
Razširjeno je prepričanje, da se želje ob zvezdnem utrinku (lažje) uresničijo. Ne vemo, ali si pesnica želi
ponovitve zvezdnega utrinka, ki je ponavadi hipen, ali pa si želi »nazaj« ljubljeno osebo. Če ne drugega,
je zvezdni utrinek ustvaril pesem trenutka in večnosti – haiku.
/mnenje strokovne žirije/
Danijel Kusić je prejel nagrado za najboljši šaljivi haiku.
nevihta ponoči
me ni zbudila
slišim pa rasti travo
Pesnik je zelo rahločuten, seveda v primerih, ko sam misli, čuti, da je to potrebno. V nasprotnem pa ga
ne vznemiri niti nevihta. Spoznanje o selektivni občutljivosti je botrovalo pesmi.
/mnenje strokovne žirije/
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Asdren Xhemaili je prejel nagrado za najboljši ljubezenski haiku.
moja ljubezen
negativno
število
Ljubezen po navadi povezujemo z optimizmom, s srečo, z veseljem … Pesnik se (trenutno) ne počuti tako,
ko premišljuje o svoji ljubezni. Njegov (trenutni) rezultat je negativen. Ne vemo, ali je »negativno število«
posledica utrujenosti, naveličanosti, (pre)velikih pričakovanj … V vsem pa je (vsaj) nekaj pozitivnega –
prepričljiv haiku.
/mnenje strokovne žirije/

Nagrajenci
Helena Muha
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TEKMOVANJA IZ ZNANJA MATEMATIKE
V četrtek, 19. marca 2015, se je 68 dijakov naše šole udeležilo šolskega tekmovanja Mednarodni
matematični kenguru. Bronasto priznanje je prejelo 19 dijakov. V kategoriji A, kjer tekmujejo dijaki
gimnazijskih programov, so prvo mesto dosegli: Jan Kristian Korošec, 1. f, Nastja Bele, 2. e, Laura Volasko,
3. f, in Dolores Hunsky, 4. e.
Zmagovalci v kategoriji B, kjer tekmujejo dijaki srednjih strokovnih programov, so:
Jaka Vodovnik iz 1. a, Anže Dobovičnik iz 2. a, Karmen Omerzu iz 3. c in Jasmin Kalajdžini iz 4. b.
Zmagovalca v kategoriji C, kjer tekmujejo dijaki programov srednjega poklicnega izobraževanja, pa sta
Sebastjan Kek iz 1. č in Djorde Vujičić iz 3. d.
V sredo, 1. aprila 2015, je potekalo regijsko tekmovanje v znanju matematike. Tekmovanja se je udeležilo
20 dijakov naše šole. Najbolje sta se odrezala Djordje Vujičić iz 3. d, ki je med vsemi tretjimi letniki
srednjih poklicnih šol v regiji zasedel 1. mesto, in Sebastjan Kek iz 1. č, ki je med vsemi prvimi letniki
srednjih poklicnih šol v regiji zasedel 4. mesto. Oba prejmeta srebrno priznanje. Srebrno priznanje prav
tako prejmeta Tilen Gradišek iz 2. b in Barbara Golavšek iz 4. č.
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Sodelujoči na matematičnem tekmovanju
Blaž Knep

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE
4. marca 2015 smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine. Med tekmovalci srednjega poklicnega
izobraževanja je bil najboljši Aljaž Turnšek iz 1. č. Dovolj točk za prijavo na državno tekmovanje so
poleg Aljaža dosegli še Sebastjan Kek, prav tako iz 1. č, Primož Jovanović iz 3. d , Alen Radišek in Marko
Videčnik iz 1. d ter Aljoša Počuč iz 3. d-razreda.
Med tekmovalci tretjega letnika srednjega strokovnega izobraževanja, ki tekmujejo v svoji kategoriji, je
zmagala Tjaša Heričko iz 3. b-razreda, ki se je poleg Tjaše Jerman iz 3. c uvrstila na državno tekmovanje
Poliglot.
Alenka Pavlin
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DVE ZLATI PRIZNANJI Z DVEH DRŽAVNIH TEKMOVANJ IZ ANGLEŠČINE
10. DRŽAVNO TEKMOVANJE POLIGLOT
V soboto, 11. aprila, se je Tjaša Jerman iz 3. c-razreda udeležila 10. državnega tekmovanja iz angleškega
jezika Poliglot, ki je potekalo na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Tekmovanje je
namenjeno dijakom tretjih letnikov strokovnih šol in zadnjim letnikom poklicno-tehniškega izobraževanja.
Osvojila je zlato priznanje in 2. mesto v državi. Njena mentorica je bila Alenka Pavlin. Iskrene čestitke!

Tjaša Jerman
Alenka Pavlin
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6. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE – POLIGLOT 3
V soboto, 18. aprila 2015, je na Ekonomski šoli v Celju potekalo 6.
državno tekmovanje v znanju iz angleškega jezika POLIGLOT 3 za
programe srednjih poklicnih šol. Tekmovanja se je udeležilo 64 dijakov.
Aljoša Počuč iz 3. d-razreda je ponovno stopil na zmagovalni oder
skupaj z mentorico Alenko Pavlin in prejel zlato priznanje za 1. mesto
v državi.
Aljoša, iskreno ti čestitamo in upamo, da si na izletu v London, ki si ga
dobil za nagrado od turistične agencije Twin, preživel nepozabne dni.
Izjemno smo ponosni na vaju, Tjaša in Aljoša! Upamo, da bodo ti
rezultati spodbuda vsem vam, dragi dijaki. Obogatite svoje znanje
angleščine in se udeležite tekmovanj v naslednjem šolskem letu.
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem delavcem šole, ki ste pomagali pri
organizaciji tekmovanja, kot tudi nastopajočim za krasno izveden
program in prijetno vzdušje na tekmovanju. Hvala tudi donatorjem, ki
so omogočili, da smo tekmovanje kvalitetno izvedli in da smo najboljše
tekmovalce nagradili s praktičnimi nagradami.

Aljoša Počuč

Alenka Pavlin

TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
Tekmovanje v znanju nemškega jezika za dijake 2. in 3. letnika je potekalo 8. januarja 2015. Šolskega
tekmovanja se je udeležilo devet dijakov 2. letnika in dve dijakinji 3. letnika programov ekonomska
gimnazija in ekonomski tehnik.
Bronasto priznanje na državnem nivoju so prejeli: Aleksandra Kaučič iz 2. č pod mentorstvom profesorice
Simone Barabaš, Aleša Murenc iz 2. b in Tim Lampret iz 2. a pod mentorstvom profesorice Marije Sodin.
Na državno tekmovanje se je uvrstila Laura Volasko iz 3. f pod mentorstvom profesorice Tatjane Ivšek
in prejela srebrno priznanje.
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Vsem dijakom se za udeležbo na tekmovanju zahvaljujemo, dobitnikom priznanj pa iskrene čestitke.

Srebrno priznanje Laura Volasko

Bronasto priznanje: Aleša Murenc,
Aleksandra Kaučič, Tim Lampret
Tatjana Ivšek

NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)
Nemška jezikovna diploma je mednarodno priznan certifikat, ki ga po vsem svetu podeljuje nemško
ministrstvo za kulturo in izobraževanje. Ta certifikat dokazuje aktivno znanje nemškega jezika in je kot
tak pomemben tudi pri iskanju zaposlitve.
Pisni del izpita je sestavljen iz bralnega in slušnega razumevanja ter pisnega sestavka. Na ustnem delu
pa se preverjajo govorne sposobnosti, in sicer na podlagi pogovora in predstavitve določene teme, ki si
jo dijak izbere sam.
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Dijaki imajo na naši šoli možnost opravljanja nemške jezikovne diplome na dveh stopnjah – DSD 1 in
DSD 2.
Dijake je na izpit pripravljala profesorica Tatjana Ivšek.
Septembra 2014 je potekala slovesna podelitev diplom DSD I, ki jih je prejelo štirinajst dijakov: Katja
Atelšek, Drita Duga, Mihael Hojnik, Ana Mastnak, Sara Plahuta, Vid Sisinger, Špela Terglav, Rok Žagar,
Jernej Fric, Karin Gaber, Tamara Golavšek, Dolores Hunsky, Enej Jakop in Saša Zupan.
Decembra 2015 so izpit na 2. stopnji DSD II opravili trije dijaki. Na stopnji C 1 sta izpit opravila Katja
Atelšek, 4. a, in Mihael Hojnik, 4. d. Stopnjo B 2 je dosegla Tamara Golavšek iz 2. a PTI.
Marca 2015 je štirinajst dijakov naše šole opravljalo pisni del nemške jezikovne diplome (Deutsches
Sprachdiplom 1), v aprilu pa so pristopili še k ustnemu delu izpita.
Izpit so opravili: Nastja Čop,
3. f, Tadeja Dolšek, 3. f, Anja
Florjančič, 3. g, Katja Gorjup, 3. g,
Arta Jashari, 3. b, Belmina Lozić,
3. g, Klara Ramšak, 3. g, Viktoria
Skornšek, 3. f, Katja Stišovič, 3.
f, Aneja Šanca, 3. g, Sara Šošter,
3. f, Laura Volasko, 3. f, in Simon
Šerbetar, 3. g.
Vsem
dobitnikom
čestitamo.

iskreno

					

Gospod dr. Reinhard Zühlke je podelil štirinajst diplom.
Tatjana Ivšek
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BRALNO TEKMOVANJE BOOKWORMS
Na naši šoli dijaki vseh letnikov in programov že vrsto let sodelujejo na tekmovanju iz angleške bralne
značke, kar nas izredno veseli, saj je ravno branje eden izmed najprijetnejših in najučinkovitejših načinov
učenja tujega jezika in nadgradnja jezikovnega znanja. Zato smo se tudi to šolsko leto odzvali povabilu
Centra Oxford in založbe Oxford University Press na tekmovanje Knjižni molj oziroma Bookworms.
Knjige so prebirali dijaki pod mentorstvom profesorjev Marije Sodin, Sonje Salobir Lindsay, Alenke Pavlin
in Sašija Pešca. Tekmovalci so se sami odločili, koliko knjig želijo prebrati, nato pa so rešili teste in glede
na rezultate bodo junija prejeli pohvale, priznanja oziroma nagrade s strani Oxford Centra v Ljubljani.
V Mladinski knjigi – Center Oxford, ki organizira tekmovanje Bookworms, so z žrebom izbrali našo
dijakinjo, Karmen Omerzu iz 3. c-razreda, in ji podarili izlet v London z agencijo Twin. Karmen že tretje
leto zapored tekmuje in dosega odlične rezultate, zato ji izlet še toliko bolj privoščimo.
Dragi dijaki, naj vam bo to le še dodatna spodbuda, da boste tudi v prihodnje prebirali knjige v tujem
jeziku. Nikoli se ne ve, kdaj in kako vam bodo dodatna dela in znanja prišla prav.
Alenka Pavlin

NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS
Tudi v letošnjem šolskem letu so dijakinje in dijaki Ekonomske šole Celje sodelovali v nemški bralni
znački Pfiffikus, ki je bila letos posodobljena, saj je v celoti potekala po spletu.
V marcu 2015 je tako tekmovalne naloge izpolnjevalo štirinajst dijakinj in dijakov, ki so prebrali predpisani
knjigi, ki sta bili letos Das Geheimnis der Statue in Baron von Münchhausen und seine wundersamen
Geschichten.
Izmed vseh sodelujočih sta se najbolje odrezali dijakinji Anja Mikola iz 2. e in Laura Volasko iz 3. f, ki
sta dosegli 95 % vseh točk. Poleg njiju prejmejo priznanje še Rok Hribernik in David Blagojević iz 2. e
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ter Katja Gorjup iz 3. g, ki so vsi dosegli nad 85 % točk. Mentorica vsem omenjenim dijakom je bila
profesorica Tatjana Ivšek.
Vsem letošnjim bralcem se zahvaljujemo za sodelovanje in hkrati iskreno čestitamo za dobre dosežke,
vse dijakinje in dijake pa vabimo, da se nam na nemškem bralnem popotovanju pridružijo tudi v
naslednjem šolskem letu.
Simona Sever Punčoh

TEKMOVANJE IZ ZGODOVINE
Šolsko tekmovanje je potekalo 29.
januarja 2015 na Ekonomski šoli Celje.
Tekmovanja je razdeljeno na gimnazijski
in strokovni program. Gimnazijskega
programa se je udeležilo 18 dijakov
pod mentorstvom profesorice Marjane
Gajšek. Državnega tekmovanja se niso
udeležili.
Na ravni srednjega strokovnega
izobraževanja se je tekmovanja
udeležilo 32 tekmovalcev, med njimi
je bilo 12 bronastih. Državnega
tekmovanja so se udeležili Nik Gorišek,
Tadeja Es in Lovro Godec iz 1. a. Dosegli
so bronasta priznanja.

Državnega tekmovanja so se udeležili Tadeja Es,
Nik Gorišek in Lovro Godec iz 1. a.
mag. Helena Mešnjak
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POT V PRIHODNOST
Prleško društvo generala Maistra v sodelovanju z Gimnazijo Franca Miklošiča iz Ljutomera deveto leto
zapovrstjo organizira tekmovanje z naslovom Pot v prihodnost, na katerem dijaki iz slovenskih srednjih
šol dokazujejo svoje znanje iz novejše slovenske zgodovine. Letos mineva 70 let od konca druge svetovne
vojne, zato je tema posvečena tej obeležitvi.
24 dijakov iz 10 slovenskih srednjih šol je pripravilo naloge na temo Pred 70 leti se je v mojem domačem
kraju končala 2. svetovna vojna. Absolutna zmagovalka letošnjega natečaja je Anja Švegler iz 1. a-razreda,
ki je pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Otroci na tej in oni strani v 2. svetovni vojni. Uradna
podelitev priznanja in nagrade je bila v soboto, 23. maja 2015, v vojašnici Rudolfa Maistra v Mariboru.

Anja Švegler z mentorico
mag. Helena Mešnjak
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Projekt Mladi za Celje ima v Celju dolgoletno tradicijo. Na javni predstavitvi, ki je bila v sredo, 8. aprila
2015, na Šolskem centru Celje, je bila predstavljena tudi raziskovalna naloga naše šole z naslovom Ptice
intenzivnih in visokodebelnih sadovnjakov, avtorjev Jureta Novaka, Lare Cigler in Anje Skale, dijakov 3.
f. Mentorja sta bila profesorica Marija Vodušek in gospod Dušan Klenovšek.
Naloga je bila uvrščena v prvo skupino in se je uvrstila na državno tekmovanje Mladih raziskovalcev, ki
je bilo 18. maja v Murski Soboti.

Fotografija Jureta Novaka
Katja Teršek
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU EKONOMIJE
V sredo, 8. aprila 2015, je potekalo na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju 16. državno tekmovanje
srednješolcev v znanju ekonomije. Udeležili so se ga tudi dijaki naše šole. V programu ekonomska
gimnazija so tekmovali: Alex Podlesnik, 4. d, ki je osvojil srebrno priznanje, Dolores Hunsky in Nina
Lončarič, obe 4. e, pa sta osvojili bronasto priznanje. Ekipno so se dijaki programa ekonomske gimnazije
uvrstili na šesto mesto med enajstimi šolami.
V programu ekonomski tehnik so tekmovali: Damjana Kovačič, 4. c, ki je osvojila zlato priznanje, Vid
Sisinger, 4. b, je osvojil srebrno priznanje, in Kaja Gračner, 4. b, prav tako bronasto priznanje. Ekipno so
se dijaki programa ekonomski tehnik uvrstili na deveto mesto med petindvajsetimi šolami.
Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo.

