
 

 

Ekonomska šola Celje 
Gimnazija in srednja šola 

Ekonomlonc tudi letos nadaljuje tradicijo 
objavljanja prispevkov zaključnih letnikov, v 
katerih se poslavljamo od šole in polni novega 
znanja odhajamo v svet. Med dijaki smo izpostavili 
odličnjake in tiste, ki so uspešno opravili Nemško 
jezikovno diplomo. Poleg zanimivosti, ki so se 
dogajale v šolskem letu, se najde tudi prostor za 
članke, ki so jih naši dijaki in njihovi mentorji 
objavili v Novem tedniku in v Celjanu. Izvedeli 
boste še, kako so Irsko občutili in doživeli naši 
dijaki, ki so bili tam na praksi. 

 
V intervjuju vam bomo predstavili našo 
priljubljeno svetovalno delavko, gospo Barbaro 

Slatenšek, s svojimi besedami pa nas bo spodbudila 
naša draga ravnateljica, gospa Bernarda Marčeta. 

 
Za popestritev smo kot piko na i dodali še haikuje, v 
katere so naši mladi ustvarjalci ujeli lepoto in tudi 
tegobe tega sveta. Za svoje ustvarjanje so bili, kot 
vsako leto, na natečaju za najboljši haiku, nagrajeni. 

  
Upam, da boste uživali ob branju naših prispevkov. 
Ustvarjalci časopisa vam želimo sproščene počitnice 
in prijetno nabiranje novih moči za nadaljnje izzive. 

 
Nuša Vahter, 4. a 

 

Drage dijakinje in dijaki! 

Zgodba govori, da je nekoč  živel graščak, ki je imel sokola, 

ki nikakor ni hotel poleteti. Poiskal je največje 

strokovnjake, poizkusil je vse mogoče, a sokola nikakor ni 

uspel prepričati, da bi zapustil varno vejo in  poletel. 

Ugodje na veji je bilo preveliko in sokol ni vedel, kaj vse 

zamuja in kakšen svet bi se mu odprl, če bi zbral pogum in 

poletel.  

Dragi mladi, ne bojte se poleteti, prepustite se izzivom in si 

nabirajte izkušnje. Vsak dan sledite svojim idejam, svojemu 

srcu in si nabirajte znanje ter modrost.  

Zapomnite si:  danes si ne morete pomagati z znanjem in  

modrostjo, ki ju boste pridobili z jutrišnjim dnem, zato naj 

bo vsak jutri za vas pomemben dan, dan, v katerem boste 

pridobili novo znanje in več modrosti. 

Srečno! 

Bernarda Marčeta, 
ravnateljica-direktorica 

UVODNIK 

leto 2019 prinaša kar dve, za našo Ekonomsko šolo Celje 
pomembni, obletnici. Mineva 150 let od začetkov izobraževanja za 
potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem, in seveda 30 let od 
prvih Bučk, zato je letošnja izdaja po(ne)srečnih domislic dijakov 
in profesorjev še posebej duhovita.  

Junij, julij 2019 
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Naša zgodba se je začela, ko smo leta 2016 kot 
neznanci skočili v šolske klopi. Prav hitro smo se 
spoznali in spoprijateljili. Razredničarka Tatjana 
Trupej nas je dobila dvaintrideset. Kar nekaj smo 
jih izgubili na poti v drugi letnik, ostalo nas je še 
dvajset, pridružile so se nam nove sošolke.  
 
Prihajamo iz različnih kultur, kar nas je včasih 
jezilo, a tudi obogatilo. V tem času smo preživeli 
veliko dobrih in slabih dogodivščin, kjer smo se 
zbližali in ustvarili nova prijateljstva. Čeprav smo 
bili v določenih trenutkih na bojni fronti, smo 
takoj postali enotni, ko je bilo treba prestaviti test 
ali se izogniti spraševanju. Resda nismo bili med 
najuspešnejšimi pri ocenjevanju, a smo se od časa 

do časa z veseljem radi sprostili in pozabavali, 
tudi na ekskurzijah. Misliva, da smo profesorjem 
povzročili nekaj sivih las. Spomini iz šolskih 
klopi bodo v nas ostali še dolgo časa.  
 
Profesoricam in profesorjem, ki ste nas učili, se 
iskreno zahvaljujemo za vso potrpežljivost, 
pomoč in znanje, ki ste nam ga posredovali. 
Nekateri med nami bodo končali šolsko pot, 
drugi pa komaj čakamo, da se bomo v jeseni 
ponovno vrnili v šolske klopi kot dijaki 
programa PTI. 
 

Ines Videmšek in Neja Žejn  

Dijaki 3. č 

Belita Bajrami 
Erblina Behrami 
Miranda Bellaqa 

Elisa Beqiraj 
Nika Cvek 

Ajnet Dervishoska 
Dorentina Gashi 

Armina Hajrić 
Arlinda Nura 
Lorena Nura 

 

PRIPRAVLJENI NA NOVE IZZIVE 

 
Jasna Potecin 
Nika Prah 
Leon Rovšnik 
Edvin Suljanović 
Špela Škruba 
Matej Štrukelj 
Patrik Šuntner 
Emel Vejseloska 
Ines Videmšek 
Neja Žejn 

Pripravljeni na 
nove izzive 

2 

Nemška jezikovna 
diploma 

7 

Mladostna 
energija naše 
psihologinje 
Barbare Slatenšek 

8 

Dejavni in 
usposobljeni 

9 

Bučke 18 

NEKAJ IZ MENIJA 
ČESTITAMO 

Iskreno čestitamo dijakinjama zaključnih razredov, Tadeji Ratajc iz 2. a 

PTI in Nuši Vahter iz 4. a za odličen uspeh, Nuši še za odličen uspeh vsa 

leta šolanja. 

Enako čestitamo Jakobu Borku iz 

2. e-razreda za nagrajeni haiku 

srednješolskega natečaja za 

najboljši haiku 2019 v absolutni 

kategoriji. 

Uredništvo 

makova polja 

ne bodite pretežke 

kaplje dežja 
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4. A, BREZ MEJA 

Dijaki 4. a 

Matevž Antloga 
Elmedina 

Berisha 
Bleona Bytyqi 

Tadeja Es 
Tjaša Gobec 

Fationa Hajra 
Tjaša Hrustelj 

Nik Jager 
Iris Jelenc 

Melisa Jereb 
Mateja Jug 

Natalija Jug 
Matej Kincel 

Leta 2015 smo kot nebogljeni fazančki stopili 

skozi vrata Ekonomske šole Celje. Počasi smo 

sklepali prijateljske vezi. Seveda je med nami 

prišlo tudi do manjših sporov, a kadar smo 

ušpičili kakšno lumparijo, smo vedno stopili 

skupaj v celoto. V 1. letniku je bil naš razrednik 

gospod Blaž Knep, ki nas je moral poleg 

razrednih ur prenašati tudi pri matematiki. Od 

drugega letnika naprej, pa je naša razredničarka 

postala nadvse simpatična in predvsem skrbna 

gospa Olga Iskra.  

 
Lea Klenovšek 
Julija Kotnik 
Lea Lapornik 
Karin Majger 
Maj Medvešek 
Maja Mušič 
Jernej Novak 
Tim Sečko 
Urška Skerbiš 
Luka Šuster 
Živa Teršek 
Nuša Vahter 
Karin Zagajšek 
Urban Žohar 

4. C 

4. C ET  

Prvič smo skozi vrata Ekonomske šole Celje 

vstopili leta 2015 kot prestrašeni 15-letni fazani. 

Štiri leta kasneje pa naj bi jo zapustili kot 

odgovorne in zrele odrasle osebe, čeprav vsi 

vemo, da se je to v 4. c malo zalomilo.  

Pa vendar … uspelo nam je! Sedaj smo tu, na 

koncu našega štiriletnega skupnega druženja. 

