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P R I JAT E L J S T VO

Ena najčudovitejših lastnosti pravega prijateljstva je to,
da razumeš in si razumljen.
(Seneka)
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Druženje dijakov
ekonomskih šol
Melita Podgoršek,
koordinatorka Ekonomijade 2019

V današnjem svetu, ki je vse bolj podrejen kapitalu, ko ljudje redko najdemo čas drug
za drugega, je prav prijetno, če lahko kdaj v letu sklepamo nova poznanstva ali obudimo stara prijateljstva, izmenjamo izkušnje ali se kaj novega naučimo.
Druženje študentov ekonomskih in poslovnih fakultet, ki ga poznano pod imenom
Ekonomijada, obstaja že vrsto let. Pred šestimi leti pa je pobudo za podobno druženje med dijaki, mentorji in ravnatelji srednjih ekonomskih, trgovskih in upravnih šol
Slovenije podal predsednik Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol, gospod
Dušan Vodeb. Prvo srečanje devetnajstih šol je bilo v Velenju, druženja so bila naslednja leta še v Ljubljani, Kamniku, Ptuju in Kopru. Letos pa je na 6. Ekonomijadi, ki
smo jo organizirali na Ekonomski šoli Celje in sva jo koordinirali profesorici Helena
Muha in Melita Podgoršek, sodelovalo že 25 šol, njihovih ravnateljev in mentorjev 76
dijakom, kar pomeni, da si ljudje želijo družabnih dogodkov. Hkrati pa s povezovanjem odpiramo nove poti za poslovna sodelovanja.
Glavni namen letošnjega druženja je bil prikazati ekonomijo in turizem knežjega
mesta v luči zgodovine. Celje je zgodovinsko mesto in vse več novih arheoloških
odkritij kaže na to, kako pomembno in bogato zbirko predmetov preteklega časa
imamo. Ker pa zgodovino pišejo pomembni ljudje posameznega obdobja, smo letos
želeli predstaviti predvsem pomembne Celjane, ki so zaslužni za gospodarski razvoj
in druge dosežke skozi zgodovino in zaradi katerih danes mesto s ponosom pokažemo turistom.
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Dijaki naše šole so za en dan postali turistični vodniki svojim vrstnikom in njihovim
mentorjem, ki so nas obiskali. V starem mestnem jedru so gostje na pomembnih
turističnih točkah reševali naloge o poznavanju Celja in pokazali svojo inovativnost
ter spretnost pri risanju logotipa 6. Ekonomijade, pisanju haikujev in ustvarjanju fotografij. Najlepše so nastale pri kipu Josipa Pelikana.
Pri nekdanji Trgovini Rakusch so spoznali pomembna celjska podjetja, na Krekovem
trgu so, kot nekoč Alma Karlin, govorili v tujih jezikih, pri Stari grofiji in Osrednji knjižnici Celje so se spomnili pesnikov, pisateljev in igralcev s Celjskega. Pri Knežjem
dvoru so pokazali znanje o Celjskih grofih, na katere smo še posebej ponosni, saj
so nekoč krojili usodo velikega dela današnje Evrope. Nalogo, povezano s športom,
sta dijaka zastavila, da bi obiskovalcem predstavila znane celjske športnike in njihove
dosežke.
Za uspeh na poslovnem področju je potrebnih več vrlin, zato je 6. Ekonomijada potekala v znamenju dvanajstih vrednot: podjetnost, delo, večkulturnost, znanje, ljubezen, dobrodelnost, družina, ponos, ambicioznost, prijateljstvo, poštenost in zdravje,
ki smo jih na Ekonomski šoli Celje izbrali ob 150. obletnici izobraževanja za potrebe
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ekonomije in trgovine na Celjskem. Veliko naštetih vrednot smo lahko opazili pri
dijakih, predvsem pa njihovo medsebojno sodelovanje, ki je danes zelo pomembno,
saj so v praksi naloge vedno bolj obširne in se lahko rešijo le s timskim pristopom.