Katja Teršek
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE MATEMATIKE
V prvi polovici meseca aprila je bilo na Srednji ekonomsko-poslovni šoli v Kopru državno tekmovanje v
znanju poslovne matematike in statistike za dijake programa ekonomski tehnik ter iz znanja finančne
matematike za gimnazijske dijake. Našo šolo je na tekmovanju iz znanja poslovne matematike zastopal
Aljaž Čede iz programa poklicni tečaj pod mentorstvom profesorice Damjane Lovrenčič. Prejel je srebrno
priznanje.

Aljaž Čede z mentorico na državnem tekmovanju iz poslovne matematike
Damjana Lovrenčič
95

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU RAČUNOVODSTVA
V mesecu aprilu je potekalo na Šolskem centru v Postojni državno tekmovanje v znanju računovodstva.
Dijaki so tekmovali na dveh zahtevnostnih ravneh, in sicer: 2. letnik programa ET na osnovni ravni in 3.
letnik na višji ravni. Kot vsako leto so se tega tekmovanja udeležili tudi dijaki naše šole: Matic Kresnik in
Tilen Gradišek iz 2. b-razreda pod mentorstvom mag. Metke Bombek in Tjaša Župnek iz PT ter Simona
Meh iz 3. b-razreda pod mentorstvom prof. Damjane Lovrenčič. Vsi štirje so se uvrstili v zlato sredino,
ekipno pa smo se kot šola uvrstili na 9. mesto. Tovrstna srečanja dijakov niso samo tekmovalnega
značaja, pripomorejo tudi k spoznavanju vrstnikov iz drugih slovenskih regij.

Dijaki in mentorici na državnem tekmovanju iz računovodstva
Damjana Lovrenčič
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EKONOMIJADA
Srednja upravno-administrativna šola Ljubljana je v aprilu organizirala drugo vseslovensko srečanje
ekonomskih, trgovskih in upravnih šol ‒ EKONOMIJADO. Dogajanje je potekalo v Koloseju v BTC-ju. Naše
dijakinje Arta Jashari, Lea Tržan in Eva Johanna Vipavc, ki so se dogodka udeležile, so bile navdušene.
Menijo, da je le-ta v celoti dosegel namene, ki so si jih organizatorji zastavili; to je druženje, izmenjava
izkušenj, sodelovanje in povezovanje šol ter uporaba pridobljenega znanja in izkušenj pri reševanju
praktičnih nalog.

Lea, Arta in Eva na Ekonomijadi (z mentorico in ravnateljico)
Irena Naraks
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE
V četrtek, 16. aprila 2015, je bilo v Novem mestu že 39. državno tekmovanje v tehniki prodaje, kjer so
tekmovali dijaki programa trgovec. Tekmovanje je letos organizirala Ekonomska šola Novo mesto. Na
tekmovanju je sodelovalo šestnajst slovenskih šol, ki izobražujejo mlade prodajalce, katerih udeležba je
bila zelo številčna.
Našo šolo so zastopali dijaki 3. d, med katerimi se je najbolje odrezala Šejla Halilović, ki je na tekmovalnem
področju živila dosegla 2. mesto v državi.
Dijaki so tekmovali na naslednjih tekmovalnih področjih in dosegli priznanja:
Tekmovalno področje
Živila
Kozmetika
Konfekcija
Mali gospodinjski aparati
Veliki gospodinjski aparati
Obutev

Tekmovalec/-ka
Šejla Halilović
Polona Poteko
Aljoša Počuč
Nejc Robida
Primož Jovanović
Dragan Prodić

Priznanje
zlato priznanje
zlato priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
srebrno priznanje
bronasto priznanje

Komisije so v trgovinah ocenjevale tekmovalce in njihov prodajni proces. Tekmovalci so morali pokazati
predvsem svojo iznajdljivost in govorno spretnost, ki je pri dobri prodaji še kako pomembna. Vsem
tekmovalcem iskreno čestitamo za prikazano znanje in prodajne veščine.
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Tekmovanje v tehniki prodaje

Šejla Halilović
Lidija Plevčak
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
Tudi izven rednih ur pouka profesorji športne vzgoje stremimo k temu, da dijake ozaveščamo, da
sprejemajo šport kot vrednoto in kulturno samoumevnost. V okviru športnih dni in projektov jih želimo
seznaniti s čim več športnimi zvrstmi (namizni tenis, borilni športi, kolesarjenje, drsanje, aerobika,
plavanje …), z zakonitostmi športne vadbe, vplivi športa na organizem, z rednim spremljanjem razvoja
mladostnikovih telesnih značilnosti in sposobnosti (obvezno testiranje za ŠVK) ter samostojnostjo pri
načrtovanju vadbe.
Skozi celo leto smo pripravljali dijake na tekmovanja in organizirali več prijateljskih tekem z ekipami
drugih šol. Kot že nekaj let zapored smo tudi letos organizirali medrazredna tekmovanja v odbojki in
namiznem tenisu.
Tekmovanje v odbojki je potekalo na obeh lokacijah. Zaključni turnir najboljših ekip smo izvedli
decembra v okviru novoletnih dogajanj na šoli. Prijavilo se je 16 moških in 18 ženskih ekip. Sodelovalo
je 250 dijakov in dijakinj. Odigranih je bilo 64 tekem.
Med nižjimi letniki so zmagale dijakinje 2. a. Druge so bile dijakinje 1. č + d-razreda, tretje pa dijakinje
2. b-razreda. Med dijakinjami višjih letnikov so bile zmagovalke igralke 3. c, drugo mesto so si priborile
dijakinje 4. e, tretje pa so bile dijakinje 4. c.

Stojijo: Dženana Škahić, Klavdija Makovšek, Ajla Suljić, Petra Jelenko, Monika Grobljar,
sedi: Larisa Ocvirk.
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Med dijaki nižjih letnikov si je naslov najboljšega razreda priboril 2. b, drugi je bil 2. a in tretji združeni
razred 1. f + 2. d + e. Med dijaki višjih letnikov pa so bili zmagovalci 3. a + b-razreda, drugo mesto je
pripadalo 4. a + b-razredu, tretje pa 4. c + 1. a PTI.

Stojijo: Blaž Kramer, Žiga Jelenc, Jernej Voglar; čepijo: Matic Marcius, Nik Grahut, Matic Majger.
Že tradicionalno so se v mesecu marcu pomerili za zeleno mizo tudi vsi dijaki in dijakinje, ki radi igrajo
namizni tenis. Šolsko prvenstvo je potekalo na lokaciji Kosovelova, sodelovalo pa je 42 dijakov in dijakinj.
Med dijaki je šolski prvak postal Luc Kanduti, 3. e, drugi je bil Arijan Torra, 3. e, tretji pa Lan Vunderl, 3.
f. Najboljša namiznoteniška igralka je zopet postala Tanja Matko iz 2. a PTI-razreda, druga je bila Ines
Hirkić, 3. d.
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Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu

ATLETIKA
24. 9. 2014
CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki
Dijaki so zasedli 5., dijakinje pa 6. mesto.
Posebej je potrebno omeniti odlične uvrstitve: v teku na 2000 m je zmagal Jan Kokalj, 3. b, v teku na 100
m je Jan Sivka, 2. b, osvojil 3. mesto, Nastja Čop, 3. f, je bila četrta v teku na 100 m. 5. mesto so osvojili
Iza Tovornik, 4. e, v skoku v višino, Monika Grobljar, 3. c, in Urh Košir, 4. b, v suvanju krogle, 6. mesto pa
Jure Novak, 3. g, v suvanju krogle, in Mitja Roban, 1. c, v teku na 1000 m.
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Za šolo so še nastopali: Alen Bučar, 2. b, Rok Melavc, 1. c, Žan Kidrič, 3. f, Daniel Dobnik, 1. c, David
Romih, 2. e, Mitja Ulčnik, 2. b, Rok Novak, 1. a, Jakob Maček, 2. c, Lan Vunderl, 3. f, Ismet Šljivar, 4. č,
Tomaž Pintar, 3. g, Eldin Murić, 2. c, Jan Lukač, 2. e, Peter Kidrič, 2. b, Mitja Ulčnik, 2. b, Miha Šaberl, 2.
b, Luka Kikanović, 3. e, Lea Tržan, 3. b, Sanja Vrček, 4. b, Janja Jakop, 4. č, Patricija Juren, 4. c, Lara Brecl
Ojstršek, 2. b, Anja Žibret, 1. b, Anika Strnad, 2. a, Hajdi Korče, 1. e, Petra Jelenko, 3. c, Anja Florjančič,
3. g, Katja Stišovič, 3. f, in Anja Švegler, 1. a.
12. 5. 2015
CELJE – področno posamično prvenstvo v atletiki
Naši dijaki in dijakinje so dosegli nekaj odličnih uvrstitev: Jan Kokalj, 3. b, je prepričljivo zmagal v teku
na 2000 m, Jan Sivka, 2. b, je osvojil drugo mesto v teku na 100 m, Nastja Čop, 3. f, pa je osvojila tretje
mesto v teku na 100 m.
Četrto mesto sta osvojila Ines Hirkić, 3. d in Jean Gajšek, 3. c, v suvanju krogle, šesti sta bili Ana Teržan
in Nina Planinšek, obe 1. f, v skoku v višino, sedmi pa so bili: Petra Jelenko, 3. c, v suvanju krogle, Mitja
Roban, 1. c, v teku na 1000 m in Eldin Murić, 2. c, v skoku v višino.
Za šolo so tekmovali še: Jan Lukač, 2. e, Monika Grobljar, 3. c, Rok Kokot, 1. f, Jaka Vodovnik, 1. a, Asdren
Xhemaili, 2. d, Armin Šemić, 2. c, Robert Trunk, 1. f, Rok Hribernik, 2. e, Žiga Furšt, 2. c, Rok Novak, 1. a,
Jan Potočnik, 1. f, Aljaž Planinšek, 1. a, in Jan Kristian Korošec, 1. f.

23. 5. 2015
DOMŽALE – finale državnega prvenstva v atletiki
Na tekmovanje so se uvrstili: Jan Kokalj, 3. b, v teku na 2000 m, Nastja Čop, 3. f, v teku na 100 m, Jean
Gajšek, 3. č, in Ines Hirkić, 3. d, v suvanju krogle. Jan Kokalj je z odličnim tekom in osebnim rekordom
dosegel 2. mesto v teku na 2000 m, Jean Gajšek pa 12. mesto v suvanju krogle.
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15. 4. 2015
CELJE – občinsko prvenstvo v krosu
Jan Kokalj iz 3. b je postal občinski prvak v krosu med 3. in 4. letniki, Mitja Roban iz 1. c pa je zasedel 7.
mesto med nižjimi letniki. Dijaki so ekipno zasedli 4. mesto.
Za šolo so še nastopali: Lan Vuderl, 3. f, Ismet Šljivar, 4. č, Albin Nura, 2. a, Asdren Xhemaili, 2. d, Jaka
Vodovnik, 1. a, Rok Novak, 1. a, Tim Veršnik, 1.
c, Rok Vrečko, 3. f, Aljaž Planinšek, 1. a, Matjaž
Klemenčič, 1. a, Žiga Firšt, 2. c, Armin Šemić, 2.
c, Žan Kidrič, 3. f, in Alekseja Vignjević, 2. e.
23. 4. 2015
MARIBOR – državno prvenstvo v krosu
Jan Kokalj je postal državni prvak.
Mentorica: Nada Jeraša
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KOŠARKA
5. 11. 2015
CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 2. mesto.
Šolo so zastopali: Tadej Janžekovič, 3. a, Alen Fideršek, 3. č, Amar Ejup, 3. d, Dragan Prodić, 3. d, Denis
Rajter, 3. f, Žan Kidrič, 3. f, Alen Vasle, 3. g, Primož Štukelj, 2. b, Peter Kidrič, 2. b, Tomaž Ocepek, 1. c,
Mitja Roban, 1. c.

17. 11. 2014
CELJE – Dijakinje so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojile 1. mesto.

18. 11. 2014
CELJE – Dijakinje so v finalu področnega prvenstva zasedle 2. mesto.

26. 1. 2015
CELJE – Dijakinje so v četrtfinalu državnega prvenstva osvojile 2. mesto.
Za šolsko košarkarsko ekipo so nastopale: Vanja Tajnšek, 4. c, Iza Tovornik, 4. f, Zala Pučko, 3. a, Nuša
Sevšek, 3. a, Larisa Ocvirk, 3. c, Claudia Seidl, 4. c, Milina Mišeljić, 2. a, Anja Sekirnik, 1. f, Nika Tamše
Žmavc, 1. f.
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Stojijo od leve proti desni: Leon Podvratnik, prof., Maja Mušič, Vanja Tanšek, Nuša Sevšek, Zala Pučko;
čepijo od leve proti desni: Nika Tamše Žmavc, Claudia Seidl, Larisa Ocvirk.
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Dijakinja Marica Gajić, vestna dijakinja in vrhunska košarkarica, z razredničarko Jasmino Bornšek

Mentor: Leon Podvratnik
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ODBOJKA
20. 11. 2014
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
Dijakinje se niso uvrstile v finale.
Ekipo so sestavljale: Iza Tovornik, 4. e, Maša Vezenšek, 4. e, Janja Jakop, 4. č, Monika Grobljar, 3. c, Ines
Hirkić, 3. d, Anika Strnad, 2. a, Branka Cvijanović, 2. b, Dženana Škahić, 3. c, Patricija Fijavž, 4. č, in Leja
Drolc, 4. č.

Stojijo: Monika Grobljar, Ines Hirkić, Branka Cvijanović, Iza Tovornik, Anika Strnad, Maša Vezenšek,
Dženana Škahić; čepijo: Mateja Volk, Lea Drolc, Patricija Fijavž, Janja Jakop, Nada Jeraša.
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19. 11. 2015
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijake
Dijaki so osvojili 1. mesto.

26. 11. 2015
CELJE – finale področnega prvenstva v odbojki za dijake
Dijaki so osvojili 3. mesto in se uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Ekipo so sestavljali: Alen Fideršek, 3. č, Enej Jakop, 4. e, Kristjan Terglav, 3. c, Nejc Jezernik, 3. g, Nejc
Trepelj, 2. c, Rok Kokot, 1. f, Jakob Maček, 2. c, Aleksander Močić, 4. c, Daniel Zrnić, 4. c in Arijan Torra,
3. e.

13. 1. 2015
MARIBOR – četrtfinale državnega prvenstva v odbojki za dijake
Dijaki so osvojili 3. mesto.
Ekipo so sestavljali: Alen Fideršek, 3. č, Enej Jakop, 4. e, Kristjan Terglav, 3. c, Nejc Jezernik, 3. g, Nejc
Trepelj, 2. c, Rok Kokot, 1. f, Jakob Maček, 2. c, Aleksander Močić, 4. c in Daniel Zrnić, 4. c.
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Stojijo: Jakob Maček, Rok Kokot, Alen Fideršek, Arijan Torra, Daniel Zrnić, Enej Jakob, Nada Jeraša;
čepijo: Nejc Jezernik, Aleksander Močić, Kristjan Terglav, Nejc Trepelj.

18. 5.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki na pesku za dijake
Za šolo so nastopali: Alen Fideršek, 3. č, Rok Kokot, 1. f, Nejc Trepelj, 2. c, in Anže Dobovičnik, 2. a. Dijaki
se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
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19. 5.
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva v odbojki za dijakinje
Za šolo so nastopale: Ines Hirkić, 3. d, Monika Grobljar, 3. c, Anika Strnad, 2. a, in Petra Jelenko, 3. c.
Dijakinje so se uvrstile v finale področnega prvenstva.

26. 5. 2015
CELJE – finale področnega prvenstva v odbojki na pesku za dijakinje
Dijakinje so postale področne prvakinje in so se uvrstile v četrtfinale državnega prvenstva. Za ekipo so
nastopale: Ines Hirkič, 3. d , Monika Grobljar, 3. c, Anika Strnad, 2. a, in Petra Jelenko, 3. c.
Mentorica: Nada Jeraša

NOGOMET
5. 2. 2015
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijake, 2. mesto
Šolsko ekipo so zastopali: Aleksander Močić, 4. c, Danijel Zrnić, 4. c, Blaž Kramer, 3. a, Matic Marcius, 3.
b, Arijan Torra, 3. e, Lan Vunderl, 3. f, Žan Kidrič, 3. f, Žiga Jelenc, 3. b, David Romih, 2. e, Liridon Nitaj,
1. d.