Čeprav nam ni bilo vedno lahko, smo na koncu 

zmogli, premagali vse ovire in stkali nova 

prijateljstva.  

Srednja šola je prelomnica v življenju, ki je ne 

bomo nikoli pozabili. Najprej nas je na naši poti 

spremljala gospa Simona Barabaš, leto kasneje pa 

je njeno vlogo prevzel gospod Srečko Robek in s 

tem je naš razred postal večji, saj smo se združili s 

tehniki varovanja. Skupaj z njimi smo stopali po 

poteh znanja, si izmišljevali vedno nove izgovore in 

rastli. Da pa se nismo samo učili in se spraševali, 

kdaj bo malica, smo svoja obzorja širili tudi izven 

šolskih klopi. Obiskali smo kar nekaj držav; med 

njimi so Poljska, Belgija, Češka, Anglija, Francija, 

Malta … Res smo se imeli lepo. 

No, in smo tukaj, v 4. letniku. Nihče od nas ne ve, 

kaj točno ga še čaka v življenju, a se vsak posebej 

veseli svojih izzivov, saj nas bodo naredili še 

močnejše in izkušenejše, kot smo do sedaj. 

Nekateri od nas so se odločili še za nekaj let 

skupne poti v nadaljnjem izobraževanju, drugi pa 

se bomo dokončno razšli, a v naših srcih bodo 

ostali lepi spomini do konca naših dni. 

Tjaša Gobec 
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Dijaki 4. c ET 

Žiga Brecl Ojsteršek 

Elmedina Čarkić 

Justin Funtek 

Barbara Hauptman 

Nina Lesjak 

Lia Ludvik 

Alen Mančić 

Klarisa Mikola 

Zdaj je čas, da zopet izberemo vsak svojo pot in 
uresničimo svoje sanje. Radi bi se zahvalili vsem 
profesorjem, ki so nam pomagali pri uresničitvi 
naših ciljev, nas spodbujali, predvsem pa verjeli v 
nas takrat, ko je bilo to potrebno.  
Zahvaljujemo se tudi našemu razredniku Srečku 

Robeku za vse opravičene ure in pridige o 
učenju, ki so več kot očitno pomagale. 
Zahvaljujemo se tudi gospe ravnateljici Bernardi 
Marčeta, ki nam je bila vedno pripravljena 
pomagati.  

                                                                                                                   
Nina Lesjak  

4. C TV 

Štiri leta so za nami, a 1. septembra 2015 ne bomo 

pozabili. Prišli smo v novo šolo, sedli v nove klopi v 

razred, poln novih obrazov. Takrat nas je bilo 18 

tehnikov varovanja, a glasni smo bili za trideset 

dijakov. Naš razrednik Srečko Robek nas je 

spremljal dolga štiri leta na težki poti. 

Najpogostejša tema je bila čudežno manjkanje pri 

pouku, za katero se je vedno našel 101 izgovor.  

Naslednje leto smo se združili z ekonomskimi 

tehniki. Tako je naš razred postal dvakrat večji in še 

bolj »neverjeten.« Sprva smo se grdo gledali, a smo 

kmalu ugotovili, koliko skupnega imamo. Skupaj 

smo si popestrili ure, kar nekaterim profesorjem ni 

bilo prav nič všeč.  

Naša polovica razreda je blestela, saj je vse opravila 

v zadnjem roku, čeprav so nekateri dvomili v nas. 

Pri nobenem testu niso manjkali šviglci, ki smo 

jih pisali kar na hodnikih. Pri matematiki smo 

postavili rekord v popravljanju testov. Naš moto 

je bil: »Kdaj pa popravljamo? Kaj pa 

popravljamo? A ima kdo snov?« 

A vsaka pot ima svoj konec in naš se hitro bliža. V 

teh štirih letih smo spletli prijateljstva, se naučili 

nekaj novega in verjetno kakšnemu profesorju 

povzročili sive lase, za katere nam je skoraj žal. 

Zdaj pa je čas, da stopimo novim dogodivščinam 

naproti, da uresničimo naše sanje in spremenimo 

svet.  

To smo mi, vaš nepozabni 4. c, glavna tema v 

zbornici. 

Jasna Kovačič 

 

Kenan Musić 

Rožle Oštir 

Gašper Pogladič 

Anja Predovnik 

Lara Savski 

Rihard Slokan 

Timej Srebot 

Dijaki 4. c TV 

Adam Bergant 

Nika Cigale 

Josip Ćumurdžić 

Anže Gobec 

Franc Mihael Gotlin 

Sergej Grešak Perković 

Jernej Jošt 

 

 

Jasna Kovačič 

Rene Kožar 

Anja Lužar 

Matija Skerbiš 

Sara Nastja Škreblin 

Žiga Špeglič 

Klemen Tržan 

Viktorija Verdev 
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Nekoč pred davnimi štirimi leti je 

nekaj nadobudnih devetošolcev, ki so 

mislili, da zmorejo končati šolo, o 

kateri tako zastrašujoče govorijo, bolj 

ali manj naključno izbralo ekonomsko 

gimnazijo kot svoj nadomestni dom za 

prihodnjih nekaj let. Prvega 

septembra smo se prestrašeni znašli 

pred veliko stavbo. Z veliko 

radovednostjo in neučakanostjo smo 

čakali, da spoznamo drug drugega in 

sklenemo nova prijateljstva. Seveda 

smo tudi pridno poslušali našo 

razredničarko Lidijo Rebeušek, ki se 

nam je sprva zdela kot kakšen zmaj, a 

smo s svojo nagajivostjo kmalu predrli 

trdo lupino in prišli do nežne 

notranjosti. 

Vsa štiri leta smo bili strašen boj, ne boj, 

mesarsko klanje z ocenami in snovjo.  

Pokazali smo veliko (ne)znanja. 

Nekateri so v boju padli, drugi se nam 

pridružili postopoma, vsi pa so se pri 

nas odlično počutili. Profesorji si nas 

bodo zapomnili kot prijazne, 

neškodljive, včasih prepirljive in po 

potrebi tudi odločne, ko smo morali 

braniti svoje interese.  

 

Filip Miklaužič 

Dijaki 4. e 

Eva Balent 

Tina Bobek 

Jakob Čater 

Neža Hohnjec 

Tjaša Kotnik 

Tea Kovač 

Jan Krajšek 

Urh Krajšek 

Anja Ložar 

Filip Miklaužič 

Glorija Novak 

Nuša Pustivšek 

Valerija Radaković 

Lara Renko 

Melanija Trunk 

Darko Zupanc 

Nuša Zvonar 

4. E 

Dijaki MT 

Blažka Blagotinšek 

Luka Bregar 

Karin Cene Klakočer 

Amadeja Cvek 

Rebeka Firšt 

Dolores Hercog 

Nika Kovač Potočnik 

Kaja Lešnik Rimc 

Luka Ločičnik 

Petra Murn 

Nina Pajk 

Rebeka Podgoršek 

Iris Polajžer 

Maj Popelar 

Petra Ramšak 

Eva Slokan 

Gašper Veligošek 

MT 
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2. A PTI 

Dijaki  2. a PTI 

Melissa Arnšek 

Tea Banfič 

Riza Bedžeti 

Patricija Čebular 

Saša Dobovičnik 

Tobias Druškovič 

Tadej Gerčer 

Lucija Javornik 

Iris Jazbinšek 

Petra Jesih 

Hanifa Kalesić 

Živa Kotnik 

Klara Kregar 

Leonita Memaj 

Maja Mirdita 

Alen Radišek Antlej 

Tadeja Ratajc 

Vanja Semprimožnik 

Roman Smogavec 

Aljaž Turnšek 

Marko Videčnik 

Jerneja Vrbnik 

Spoštovani učiteljski zbor! 