Plesni nastop v zaključnem
delu 6. Ekonomijade

Prireditev ni bila namenjena tekmovanju, pač pa druženju in spoznavanju turističnih
znamenitosti Celja, znanih podjetij in pomembnih osebnosti, ki so krojili zgodovino
ali pomembno vplivajo na današnji razvoj in dogajanje. Dobre poslovne ideje smo
predstavili ravnateljem, sodelovali s podjetji ter tako pokazali, kako pomembno je
povezovanje med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom. Predvsem pa so se
stkale nove vezi. Upamo, da se bo sodelovanje nadaljevalo tudi v naslednjem letu,
ko bo srečanje na Ekonomski šoli Murska Sobota, ki je letos prejela prehodni pokal
Ekonomijade.
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Branka Vidmar Primožič,
koordinatorka 3-Konsa

Festival
prijateljstva,
ustvarjalnosti,
mladosti
Današnji svet medčloveškim odnosom ni najbolj naklonjen. Različne skupnosti so vedno
bolj odtujene, vedno manj je povezovanja, osebno druženje nadomešča virtualna tehnologija, prijazne besede ljudem, ki jih srečujemo na vsakdanjih poteh, mnogokrat onemijo
… A vendar je mogoče tudi kaj spremeniti. Morda lahko začnemo že pri sosednjih vratih …
Sosedje so v nasprotju s prijatelji ljudje, ki si jih vedno ne izbiramo sami. Zato so lahko odnosi z njimi marsikdaj naporni in nestrpni. Lahko pa seveda prerastejo obzirnost in vljudnost
ter naši sosedje postanejo tudi naši prijatelji. Zelo tesno prostorsko sosedstvo treh različnih
celjskih srednjih šol, Srednje šole za gostinstvo in turizem, Gimnazije Celje – Center in Ekonomske šole Celje, je zagotovo zanimiv preizkus medsebojnih odnosov.
Pred enajstimi leti je profesor sosednje šole dobil navdih, kako napolniti prometno zaprt
prostor Kosovelove ulice v Celju in tri sosednje šole spraviti »v pravo zgodbo«. Zanj je bil
projekt, ki si ga je zastavil, preizkušnja, ali zmore ljudi prepričati, da bodo sledili njegovi viziji.
Rodil se je edinstven slovenski medšolski festival 3-KONS. Po prvi izvedbi 10. oktobra 2008
je spoznal, da je »seme pravo in da bo vzklilo«.
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Z idejo je sprva navdušil koordinatorje sosednjih šol. Na takratni Poslovno-komercialni šoli
profesorico Heleno Muha, ki je dala tudi predlog za poimenovanje festivala, nato pa še ostale profesorje in dijake. Festivalu je posebno podobo vtisnil tudi izjemno domišljen logotip,
ki z vsako črko in številko sledi skupnemu cilju sobivanja in ustvarjalnosti.
Z leti se je festival širil tako časovno kot prostorsko. Leta 2012 se je trem šolam pridružila še
četrta – Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, ki zadnja leta delno domuje tudi
na Kosovelovi ulici. Naziv 3-KONS je sicer ostal, hkrati pa je postal
festival štirih. Trojka je tako združila štiri šole, kar v številkah pomeni sodelovanje več kot 2000 dijakov, okrog 70 mentorjev, več kot
200 nastopajočih …
Poleg skupne ploščadi je festival v določenih letih zasedal tudi širše
mestno središče, hkrati pa je ponujal še večerne družabne dogodke, med njimi tradicionalni festival dijaškega filma DIFIfest. Ta je bil
nepogrešljiv spremljevalec prvega desetletja, v zadnjem letu pa v
organizaciji SŠMM dobiva nekoliko drugačno podobo.
Festival je izviren, zanimiv preplet medšolskega utripa mladosti,
razigranosti, tekmovalnosti, ustvarjalnosti. Zasnova projekta ostaja
vsa leta podobna. Dogajanje poteka v dveh časovnih terminih, dolgih uro in pol. V enem od terminov pripravimo za dijake drugih treh
šol delavnice, naši dijaki pa sodelujejo v delavnicah na sosednjih
šolah. Te so vsebinsko zelo raznovrstne, večkrat sodelujemo tudi
z zunanjimi izvajalci raznih ustanov (zavodov, agencij, muzejev …),
nekatere delavnice vodijo tudi dijaki. Vsaka šola poskuša sosednjim
dijakom na čim izvirnejši način prikazati svojo drugačnost.
V drugem delu šole pripravijo skupno glasbeno-pevsko prireditev,
ki resnično predstavlja sodelovanje in druženje vseh dijakov. Nastopajoči prihajajo iz različnih šol, oprema je skupna, voditelji prireditve
skupaj sestavljajo vezno besedilo in soustvarjajo podobo prireditve.
Le prostor se je v teh letih spremenil. Nestanovitno vreme in birokratske težave s prireditvijo na javnem prostoru so le-to prestavile v
veliko telovadnico GCC-ja.
Koordinatorice festivala nekdanje Poslovno-komercialne šole Celje
in sedanje Ekonomske šole Celje so bile poleg profesorice Helene
Muha še Barbara Kvas Ocvirk, Gordana Grajžel, Melita Podgoršek in
Branka Vidmar Primožič.
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Kot je pesnik Krasa, po katerem je poimenovana naša ulica, v svojih konstruktivističnih pesmih na drzen in samosvoj način izpostavljal videnja pogumnih in ustvarjalnih, tako je zaživel tudi naš festival. Sprva predvsem kot preizkušnja sožitja sobivanja in različnosti, prežeta
s tiho željo, da festival postane tradicionalen. Danes, po več kot desetletju, pa smo lahko vsi
ustvarjalci in udeleženci ponosni, da 3-KONS ostaja med dijaki težko pričakovan dogodek.
Oktobrski »otrok« je že zdavnaj shodil, glasno spregovoril, klepetavo nastopal, razmišljal s
svojo glavo, trmoglavo vztrajal … V letošnjem letu pa je postal najstnik. Z novimi domislicami, rahlim uporništvom, občasno naveličanostjo in prepričanostjo, da že vse ve in zna. A
še vedno odprt za drugačnost, nove ideje in izzive. In včasih spremenljiv kot aprilsko vreme
… Morda tudi zato odločitev, da 3-KONS v novem desetletju izvajamo v spomladanskem
času.
Za nastanek prijateljskih odnosov sta potrebna čas in potrpežljivost. Več kot desetletje
skupnega edinstvenega slovenskega projekta štirih šol to zagotovo dokazuje. Črna, bela in
rdeča ostajajo barve, ki nas združujejo in prepletajo nevidne medšolske ter prijateljske vezi
na Kosovelovi.
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Sodelovanje
med šolami in
generacijami
Alenka Gotlin Polak,
koordinatorka prireditev z
Glasbeno šolo Celje