9. 2. 2015
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijakinje, 2. mesto
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11. 2. 2015
CELJE – finale področnega prvenstva za dijakinje, 2. mesto

19. 3. 2015
CELJE – četrtfinale državnega prvenstva za dijakinje, 3. mesto
Šolo so zastopale: Claudija Seidl, 4. c, Vanja Tanšek, 4. c, Ines Hirkić, 3. d, Zala Pučko, 3. a, Karmen
Bergles, 3. a, Monika Grobljar, 3. c, Anika Strnad, 2. a, Irena Jerković, 2. d, Maja Mušič, 1. a, Flora Duga,
1. a, Veronika Mohorič, 1. c.

Stojijo od leve proti desni: Leon Podvratnik, prof., Maja Mušič, Veronika Mohorič, Anika Strnad,
Vanja Tanšek, Ines Hirkić; čepijo od leve proti desni: Zala Pučko, Karmen Bergles, Flora Duga,
Monika Grobljar.
Mentor: Leon Podvratnik
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ROKOMET
14. 10. 2014
CELJE – predtekmovanje področnega prvenstva za dijake, 3. mesto
Dijaki se niso uvrstili v nadaljnje tekmovanje.
Ekipo so sestavljali: Daniel Zrnić, 4. c, Lan Vunderl, 3. f, Luka Kikanovič, 3. e, Anže Dobovičnik, 2. a, Miha
Šaberl, 2. b, Jan Sivka, 2. b, Eljub Alagić, 1. č, Urh Košir, 4. b.

21. 10. 2014
CELJE – finale področnega prvenstva za dijakinje, 2. mesto

24. 2. 2015
PTUJ – polfinale državnega prvenstva za dijakinje, 2. mesto

31. 3. 2015
CELJE – finale državnega prvenstva za dijakinje, 4. mesto
Državne prvakinje so postale dijakinje Gimnazije Šiška.
Rokometno ekipo Ekonomske šole Celje so sestavljale: Vrček Sanja, 4. b, Vanja Tanšek, 4. c, Janja Jakob,
4. c, Maša Vezenšek in Izza Tovornik 4. e, Lea Tržan, 3. b, Monika Grobljar, 3. c, Ines Hirkić, 3. d, Anja
Florjančič, 3. g, Anika Strnad, 2. a, Ana Revinšek, 1. f, Maša Novak, 1. a PTI, Veronika Mohorič, 1. c.
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Sanja Vrček in Anika Strnad sta bili izbrani v najboljšo sedmerko turnirja.

Stojijo: Mateja Volk, prof., Anja Florjančič, Monika Grobljar, Lea Tržan, Maša Vezenšek, Ines Hirkić,
Anika Strnad, Maša Novak, Ana Revinšek; sedijo: Sanja Vrček, Izza Tovornik, Vanja Tanšek, Janja Jakop.
Mentorica: Mateja Volk
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LOKOSTRELSTVO
17. 1. 2015 je v Ilirski Bistrici potekalo dvoransko državno tekmovanje srednjih šol v lokostrelstvu. Tomaž
Pinter iz 3. g je zasedel 5. mesto v kategoriji sestavljeni lok.
11. 4. 2015 je v Ljutomeru potekalo področno prvenstvo srednjih šol. Tomaž Pinter je zasedel 2. mesto
in se uvrstil na državno prvenstvo.
23. 4. 2015 je v Ljubljani potekalo državno prvenstvo srednjih šol v lokostrelstvu. Tomaž Pinter, 3. g, je
osvojil odlično tretje mesto.

Mentorica: Mateja Volk
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STRELJANJE
23. 3. 2015 je v športni dvorani Kidričevo potekal finale šolskega tekmovanja v streljanju z zračnim
orožjem. Aleksandra Vignjević iz 2. e se je z drugim mestom na področnem prvenstvu v Velenju uvrstila
v finale, na katerem je zasedla 5. mesto v streljanju s pištolo med srednješolkami v Sloveniji.

Mentorica: Mateja Volk
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DEJAVNOSTI IN DOGODKI
OBISKALA STA NAS GOSTA IZ GANE
Našima gostoma, profesorjema iz Christian Methodist Senior High School Akra, Gana, gospodu Rychyju
in gospodu Franklinu Attahu, so v sredo, 10. 9. 2014, dijaki na kratko predstavili svoja zanimanja in
ustvarjalnost.
Gospa ravnateljica Bernarda Marčeta je v uvodu pozdravila prisotne, predvsem pa dijake, ki so z dijaki
iz Gane vzpostavili prijateljske vezi preko Facebooka. Mag. Helena Mešnjak nam je predstavila projekt
Sever – jug, partnerstvo za pravičnejši svet med evropskimi in afriškimi šolami, nato pa sta gosta
spregovorila o prednostih takšnega sodelovanja med dijaki.
Kulturni program sta povezovala Katja Jezernik, 3. č, in Anej Šarlah, 2. a. Predstavili so se flavtistka Ula
Matek, 1. b, Katja Dimec, 1. a PTI, ki smo jo tokrat spoznali kot pevko ljudskih pesmi, ter harmonikarja iz
3. č-razreda, Tilen Kočevar in Alen Fideršek. Predstavili sta se tudi naši športnici: Janja Jakob, 4. č, nam je
približala odbojko, umetnostna drsalka Patricija Juren, 4. c, pa umetnost gibanja po ledu. Žan Vipotnik, 4.
č, nam je zavrtel odlomek iz lanskega uspešnega dijaškega kratkega filma z naslovom Pridejo, ukradejo,
grejo ... in razložil, kakšna je bila pri tem njegova vloga režiserja. Za fotografije in kamero so poskrbeli
Kristjan Terglav, 3. c, Monika Planko, 3. č, in Nejc Trepelj, 2. c.
Po prireditvi so dijaki, ki si dopisujejo z dijaki iz Gane, imeli možnost poklepetati s profesorjema svojih
prijateljev.
Tanja Štante Benčina
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NEMŠKI JEZIKOVNI TABOR NA CELJSKI KOČI
Od 1. do 3. oktobra 2014 je na Celjski koči potekal nemški jezikovni tabor, ki ni bil namenjen le pripravi na
nemško jezikovno diplomo, temveč tudi prijetnemu druženju v izvenšolskem okolju. Tabor je potekal v
obliki delavnic, na katerih smo se pripravljali na posamezne dele izpita. Delavnice so izvajale Marija Sodin,
Nataša Slapnik, Marjeta Marko in Tatjana Ivšek. Med odmori je bilo poskrbljeno za športne aktivnosti;
tako smo se lahko pod strokovnim vodstvom učili lokostrelstva, preizkusili vožnjo z električnimi kolesi in
se vozili z gumami po hribu navzdol. Zvečer smo se podali na nočni pohod z lučkami do Svetine oziroma
do Doma Alme Karlin. Dijakinje so bile zadovoljne s programom in bi tabor najraje podaljšale še za
kakšen dan.

Tatjana Ivšek
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Pesnik Krasa je 10. oktobra 2014 že sedmič zapovrstjo združil srednje šole v središču Celja. Kosovelova
ulica, na kateri domujemo štiri srednješolske ustanove, je ponovno nudila možnost predstavitve
ustvarjalnim in radovednim dijakom, športnikom, glasbenikom, likovnikom, skratka vsem. Številne
delavnice, pestro dogajanje, prijateljska športna tekmovanja in glasbene prireditve so vabile v našo
družbo.
Ideja prepleta izvenšolskega dogajanja različnih šol raste iz leta v leto in sedaj vključuje že številne
generacije sedanjih in nekdanjih dijakov ter učiteljev. Vsi smo del njene konstrukcije in vsak njen delček
je v celoti nepogrešljiv. Številka sedem je bila pravljična in njena čarobnost nas je znova premamila, kajti
3-KONS 2014 je bil znova poseben, neponovljiv in doživet.
Koordinacija letošnje prireditve je bila v rokah Branke Vidmar Primožič. Pestro srednješolsko dopoldne
so obogatili mentorji in mentorice (ob pomoči dijakov) s številnimi delavnicami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Očiščevalna akcija – Simona Barabaš,
Nakit iz testenin – mag. Metka Bombek,
Borilne veščine – Alja Dečman Stišovič,
Nakit iz navadnih kamnov – Blažka Dolinšek, Simona Žlof,
Joga – Dora Glavnik,
Haiku in kons – Alenka Golež,
Likovna delavnica – Aleš Hofman,
Mobilnost mladih, praksa v tujini – Mateja Obrez Verbič,
Streljanje z zračno puško – Alenka Pavlin,
Orientacijski pohod – Lilijana Povalej,
Mreže geometrijskih teles – Marija Ravnak Cafuta (dijaka: Žiga Orel Šanko, 4. d, in
Mia Volasko, 2. e),
• Ježek pika, pika (delavnica ob 100-letnici rojstva F. M. Ježka) – Tanja Štante Benčina,
• Potopisno predavanje – Marija Vodušek,
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• Velenjske zgodbe – Irena Lasnik in etnologinja z velenjskega gradu,
• Evropska unija – MCC,
• E-časopis: Alenka Gotlin Polak, Mojca Knez Šket.
Dijaki pri e-časopisu:
1. b: Karin Haložan, Larisa Višnjar,
2. e: Hana Brecl, Alekseja Vignjević,
4. c: Patricija Juren, Valentina Kadenšek, Veronika Kolar, Damjana Kovačič, Laura Marušek,
4. č: Domen Bezgovšek, Leja Drolc, Patricija Fijavž, Jure Funkel, Barbara Golavšek.

Mladost, veselje, druženje
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Fotografiranje: Ivan Kolenko; dijaka Monika Planko, 3. č, Domen Bezgovšek, 4. č.
Spletna stran www.3kons.si: Mojca Knez Šket, Helena Muha.
Likovna podoba šole (rdeče-črno-belo): Aleš Hofman, Helena Muha, Dora Glavnik.
Na športnih tekmovanjih pod mentorstvom Nade Jeraša in Leona Podvratnika so tekmovali:
Janja Jakop, 4. č, Monika Grobljar, 3. c, Iza Tovornik, 4. d, Maša Vezenšek, 4. d, Karmen Berglez, 3. c, Alen
Fideršek, 3. č, Vid Kaučič, 4. a, Aleksander Močić, 4. c, Žan Dobršek, 4. a, in Luc Kanduti, 3. e.
Na glavnem odru v telovadnici Gimnazije Celje – Center so se na dveh prireditvah pod mentorstvom
profesorice Dagmar Konec predstavili naši glasbeniki in plesalci, voditelj prireditve pa je bil Jan Lukač,
2. e.
S svojim glasom je navdušila pevka Tanja Gajić, 2. č, z avtorsko glasbo Žige Avbrehta pa se je predstavil
šolski bend v zasedbi Jakob Maček, 2. c, Urh Luzar, 2. a, Žiga Avbreht, 2. a, in gostujoči kitarist Jernej
Luzar. Za nekoliko drugačne tone sta s harmoniko poskrbela Tilen Kočevar, 3. č, in Sara Režun, 4. c.

Nexus in šolski bend na glavnem odru

121

V hip-hop ritme nas je ponesla plesna skupina The Hats z našima plesalkama Valentino Zajtl, 4. e, in
Patricijo Kumer, 4. d, ki je s plesno točko v koreografiji Tatjane Gajanović osvojila 4. mesto na svetovnem
prvenstvu. Vrhunec prireditve pa je predstavljal nastop plesne skupine Nexux. Beseda pomeni povezava,
saj je vključil dijake vseh sodelujočih šol 3-KONS-a. Glavni koreograf nastopa je bil Kristjan Terglav, 3. c,
eden od sokoreografov pa Nejc Trepelj, 2. c, oba pa sta se skupini pridružila tudi kot plesalca.

DIFIfest 2014: Melita Podgoršek, Tanja Štante Benčina
Sedmi DIFIfest je potekal od 2. do 10. oktobra 2014 v organizaciji Mestnega kina Metropol Celje in
festivala 3-Kons.
Videodelavnica: od 2. do 4. oktobra 2014 je v Dijaškem domu v Celju potekala videodelavnica, ki je bila
za udeležence brezplačna. Mentorji videa so vodili prijavljene skozi celoten proces nastajanja filma, od
načrta, scenarija, snemanja do montaže in avtorizacije.
Tekmovalni del: v tekmovalni del 7. DIFIfesta se je uvrstilo 12 kratkih filmov.
V petek, 10. 10. 2014, dopoldan, si je na predpremieri, ki je potekala v okviru 3-Kons festivala, filme na
velikem platnu Mestnega kina Metropol ogledalo 140 dijakov in spremljevalcev, na večerni premieri pa
več kot 200 obiskovalcev – avtorjev, mentorjev, profesorjev, sorodnikov in prijateljev mladih filmarjev.
Na letošnjem DIFIfestu so gledalci po projekcijah z glasovanjem odločili, da prejme nagrado občinstva
film Pridejo, ukradejo, grejo 2, 1. del, avtorjev Žana Vipotnika in Kristjana Terglava, dijakov naše šole.
Iskrene čestitke!
Branka Vidmar Primožič
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ŠOLSKI RADIO IN RADIJSKE PROSLAVE
Šolski radio se je v tem šolskem letu oglašal ob različnih priložnostih in spominskih dnevih ter pred
prazniki in počitnicami. Ob kulturnem pazniku, veselem dnevu kulture, dnevu državnosti in dnevu
samostojnosti smo pripravili radijske proslave. Ob dnevu Evrope smo po radijskih valovih predstavili
Malto, državo, ki jo naša šola predstavlja v projektu Evropska vas. Pripravili smo tudi nekaj oddaj oziroma
obvestil v okviru projekta Zdrava šola.
Večino oddaj je spremljala priložnostna glasba in so trajale od 10 do 15 minut, medtem ko smo določene
spominske dni obeležili z obširnejšim obvestilom in predstavitvijo po šolskem ozvočenju.
Oddaje so pripravljali Katja Stišovič, Larisa Jeknić in Nastja Nastasija Čop iz 3. f, Tanja Selič iz 4. c in Hana
Brecl ter Jan Lukač iz 2. e.
Mentorice radijskih proslav in šolskega radia smo bile Vesna Gubenšek Bezgovšek, Lidija Rebeušek in
Alenka Gotlin Polak.
Alenka Gotlin Polak

SVITAJ Z NAMI!
27. novembra 2014 je bilo odprtje 7. vseslovenske srednješolske fotografske razstave Fotografiram,
torej sem, ki sta jo organizirali Ekonomska šola Celje in Društvo fotografov SVIT.
Pri organizaciji prireditve so sodelovali profesorji Simona Sever Punčoh, Helena Muha, Jani Lojen,
Simona Barabaš, Lidija Plevčak, ravnateljica-direktorica šole Bernarda Marčeta, Ivan Kolenko ter dijaki
Ula Matek iz 1. b, Katja Dimec iz 1. a PTI, Kristjan Terglav iz 3. c, Nejc Trepelj iz 2. c, Nina Cvikl iz 2. c,
Jure Novak iz 3. g in posebni gost Miha Plevčak, dijak 2. letnika Gimnazije Lava (kulturni program), Eldin
Murić iz 2. c (asistent tehnike), Neža Bračun, Aleksandra Čudić iz 4. c, Maja Mušič, Nina Pajk in Arnis
Telaku iz 1. a (hostese in hostesnik), Brigita Dobočnik, Karin Gaber, Katja Pačnik in Saša Zupan iz 2. a PTI
(likovna podoba).
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Izbrane fotografije je predstavil Žiga Gričnik, predsednik DF SVIT, ravnateljica Bernarda Marčeta in
predsednik ocenjevalne komisije David Brusnjak pa sta podelila nagrade in diplome za umetniško
najbolj dovršene fotografije. Razstavo izbranih fotografij v 3. nadstropju šole sta pripravila Ivan Kolenko
in Domen Kolšek iz DF SVIT.
Na natečaju so sodelovali tudi dijaki naše šole:
Monika Planko iz 3. č, fotografija Razbito steklo,
Kristjan Terglav iz 3. c, fotografija Freeze,
Jure Novak iz 3. g, fotografija Hungry heroin in
Domen Bezgovšek iz 4. č, fotografija Streets of Graz.