 

V imenu 2. a PTI bi se vam radi zahvalili. Še 

posebej naši razredničarki, gospe Manji Ferme 

Rajtmajer. Hvala vam za potrpežljivo čakanje na 

opravičila, za vse opravičene in neopravičene ure in 

za spregledano neznanje. 

Hvala za vseh pet let, ker ste verjeli v nas in nas 

usmerjali na pravo pot, ko smo zašli. 

Hvala za vašo pomoč pri razvijanju novih 

talentov in pri našem osebnem razvoju. Hvala, 

da ste z nami napisali to srednješolsko zgodbo.  

 

Vanja Semprimožnik 

Nagrajena haikuja srednješolskega natečaja za 

najboljši haiku 2019 z bivanjsko tematiko 



 

 

Junij, julij 2019 Stran 7 

V šolskem letu 2018/2019 smo na Ekonomski šoli 
Celje pričeli z izvajanjem nove posodobljene 
oblike Nemške jezikovne diplome I PRO.  
Dijaki, ki uspešno opravijo izpit DSD I PRO, z 
mednarodno priznanim certifikatom dokazujejo 
znanje nemščine tudi na poklicnem oz. 
strokovnem področju. Tako je naša šola šele druga 
šola v Sloveniji, na kateri se izvaja ta različica 
Nemške jezikovne diplome. Pisni in ustni izpit je 
opravljalo 10 dijakov, ki bodo rezultate izvedeli v 

NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA 1 
(DEUTSCHES SPRACHDIPLOM) 

poletnih mesecih: 
 Roman Smogavec in Tadej Gerčer, 2. a PTI, 
 Jasmin Motoh in Katja Kuder, 3. a, 
 Laura Banjac, 3. c,  
 Luka Gornik, Ela Cafuta, Adrijana Hyseni, 

Anja Drešček in Klara Brinjovec, 3. e. 
 Jakob Čater, 4. e, je opravljal Nemško 

jezikovno diplomo stopnje II.  
 
 

V letošnjem šolskem letu smo podelili 
Nemške diplome I dijakom, ki so izpit 
opravljali v šolskem letu 2017/2018. 
Tako je 23. oktobra 2018 certifikat 
prejelo 12 dijakov: 
 
Jezikovna raven B1:  
 Jakob Čater in Filip Miklaužič, 3. e, 
 Amadej Dečman in Polona Planinšek, 

2. a PTI,  
 Živa Teršek in Urban Žohar, 3. a,  
 Žiga Žgajner, 4. b.  
 
Jezikovno raven A2 so dosegli:  
 Tjaša Kotnik in Nuša Zvonar, 3. e,  
 Jakob Pirš in Anže Stegne, 4. f, 
 Lara Savski, 3. c ET. 

 

Nik Gorišek, dijak 4. a, je opravljal 

diplomo 2. stopnje in dosegel jezikovno 

raven C1.  

 

Simona Sever Punčoh in  

Marija Sodin,  

mentorici NJD 
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MLADOSTNA ENERGIJA NAŠE PSIHOLOGINJE  

BARBARE SLATENŠEK 

V intervjuju vam bomo skušale predstaviti Barbaro Slatenšek, ki je psihologinja 
na naši šoli, in je tukaj le slabih 9 mesecev. V pogovoru z njo se vsekakor začutita 
njena mladostna energija in ljubezen do tega, kar počne. 

tako borbeno spopadajo z življenjem. 

Kakšni smo iz vaše perspektive mi, mladi? 

Mladi, ki živite v svetu polnem informacij, ste zelo 

spretni z upravljanjem vseh informacij, vseh 

pritiskov, ki jih na vas mogoče vršijo mediji, šola in 

ostali svet. Predvsem se mi zdi, da ste sedaj ob 

koncu, ko je treba pridobiti še zadnje ocene, najbolj 

pod stresom, kar je razvidno tudi iz tega, da imam 

sedaj definitivno več obiskov dijakov, kot pa sem 

jih imela v začetku šolskega leta, saj imate sedaj 

ogromno testov in spraševanj. No, kar pa pri 

dijakih najbolj pogrešam, je malo več komunikacije 

v živo. Mogoče bi lahko tukaj izpostavila primer 

dveh dijakinj te šole, ki sta se sprli, in se nato 

pobotali po socialnih omrežjih, namesto v živo – iz 

oči v oči. 

Katere človeške vrednote v življenju najbolj 

zagovarjate? 

Zaupanje, iskrenost in sprejemanje drugačnosti. 

Kaj menite, da so glavne lastnosti, ki jih za 

poklic psihologinje potrebuje oseba, ki jo to 

delo zanima? 

Kvaliteta psihologa v prvi vrsti je, da je empatičen, 

da zna prisluhniti in da govori manj kot tisti, ki 

pride na pogovor. 

Kaj pa vaše osebno življenje? Imate kakšen 

hobi? 

Rada plezam, lahko bi rekli, da mi je to kot ena 

oblika sprostitve, saj kadar plezam, ne morem 

razmišljati o ničemer drugem. Le – kam prijeti, 

kam stopiti … Najraje plezam v Kotečniku, kraju v 

okolici Celja, kjer so mi zelo všeč plezalne stene.  

Kdo ali kaj vas v življenju najbolj 

navdihuje? 

Nikoli v življenju nisem imela nekega vzornika, mi 

pa motivacijo daje, kar je neznano, s tem se 

srečujem vsak dan. 

Kot psihologinji vam dijaki velikokrat 

zaupajo. Ali kdaj zaradi kakšne zgodbe 

dijaka niste mogli spati in ste se z njo 

soočali v osebnem življenju?  

Nekatere zgodbe ostanejo v spominu še naslednji 

dan, še en teden, mesec. Ker me zavezuje etični 

kodeks psihologov, se o teh stvareh ne smem 

pogovarjati s prijatelji in sorodniki, lahko pa se 

pogovorim s svojo sodelavko, ki je tudi svetovalna 

delavka na naši šoli. Mi temu rečemo intervizija, z 

njo se skušam razbremeniti. 

Kdaj ste spoznali, da želite postati 

psihologinja, da je to res to, kar želite 

početi v življenju? 

Hahaha … Po osnovni šoli sem se želela vpisati v 
program predšolske vzgoje, ampak mi je 
svetovalna delavka zaradi mojih ocen predlagala 
gimnazijo, na svetovalno delavko sem bila po 
pravici rahlo jezna. Nato so pričeli pritiskati še 
starši, zato sem na koncu le podlegla pritisku in se 
vpisala v gimnazijo in moram priznati, da se  je 
obrestovalo, saj sem se lahko vpisala naprej na 
psihologijo in lahko tako vseeno delam z mladimi, 
kar me je vedno veselilo. 

Kaj pri dijakih najbolj občudujete in 

spoštujete? 

Pri dijakih najbolj občudujem njihov pogum, saj 

mi je zelo lepo slišati zgodbe dijakov –  kaj vse 

doživljajo, ampak so vseeno zelo pogumni in se 



 

 

Moje najljubše plezališče so 

Buncove skale v oklici 

Maribora. Drugače pa tudi 

rada kvačkam in šivam. 

 

Lana Jošovc, Ema Jagrič, 
Manca Avsec, 1. e 
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DEJAVNI IN USPOSOBLJENI 

IRSKA V OČEH ERAZMOVCEV 

Smo dijaki 3. a-razreda. Med 14. 4. in 4. 5. 2019 smo na Irskem opravljali prakso 

v tamkajšnjih podjetjih. Popeljali vas bomo po naših poteh, od začetka potovanja 

– kako smo preživljali naše prve dneve, kaj smo počeli v podjetjih, kako smo 

preživljali popoldneve – vse do zadnjega sestanka in vrnitve domov. Spoznali 

boste tudi nekaj znamenitosti, ki smo jih obiskali v prostem času. Udobno se 

namestite in uživajte v branju naših izkušenj na Irskem. 