»Kdor ima dobro srce, se mu izpolnijo vse želje,« pravi Collodijev leseni junak Ostržek. To je bila misel, izrečena na prvi prireditvi 26. aprila 2013 v Veliki dvorani Glasbene šole Celje, ki je bila plod sodelovanja Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju s
takrat sveže združeno Ekonomsko šolo Celje. Ravnatelj Glasbene šole Celje, gospod
Simon Mlakar, se je prijazno odzval na pobudo naše ravnateljice, da se dijaki in učenci te šole z glasbenimi točkami predstavijo tudi na naših prireditvah.
Od takrat z mladimi glasbeniki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju ter z njihovimi mentorji sodelujemo vsako pomlad na glasbeno-družabnih prireditvah, ki
potekajo v projektu Evropska vas in se dogajajo v prostorih Glasbene šole Celje. V
programu z glasbo, besedo in kulinariko spoznavamo pokrajine in države, ki jih naša
šola predstavlja v projektu Evropska vas. V zadnjih šestih letih smo se tako medsebojno spoznavali in družili ob predstavitvah Toskane, Provanse, Nemčije, Velike Britanije,
Madžarske in Romunije.
Vsako leto v povezovalnem decembrskem času v naši šolski predavalnici poteka
kulturni program, namenjen srečanju z upokojenimi sodelavci Ekonomske šole Celje
(družabni del srečanja se nadaljuje v šolski jedilnici), kjer se z raznovrstnimi, pestrimi,
zanimivimi in s kakovostnimi točkami ponovno predstavijo učenci in dijaki Glasbene
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šole Celje ter I. gimnazije v Celju. Pridružijo se jim tudi naši dijaki. Srečanje različnih
generacij je izjemna priložnost. Pod vtisom globine in poleta nastopov mladih glasbenikov se v nas prebudi nekaj, kar v današnjem času pogrešamo, glasba nas odpelje
in odklopi ter spodbudi k razmišljanju o tem, kar je v življenju zares pomembno. Upokojeni sodelavci pa so pomemben del naše preteklosti, so naši prijatelji v sedanjosti,
njihovi energija in vitalnost nam vlivata upanje v prihodnost.
Mladi glasbeniki nam na pomoč priskočijo tudi ob podelitvi diplom diplomantom
naše Višje strokovne šole v Narodnem domu Celje.
Glasbeniki za svoj program večkrat izberejo nastop komornih skupin, kar je hote ali
nehote simbolično dejanje, saj glasbeniki v skupinski igri pridobivajo sposobnosti
prilagajanja, obzira do soigralca in usklajevanja ter uživanja v skupnem muziciranju.
S temi vrednotami in veščinami predstavijo tudi pomen medsebojnega sodelovanja
in druženja različnih šol.
Glasbeni šoli Celje in I. gimnaziji v Celju smo hvaležni za neizmeren trud in sodelovanje z nami. Mladi glasbeniki nas s svojo srčnostjo, povezanostjo in predanostjo glasbi
navdihujejo. Želimo jim veliko uspeha in veselimo se novega sodelovanja.
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Dober glas seže
v deveto vas
Lidija Rebeušek,
koordinatorka promocije šole