Ko Svetloba sreča Temo, se rodi fotografija.

Helena Muha
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NOVOLETNI SEJEM
Decembrsko dogajanje smo tudi letos popestrili z novoletnim sejmom. Dijaki so skupaj z razredniki
pripravili zanimive stojnice z najrazličnejšimi izdelki in tudi zabavnoglasbeno prireditev.
Novoletni sejem smo zasnovali na medgeneracijskem
sodelovanju. Povabili smo malčke iz vrtca, ki so se
posladkali na stojnicah, pripravili pa smo jim tudi kratko
kulturno-športno prireditev. Dijaki so darilca, ki so jih
izdelali, odnesli tudi v Dom upokojencev, in jim polepšali
decembrsko dogajanje. Tudi starši so popoldne obiskali
novoletni sejem, ki smo ga pripravile Dora Glavnik, Katja
Teršek in Mateja Volk.

Pisane stojnice na novoletnem sejmu
Katja Teršek
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OBISK VRTCA DANIJELOV LEVČEK CELJE
16. decembra 2014 so nas obiskali otroci Danijelovega levčka. Sprejele so jih snežne vile, ki so jih
popeljale v knjižnico, kjer so prisluhnili pravljici Anje Štefan z naslovom Čmrlj in piščalka. Brala jim jo
je pravljična vila Larisa Višnjar, 1. b, glasbeno doživetje pravljice pa jim je z zvoki prečne in blok flavte
omogočila Ula Matek, 1. b. Po kratkem kulturnem nastopu, ki sta ga povezovali dijakinji Lejla Dautović in
Manja Melanšek iz 1. b, so si v učilnici 107 ogledali šolski akvarij. Dijakinji Karin Haložan in Hana Frišek
iz 1. b sta jim predstavili pestro življenje v njem ter delo z njim. Dobili so zgibanke – pobarvanke z ribico
in lističi ginka, ki so jih na koncu odnesli s seboj v vrtec skupaj s simpatičnimi kazalkami.
Vrtčevski otroci so si z vzgojiteljema ogledali naš božično-novoletni sejem, se posladkali, nam zapeli
in razigrano zaplesali. Prijetno dopoldne na šoli so jim poleg dijakov omogočili preživeti še naslednji
profesorji: Simona Žlof, Majda Lesjak, Helena Muha, Dora Glavnik, Tanja Štante Benčina, Blažka Dolinšek,
Lidija Plevčak in Ivan Kolenko.
Tanja Štante Benčina

DECEMBRSKI OBISK DOMA OB SAVINJI
17. decembra 2015 so dijakinje naše šole obiskale stanovalce Doma ob Savinji Celje. V kratkem kulturnem
programu so sodelovale dijakinje 1. b: Larisa Višnjar, Lejla Dautović, Manja Melanšek, Ula Matek, Karin
Haložan in Hana Frišek.
Snežne vile so stanovalce doma obdarile z izdelki, ki so jih naši dijaki pripravili za božično-novoletni
sejem. Praznične dni najraje preživimo v krogu domačih, zato so takšni trenutki pozornosti, ki prinesejo
toplino in domačnost v vsak dom, še kako pomembni.
Tanja Štante Benčina
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE
Tudi letos smo v sodelovanju z Glasbeno šolo Celje pripravili dve prireditvi. Prva je bila 17. decembra,
ko smo na lokaciji Kosovelova organizirali srečanje z upokojenci naše šole. Najprej so naši upokojenci
in kolegi prisluhnili enournemu božično-novoletnemu koncertu učencev in dijakov Glasbene šole Celje,
nato pa so ob kosilu obujali spomine.
17. aprila 2015 smo organizirali glasbeno-družabno prireditev v Glasbeni šoli Celje. Učenci in dijaki
glasbene šole so nam pripravili čudovit program, ki ga je najbolj zaznamoval kitarski orkester. Sledilo je
druženje zaposlenih v avli glasbene šole.
Obe prireditvi je povezoval Jan Lukač iz 2. e. Organizatorica glasbenega dela je bila Metka Lipovšek,
profesorica Glasbene šole Celje, za vezni tekst sva bili odgovorni z Alenko Golež, za prehrano je poskrbela
Simona Barabaš, pri pripravi družabnega dela za upokojence pa je sodelovala tudi Irena Lasnik.
Alenka Gotlin Polak

PUSTNO-INFORMATIVNI FESTIVAL ŠOL
Že drugo leto zapovrstjo smo se odzvali povabilu k sodelovanju na festivalu šol, ki ga je letos gostil
Planet Tuš. Zadnji dan v mesecu januarju smo se predstavili s stojnico in kulturno-zabavnim programom.
Letošnje leto je bil festival precej bolje obiskan, prav tako se je na novem prostoru predstavilo precej
več srednjih, višjih, glasbenih in plesnih šol. Festival je namreč namenjen predstavitvam šol, promociji,
možnosti informiranja zainteresiranih osnovnošolcev glede vpisa na srednje šole in prijetnemu druženju
nastopajočih.
Šolo so na stojnici s propagandnim materialom in projekcijo zastopale naslednje dijakinje 3. b-razreda:
Arta Jashari, Maja Malič in Gloria Magerl. V programu pa so sodelovali: trobentač Rok Vrečko, 3. f,
kitaristka in pevka Hana Brecl, 2. e, flavtistka Ula Matek, 1. b, kitarist Žiga Avbreht, 2. a, in pevka, Tanja
Gajić, 2. č, ter plesalca Kristjan Terglav, 3. c, in Nejc Trepelj, 2. c.
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Promocija šole v Planetu Tuš
Branka Vidmar Primožič
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KULTURNI PROGRAM OB POSVETU INVESTT
22. januarja 2015 so v kratkem kulturnem programu, ki mu je sledil posvet, sodelovali naslednji dijaki:
voditelj Kristjan Terglav, 3. c, poezijo našega nekdanjega dijaka in pesnika Mišela Žafrana sta predstavila
Danijel Dobnik, 1. c, ter Primož Jovanović, 3. d, s petjem je program popestrila Katja Dimec, 1. a PTI,
po izseku iz nagrajenega kratkega dijaškega filma filma Pridejo, ukradejo, grejo 2 se je predstavil režiser
Žan Vipotnik, 4. č, Dijana Moćić, 2. a PTI, pa je zbranim iz vse Slovenije predstavila svoje delo v Drugi
violini v Ljubljani in praktično usposabljanje z delom na Malti. Dogodek je ujela v svoj objektiv šolska
fotografinja Monika Planko, 3. č.

Nastopajoči dijaki na posvetu
Tanja Štante Benčina
129

V RITMU ČETVORKE IN MAZURKE
Zaključni ples Ekonomske šole Celje je bil v petek, 6. februarja 2015. Plesni mojster Alojz Fidej je v
spremstvu mažoretk po taktih tradicionalne otvoritvene koračnice (Radetzky marš) na plesišče pospremil
68 plesnih parov. Za glasbo in prijetno razpoloženje so poskrbeli člani ansambla Unikat, program je
spretno povezovala Alja Tihle Hren, uvodni nagovor je imela ravnateljica Bernarda Marčeta, v imenu
staršev je spregovorila gospa Simona Jereb, Tjaša Potočnik in Alja Zupanc sta zapeli maturantsko himno
Gaudeamus igitur, svečani zahvalni govor pa sta imela dijaka Damjana Kovačič in Filip Zule.
Naši maturantje so ta večer blesteli v večernih oblekah in pričeskah ter nas očarali z ubranimi in lahkotnimi
plesnimi koraki v različnih ritmih. Vzdušje je bilo nadvse prijetno, veliko se je plesalo, ponosno ploskalo
in z velikim občudovanjem ter upanjem na lepo prihodnost zrlo v mlade odrasle ljudi.

Utrinek s plesa

Luka Teržan se je v imenu generacije zahvalil
gospe ravnateljici.
Vesna Gubenšek Bezgovšek

130

INFORMATIVNI DAN 2015 – IZBERI. ODLOČITEV JE TVOJA.
Informativna dneva v mesecu februarju sta za vse, ki delamo v srednjih šolah, zelo pomembna dneva,
saj želimo vsak na svoj način osnovnošolce čim bolje informirati in predvsem pritegniti k vpisu na šolo.
Z idejno zasnovo letošnjega informativnega dneva, ki sta potekala v organizaciji profesoric Sonje Salobir
Lindsay in Branke Vidmar Primožič, smo se začeli ukvarjati že po jesenskih počitnicah.
Tema uvodnega skupnega dela v telovadnici je bilo vodilo: Izberi. Odločitev je tvoja. Z njim smo želeli
bodoče dijake opozoriti na raznolikost izobraževalnih programov, ki jih izvajamo na naši šoli. Program
sta vodila Nina Cvikl, 2. c, in Jan Lukač, 2. e. Rdeča nit predstavitve izobraževalnih programov so bili filmi
s posnetimi izjavami naših nekdanjih dijakov, ki so danes uspešni na poslovnem ali športnem področju,
za kar je poskrbel videokrožek. Našemu vabilu so se prijazno odzvali Jasmina Brčina, Dragan Gajič, Iztok
Grobelnik, Alen Jovič, Hajdi Korošec Jazbinšek, Nina Petrnel, Lucija Polavder, Maruška Poček, Barbara
Pušnik, Klemen Pur, Špela Terglav in dijakinja Zorica Momirović. Glasbeno točko sta prispevali Ula
Matek, 1. b, in Hana Brecl, 2. e, pevsko je program obogatila Katja Dimec, 1. a PTI, s plesno točko pa
sta navdušila Kristjan Terglav, 3. c, in Nejc Trepelj, 2. c. Z recitacijama sta se predstavila francoski krožek
(Tjaša Jerman, 3. c, Ana Velenšek in Rika Pajk, obe 2. c) in ruski krožek (Rok Kokot in Robert Trunk, oba
1. f). Prednosti nemške jezikovne diplome so orisale Anja Skale, Anja Florjančič in Lara Cigler, vse iz 3. g,
o svojih izkušnjah s prakso v tujini pa je doživeto pripovedovala Monika Planko, 3. č. Veliko pozornosti
je vzbudil tudi prikaz borilnih veščin naših dijakov programa tehnik varovanja – Barbare Budiš, Maje
Avsec, Tomaža Ocepka in Jakoba Sladiča, vsi 1. c.
Devetošolce sta nagovorili ravnateljica-direktorica EŠC, gospa Bernarda Marčeta, in svetovalna delavka,
profesorica Nataša Strašek.
Po skupnem delu so hostese goste odpeljale po šoli, kjer so si lahko ogledali živahen utrip šolskega
dogajanja s prikazom na stojnicah, prav tako so lahko postali aktivni udeleženci pouka, ki so ga predstavili
dijaki 2. e- in 3. c-razreda. Podrobneje je bil v posameznih učilnicah predstavljen vsak izobraževalni
program, pri čemer so nam bili v pomoč tudi zunanji gostje. Za predstavitev programa ekonomski tehnik
se zahvaljujemo uspešnemu podjetniku in našemu bivšemu dijaku Iztoku Grobelniku. Zakaj je danes na
trgu zanimiv program tehnik varovanja, pa je predstavilo podjetje Sintal Celje.
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Za odlično izvedbo dejavnosti so poskrbeli naslednji dijaki: Tadeja Es, Jaka Vodovnik, Natalija Jug, Anja
Švegler, Nik Gorišek, Arnis Telaku, Maja Mušič, David Vukovič, Aljaž Planinšek, vsi 1. a, Laura Plevnik,
Edita Asllanaj, Hana Frišek, Karin Halužan, Anja Žibret, Marjana Barba, Lejla Dautović, Larisa Višnjar,
Mario Adžić, Blaž Vornšek, vsi 1. b, Tim Čemažar, Sergej Grešak Perkovič, Jure Papinutti, Rok Fale, Nejc
Vervega, Alja Pečovnik, Rebeka Verdev, Sandra Sučević, Urh Sivka, vsi 1. c, Marija Ribič, Anja Sekirnik,
Anja Košir, Karmen Rajgl, Nina Planinšek, Glorija Novak, Urška Kitak, Tena Fistrič, Manja Feldin, vse 1.
f, Jasmina Banovšek, David Romih, Mia Volasko, Simon Šelih, vsi iz 2. e, Eva Johanna Vipavc, 3. a, Katja
Jezernik, 3. č, Urh Skale, Alicija Simonič, 3. g, Vaide Memaj, Nina Težak, oba iz 3. e, Nina Cerovšek in
Zorica Momirović, obe iz 1. a PTI.
Priprava informativnih dni je izjemno obsežen projekt, v katerega je vključeno veliko profesorjev in
dijakov, saj nas vse druži želja pripraviti čim boljši kulturno-informativni program za bodoče dijake in jih
tudi na ta način prepričati, da je vpis na našo šolo dobra odločitev.

Voditelja in plesalca med uvodnim programom
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Pestro dogajanje na šolskih hodnikih
Sonja Salobir Lindsay in Branka Vidmar Primožič

URA ZA ZEMLJO 2015
Naša šola že od začetka sodeluje v projektu Ura za Zemljo, ki ga organizira organizacija WWF, največja
neprofitna organizacija s ciljem skrbeti za naš planet. Projekt je najbolj znan po akciji, pri kateri ljudje
po vsem svetu za eno uro ugasnejo luči, da bi s tem pripomogli k varovanju okolja in ozaveščanju o tem,
kaj vse lahko zanj postorimo.
Spomnili smo se lanskoletnih zaobljub in sklenili, da bomo tudi letos naredili korak naprej v skrbi za
okolje. Luči smo za eno uro pogasnili v soboto, 28. marca, ob 20.30 in s tem pomagali našemu planetu
tudi mi.
Alenka Pavlin
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OBISK PREDSTAVNIKA VELEPOSLANIŠTVA ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE
Že od leta 2010 skoraj vsak teden predstavnik veleposlaništva ZDA obišče katero od slovenskih osnovnih
ali srednjih šol. Namen teh obiskov je vzpodbujanje dobrih odnosov in komuniciranja v angleškem
jeziku. Dijaki lahko vprašajo vse, kar jih zanima v zvezi z življenjem v Ameriki ali življenjem diplomatov
v Sloveniji.
Ekonomsko šolo Celje je 24. marca 2015 obiskal gospod Steven Strickland z veleposlaništva ZDA v
Ljubljani. Gospod Strickland je strokovnjak za varnost, kar je šolo, ki v letošnjem šolskem letu prvič
izvaja program tehnik varovanja, še posebej obogatilo. V zelo zanimivo predstavitev je vpletel tako
delo varnostne službe kot tudi delo diplomata Združenih držav v tujini in doma. V sklepnem delu je
odgovarjal tudi na vprašanja dijakov, ki so na prijeten način obogatili svoje znanje. V kulturnem programu
so sodelovali Ula Matek, 1. b, Hana Brecl, 2. e, David Blagojević, 2. e, in Jan Lukač, 2. e.
O vseh dogodkih ameriškega veleposlaništva v Ljubljani ste dijaki lahko obveščeni tudi preko omrežij
Facebook: US Embassy Ljubljana, Twitter: USEmbassySLO in Youtube: USEmbassyLjubljana.