 

NAŠE ODPRAVE JE KONEC, A NI KONCA ZGODBE  

Mesec maj je za nas dijake nekakšen labirint, v 

katerem vsi iščemo izhod, največkrat izhod iz 

šole. Iščemo način, da lahko končno 

pomaknemo v kot tiste debele bukve in le 

uživamo. Redkokdaj pa se zgodi, da nam 

takšno priložnost ponudi kar šola, in to že v 

aprilu. Za nameček nas pošlje za krajši čas v 

tujino, brez staršev, samostojno in brez 

obveznosti. Čista TERNA. Sem že sploh 

omenil, kam so nas poslali? Saj sploh ni 

pomembno, samo da grem. Izbran sem bil za 

tritedensko prakso v tujini v Dublinu, irski prestolnici.  

Kmalu je napočila tista nedelja, ko se je dejansko začelo 

naše potovanje. Vseh 12 predstavnikov naše šole se je 

ob joku mater, modri tišini očetov ter glasnih vzklikih 

mlajših sorojencev »Da mi ne boš pozabu kj prnest!« 

poslovilo in odšlo na pot. Na pot po nečem sladko-

kislem. Sladkem, ker res komaj čakamo, da začnemo 

pisati nov list v življenju, in kislem, ker nas je strah 

neznanega.  

Pri dijakih najbolj 
občudujem njihov pogum, 
saj mi je zelo lepo slišati 
zgodbe dijakov –  kaj vse 
doživljajo, ampak so 
vseeno zelo pogumni in se 
tako borbeno spopadajo z 
življenjem. 
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V Dublinu je treba pozabiti na vsa pravila, ki 

smo jih poznali doma. Desna je tukaj leva, 

ključavnica ni obrnjena navzdol, ampak 

navzgor in rdeča na semaforju je tukaj nova 

zelena, saj je nihče ne upošteva. Ni izjeme, ki 

ne bi imela kakšen zanimiv pripetljaj v 

povezavi z našo novo svobodo. Naj omenim 

dva dogodka, ki sta v mojem spominu 

najgloblje zapisana. Prvi se je zgodil že kar 

drugi dan. Stal sem na avtobusni postaji in 

čakal avtobus, ki pa se je pripeljal po drugi 

strani ceste, kot sem bil vajen. Začel sem 

neutrudno mahati, da bi me počakal. Voznik 

me je sicer opazil, mi vljudno pomahal nazaj in 

se odpeljal naprej. Še en dogodek, ki pa je 

povezan z navzgor obrnjeno ključavnico, je sledil 

naslednji teden. Sošolka me je klicala, naj pridem do 

njene hiše, ker ni mogla odkleniti vrat. Trudila sva se 

kakšno uro, nato pa odšla v park in počakala, da prispe 

kdo domov in odklene vrata.  

Zabavni del naše odprave je bilo tudi delo v podjetjih, 

kar je že takoj na začetku nakazalo srečanje z 

mentorjem, ki je vljudno, seveda v ekspresni 

dublinsko naglašeni angleščini, ki je pol tako ali tako 

nismo razumeli, razložil zadolžitve, nato pa na koncu 

dolgega monologa vprašal: »Do you understand me?« 

»Ja, natuerlich,« je zletelo iz nekoga. »To bo še 

zanimivo,« sem si misli. Seveda se je vse dobro izteklo, 

usvojili smo veliko novega znanja in veščin. 

V Dublinu je treba pozabiti na vsa pravila, ki smo jih poznali doma. Desna je tukaj leva, 

ključavnica ni obrnjena navzdol, ampak navzgor in rdeča na semaforju je tukaj nova zelena, 

saj je nihče ne upošteva.  
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Po novem imam tri dedke in babice. Gostiteljska 

družina je nekaj, kar mi je v Dublinu resnično 

priraslo k srcu. Njihova hrana je, kakršna je. Tudi 

pica z ananasom ter toast s fižolom nista tako slaba, 

če si lačen.  Imel sem srečo, da sem prišel v gnezdo, 

kjer so me sprejeli za svojega. Imel sem vse, kar sem 

imel doma, morda še kaj več. Tudi tukaj sem ustvaril 

kakšno nenamerno lumparijo, saj so rekli, naj se 

počutim kot doma. Zadnji dan sem že zgodaj 

vstal in se pripravljal na odhod. Izpraznil sem 

svoj koš in želel smeti odnesti v smetnjak pred 

hišo. Odprl sem vrata, pri tem pa pozabil na 

alarm, ki je zbudil vse v hiši. »Če nas prvega 

maja ni zbudila godba, pa naj nas tretjega 

alarm,« sem si mislil. 

Praksa v tujini je tudi zgodba o prijateljstvu. 

Zgodba o novih poznanstvih. O sladkih 

ljubeznih. Z vzponi in padci. Tudi o težkih 

trenutkih, ko domotožje zavzame srce. V tej 

zgodbi tečejo solze žalosti in solze smeha. Po 

treh tednih smo se vrnili domov, z grenkimi in 

sladkimi občutki, ker je naš »oddih« res ugajal 

in bi lahko bil vsaj kakšen teden daljši, seveda pa 

smo bili neizmerno veseli, ker bomo ponovno 

videli svoje domače. Res izkušnja, ki veliko da in 

malo vzame (če odštejemo denarnico).  
 

Naše odprave je konec, a ni konca zgodbe. Ta še 

vedno traja v nas in kdo ve, kam nas popelje 

prihodnjič. 

Gregor Lončar, 3. a, 

erazmovec s srcem in dušo 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 

Njihova hrana je, kakršna je. Tudi pica z 

ananasom ter toast s fižolom nista tako 

slaba, če si lačen.    

NASTANITEV PRI GOSTITELJSKIH DRUŽINAH 

Simon Obrovnik: Moja gostiteljica je bila 

starejša gospa, ki živi sama. Zelo je prijazna, 

zgovorna in dobra kuharica. Veliko sva se 

pogovarjala in povedala mi je veliko zanimivih 

stvari, ki jih je doživela. Za kosilo mi je vedno 

pripravila sendviče, ki so včasih imeli nore 

kombinacije, denimo margarina, suha salama in 

gorčica. Njene večerje so bile zelo dobre in večkrat 

sem dobil kakšen zrezek s krompirjem in zelenjavo, 

zraven pa še sladico. Enkrat mi je pripravila 

tradicionalni irski zajtrk, ki je vključeval pečene 

klobase, jajce na oko, pečen paradižnik in 

pečeno slanino. Nenavadno mi je bilo, da mi 

je ponudila kruh, ki je že imel namazano 

maslo.  



 

 

Katarina Jagodič in Petra Zelič: Čeprav sva h 

gostiteljema prispeli pozno zvečer, naju je že takoj 

ob prihodu čakala večerja, pojasnila sta nama pot z 

avtobusom do podjetja, kjer bova opravljali 

prakso. Tako sva dobili občutek, da bo vse v redu 

in da se bova znašli ali kot bi onadva rekla: »V 

Dublinu se ne moreš izgubiti.« Družina je bila zelo 

prijazna in je vedno pomagala, kadar sva kaj 

potrebovali ali povedali, kaj naju zanima. Takoj 

prvi dan sva dobili že tudi ključe od hiše. Zvečer in 

zjutraj smo se družili, občasno pa še tudi ob 

kaminu s čajem in poklepetali o delu in domu. 

Vedno sta bila pripravljena na klepet, zato je bil 

pogovor z njima vsakokrat zanimiv in spoznali sva 

marsikaj novega. Razlika v prehrani je, da Irci 

nimajo kosila, ampak imajo obilnejšo večerjo. Za 

večerjo sva imeli raznoliko hrano in vedno zraven 

zelenjavo. Z izjemo rib nisva okušali kakšnih 
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tipičnih irskih jedi, drugače pa je bilo dokaj 

podobno hrani doma in nisva ničesar pogrešali. 

Za malico sva si sami naredili sendviče, vzeli kaj 

od prejšnjega dneva ali pa si sproti kaj kupili.  