Sonja Salobir Lindsay
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OBISK PREDSEDNIKA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE ŽIGE SCHMIDTA
Našemu povabilu se je v marcu 2015 odzval Žiga Schmidt, predsednik Študentske organizacije Slovenije,
saj ga z Ekonomsko šolo Celje povezuje prav posebna vez – bil je dijak naše šole in je šolanje uspešno
zaključil.
Zanimanje za njegovo predavanje je bilo med sedanjimi dijaki zelo veliko in ne brez razloga. Žiga jih
je opozoril na pomen pravočasnega vključevanja v delo študentske organizacije in to ne zgolj zaradi
študentskega dela, temveč zaradi aktivnega sooblikovanja pravic študentov in vplivanja na izboljšanje
njihovega statusa. Poudaril je pomen sodelovanja pri delu študentske organizacije tudi zaradi tkanja
vezi, ki lahko odločilno vplivajo pri iskanju zaposlitvenih možnosti po končanem študiju ali z odpiranjem
lastnih podjetij v najrazličnejših oblikah organiziranosti ali pri zaposlovanju v obstoječih podjetjih.
Dijaki so poučno in zanimivo predavanje skrbno spremljali, saj so dobili koristne napotke za delo v
študentskih letih, ki jih večino kmalu čakajo, in kot je poudaril Žiga Schmidt, naj bodo ta, poleg študiju,
namenjena tudi aktivnemu sooblikovanju podlag za vključevanje v družbo po končanem študiju ter
uresničevanju podjetniških idej, ki se oblikujejo že v času študija.

Saši Pešec
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TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
11. aprila 2015 smo v okviru projekta Živi preprosto in solidarno izvedli delavnici na temo Podnebne
razmere in tek podnebne solidarnosti za vse dijake 1. in 2. letnika Ekonomske šole Celje.
Dijaki so se seznanili z omenjeno temo preko video vsebin, projekcije in razlage. Na stadionu v Celju so
tekli v znak solidarnosti do ljudi v revnejših državah, zlasti v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb
najbolj prizadenejo. S pretečenimi kilometri smo prispevali delček k sklenitvi kroga solidarnosti okoli
planeta Zemlje.
Največ pretečenih kilometrov, 73 km in 980 m, je zbral 1. a-razred. Najboljši posameznik je bil Xhemaili
Asdren, 2. d, s pretečenimi 9 km in 240 m. Vsi dijaki in profesorji pa smo zbrali zavidljiva 902 km.

Dagmar Konec in Mateja Volk
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NE BODI KOT DRUGI
V sredo, 15. aprila 2015, smo na Ekonomski šoli izvedli vsakoletno srečanje z umetnikom. V počastitev
svetovnega dneva knjige smo gostili vsestranskega besednega umetnika Ferija Lainščka.
Skozi razgiban in zanimiv pogovor, ki ga je vodil David Blagojević, dijak 2. e, smo Lainščka spoznali
kot pesnika, pisatelja in scenarista, predvsem pa kot izjemno rahločutnega Prekmurca, umirjenega in
prijaznega, kot so ljudje ob Muri.
V uro in pol trajajočem programu smo prisluhnili njegovim pesmim, življenjskim zgodbam, dogodivščinam
ob snemanju filmov, za katere je napisal scenarije, spregovorili o njegovem sodelovanju z znanimi
slovenskimi glasbeniki, predvsem pa je dijake zanimal roman Ločil bom peno od valov, ki je naslednje
leto znova obvezno esejsko gradivo na splošni maturi.
Pisatelj je v svojih pripovedih izpostavil skrb za narečni jezik, prekmurščino. Premalo se zavedamo
narečij, ki jih govorijo Slovenci v zamejstvu. Tudi ta so del materinščine. Za prihodnost knjige Ferija
Lainščka ne skrbi. »Knjige so zgodbe, ki živijo v nas,« pravi pisatelj, ki je svoj zadnji roman, Strah za
metulje v nevihti, objavil kar na Facebooku.
V spremljevalnem programu je gosta s svojim glasom in interpretacijo njegovih pesmi navdušila Ana
Teržan, 1. f. Program sta povezovala Rok Kokot, 1. f, in Anja Mikola, 2. e, ki je bila ob Davidu Blagojeviću
in Lauri Volasko, 3. f, tudi recitatorka, s čutno rumbo pa sta nas med prekmurske ravnice popeljala
Kristina Zvonar, 1. f, s soplesalcem Aljažem. Gosta smo razveselili tudi s posebnimi darilom, in sicer s
portretom, ki ga je naslikala Patricija Kastelic, 1. a PTI. Mentorici prireditve sta bili Sonja Salobir Lindsay
in Branka Vidmar Primožič.
V kratkem obisku smo lahko predstavili le neznaten delček ustvarjanja Ferija Lainščka, ki je prisluhnil
dijakom, aktivno sodeloval in obširno odgovarjal na vprašanja, z zanimanjem pa si je ogledal tudi
razstavo, ki so jo o njem pripravili dijaki 1. f-razreda z mentorico Tjašo Veber Stajnko.
Uživali smo v njegovi družbi, kar je najboljša spodbuda za nadaljnje prebiranje njegovih besednih
umetnin, prav tako pa se je tudi pisatelj zelo dobro počutil v naši družbi, kar je izrazil tudi v zapisu po
elektronski pošti.
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Hvala za fotke, hvala za gostoljubje in lepo prireditev na vaši šoli.
Zahvalite se še enkrat vsem nastopajočim, bili so res izjemni.
Bodite lepo, uživajte pomlad.
Feri

Feri Lainšček si je z zanimanjem ogledal razstavo, ki so jo pripravili dijaki 1. f. Posebno pozornost je
namenil prevodu svoje pesmi Ne bodi kot drugi, ki jo je prevedel Primož Jovanovič iz 3. d.
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Utrinki s prireditve z voditeljem Davidom Blagojevićem, 2. e, in nastopajočimi

Sonja Salobir Lindsay in Branka Vidmar Primožič
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PODJETJE V UGANDI ALI PRAVIČNA TRGOVINA Z MAZILI V EVROPI
Štiriinštirideset sedmošolcev z Osnovne šole Frana Kranjca je preživelo četrtkovo dopoldne na naši šoli.
16. aprila 2015 sta jih sprejeli Simona Sever Punčoh in Nataša Strašek ter jim predstavili šolo, programe
in izvenšolske dejavnosti. V delavnice, v katerih so izdelali poslovne načrte, pripravili mazila za prodajo,
spoznavali Ugando s pomočjo i-padov in se poučili o razlikah med življenjem v Afriki in Evropi, so jih
spremljale dijakinje 2. e-razreda: Samanta Kolar, Hana Brecl, Mia Volasko in Jasmina Banovšek. Učenci
so se z veliko najstniške energije in zvedavosti spoprijeli z izzivi, ki so jih zanje pripravile profesorice
Jana Kitanovski in Manja Ferme Rajtmajer, Simona Žlof in Blažka Dolinšek ter Marija Vodušek in Helena
Mešnjak. Vsem so bili kos, nekateri pa tudi že resno razmišljajo, da bi lahko bil poslovni svet njihova
življenjska priložnost.

Brez moderne tehnologije ne gre.

Delo v laboratoriju

Delo v učnem podjetju
Lidija Rebeušek

PTICA V DUŠI
V soboto, 18. aprila, je na šoli potekalo državno tekmovanje iz angleščine za triletne programe Poliglot
3. Ob podelitvi priznanj smo tekmovalcem iz vse Slovenije pripravili kratek kulturni program z naslovom
Ptica v duši. Sodelovali so: voditelja Jan Lukač, 2. e, in Veronika Kolar, 4. c, pevka Katja Dimec, 1. a PTI,
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flavtistka Ula Matek, 1. b, kitaristka Hana Brecl, 2. e, plesalca Kristjan Terglav, 3. c, ter Nejc Trepelj, 2.
c. Za fotografije z utrinki s tekmovanja je poskrbela Monika Planko, 3. č, na projekciji med kulturnim
programom pa so si gostje lahko ogledali fotografije Jureta Novaka, 3. g.
Tanja Štante Benčina

EVROPA V ŠOLI
Natečaj Evropa v šoli je v tem šolskem letu potekal pod naslovom Sodelujem, svet oblikujem. Natečaj je
usklajen s temo evropskega leta, ki je v letu 2015 leto za razvoj in poteka pod sloganom Naš svet, naše
dostojanstvo, naša prihodnost.
Dijakinja Diana Petek, 3. č, je sodelovala z esejem Sodelujem, svet oblikujem. Bila je uvrščena med
deset najboljših.
mag. Helena Mešnjak

PLAVALNI TEČAJ
Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju nekaterih
plavalnih vsebin in programov, s čimer imajo slovenski otroci v obdobju odraščanja precej možnosti,
da usvojijo to veščino. Ker nekaj dijakov še ni usvojilo bronastega delfina, kar je kriterij znanja plavanja,
smo se odločili, da izvedemo petnajsturno vadbo in tako pomagamo dijakom, ki so zaradi kakršnih koli
razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.
Prvič smo dali možnost, da dijaki usvojijo plavalne veščine ali pa se še dodatno izobrazijo na tem
področju. Zaradi velikega zanimanja smo od 30. 3. do 3. 4. 2015 skupaj s Športno zvezo Celje na bazenu
Golovec izvedli izobraževanje. Vsi udeleženci so bili uspešni in si priplavali priznanje ali diplomo, ki ju
podeljuje Zavod za šport Planica v okviru razvoja Športa mladih. Čestitamo!
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Mateja Volk

VIDEOKONFERENCA: AROUND THE WORLD
Že 5. leto zapored se dijaki naše šole z veseljem odzovemo prijaznemu povabilu na videokonferenco
Around the world, kjer imamo dijaki možnost, da se v živo pogovarjamo z ameriškimi vrstniki iz Passaic
Valley High School iz ZDA. 14. maja 2015 smo se v prvem delu konference pogovarjali in izmenjali
informacije o gospodarskem sistemu obeh držav, v drugem delu pa smo spoznali način življenja, šolski
sistem, dejavnosti v prostem času, zaključili pa smo malce nenavadno, s pogovorom o kriminalu. Vsi
smo bili navdušeni nad enournim klepetom z ameriškimi vrstniki in zagotovo bomo izkušnjo naslednje
leto ponovili.
Na videokonferenci smo sodelovali: Žiga Oblak, 1. a PTI, Zorica Momirović, 1. a PTI, Anej Šarlah, 2. a,
Anja Forštner, 3. c, Jean Gajšek, 3. c.
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Žiga Oblak, 1. a PTI

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Tema letošnjega TVU se glasi Evropsko leto za razvoj 2015, seveda pa so možne tudi druge teme: Zelena
delovna mesta in samooskrba; Lokalna razvojna partnerstva; Kritično potrošništvo; Kultura na poti iz
roda v rod; Znanje izboljša življenje (pismenost); Človek v trajnostnem razvoju.
Na Ekonomski šoli Celje smo se priključili tej najvidnejši promocijski kampanji na področju izobraževanja
in učenja v Sloveniji, s katero Andragoški center Slovenije opozarja na vseprisotnost ter pomen učenja
v vseh življenjskih obdobjih, s številnimi dogodki.
15. 5. – Delavnica za naše dijake na temo družine: Družina in humanitarnost v izvedbi doc. dr. Nine Mešl,
univ. dipl. socialne delavke z Univerze v Ljubljani, Fakultete za socialno delo (voditeljica Katja Teršek).
15. 5. – Gasilstvo kot humanitarna dejavnost. Predavanje Jasmine Zeme o prostovoljnem gasilstvu na
Slovenskem za dijake 1. c (TV).
15. 5. – Predavanje Majde Lesjak Bralne navade celjskih srednješolcev in vloga šolskega knjižničarja pri
spodbujanju branja za dijake EŠC (voditeljica Barbara Golavšek, 4. č).
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18. 5. – Predavanje mag. Marjetke Šelih Delo knjižničarja z uporabniki s posebnimi potrebami, s
poudarkom na uporabnikih z Downovim sindromom in avtizmom.
18. 5. – Kulturna prireditev za stanovalce Doma ob Savinji Celje Bralni klub EŠC se predstavi: Kajetan
Kovič in njegovo delo pod mentorstvom Majde Lesjak.
18. 5. – Pesniška delavnica za stanovalce Doma ob Savinji Celje Stezice med generacijami, mentorica
Tanja Štante Benčina.
25. 5. – Predavanje Majde Lesjak za stanovalce Doma ob Savinji Celje z naslovom Mladi in mladi po srcu
s knjigo v roki.
10. 6. – Predavanje Edite Fidler za dijake EŠC Prostovoljno delo v Gvatemali (voditeljici Irena Lasnik in
Jasmina Bornšek).
Dogodki ustrezajo sloganu TVU »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost« in sledijo zastavljenim
ciljem: ozaveščati in informirati državljane o mednarodnem razvojnem sodelovanju ter humanitarni
pomoči, spodbuditi zanimanje zanju, povečati razumevanje teh tematik, navdušiti državljane in jih
usposobiti za dejavno vključevanje.
Tanja Štante Benčina

VIDEOKONFERENCA: GAED
V četrtek, 21. maja, smo ponovno klepetali z ameriškimi vrstniki iz New Yorka, tokrat na temo
alternativnih virov energije. Raziskovali in poročali smo o tem, kakšna je trenutna situacija v Sloveniji
glede pridobivanja energije iz sonca, vode, vetra in biomase, katere so prednosti in slabosti, kakšne cilje
si je Slovenija zastavila za naslednja leta in kateri alternativni viri energije se nam zdijo najprimernejši
za pridobivanje energije v naši državi. Lahko rečemo, da smo se veliko zanimivega naučili, hkrati pa
uporabili znanje angleščine. Takšnih dogodkov se vedno razveselimo in lahko s ponosom povemo, da
smo bili do sedaj še vedno pohvaljeni s strani Američanov, kako dobro govorimo v angleščini. Naslednje
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leto se bomo ponovno odzvali na takšna povabila in tudi vas vabimo, da se nam pridružite. Ne bo vam
žal!
Na videokonferenci smo sodelovali:
Žiga Oblak, 1. a PTI, Zorica Momirović, 1. a PTI, Anej Šarlah, 2. a, Anja Forštner, 3. c, Jean Gajšek, 3. c,
Tjaša Jerman, 3. c.
Organizatorja videokonference sta bila profesorica Alenka Pavlin in Ivan Kolenko.
Tjaša Jerman, 3. c

ZAKLJUČNO GLASILO EKONOMLONC Z BUČKAMI
Tudi letošnje šolsko leto smo zaokrožili z zaključnim glasilom Ekonomlonc z Bučkami, ki je najprej
namenjeno dijakom zaključnih letnikov, a ga kljub temu radi prebirajo tudi ostali dijaki in učitelji. Glasilo
je razdeljeno na dva dela. V prvem so se od šole poslovili dijaki zaključnih letnikov, najprej po oddelkih,
nato smo predstavili še uspešne posameznike, ki so zaznamovali dogajanje na šoli v času svojega
izobraževanja. V drugem delu smo v Bučkah že 26. leto predstavili nerodne odgovore in domislice
dijakov, pa tudi učiteljev, ter kratke anekdote iz šolskih klopi.
Mentorice smo bile Alenka Golež, Mateja Maček in Alenka Gotlin Polak.
Alenka Gotlin Polak

DIJAŠKO SPLETIŠČE
Dijaško spletišče http://dijaki.escelje.si predstavlja stičišče informacij za dijakinje in dijake Ekonomske
šole Celje. Na njem dnevno objavljamo pomembne informacije in spremljamo uspehe dijakov, ki jih je
bilo v preteklem šolskem letu res veliko. Še posebej smo ponosni na bogato zbirko fotogalerij.
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Preko spletišča smo z anketami zbirali tudi mnenja dijakov in profesorjev o dogodkih, pa naj gre za
športne dneve ali za kulturne prireditve.
V mesecu oktobru smo ponovno sodelovali z ekipo novinarjev in fotografov ter poskrbeli za izdajo
e-časopisa ob festivalu 3-KONS. Ekipa dijaškega spletišča – Laura Marušek, Damjana Kovačič, Patricija
Juren, Veronika Kolar in Valentina Kadenšek – je poskrbela za tehnični in oblikovni del, novinarska ekipa
pod mentorstvom Alenke Gotlin Polak za zanimive prispevke, fotografi pa za slikovni material. Časopis
najdete na naslovu http://dijaki.escelje.si/index.php/e-asopisi-mainmenu-72/3-kons-2014.
Vseskozi spremljamo tudi projekt Erasmus+, v okviru katerega lahko dijaki opravljajo obvezno prakso
v tujini. Letos je s pomočjo koordinatorice projekta Mateje Obrez Verbič nastala obsežna reportaža
iz mesta Derry na Severnem Irskem,
iz španske Valencie, portugalske
Brage in z Malte, kjer so si naši dijaki
nabirali izkušnje in spoznavali nove
kulture.
V
naslednjem
šolskem
letu
načrtujemo prenovo spletišča,
zato vabimo nove člane, da se nam
pridružijo. Pa ne samo zato. Naša
stara ekipa se poslavlja, saj so Laura,
Damjana, Patricija, Veronika in
Valentina maturantke. Dekleta, hvala
za sodelovanje in veliko uspehov pri
vaših nadaljnjih podvigih.

Mojca Knez Šket
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FACEBOOK STRAN ŠOLE
Mnogi menijo, da so spletne strani šole njihovo ogledalo. Prav zato se trudimo, da bi bila tudi facebook
stran Ekonomske šole Celje vedno aktualna in odmevna. Najpogostejši obiskovalci so seveda prav naše
dijakinje in dijaki (zdajšnji in bivši) ter profesorice in profesorji.
Naše število obiskovalcev strmo narašča in pohvalimo se lahko, da imamo trenutno na naši strani nekaj
več kot 840 všečkov. Največ obiska beležimo ob večjih dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj sprotno
objavljamo fotografije in poročila.
Samo upamo lahko, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se nam
še niste pridružili, da poiščete našo stran in jo všečkate.

Simona Sever Punčoh
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RAZSTAVE
V šolskem smo na šoli pripravili naslednje razstave:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-KONS – mentorja Helena Muha in Aleš Hofman,
Portreti – mentorici Irena Naraks in Dora Glavnik,
Jesenska rapsodija – mentorica Majda Lesjak,
Kajetan Kovič – mentorica Majda Lesjak,
Odslužena oblačila in obutev – vir sekundarnih surovin – mentorica Tatjana Trupej,
Obrazi – samostojna razstava Kovič – mentorica Dora Glavnik,
Holokavst – mentorica mag. Helena Mešnjak,
Max Fabiani – mentorica mag. Helena Mešnjak,
Soška fronta – mentorica mag. Helena Mešnjak,
Ljubezen svet vrti – mentorica Majda Lesjak,
Dr. Jože Toporišič – mentorica mag. Marjeta Šelih,
Auschwitz januar 1945–januar 2015 – mentorica mag. Marjeta Šelih,
2. april – Svetovni dan zavedanja o avtizmu – mentorica mag. Marjeta Šelih,
Nekoga moraš imeti rad – mentorica Helena Muha,
Mama je ena sama – mentorica Helena Muha,
Ne bodi kot drugi – mentorica Helena Muha.
Dora Glavnik

BRALNI KROŽEK
Branje ima velik pomen pri razvoju mladega bralca. Bralni krožek je namenjen spodbujanju branja,
predvsem leposlovja, saj je branje leposlovja povezano z doživljanjem estetskega in prijetnega, vpliva
tudi na izboljšanje govornih sposobnosti.
Dijaki so se seznanjali s knjižnimi novostmi, spremljali aktualne dogodke in nagrajena literarna dela.
Prebirali so mladinski roman po lastnem izboru. Izbirali so predvsem ljubezenske romane in romane,
povezane s problematiko odraščanja. Ker ima umetnost več obrazov, smo branje povezali z likovnim
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in glasbenim ustvarjanjem. V pogovoru s knjižničarko so dijaki izmenjali izkušnje, poiskali metafore
iz prebranega romana in jih zapisali v dnevnik branja. Pripravili so govorni nastop za člane bralnega
krožka. Dijaki bralnega krožka so v tem šolskem letu prebirali predvsem poezijo slovenskih pesnikov
in pesnic. Prebirali so pesmi Kajetana Koviča, Toneta Pavčka, Nika Grafenauerja, Ferija Lainščka, Bine
Štampe Žmavc in Neže Maurer.
Na neformalnem srečanju knjižničarjev celjskih srednjih šol so se predstavili z recitalom Bela kot mleko,
rdeča kot kri. Pripravili so razstavo slovenskega pesnika, pisatelja in prevajalca Kajetana Koviča. V okviru
Tedna vseživljenjskega učenja v Domu upokojencev v Celju so sodelovali z recitalom poezije Kajetana
Koviča, ljubezensko poezijo pa povezali v recital Ljubezen svet vrti in pripravili tematsko razstavo z
enakim naslovom.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih

FRANCOSKI KROŽEK
Tudi v letošnjem letu smo izvedli tečaj francoskega jezika, ki se ga je udeležilo sedem dijakov programov
ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija. Dijaki so se seznanili z osnovami francoskega jezika.
Sodelovali smo tudi pri informativnem dnevu in pripravili recital Prevertovih voščilnic ter postavili
stojnico s francoskimi učbeniki in francosko literaturo.

Predstavitev francoskega krožka na informativnem dnevu
Saši Pešec
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RUSKI KROŽEK
Znanje jezikov je veliko bogastvo vsakega posameznika. Češki pregovor pravi, da tisti, ki govori več
jezikov, živi več življenj. Znanje tujih jezikov omogoča medsebojno komunikacijo, spoznavanje tujih
kultur in dežel, omogoča delovno in študijsko mobilnost.
Ruščina je z 260 milijoni govorcev sedmi
največji jezik na Zemlji. Je najbolj razširjen
slovanski jezik v Evraziji in uradni jezik Ruske
federacije. Na naši šoli že drugo leto deluje
ruski krožek, katerega člani se sestajajo enkrat
na teden. Pri krožku smo spoznavali rusko
abecedo – azbuko. Za lažje učenje smo izdelali
didaktični pripomoček, ki ga bodo uporabljale
tudi naslednje generacije, ki se bodo želele
učiti rusko. Reševali smo ruske jezikovne vaje,
pisali in brali po rusko.
Namen krožka je zbuditi veselje do ruskega
jezika, zato smo spoznavali bogato zakladnico
ruske besedne umetnosti. Brali in poslušali
smo kratke zgodbe, se o njih pogovarjali in jih
prevajali. V mesecu februarju smo sodelovali
na informativnem dnevu, dijaki so se predstavili
z rusko pesmijo Katjuša in pripravili ruski
jezikovni kotiček. V mesecu maju smo obiskali
Ruski center v Mariboru, kjer se odvijajo
različne umetniške uprizoritve in izvajajo tečaji
ruščine. Dijake je posebej navdušila njihova
knjižnica, ki nudi uporabnikom poleg ruskih
knjig tudi filme v ruščini in zvočne knjige.
							
Ruski krožek se predstavlja.
								
Majda Lesjak
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STROKOVNE EKSKURZIJE
EKSKURZIJA V BOSNO IN HERCEGOVINO
V mesecu oktobru smo v okviru prostih izbirnih vsebin obiskali Bosno in Hercegovino. Najprej smo
prispeli v Sarajevo, kjer je sledil ogled znamenitosti glavnega mesta. Naslednji dan je sledila vožnja
proti Mostarju. Na poti smo si v mestu Konjic ogledali nekdanji Titov bunker, ki je bil za vse dijake
veliko presenečenje. V Mostarju smo uživali v sprehodu po ulicah starega dela mesta in zaploskali
pogumnemu skakalcu z mostu v reko Neretvo. V bližini Mostarja izvira reka Buna s čudovitimi slapovi,
ki je imela ob večernem mraku poseben čar. Tretji dan smo v kraju Visoko vstopili v notranjost piramide
Sonca, bosanskih piramid, ki razburjajo strokovno javnost in arheologe. Na povratku proti Sloveniji smo
se ustavili še v mestu Jajce, kjer je bilo med drugo svetovno vojno 2. zasedanje Avnoja.
Na slikah dijaki naše šole in osnovnošolci iz Osnovne šole Gorišnica

Na starem mostu v Mostarju

Izvir reke Bune
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V bosanskih piramidah

Slapovi na reki Plivi v Jajcu

Na ulicah Sarajeva
Marija Vodušek
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STROKOVNA EKSKURZIJA V PARIZ
Štiridnevne ekskurzije v Pariz, ki je potekala med 10. in 13. aprilom 2015, se je udeležilo 26 dijakov.
Ko smo po dolgih osemnajstih urah vožnje stopili z avtobusa in se sprehodili po znamenitih Elizejskih
poljanah vse do veličastnega Slavoloka zmage, nas je velemestni utrip tega večmilijonskega mesta hitro
predramil in naporna noč je bila pozabljena, zlasti ob pogledu na hitre avtomobile, ne le na cesti, tudi v
izložbah, tako da smo lahko naredili še nekaj »selfijev«.
Kmalu so nas obkrožili poulični prodajalci in začelo se je barantanje za »eifelčke«, še preden smo Eifflov
stolp ugledali od blizu. Ko pa stojiš enkrat pod njim, lahko občutiš neskončno majhnost človeškega
bitja in neznansko veličino človeškega uma, ki je to mojstrovino ustvaril že v 19. stoletju. Seveda smo
se vsi povzpeli na stolp, nekateri kar po stopnicah, in z višine skoraj 300 metrov občudovali panoramo
francoske prestolnice.
Spoznali smo se tudi s pariškim podzemljem, saj je metro nepogrešljiv, če želiš v čim krajšem času
obiskati čim več znamenitosti, kot so: Napoleonova grobnica in Dom invalidov, bazilika Sacre Coeur in
umetniška četrt Montmartre, pa brezčasni Louvre, najbolj obiskani muzej na svetu, kjer smo se izgubljali
po neskončnih sobanah, a kljub temu smo vsi srečali »iz oči v oči« Da Vincijevo Mona Liso.
Zadnji dan smo obiskali še veličastno Notredamsko katedralo, nekateri so se popeljali tudi z ladjico po
Seni, v Latinski četrti in Luksemburških vrtovih pa smo v sončnem nedeljskem popoldnevu opazovali
Parižane in lahko smo razumeli francoski rek: »C'est la vie!«
Bilo je zanimivo, poučno in tudi naporno potovanje, dijaki pa so poskrbeli, da je bilo na ekskurziji tudi
zabavno.

153

»C'est la vie!«

Marija Ravnak Cafuta
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LONDON
Potepanje po Londonu, uživanje ob pogledu na londonsko življenje, ki je švigalo mimo nas! Pred nami
so bili zanimivi barviti obrazi, odbiti modni stili, neverjetne frizure in živahno dogajanje. Ljudje, ki so
dajali s svojo sproščenostjo in neobremenjenostjo občutek popolne svobode. Kako poseben, samosvoj
in nor svet je bil to.
Vse to in še mnogo več smo s peščico naših dijakov doživeli v mesecu aprilu. London je za nekaj dni
postal naš drugi dom. Bilo je nepozabno!
Marija Kolenc
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V SPOMIN
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ANJA PANGERŠIČ (28. 2. 1995–8. 5. 2015)
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Anja,
ko se bomo spomnili nate, Anja, se bomo spomnili na nasmejano in optimistično dekle. V naših srcih
bomo hranili vsak naš skupen trenutek in ga cenili ... Vsi, ki smo te poznali, vemo, da si bila posebno
dekle zlatega srca. V naših srcih bo ostal tvoj nasmeh, pogled, spomin nate.

Pojdem, ko pride moj maj,
pojdem na rožne poljane,
kjer najdem vse svoje
zbrane od včeraj
in kdo ve od kdaj.
Pojdem v kraj vseh krajev,
pojdem v maj
vseh majev ...
(Tone Kuntner)

Anja, ne bomo te pozabili!
Tvoj 3. b
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MARKO RAKIĆ (16. 1. 1995–25. 3. 2015)
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Marko!

V človeškem srcu,
čuj, nade se rode,
kot zvezde so svetle,
kot reka odhite …
(J. Murn)

Spoznanje, da so v ostrem trenutku noči zastale sanje našega sošolca Marka, je boleče zarezalo v naša
srca. Pridružil se nam je v tretjem letniku. Delaven, srčen fant, njegove šale so nam polepšale marsikateri
dan. Skupaj smo tkali šolski vsakdan in spletli smo trde vezi.
Misel, da ga ni več med nami, je še vedno boleča. Spominjali se ga bomo po veselem nasmehu in iskrivih
očeh.
Počivaj v miru, dragi prijatelj.
Tvoj 4. e
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PREDSTAVITVE RAZREDOV
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1. a		

Program: ekonomski tehnik		

Janja Brezovnik
Flora Duga
Tadeja Es
Lovro Godec
Nik Gorišek
Marin Ivič
Natalija Jug
Gloria Jurkošek

Nina Kleine
Aljaž Klemenčič
Tilen Lapuh
Maja Mušič
Rok Novak
Nina Pajk
Aljaž Planinšek
Jerneja Planinšič

Razredničarka: Tatjana Ivšek

Elida Šabani
Urban Šmid
Anja Švegler
Arnis Telaku
Tinkara Velenšek
Jaka Vodovnik
David Vuković

Priznanje prejmejo: Janja Brezovnik, Tadeja Es, Lovro Godec, Nik Gorišek, Gloria Jurkošek, Nina Kleine,
Aljaž Klemenčič, Anja Švegler in Jaka Vodovnik.
Pohvale prejmejo: Flora Duga, Tadeja Es, Nik Gorišek, Aljaž Klemenčič, Maja Mušič, Rok Novak, Aljaž
Planinšek, Anja Švegler, Jaka Vodovnik in David Vuković.
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1. b

Program: ekonomski tehnik		

Žanluka Mario Adžič
Edita Asllanaj
Marjana Barba
Lejla Dautović
Špela Dolinar
Erik Drnovšek
Hana Frišek
Karin Haložan

Ines Ivić
Katja Korošec
Jaša Kvac
Ula Matek
Manja Melanšek
Laura Plevnik
Miha Razboršek
Martina Rudel Šket

Razredničarka: Dagmar Konec

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

Priznanje prejmeta: Rok Veber in Larisa Višnjar.
Pohvale prejmejo: Žanluka Mario Adžič, Edita Asllanaj, Marjana Barba, Lejla Dautović, Špela Dolinar,
Hana Frišek, Karin Haložan, Ula Matek, Manja Melanšek, Laura Plevnik, Martina Rudel Šket, Larisa
Višnjar, Blaž Vornšek in Anja Žibret.
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1. c 		

Program: tehnik varovanja				

Maja Avsec
Barbara Budiš
Tim Čemažar
Daniel Dobnik
Rok Fale
Andrej Grčar
Sergej Grešak Perković
Sebastian Lovrenčič
Žan Luka Mastnak

Rok Melavc
Veronika Mohorič
Denis Mulej
Tomaž Ocepek
Jure Papinutti
Alja Pečovnik
Luka Prah
Mitja Roban
Urh Sivka

Razredničarka: Karmen Kranjec

Jakob Sladič
Sandra Sučević
Dejan Todorović
Rebeka Verdev
Tim Veršnik
Nejc Vervega
Žiga Vipotnik

Priznanje prejmeta: Urh Sivka in Žiga Vipotnik.
Pohvale prejmejo: Maja Avsec, Daniel Dobnik, Sergej Grešak Perković, Rok Melavc, Veronika Mohorič,
Tomaž Ocepek, Mitja Roban, Urh Sivka, Tim Veršnik, Nejc Vervega in Žiga Vipotnik.
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1. č		

Program: trgovec					

Begzada Bajrić
Marigona Bellaqa
Tobias Druškovič
Kastriot Kadriaj
Sebastjan Kek
Živa Kotnik