 

Jasmin Motoh in Diana Šajić: Bili sva zelo 

nervozni, saj sva prišli k tujim ljudem in nisva 

vedeli, kaj pričakovati. Prišli sva pozno zvečer in 

nisva ravno vedeli, kje natanko sva. Ko sva prišli 

do hiše, naju je pričakala zelo prijazna ter prijetna 

gospa in naju objela, s čimer naju je malo 

pomirila. Pokazala nama je sobi, potem pa sva se 

odpravili v kuhinjo na večerjo. Po večerji nama je 

razložila, kako na avtobus in vlak ter na katerem 

postajališču vstopava in izstopava. Zelo lepo so 

naju sprejeli in kaj hitro sva se vklopili v njihovo 

družino. Imeli smo se zelo lepo in velikokrat smo 

skupaj posedeli ter malo poklepetali. Upava, da se 

še kdaj srečamo, saj so bili res odlična družina. 

PRAKSA V PODJETJIH 

Diana Šajić in Gregor Lončar: Najino 

podjetje se ukvarja s projekti, povezanimi z 

okoljem in stremi k izboljšanju življenjskega 

standarda s principom sožitja med ljudmi in 

rastlinami. Delala sva predvsem na organizaciji 

dogodkov za tako imenovani Biodiversity week, ki 

je bil tudi vodilni projekt v podjetju v času najine 

prakse. Drugi večji projekt, pri katerem sva 

sodelovala, je bil PCA (Peace Center Africa). 

Oblikovala sva zametke finančnega načrta za 

mirovni center, ki se bo gradil v Etiopiji. Najine 

zadolžitve so vključevale splošno delo z 

računalniškimi programi, urejanje pošte, 

sprejemanje klicev in tekočih poslov podjetja. 

Napredovali so tudi najini socialni stiki, saj sva v 

času prakse delovala v skupini. Izkušnja v tem 

podjetju je za naju res dodana vrednost in jo bova 

znala ceniti na najini nadaljnji poklicni poti. 

Spletla sva številna prijateljstva, pridobila nove 

izkušnje in vse skupaj se je zaključilo v popolno 

celoto. 

 

Adrijan Hrušovar: Praksa v podjetju se m i 

je zdela odlična. Delal sem v pisarni podjetja Tax 

World. V podjetju nisem bil sam, saj sem imel 

družbo dijakov svojih let, ki so tam prav tako 

opravljali prakso. Poleg podjetja sem spoznal tudi 

nove prijatelje, ki so bili iz Nemčije. Sploh prve 

dni so mi zelo pomagali. V podjetju je bilo 

sproščeno vzdušje in delo je bilo podobno kot v 

Sloveniji. Najbolj všeč mi je bilo, da sem imel 

priložnost izpopolniti znanje angleščine. 



 

 

Vanja Melanšek: Prakso sem  opravljala pr i 

naših partnerjih, ki se ukvarjajo z urejanjem 

prakse v tujini, iskanjem gostiteljskih družin in 

podjetij. Delala sem v pisarni in pripravljala 

certifikate o opravljeni praksi, komunicirala s 

podjetji, ki dijake in študente jemljejo na prakso, 

pripravljala pisma z informacijami o družinah, 

vpisovala račune v Excel itd. Zaradi mobilnosti na 

Irskem sem postala bolj samozavestna in 

odgovorna, menim da sem nekaj napredka 

naredila tudi v znanju angleškega jezika, bolje pa 

se tudi znajdem v novem okolju. 

 

Maruša Štancer: Prakso sem  opravljala pr i 

reviji Irish Arts Review. Njihovo osebje je zelo 

prijazno in že na začetku so me vsi toplo sprejeli in 

mi ponudili pomoč. Pomagala sem jim pri 

vpisovanju njihovih naročnikov v sistem, pri 

posodabljanju podatkov o njihovih naročnikih 

oziroma fakultetah, pri spremljanju dražb in 

pregledu nad tem, kaj so prodali, pri zlaganju revij 

in starih fasciklov. Občasno sem tudi odnesla 

pošto. Po končani praksi sem prejela priporočilo, 

ki sem ga bila zelo vesela.  
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AKTIVNOSTI V PROSTEM ČASU 
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Prostega časa med delovnimi tedni ni bilo ravno 
veliko, smo pa povečini imeli prost petek pred 
velikonočnim vikendom in nato še velikonočni 
ponedeljek, kar smo dobro izkoristili. Na 
začetku nas je zaposlovalo spoznavanje mesta in 
z odkrivanjem vedno novih ulic in kotičkov smo 
našli nam zanimivo kulinarično ponudbo, ki 
smo jo vedno znova radi preizkušali. Očarali so 
nas mestni parki, ki so res lepo urejeni in so nas 
napolnili z novo energijo. Na nakupovalne 
centre in trgovine s spominki seveda kot bodoči 
ekonomski tehniki nismo bili imuni, vse smo 
podrobno preučili in se založili s spominki na 
našo mobilnost na Irskem. Med nami je bilo 
nekaj pravih raziskovalcev, ki so zapolnili svoj 
prosti čas z odkrivanjem gradov, muzejev in 
galerij in tako obogatili svoj zvedavi duh. Tudi 
živalski vrt smo obiskali, šli kotalkat in še bi se 
našlo.   
 
S profesorico Alenko Pavlin smo se odpravili z 
vlakom v Howth, vas na polotoku Howth, 
vzhodno od osrednjega Dublina. Vreme nam je 
šlo na roko in ves dan smo uživali v prijetnem 
soncu in osupljivem razgledu. Ker Howth slovi 
po najboljši ponudbi tradicionalne ribe s 
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krompirčkom (angl. fish'n'chips), se ponudbi 
nismo niti mogli niti želeli odpovedati. 
Nekaj prostega časa med vikendi smo imeli 
organiziranega. Najprej smo obiskali znamenite 
Moherske klife. Naš voznik nam je s svojim 
zanimivim pripovedovanjem zelo popestril kar 
štiriurno potovanje do cilja, in sicer zahodne irske 
obale. Na poti do tja smo lahko opazovali okolico, 
ugotavljali, kako drugačna je od našega 
slovenskega podeželja in kako veliko krav in ovac 
imajo. Klifi pa se ob našem prihodu še niso 
predramili in so bili zaviti v meglo, zato smo se po 
začetnem razočaranju najprej odpravili v muzej, ki 
na zanimiv način prikazuje nastanek klifov in 
njihovo spreminjanje skozi čas. Ogledali smo si 
kratek in zelo zanimiv filmček o vseh živalih, ki 
tam živijo.  
 

Najbolj priljubljene so njorke (angl. puffins), ki jih 
je možno videti med marcem in septembrom, 
vendar mi žal nismo imeli te sreče, nas je pa 
potolažila maskota. Po eni uri čakanja se razgled 
na Moherske klife ni veliko izboljšal, a je bila 
vidljivost takšna, da nam je vsaj malo odstrla 
pogled na naravne lepote.  

Erazmovci iz 3. a-razreda 

dežuje 
dolgočasen dan 
berem berem 
 
Advije Ademi, 1. c 

zaprem oči 
odprem oči 
ni te 
 
Anastazija Kranjec,  
1. c 

čudež narave 
pogled me prevzame 
uživam ga sam 
 
Tjaž Zajko, 2. e 

napaka 
prijatelj ediks 
izbriše vse 
 
Ema Rom Zupanc,  
1. c 

pravi prijatelj 
varne moje skrivnosti 
to je bogastvo 
 
Tadej Štampar, 2. e 

težka torba 
slovenščina  
test bo ena 
 
Maruša Gros, 1. c 

HAIKU 
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»Življenje je eno samo premikanje«, pravijo ljudje in res je tako. V življenju smo 
mnogokrat, posebej mi mladi, izpostavljeni številnim oviram in novim izzivom, 
tako v šoli kot tudi doma in kamor koli gremo. Vse ovire in izzive skušamo 
premagati in od njih napredovati vsak po svoje ter se iz njih naučiti nekaj novega.  