Filip Medved
Leonita Memaj
Maja Mirdita
Klavdija Omerzu
Floreta Qelaj
Leonora Rexhaj

Razredničarka: Liljana Povalej

Maja Ribar Pisanec
Aljaž Turnšek
Ingerta Vezaj
Sandra Vidić

Priznanje prejmejo: Tobias Druškovič, Sebastjan Kek, Živa Kotnik in Aljaž Turnšek.
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1. d 		

Program: trgovec					

Blerta Bajrami
Valdete Behrami
Barbara Bidar
Arbenita Bytyci
Saša Dobovičnik
Janja Ferlež

Lucija Javornik
Iris Jazbinšek
Klemen Kapel
Žiga Kramperšek
Ines Nežmah
Liridon Nitaj

Razrednik: Oskar Selčan

Marko Oklobdžija
Alen Radišek Antlej
Albesa Susuri
Zala Škrbec
Marko Videčnik
Špela Zorko

Priznanje prejme: Alen Radišek Antlej.
Pohvale prejmejo: Blerta Bajrami, Klemen Kapel in Liridon Nitaj.
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1. e 		

Program: administrator			

Albina Alusheska
Eduarta Basha
Riza Bedžeti
Anita Bytyqi
Patricija Čebular
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Diana Gerzina
Dinela Ilmić
Iris Jagodič
Elfatih Jusufi
Kaltrina Kadriaj

Razredničarka: Alenka Pavlin

Luka Klopčič
Hajdi Korče
Fatlinda Kurtaj
Tina Lotrič
Arjeta Nura

1. f 		

Program: ekonomska gimnazija			

Luka Cerovšek
Valentina Drešček
Manja Feldin
Tena Fistrić
Eva Jagrič
Urška Kitak
Rok Kokot
Jan Kristian Korošec

Teja Kosi
Anja Košir
Maša Kunej
Maja Kustura
Zala Lukman
Glorija Novak
Jasmina Očko
Lucija Planinšek

Razredničarka: Tjaša Veber Stajnko

Nina Planinšek
Jan Potočnik
Karmen Rajgl
Ana Revinšek
Marija Ribič
Nastja Rožej
Anja Sekirnik
Julija Sikošek

Anže Stegne
Nika Tamše Žmavc
Ana Teržan
Robert Trunk
Kristina Zvonar

Priznanje prejmejo: Valentina Drešček, Rok Kokot, Jan Kristian Korošec, Jasmina Očko, Marija Ribič in
Robert Trunk.
Pohvale prejmejo: Valentina Drešček, Manja Feldin, Rok Kokot, Jan Kristian Korošec, Nina Planinšek,
Jan Potočnik, Anja Sekirnik, Nika Tamše Žmavc, Ana Teržan in Robert Trunk.
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2. a 		

Program: ekonomski tehnik			

Žiga Avbreht
Anže Dobovičnik
Ines Draganovič
Lara Gaber
Tanja Hrovat
Jeanine Jurgelj Razgoršek
Miha Klanjšek
Marsel Kolar
David Krejić

Tim Lampret
Nastja Lišanin
Urh Luzar
Milina Mišeljić
Albin Nura
Svit Paušič
Larisa Peklar
Rok Perme
Aljana Ratajc

Razredničarka: Mateja Kapitler

Neja Rom Zupanc
Anika Strnad
Ana Mari Šalamon
Anej Šarlah
Urša Šlatau
Tjaša Špegel
Mitja Vodlak

Priznanje z nagrado prejme: Anika Strnad.
Priznanje prejmejo: Žiga Avbreht, Anže Dobovičnik in Tim Lampret.
Pohvale prejmejo: Ines Draganovič, Tanja Hrovat, Milina Mišeljić, Albin Nura, Neja Rom Zupanc, Anika
Strnad in Anej Šarlah.
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2. b

Program: ekonomski tehnik				

Lara Brecl Ojsteršek
Alen Bučar
Tinkara Cerar
Branka Cvijanović
Vesna Čakš
Jan Gradišek
Tilen Gradišek
Klara Hribernik

Peter Kidrič
Marija Kočić
Tomaž Kokovnik
Jerneja Kotnik
Matic Kresnik
Lidija Ledinek
Aleša Murenc
Sara Pelko

Razredničarka: Katja Fras Budn

Pia Polajžer
Jaka Rajgl
Jan Sivka
Miha Šaberl
Primož Štukelj
Mitja Ulčnik
Tjaša Zidanšek

Priznanje prejmeta: Tilen Gradišek in Aleša Murenc.
Pohvale prejmejo: Lara Brecl Ojsteršek, Branka Cvijanović, Tilen Gradišek, Peter Kidrič, Sara Pelko, Jan
Sivka, Miha Šaberl, Primož Štukelj in Mitja Ulčnik.
171

2. c 		

Program: ekonomski tehnik		

Nina Cvikl
Žiga Firšt
Jakob Gozdnikar
Elma Keserović
Kaja Klar
Lan Kraševec
Danijel Kusić
Andraž Lazarevič

Razredničarka: Darinka Prislan

Žan Mrđenović
Eldin Murić
Lejla Našić
Rika Pajk
Enej Penič
Katarina Pušnik
Anže Razboršek
Armin Šemić

Gordana Škalonja
Nejc Trepelj
Ana Velenšek
Andreja Verovnik
Lora Voglar Guček
Oksana Zupanc

Priznanje prejmejo: Nina Cvikl, Danijel Kusić in Nejc Trepelj.
Pohvale prejmejo: Nina Cvikl, Žiga Firšt, Eldin Murić, Armin Šemić, Nejc Trepelj, Ana Velenšek in Oksana
Zupanc.
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2. č 		

Program: trgovec			

Ardita Bellaqa
Festina Bytyqi
Sara Čebular
Amadej Dečman
Hasan Fetaj
Urša Gabrovec
Matej Gumzej
Blaž Husar
Nudžejma Husić

Urška Jakopin
Aleksandra Kaučič
Žiga Kovač
Brigita Kračun
Nina Lamut
Niko Lebar
Patricija Lipovec
Klara Maček
Tamara Mecilovšek

Razredničarka: Tanja Štante Benčina

Aljaž Mrak
Gaja Ogrizek
Florjentina Osmanaj
Polona Planinšek
Maja Podkrižnik
Anja Šertl
Veronika Šumečnik
Alen Višnjar
Mojca Zidanšek

Priznanje prejme: Aleksandra Kaučič.
Pohvale prejmejo: Urša Gabrovec, Niko Lebar in Mojca Zidanšek.
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2. d 		

Program: administrator			

Matic Arnšek
Ines Bezgovšek
Matej Cvikl
Natalija Dečman
Žiga Fideršek
Irena Jerković
Sinjela Koprivšek
Besjana Kurtaj

Faton Mena
Shkodran Mustafa
Melita Nezić
Manca Pelko
Klara Pušaver
Tina Rak
Dejan Ribarić
Ljavdrim Sadiki

Razredničarka: Marija Vodušek

Anisa Shala
Jessika Šećić
Katarina Šmarčan
Klobeta Telaku
Karmen Volf
Asdren Xhemaili
Arijanit Zhujani

Priznanje prejme: Asdren Xhemaili.
Pohvale prejmejo: Ines Bezgovšek, Irena Jerković in Asdren Xhemaili.
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2. e 		

Program: ekonomska gimnazija		

Jasmina Banovšek
Nastja Bele
David Blagojević
Hana Brecl
Anita Gorenjak
Rok Hribernik
Samanta Kolar
Jan Lukač

Miriam Medved
Anja Mikola
Nuša Pilaj
David Romih
Simon Šelih
Klara Šmon
Sara Timošek
Tjaša Trošt

Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

Alekseja Vignjević
Ana Marija Vincelj
Mia Volasko

Priznanje prejmejo: Nastja Bele, David Blagojević, Hana Brecl, Rok Hribernik, Samanta Kolar, Jan Lukač
in Anja Mikola.
Pohvale prejmejo: Hana Brecl, Rok Hribernik, Samanta Kolar, Jan Lukač, Anja Mikola, David Romih,
Alekseja Vignjević in Mia Volasko.
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3. a		

Program: ekonomski tehnik			

Hana Aškerc
Mirela Begović
Karmen Bergles
Dino Draganović
Nik Grahut
Larisa Gunzek
Esad Hasić
Tim Hočevar
Tadej Janžekovič

Marina Jurišić
Jasmina Kovač
Mišel Kovačič
Blaž Kramer
Nika Krušič
Monika Kvac
Jan Logar
Maja Matuš
Anja Podkrižnik

Razredničarka: Katja Teršek

Zala Pučko
Veronika Rakanović
Patricija Revinšek
Nuša Sevšek
Klara Srpčič
Lucija Stopinšek
Maruša Šošterič
Eva Johanna Vipavc
Aljaž Zupanc

Priznanje prejmeta: Zala Pučko in Patricija Revinšek.
Pohvale prejmejo: Karmen Bergles, Tadej Janžekovič, Blaž Kramer, Zala Pučko in Nuša Sevšek.
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3. b 		

Špela Gajšek
Urška Goltnik
Tjaša Heričko
Arta Jashari
Astrit Jashari
Žiga Jelenc
Jan Kokalj
Tjaša Kotnik

Program: ekonomski tehnik				

Patricija Kovačič
Željka Krejić
Gloria Magerl
Matic Majger
Maja Malić
Matic Marcius
Simona Meh
Minja Melanšek

Razrednik: Srečko Robek

Martina Ogrizek
Anja Pangeršič
Sintija Selič
Lea Tržan
Jernej Voglar
Maja Žaberl

Priznanje z nagrado prejme: Jan Kokalj.
Pohvale prejmejo: Žiga Jelenc, Matic Marcius, Martina Ogrizek in Lea Tržan.
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3. c

Program: ekonomski tehnik			

Klementina Bobik
Nastja Fijavž
Anja Forštner
Jean Gajšek
Monika Grobljar
Katja Hribernik

Petra Jelenko
Tjaša Jerman
Lidija Kotnik
Klavdija Makovšek
Lorena Molnar
Larisa Ocvirk

Razredničarka: Melita Podgoršek

Karmen Omerzu
Ajla Suljić
Dženana Škahić
Kristjan Terglav

Priznanje prejmejo: Tjaša Jerman, Karmen Omerzu in Kristjan Terglav.
Pohvale prejmejo: Jean Gajšek, Monika Grobljar, Petra Jelenko, Larisa Ocvirk, Karmen Omerzu, Dženana
Škahić in Kristjan Terglav.
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3. č 		

Tomi Černelič
Alen Fideršek
Tea Inkret
Katja Jezernik
Alja Kelhar

Program: ekonomski tehnik				

Tilen Kočevar
Maruša Malovrh
Tanja Milojević
Diana Petek
Monika Planko

Razredničarki: Suzana Suholežnik
		
Mojca Knez Šket

Lucija Rožman
Samanta Štancer
Jasmina Tepeš
Nives Witmajer

Pohvale prejmejo: Tomi Černelič, Alen Fideršek, Katja Jezernik, Maruša Malovrh, Diana Petek in Monika
Planko.
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3. d 		

Program: trgovec				

Anže Cerar
Amar Ejup
Jan Golež
Šejla Halilović
Ines Hirkić
Metka Hrovat
Primož Jovanović
Aleksandra Kalamar

Hanifa Kalesić
Arlinda Kavaja
Barbara Klepej
Lucija Kozikar
Nuša Marčič
Anja Murko
Ćerima Omerović
Jan Pasarič

Razredničarka: Simona Barabaš

Aljoša Počuč
Polona Poteko
Timotej Požek
Dragan Prodić
Nejc Robida
Larissa Šoštarič
Djordje Vujičić

Priznanje z nagrado prejme: Ines Hirkić.
Priznanje prejmejo: Šejla Halilović, Primož Jovanović, Aljoša Počuč, Polona Poteko, Dragan Prodić, Nejc
Robida in Djordje Vujičić.
Pohvale prejmejo: Amar Ejup, Primož Jovanović, Dragan Prodić in Djordje Vujičić.
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Dijakom 3. d!
Čeprav je bilo naše druženje kratko in vas vseh nisem utegnila dobro spoznati, upam, da sem vam nudila
zadostno oporo in pomoč, da uspešno zaključite izobraževanje. Želim pa si, da kakšen moj nasvet in
vodilo sprejmete za vse življenje, ga dosledno prakticirate in tako vsaj malo pripomorete k boljšemu in
lepšemu sobivanju nas vseh. Saj veste: to, kar sejemo, to bomo poželi!
Vse lepo vam želim.
Vaša razredničarka
Simona Barabaš
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3. e 		

Program: administrator			

Melissa Arnšek
Luka Bračun
Miha Brance
Alen Čož
Venesa Grobin
Sebastjan Jakob

Jasmina Javor
Žan Javornik
Luc Kanduti
Luka Kikanović
Vaide Memaj
Peter Mertik

Razredničarka: mag. Helena Mešnjak

Lara Miklavc
Klemen Ocvirk
Gabrijela Škrabl
Nina Težak
Arjan Torra
Katja Trupi

Priznanje prejmejo: Miha Brance, Sebastjan Jakob in Vaide Memaj.
Pohvalo prejme: Arjan Torra.
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“Živeti pomeni živeti z drugimi! Živeti z drugimi pa, da moramo z njimi deliti vse. Oči imam, da odkrijem
druge, ušesa, da jih poslušam, noge, da se napotim k njim, roke, da jih ponudim v pomoč, in srce, da jih
ljubim! ” (Phil Bosman)
Vaša razredničarka
mag. Helena Mešnjak
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3. f 		

Program: ekonomska gimnazija

Nastasija Nastja Čop
Tadeja Dolšek
Jurij Fric
Sara Iseinoski
Larisa Jeknić
Nadja Kajtna
Žan Kidrič

Tadej Perčič
Edi Pirnat
Aneja Požežnik
Anja Purnat
Barbara Rajh
Denis Rajter
Viktoria Skornšek

Razredničarka: Marjana Gajšek

Karmen Smrekar
Katja Stišovič
Matija Šporer
Tajda Urh
Laura Volasko
Rok Vrečko
Lan Vunderl

Priznanje prejmeta: Larisa Jeknić in Laura Volasko.
Pohvale prejmejo: Nastasija Nastja Čop, Žan Kidrič, Edi Pirnat, Denis Rajter, Viktoria Skornšek, Katja
Stišovič, Rok Vrečko in Lan Vunderl.
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3. g 		

Lara Cigler
Maša Dečman
Urša Fijavž
Anja Florjančič
Katja Gorjup
Nejc Jezernik
Mojca Knez

Program: ekonomska gimnazija

Belmina Lozić
Jure Novak
Sandra Oklobdžija
Tomaž Pinter
Klara Ramšak
Alicia Simonič
Anja Skale

Razredničarka: Mateja Volk

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

Priznanje prejmejo: Maša Dečman, Katja Gorjup in Jure Novak.
Pohvale prejmejo: Urša Fijavž, Anja Florjančič, Nejc Jezernik, Jure Novak, Tomaž Pinter, Urh Skale in
Alen Vasle.
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4. a

Program: ekonomski tehnik

Katja Atelšek
Žan Doberšek
Primož Gaberšek
Nejc Gabršek
Aleksej Goručan
Alja Grum

Leon Jesih
Vid Kaučič
Natalija Kozmus
Matej Lavrič
Matevž Petavar
Žan Potočnik

Priznanje prejme: Katja Atelšek.
Pohvalo prejme: Sara Šmid.

186

      

Razredničarka: Vlasta Krštinc - Budna

Tadej Slapnik
Metka Šket
Sara Šmid
Tim Topolovec
Valentina Zajtl

Dragi dijaki 4. a!
Prišli ste do prelomnice v vašem življenju. Velik del napornega treninga, s katerim ste se pripravljali na
življenje, je za vami in stojite na odskočni deski, s katere boste skočili v samostojno življenje, v življenje,
ki ga boste oblikovali sami. Ste v času šolanja dali vse od sebe? Smo vas profesorji dovolj pripravili na
izzive, ki vas čakajo? Niso vedno pomembni samo zunanji rezultati in ocene, ampak je pomembno tudi
koliko osebnega odnosa ste vložili v svoje delo. Upam, da ste se v času učenja in priprav na življenje
naučili, da sta plemenitost in dobrota velikokrat več od znanja in materialnega bogastva. Želim si, da
boste postali takšni ljudje in da boste znali svet obračati na bolje. Pojdite novemu življenju radostno
naproti, glejte naprej in le malo nazaj in naj vas spremljajo besede George Sandove:
»Človeka osrečijo njegovi lastni napori,
brž ko spozna potrebne prvine za srečo:
preproste užitke, pogum, nesebičnost,
ljubezen do dela in predvsem čisto vest.«
Vaša razredničarka
Vlasta Krštinc - Budna
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4. b

Program: ekonomski tehnik

Drita Duga
Kaja Gračnar
Ana Grebenc
Iris Javornik
Karmen Jug
Jan Kačičnik
Jasmin Kalajdžini
Žiga Klokočovnik

Urh Košir
Barbara Medved
Petra Nunčič
Nika Pilko
Tilen Piskule
Tea Rezec
Vid Sisinger
Sara Siter

Razredničarka: Maja Jerič

Rožle Strah
Nina Štante
Marko Štrbac
Sanja Vrček
Maruša Zakošek
Filip Zule

Priznanje z nagrado prejme: Sanja Vrček.
Priznanje prejmejo: Kaja Gračnar, Jasmin Kalajdžini, Tea Rezec, Vid Sisinger in Filip Zule.
Pohvalo prejmeta: Ana Grebenc, Urh Košir in Filip Zule.
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Dijakom 4. b-razreda!
Skupaj smo prehodili tri leta od štirih. Prvi dve leti sem bila z vami kot profesorica zgodovine, ki sem vas,
predvsem v 2. letniku, ko ste bili najbolj razigrani, poskušala krotiti, včasih bolj in drugič manj uspešno.
Zopet smo se srečali v 4. letniku, jaz kot vaša razredničarka, vi pa zrelejši in mirnejši, čeprav sem na
trenutke v vaših očeh zaznala nemir in zaskrbljenost glede negotove prihodnosti.
Zapomnite si: živite samo enkrat, zato sledite svojim sanjam in jih uresničite.
Vaša razredničarka
Maja Jerič
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4. c

Program: ekonomski tehnik

Ana Artiček
Martina Artiček
Neža Bračun
Aleksandra Čudić
Patricija Juren
Valentina Kadenšek
Veronika Kolar
Damjana Kovačič

     

Anna Marie Kozamurnik
Laura Marušek
Aleksander Moćić
Sara Režun
Claudia Seidl
Tanja Selič
Laura Šket
Vanja Tanšek

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Ksenija Verbič
Karmen Vodeb
Dejan Vrabec
Jan Zagoričnik
Danijel Zrnić
Petra Žlender

Priznanje z nagrado prejmejo: Aleksander Moćić, Claudia Seidl, Vanja Tanšek in Danijel Zrnić.
Priznanje prejmejo: Valentina Kadenšek, Veronika Kolar in Damjana Kovačič.
Pohvale prejmejo: Ana Artiček, Patricija Juren, Veronika Kolar, Damjana Kovačič, Laura Marušek, Tanja
Selič, Ksenija Verbič in Karmen Vodeb.
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Dragi moji,
spoznali smo se v drugem letniku pri slovenščini, vaša razredničarka pa sem bila zadnji dve leti. Poleg
tega, da ste veljali za marljive in pridne, me je najbolj razveselila vaša povezanost – druženje izven šole,
medsebojno prijateljstvo. Takoj sem vas vzljubila – iskrene, neposredne, a taktne. Najstnike s tisto pravo
mero samozavesti, ki vam bo v odraslosti pomagala poiskati pravo pot v življenju, a se bo znala izogniti
nekoristnim konfliktom.
V štirih letih ste se marsikaj naučili, veliko učenja pa vas še čaka. Ne bojite se poprijeti za delo, vajeni ste
življenjskih izzivov. S takšno popotnico, ki so vam jo dali vaši domači in naša šola, ste dobro pripravljeni
na nove preizkušnje. Razumski, realni in optimistični – verjamem, da boste uspeli najti in obdržati svoj
južni otok. Zaupajte vase, tvegajte, ostanite pogumni in izkusite polnost življenja!
Vaša razredničarka
Alenka Gotlin Polak
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4. č

Program: ekonomski tehnik

Selma Alić
Domen Bezgovšek
Patricija Dravec
Leja Drolc
Patricija Fijavž
Jure Funkel

Marica Gajić
Barbara Golavšek
Rejhana Ismaili
Janja Jakob
Urška Kapun
Almedina Krajšnik

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Alja Lapan
Sara Painkret
Ismet Šljivar
Eva Težak
Žan Vipotnik

Priznanje z nagrado prejmejo: Marica Gajić, Janja Jakob in Žan Vipotnik.
Priznanje prejmejo: Leja Drolc, Barbara Golavšek in Žan Vipotnik.
Pohvale prejmejo: Domen Bezgovšek, Leja Drolc, Patricija Fijavž, Jure Funkel, Barbara Golavšek, Janja
Jakob, Ismet Šljivar in Žan Vipotnik.
192

Dragi moji!
Oblikovanje osebnosti se ne začne in tudi ne konča v srednji šoli, ampak vendarle slednja predstavlja
močan, nenadomestljiv del vašega dozorevanja – daleč od dozorevanja le v strogem, izobraževalnem
smislu, temveč predvsem odraščanje v vrednot ter vizije in energije polne osebe. V tem procesu sem
vam želela stati (in upam, da sem tudi v resnici stala) kot nežen vodič, ki si vam drzne vsaj malo pokazati
pravo pot in vas čim bolj prepustiti, da si izborite svojo. Zato vam kot popotnico v »širni svet«, kot ga radi
imenujemo, želim predvsem, da ostanete ljudje – v svoji biti močni in srčni. Vse dobro.
Vaša razredničarka
Jasmina Bornšek
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4. d 		

Program: ekonomska gimnazija

Mihael Hojnik
Vid Korošec
Patricija Kumer
Matej Matek
Žiga Orel Šanko
Nataša Pernovšek

Kaja Podgoršek
Alex Podlesnik
Tjaša Potočnik
Alja Sinkovič
Jošt Skale
Iza Smeh

     

Razredničarka: Marija Ravnak Cafuta

Nejc Stanič
Luka Teržan
Nataša Zavšek
Alja Zupanc

Priznanje prejmejo: Mihael Hojnik, Alex Podlesnik, Patricija Kumer in Nataša Zavšek.
Pohvalo prejme: Mihael Hojnik
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Dragi moj 4. d!
Prišli smo do razpotja, ki smo ga zadnje leto verjetno vsi hrepeneče čakali.
Verjamem, da ste bili tako kot jaz tudi vi naveličani mojih naukov, ki sem vam jih delila štiri leta: o delu,
znanju, odgovornosti in pravilih, po katerih se »vrti« življenje. Večinoma se nikakor niso ujemali z vašim
svetom vrednot, zato smo večkrat imeli »burne« pa spet »tihe« urice. A zdaj je prišel čas, da začnete
pisati novo zgodbo in dokažete, da ste prestopili prag zrelosti.
SREČNO IN VELIKO USPEHOV NA NADALJNJI ŽIVLJENJSKI POTI VAM ŽELIM!
Vaša razredničarka
Marija Ravnak Cafuta
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4. e

Program: ekonomska gimnazija

Janez Čonč
Jernej Fric
Tinkara Hren
Dolores Hunsky
Blaž Ivanšek
Enej Jakop
Sara Jereb
Janja Jurak
Angelika Kejžar

          Razredničarka: Lidija Rebeušek

Nuša Klinar
Filip Benjamin Korošec
Sanja Kosi
Jernej Krajšek
Nina Lojen
Nina Lončarič
Ines Pavčnik
Katarina Podbevšek
Miha Podpečan

Klara Poje
Janja Ramšak
Hana Škrijelj
Iza Tovornik
Matic Veber
Maša Vezenšek
Renata Zajc

Priznanje z nagrado prejmeta: Iza Tovornik in Maša Vezenšek.
Priznanje prejmejo: Dolores Hunsky, Enej Jakop, Sanja Kosi, Nina Lončarič in Katarina Podbevšek.
Pohvale prejmejo: Dolores Hunsky, Nuša Klinar, Filip Benjamin Korošec in Nina Lončarič
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Dijakom 4. e-razreda!
Hudomušni, zgovorni, zabavni in navihani zaključujete svojo srednješolsko zgodbo, eni bolj, drugi manj
zadovoljni s svojim uspehom. Pošteno priznate, da boste želi toliko, kot ste posejali. Naučili ste se, da
ni dobička brez investicij, zato ste vso svojo energijo vložili v prave življenjske vrednote: znanje, dobre
odnose med sošolci in spoštovanje do tistih, ki ste jim lahko zaupali. Z znanjem boste spreminjali svet
na bolje, prijateljstva vam bodo pomagala prebroditi skrbi, spoštovanje vam bo odpiralo vrata.
V pomembnih trenutkih ste delovali enotno, si pomagali, vzpodbujali drug drugega in pokazali svoje
veliko srce. Za vedno so nas povezale »lumparije« na izletu, torta za rojstni dan, rožice ob praznikih,
kresanje mnenj med poukom, spontanost na plesu, pa tudi jeza in nezadovoljstvo ob neuspehu ter
žalovanje ob izgubi sošolca. V dveh letih ste postali zreli, zato je zdaj pravi čas, da si zastavite nove,
zahtevnejše cilje. A vseeno ostanite mladostno razigrani in ohranite smisel za humor.
May all your wishes come true!
Vaša razredničarka
Lidija Rebeušek
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MT

Patricija Brglez
Mergim Čunaj
Tanja Dimec
Sara Fijavž
Anja Gorčan
Iza Hrastelj
Rok Klavžar
Blaž Knez
Ingrid Korez
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Program: maturitetni tečaj

Amadej Kraljevič
Maruša Langus
Maruša Lesjak
Žiga Novak
Tim Ograjenšek
Gašper Pečnik
Ana Polenšek Čater
Amanda Povše
Sara Pungaršek

        

Razrednik: Saši Pešec

Kaja Pušnik
Alja Repnik
Sara Robnik
Patricija Šosterič
Nina Turnšek
Nina Zdolšek
Maša Zupanek
Rok Žagar

»Radost ni v rečeh, temveč v nas.«
(Richard Wagner)
Vaš razrednik
Saši Pešec
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PT

Program: poklicni tečaj

Aljaž Čede
Patricija Feldin
Barbara Gradišnik
Tjaša Hočevar
Timon Hren
Ines Hrvić

Priznanje prejme: Aljaž Čede.
Pohvalo prejme: Tjaša Župnek.
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Klavdija Kaker
Tina Kalšek
Zerina Karajbić
Petra Korošec
Eva Krajnčan
Lea Leskovar

          Razredničarka: Jana Kitanovski

Nika Pleteršek
Matic Pritekelj
Zerina Sakić
Mišela Zorec
Sara Zupan
Tjaša Župnek

Ob zaključku poklicnega tečaja vam želim čim lepša in uspešna študijska leta ter poklicno kariero na
področju, ki si ga najbolj želite.
Lepe počitnice!

Vaša razredničarka
Jana Kitanovski
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1. a PTI

    Program: ekonomski tehnik – PTI        

Egzon Ahmetaj
Benjamin Alegro
Karolina Artič
Nina Cerovšek
Katja Dimec
Darja Dorić
Urban Drame
Urban Fijavž
Sara Flis
Tjaša Gajser
Anja Gajski

Nataša Galun
Katja Gobec
Gabi Grabrovec
Anamarija Hrup
Miran Jančič
Mihael Jošt
Patricija Kastelic
Alenka Lakovšek
Mojca Mirnik
Zorica Momirović
Maša Novak

Razredničarka: Irena Lasnik

Žiga Oblak
Blaž Pažon
Anja Pezdevšek
Anja Podgoršek
Ines Podkoritnik
Valentina Remic
Tjaša Rogl
Mateja Strojanšek
Ksenja Vrečar
Eva Zavolovšek

Priznanje prejme: Zorica Momirović.
Pohvale prejmejo: Katja Dimec, Anamarija Hrup, Patricija Kastelic in Zorica Momirović
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2. a PTI

      Program: ekonomski tehnik – PTI

Alja Ajtnik
Vanessa Arnšek
Anja Capl
Klemen Centrih
Brigita Dobočnik
Karin Gaber
Tamara Golavšek
Merisa Halilović
Valentina Kočar
Špela Koželj
Anja Krajnc

   Razredničarka: Manja Ferme Rajtmajer

Martina Krajnc
Petra Malgaj
Tanja Matko
Rebeka Medvešek
Dijana Moćić
Gentrit Morina
Nina Novak
Katja Pačnik
Simona Pišek
Anja Pristovnik
Marija Pustoslemšek

Tjaša Sadek
Nina Smodiš
Tajda Teraž
Martina Veber
Ines Volavc
Nataša Volavc
Aleksandra Zupan
Saša Zupan
Katja Žurej

Priznanje prejmeta: Tamara Golavšek in Tjaša Sadek.
Pohvale prejmejo: Karin Gaber, Dijana Moćić in Saša Zupan.
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Dragi dijaki!
Pravijo, da je moder tisti, ki se uči od drugih, močan tisti, ki zna obvladati svoje strasti in srečen tisti, ki
je zadovoljen.
Na vaši življenjski poti vam želim veliko modrosti, moči in zadovoljstva.
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Vaša razredničarka
Manja Ferme Rajtmajer

OBVESTILA
IZPITI
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v junijskem roku potekali od 29. 6. do 2. 7. 2015 po
posebnem razporedu, ki bo objavljen 24. 6. 2015 na oglasni deski v prostorih šole.
Dijaki se morajo k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do 22. 6.
2015, za jesenski rok pa do 6. 7. 2015.
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od 17. 8. 2015 dalje. Točen razpored
bo objavljen 11. 8. 2015 na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih ur.
ZAKLJUČNI IZPIT
Slavnostna podelitev spričeval po spomladanskem roku zaključnega izpita bo v četrtek, 18. 6. 2015, ob
10. uri v Mestnem kinu Metropol.
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov 24. 8. 2015. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen 21.
8. 2015 na oglasni deski v prostorih šole.
POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo 6. 7. 2015 ob 10. uri v Mestnem kinu Metropol.
Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2015 dalje, je potrebno oddati
do 7. 7. 2015. Do 14. 8. 2015 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
SPLOŠNA  MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo 13. 7. 2015 ob 10. uri v predavalnici šole na Vodnikovi
10.
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od 24. 8. 2015 dalje, je potrebno oddati do
14. 7. 2015. Do 14. 8. 2015 je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
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OSTALA OBVESTILA
Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 25. 5. 2015.
Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v sredo, 24. 6. 2015, ob 9. uri, po razporedu, objavljenem
na oglasni deski šole.
Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih in predmetnih izpitih bo v petek, 3. 7. 2015, ob 11. uri.
Ta dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisali v višji letnik.
Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od 17. 8. 2015 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 od 20. 7. do 31. 7.
2015, ko je kolektivni dopust.
PRIČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 BO V TOREK, 1. 9. 2015.
Razpored dijakov v posameznih razredih bo objavljen v petek, 28. 8. 2015, pri vhodu v šolo. Začetek
pouka bo ob 8. uri.
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Kosovelova ulica 4
3000 Celje
Telefon: 03/54 82 930. 03/ 62 00 200
Telefax: 03 54 41 645

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE
http: //www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje
http://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola
http://dijaki.escelje.si – dijaški splet
http://cups.escelje.si/ – CUPS
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
http://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola
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