Tudi me, Karin Majger, Maja Mušič in Melisa 

Jereb, dijakinje 4. a-razreda, smo bile 

izpostavljene novemu izzivu, in sicer 

organizirati dogodek pri 4. izpitni enoti 

poklicne mature, ki je njen pomemben del. Za 

gosta smo izbrale zvezdi YouTuba, podjetnika 

in vplivneža, COOL MAMASITO – Tejo 

Perjet in COOL FOTRA – Janija 

Jugovica, ki sta z nam i, 7. m arca 2019, 

širila svoj glas. Dogodka, z naslovom Življenje 

je premikanje, so se udeležili dijaki, 

profesorji in gospa ravnateljica. 

Teja in Jani sta preprosti, zabavni in glasni 

osebi, ki svoje delovno življenje posvečata 

YouTubu. Oba zelo spodbujata podjetnost in 

ustvarjalnost ter menita, da je življenje eno 

samo premikanje. Cilj dogodka je bil vse 

mlade seznaniti z njunima izkušnjama in 

nasveti, ki nam lahko na naši življenjski poti 

pomagajo. Dijakom sta povedala, kako sta 

začela svojo poslovno pot in kako ni vse tako, kot se 

sliši v medijih ali kot pravijo, da je »vse postlano z 

rožicami«, zato sta morala na svoji življenjski poti 

trdo delati in garati, da sta prišla do želenega 

uspeha. Vse mlade sta skušala motivirati, da v 

življenju nikoli ne smemo obupati, ampak se samo 

naučiti nekaj novega in iz vseh neuspehov 

napredovati in postati boljši. 

Z izvedbo tega dogodka smo dosegle želeno in 

hvaležne smo, ker smo imele priložnost organizirati 

tovrstno prireditev, saj smo se med delom naučile 

veliko novega. Najpomembnejše je, da smo si 

pomagale, se spodbujale in izpeljale dogodek, kot 

smo ga želele. Zahvaljujemo se gospe ravnateljici 

Bernardi Marčeta, ker nam je omogočila izvedbo 

prireditve ter naši mentorici in spodbudnici gospe 

Manji Ferme Rajtmajer, ki nas je vseskozi podpirala 

in nas usmerjala na pravo pot.  

Melisa Jereb, Maja Mušič in Karin Majger, 4. a 

SREČANJE Z ZVEZDAMA YOUTUBA – ŽIVLJENJE JE ENO 

SAMO PREMIKANJE 
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15. 3. 2019 je v Celju potekal mednarodni sejem 

Altermed. Ekonomsko šolo Celje smo na sejmu 

prestavljali štirje dijaki iz  3. a-razreda, in sicer  

Petra Zelič, Jasmin Motoh, Tjaša Vidiš in Andrej 

Zabav. Naslov naše predstavitve je bil Zdrave 

sladice in napitki. Predstavitev je potekala v 

projektu Ekošola. Na sejmu je bila tudi strokovna 

komisija, ki je ocenjevala izvirnost, prepričljivost, 

samozavest in potencial za nadaljnji razvoj 

ideje. Učno podjetje 365 Drinks d. o. o. je 

komisijo navdušilo s svojo izvrstno izpeljano in 

SEJEM ALTERMED 2019 

UČNO PODJETJE 365 DRINKS D. O. O. NA SEJMU ALTERMED 

poslovno dodelano idejo in s sejemskim 

nastopom. Naši mentorji  so bili  Marko Kubale, 

Manja Ferme Rajtmajer in Dora Glavnik. Na 

sejmu je bilo je zelo poučno in  zanimivo. 

Pridobili  smo veliko novih poznanstev, 

neprecenljivih izkušenj in komunikacijskih 

vrlin. 

 

Petra Zelič, Jasmin Motoh, Tjaša Vidiš in  

Andrej Zabav, 3. a 

17. 5. 2019 so dijaki 4. a pripravili predajo ključa, za katerega so se 

borili 3. a, 3. c, 3. e in 1. a PTI. Po razburljivih in zabavnih igrah so 

zmagali dijaki 1. a PTI. Obljubili so, da bodo ključ skrbno varovali. 

Čestitke!  

 

Uredništvo 

PREDAJA  

KLJUČA 
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Čas hitro beži in še zdaj se spominjamo, kot da bi 

bilo včeraj, kako smo pred štirimi leti prvič 

prestopili prag Ekonomske šole Celje. V četrtem 

letniku programa ekonomski tehnik, tik pred 

maturo, smo se pri 4. izpitni enoti poklicne 

mature štiri dijakinje iz 4. a, Natalija Jug, Tjaša 

Gobec, Lea Klenovšek in Tjaša Hrustelj, odločile 

za projekt obeležitve jubilejne obletnice izhajanja 

Bučk. 

Proslavile smo trideseto obletnico časopisa Bučk, 

ki pa zadnja leta izhajajo kot priloga šolskega 

glasila Ekonomlonc. V njem so objavljene najbolj 

smešne in nerodne (ne)domislice ter anekdote 

dijakov in tudi profesorjev. 

Imele smo kar precej dela, veliko razmišljanja in 

iskanja rešitev, saj smo vse cilje, ki smo si jih 

zadale, morale izvršiti same. Dogodek se nam je 

zdel ogromna odgovornost, kar je v nas vzbudilo 

občutek odraslosti. Seveda sta nam pri tem 

projektu veliko pomagali naši mentorici, gospa 

Manja Ferme Rajtmajer in gospa Alenka Gotlin 

Polak, brez katerih nam dogodek ne bi uspel. 

Zahvaljujemo se jima za potrpežljivo pomoč in 

ker sta nam bili vedno na voljo. 

Začele smo z manjšo razstavo, kjer je bila 

primerjava med prvimi in zadnjimi izvodi Bučk. 

Razstava je vključevala še 30 najsmešnejših bučk 

in Drevo modrosti, na katerem so bili različni, 

tudi zelo izvirni, plonkci, ki so nam jih dijaki z 

veseljem posodili. Naslednja in glavna točka 

našega projekta je bil dogodek, ki smo ga hotele 

malo popestriti, zato smo nanj povabile skritega 

gosta. Za Tina Vodopivca, ki je zelo znan komik v 

Sloveniji in nastopa tudi v tujini, so dijaki in 

profesorji izvedeli šele na dogodku – prireditvi. 

Pripravil je kratek nastop standupa, s katerim nas 

je nasmejal do solz in nam s svojim 

observacijskim humorjem pokazal, da vsega, kar 

se nam zgodi v življenju, ne smemo jemati preveč 

resno. Po končanem nastopu smo imele z njim 

PRVI KORAKI K RESNIČNEMU SVETU  

Proslava 30-letnice Bučk in spoznavanje Tina Vodopivca 

kratek intervju, kjer smo ga še bolje spoznali. 

Med gledalci je bil tudi prvi urednik in začetnik 

Bučk, gospod Tomaž Majcen. 

Dogodek, za katerega smo pripravile scenarij, 

sceno, plesne in pevske točke ter kratko odigrano 

igro, se je odvijal v petek, 15. marca 2019, v 

telovadnici naše šole. Čeprav je bilo ogromno 

dela, smo se veliko smejale in zabavale. S 

pozitivno voljo in medsebojno pomočjo nam je 

uspelo uresničiti našo vizijo.  

Občutki ob nastanku in pričetku dogodka so bili 

neverjetni. Vse smo bile vznemirjene in 

navdušene nad našim končanim delom. To je bil 

za nas korak k resničnemu svetu, saj od tu naprej 

stopamo v naslednja poglavja naših življenj, 

večinoma nadaljujemo svojo izobrazbo, nekateri 

pa bodo že stopili v svet službe. 

Naj končam z mislijo Alberta Einsteina, ki je bila 

naše vodilo med delom: »Ne pozabite, da so 

čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo 

mnogih generacij. Vso to znanje, ki vam je 

položeno v roke, je dediščina, ki jo 

spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto 

prenesite na svoje otroke.«  

Tjaša Hrustelj, 4. a 
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BUČKE 30 

Dragi bučkoljubi,  

tridesete, okrogle, Bučke so tu. Letošnje šolsko leto je zaznamovala 30-letnica Bučk, ki sedaj 

izhajajo kot priloga šolskega časopisa, a so pred 30 leti začele izhajati kot samostojno glasilo. 

Izvedbo projekta obeležitve 30-letnice Bučk je lepo opisala Tjaša. Veliki finale praznovanja je 

bila prireditev z gostom Tinom Vodopivcem, na kateri smo se razveselili tudi Tomaža Majcna, 

začetnika in prvega urednika Bučk. Za njim sva Bučke urejali Branka Vidmar Primožič in 

Alenka Gotlin Polak. 

Če je jubilejna izdaja Bučk marca letos vsebovala 30 najboljših bučk vseh časov po izboru 

dijakinj, ki so jih izdale, te Bučke sledijo tradicionalnemu modelu nabirka bučk tekočega 

šolskega leta. Seveda moderni čas zahteva posodobitve, zato smo uvedli Pravni utrip, 

tradicionalne sorte bučk pa so zrastle na šolskih literarnih, jezikovnih in naravoslovnih poljih, z  

Erasmusovo pomočjo smo pobirali bučke tudi čez planke. Originalne, lektorsko neškropljene, 

so pred vami. Zaradi varstva podatkov so skrbno varovani njihovi sejalci, čeprav so včasih 

nekateri ponosni na svoj pridelek. 

Naj vam, obogatene z zanimivimi sestavinami, a čisto nič kalorične,  teknejo! 

A. G. P. 
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Za varnost živil morajo 

skrbeti vsi v živalski verigi. 

Učiteljica: »Kaj se 
zgodi z jajcem, ki 

ga damo na sonce?« 

 
Posledica tople grede oz. 
segrevanja podnebja je, da se led 
okoli tečajnikov začne taliti, zato 
se dviguje nadmorska višina. 

Dijak: »Speče se.« 

 

 

Lubenice rastejo na 
drevesu ali na tleh. 

Kronična zastrupitev je neke 
vrste bolezen, ki se prenaša iz 
roda v rod, ko se je eden od 
prednikov z nečim zastrupil 
in to prenesel na potomce. 

BUČKE 30 

NARAVOSLOVNI 

KOTIČEK 

UČINEK TOPLE 
GREDE 

KRIVI SO GENI 

OB BOLEČI 
IZGUBI ... 

VERIGA 

EKSOTIČNE 
RIBE 

Korozija je 

odmiranje kovin. 

REAKCIJA 

Vprašanje: Kdo je leta 1913 odkril elektrone v atomu? 
Odgovor: Človek, ki je žal že umrl. Bil je dober   
kemijski znanstvenik. 

 

 

Ribe so morske in pa 
tiste, ki živijo na suhem. 
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BUČKE 30 

 
JEZIKOVNA 

POSVETOVALNICA 

Besede po izvoru delimo na 
prevzetne in neprevzetne. 

Narečje je 
arhitekturna 
jezikovna zvrst. 

VRTIČKARJI 
Besede, ki tvorijo isto 
besedno družino, imajo 

isti korenjenec. 

Prepoved diskriminacije na delovnem mestu je, ko delodajalec ne sme zaposliti 
delavca v času delovnega razmerja. 
 
Pogodba za določen čas se izteče, ko ti daš odpoved. 
 
Pogodba o zaposlitvi zajema, kaj si po poklicu določen ali nedoločen. 
 
Razlogi za redno odpoved: 
boljše plače, boljše razmere, delovno mesto v domačem kraju (krajša vožnja); 
prekomerno delo, nadure, porodniška, izvajanje mobinga, spolno nasilje in 
trpinčenje na delovnem mestu. 
 
Predpise o varstvu na delovnem mestu spoštujemo zaradi zavarovanja in ga 
prejemamo. 

POZOR! 
SPREJET NOV 

ZAKON O DELOVNIH 
RAZMERJIH 

  

PRAVNI 

UTRIP 

SOPOMENKE 
 
Sinonim – oznaka/skriven. 
Zmeraj – še naprej/vsakič. 
Biznis –  podjetje. 
Stil – izgled. 
Hrabrost –  trma. 
Garancija – popust. 
Virtualen – direkt/pošrek. 
Bogat – denarno opremljen/
živi kot kralj/poln/napolnjen/
bogatun/politik/prvorazreden. 
Lep – rajski/nebeški. 
Umazan – pobruhan. 
Apoteka – dokument/rok/
trgovina/pogodba/hipoteka. 
Subjekt – pacient/nekdo/neka 
stvar. 



 

 

PREOBČUTLJIVOST 

SVET 
KNJIŽEVNOSTI 
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PLEMENITI 
SKLADATELJ 

Črtomir je bil pokristjanec,  Valjhun 
pa poganec. 
 
Pogani niso želeli sprejeti kristjanske 
vere. 
 
Bogomila je postala svetnica in prva 
dama. Črtomir je postal svetnik in se 
odpravil v samostan. Bogomila reče 
Črtomiru, da ne moreta biti skupaj, 
ker se je oddala bogu. 
 
Bogomila je bila hči od strojnika Žive. 
 
Kitice Krsta pri Savici so osmine. 

France Prešeren je bil znan slovenski skladatelj, ker je 
napisal slovensko himno. 
 
Prešernova ljubezen je bila Julija Plemič. 

Božanska komedija je 
versko-alergični ep. 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 
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EKIPA 
BOHINJ 

 

Predstavniki obdobja od 
romantike do realizma na 
Slovenskem so Josip Jurčič, 
Simon Plenko, Anton 
Aškerc, Anton Sovre … 

KULTURNI MOLK 

… je bil, da je morala cela vas biti tiho 
zaradi vojne. 
… je pomenil, da so morali biti na določen 
dan ali uro tiho. 
… je molk o dogodku, ki je razburil celo 
javnost v noveli Režonja na svojem. 

KARNIČNIK NA 
SVOJEM 

 
Karničnik je glavni v noveli 
Režonja na svojem. 

S
IM

O
N

 

Bogomila je bila 
zaljubljena v Črtomirja, 
ampak ko je z vlakom šel 
v St. Peterburg na dolgo 
potovanje, se je poročila 
z generalom. 
 
Tatjana nekaj časa išče, 
nato najde kardinala in 
se zaljubi vanj. 



 

 

MERIMO IN 

RAČUNAMO 
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POLINOMSKA FUNKCIJA 
 
Profesorica je prišla k uri angleščine in je videla 
popisano tablo s števili ter izračuni z  naslovom 
Polinomi. Vprašala je dijake, kaj je polinom. Po 
krajšem premisleku se nekdo le opogumi in 
ponosno pove: »Polinom je samostalnik.« 

ORIGINALNA 
CENZURA 

 
Tartuffe naj bi bil v 
originalu duhovnik, vendar 
zaradi cenzure ni smel biti. 

Gospa Bovary je bila poročena z moškim, kljub temu je 

čutila potrebo po erotični ljubezni, zato je imela 

dodatnega ljubimca. 

Bila je v zakonu s tremi moškimi, a ji nihče od njih ni 

ugajal. 

Emma Bovary je deklica, ki se poroči in ima otroka. Vse 

pretrpi, ker želi živeti življenje gospe. 

 

USTREZNA VELIKOST 
 
Velikost obutve določimo tako, 
da teži dodamo 0,5 ali 1 cm. 

Junij, julij 2019 

 

PEDOMETER 
Pretvorimo: Janez je z 
merilnim trakom izmeril 
dolžino svojih 10 korakov. 
Kolikšna je povprečna 
dolžina enega koraka? 
 
Odgovor: 820 metrov. 

BUČKE 30 

Kontrast v pesmi Bosa pojdiva je, 

da je bila pot neopredeljiva in 

nevarna, mislila sta si, da je 

solidna pot. 

POMEMBNA  
JE POT 

BOVARIZMI 

 

ZLOČIN IN AMNEZIJA 
 
Raskolnikov jo umuri. 
 
Raskolnikov dobi pobudo za zločin, 
ko vidi, v kakšnem stanju je družina 
gospoda M (imena se ne spomnim). 
 
Dijak v pisnem ocenjevanju zapiše: 
»Vem, kaj je rešitev, vendar se ne 
spomnim imena. Bi lahko dobil 
točko?« 



 

 

 

MEŠAMO 
 
Proti večeru smo se odpravile po 
nakupih in se zmes izgubile kar je bila 
zelo zanimivo. 
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OKUŠAMO 
 
Kako se reče tistemu kar sem jedel, sem pozabil 
ampak bilo je nebeško dobro. 
 
Po večerji so sledila ponovno poročila, ter dolg 
pogovor z zakoncema med pomakanjem keksov v 
črni čaj z mlekom (če še niste poskusili pojdite 
zdaj v kuhinjo, spremenilo vam bo življenje na 
boljše – samo povem). 
 
Na mojem krožniku se je pojavil zajeten zrezek, ki 
ga doma najverjetneje ne bi nikoli pojedla, vendar 
pa sem se odločila da bom bolj odprta za nove 
izkušnje, zato sem pojedla celega in presenetila še 
samo sebe.  
 
Z večerjo sem bila danes zadovoljna, saj sem 
končno prišla na svoj račun do dunajskega zrezka. 
 
Dan me je ravno prav utrudil in bila sem zelo 
vesela večerje. 
 
Najpomembnejša izkušnja je bila se znajti sam 
brez staršev v tujini, preživeti brez zdrave hrane 
in se ves čas pogovarjati v angleščini.  
 
Sledili so dolgi pogovori o Dublinu in v vseh 
doživetjih, ki smo jih zaužili do sedaj. 

 

NE POZABLJAMO 
 
Dan mi je hitro minil in zgodilo se je 
veliko stvari tako kot vsak dan katerih 
stvari ne bom pozabila. 
 
Še vedno ne morem dojeti, da so minili 
trije tedni in prakse, ki sem se je tako 
izjemno veselila več kot leto dni, je za 
vselej konec. Nepojmljivo. Močno 
upam, da ničesar ne pozabim. 

EKONOMLONC Z BUČKAMI 

BUČKE 30 

POTUJEMO 
 
Malce motljivo se mi je zdelo da smo na poti 
stali samo dva krat. 
 
Polet nazaj je bil tudi vredo saj je potekalo 
normalno in nemotno. 
 
Med pregledom so seveda morali odpreti 
kovček, pri tem so vse razmetali, pospravili 
pa ne. 
 
Ob prihodu v mesto sem se takoj odpotil na 
avtobus proti domu. 

ZAČENJAMO 
 

Začeli smo nadaljevati 
delo od včeraj. 

ČEZ 

PLANKE 

NA 

PRAKSO V 

TUJINO 

SPOZNAVAMO 
 

Spoznala sem zgodovino 
Auschwitza, ki je bila 
kruta do ljudi. 

 

IZDELUJEMO 
 
Nato pa sem se ulegla v posteljo in si 
naredila televizijo ter počivala. 

 

PRIDOBIVAMO 
 

Od kompetenc sem postala bolj 
odgovorna. 
 
Odnesla sem kako se ustanovi podjetje. 
 
Izboljšal sem svoje sposobnosti pri 
delanju z ljudmi v skupini in sam. 
 
Izboljšala sem razumevanje in govorico 
angleščine. 

 

VŠEČKAMO 
 
Prakso želim opravljati v Španiji, saj se mi 
zdi program opravljanja tam najbolj 
zanimiv in mi je kultura države zelo všeč. 
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PRI 

POUKU 

Telefon: 03 54 82 930  

Telefaks: 03 54 41 645 

E-pošta: tajnistvo@escelje.si 

 Založila: 

Ekonomska šola Celje 

Gimnazija in srednja šola 

Mentorstvo in lektoriranje 
Alenka Gotlin Polak 

 
Oblikovanje po oblikovni 

predlogi MS Publisher 
Vida Horvat 

 
Urejanje Bučk 

Alenka Gotlin Polak 
 

Zbiranje Bučk 
Učitelji in dijaki  

Ekonomske šole Celje 
 

Fotografije 
Dijaki Ekonomske šole Celje 

Učitelji Ekonomske šole Celje 
Ekonomska šola Celje 

 
Tisk 

Ekonomska šola Celje 

Ekonomska šola Celje 

Gimnazija in srednja šola 

Kosovelova ulica 4 

3000 Celje 

Slovenija 

Novinarji: 
Nuša Vahter, 4. a; Ines 

Videmšek in Neja Žejn, 3. č; 
Tjaša Gobec, 4. a; Nina 

Lesjak, 4. c ET; Jasna 
Kovačič, 4. c TV; Filip 

Miklaužič, 4. e; Vanja 
Semprimožnik, 2. a PTI; 
Lana Jošovc, Ema Jagrič, 
Manca Avsec, 1. e; Gregor 

Lončar in ostali erazmovci iz 
3. a; Melisa Jereb, Maja 

Mušič in Karin Majger, 4. a; 
Petra Zelič, Jasmin Motoh, 

Tjaša Vidiš in  Andrej Zabav, 
3. a; Tjaša Hrustelj, 4. a;  

Bučke zbirale: Mateja Obrez 
Verbič (Na prakso v tujino), Helena 
Muha, mag. Helena Mešnjak, Tatjana 
Trupej, Branka Vidmar Primožič, 
Alenka Gotlin Polak, Darinka Prislan, 
Simona Žlof, Maja Jerič, Irena Lasnik, 
Majda Lesjak, Alenka Pavlin, Lidija 
Rebeušek.  

 
GLOBALIZACIJSKI PROCESI 
 

Kulturna globalizacija pomeni, da se 

vsak človek od malega mora globalizirati 

v neko družbo v določeni kulturi. 

 
 

MOTIVI LEPE VIDE 
 
Lepa Vida govori o znašanju nasilja nad 
ženskami in tako jo nek moški zapelje k sebi. 
Pobegne z bogatim moškim. 
 
Po lepo Vido je prišel neznani moški s kanujem 
iz Nemčije. 
 
Dijakinja: »Lepa Vida je odšla od doma, ker je 
otrok podnevi jokal, mož pa ponoči kašljal.« 
 
Dijak: »Motil jo je hrup in je šla.« 

BUČKE 30 

ČEZ 

PLANKE 

 

LOČUJEMO 
 

Najprej sem mislila, da imajo v 
mestu veliko poštnih nabiralnikov, 
saj sem “litter” prebrala “letter”. Na 
srečo se danes nisem odločila poslati 
domov kartice, čeprav bi to bila 
zanimiva zgodba.  

 

DRUGI TIR 
 
Orfej je z vlakom šel v 
Had, da bi videl ženo. 

 

KONČUJEMO 
 

Na koncu smo super končali našo mobilnost. 
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IZ POPOTNE 

TORBE 
 
Alma Karlin je imela v 
kovčku Eriko, ki je 
tiskalnik ali tipkovnica. 
 
Alma Karlin je bila 
svetovna potovalka. 

 

KOMUNICIRAMO 
 

Še vedno ni wifija in opažam, da je moje 
življenje brez interneta precej prazno. Z 
mamo sem se namreč pogovarjal celo 
uro, kar se drugače zagotovo ne bi. 
 
Bili so prijazni ter razumni do nas.  
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