Srednje šole se vsako leto znova začnemo že v začetku novega šolskega leta intenzivno ukvarjati s tematiko vpisa devetošolcev. Kako prepričati mlade, da je tisto, kar
ponuja naša šola, najbolje za njih, je vsakodnevna tema pogovorov in načrtovanj.
Tudi naša šola ni izjema, in sicer že več kot desetletje, vsaj odtlej, ko je število dijakov
začelo strmo padati na obeh predhodnicah današnje skupne šole. Združitev dveh šol
je bila edina logična posledica nezanimanja za programe, ki sta jih takrat ponujali obe
šoli. Razmere na tem področju so nas tudi prisilile v t. i. promocijo na osnovnih šolah.
Ledino so orali učitelji prostovoljci, ki so individualno ali v parih obiskali tudi več kot
dvajset šol letno. Levji delež je na začetku opravil Oskar Selčan in utrl pot vsem svojim naslednikom, ki smo s pridom uporabili njegove izkušnje ter poskusili svojo šolo
predstaviti v najboljši možni luči.
Najprej smo morali veliko energije usmeriti v to, da smo javnost obveščali o dejstvu,
da ekonomske šole v Celju niso ukinili, ampak da je le spremenila sedež šole in se z
Vodnikove preselila na Kosovelovo. Prazna stavba na Vodnikovi lahko namreč nevedne mimoidoče hitro prepriča, da šole ni več.
Potem smo imeli težavo, da smo lahko programe, dejavnosti in dogodke v obliki
delavnic in predstavitev pokazali le tistim šolam, ki so nas povabile. Zato smo se
organizirali tako, da smo že sedmošolce iz nekaterih celjskih osnovnih šol povabili
na Kosovelovo, jih zaposlili v delavnicah, jim razkazali lepo urejeno in snažno šolo.
Zaposlili smo jih v učnem podjetju in jim pokazali, kako deluje. Tiste osnovne šole,
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kamor smo bili povabljeni, pa so se organizirale na različne načine, zato smo učitelji
velikokrat poleg svojih dopoldanskih obveznosti na Ekonomski šoli Celje preživeli
popoldneve na pripravah ali roditeljskih sestankih na osnovnih šolah. S seboj smo
pogosto peljali tudi dijake, ki so lahko najbolj prepričljivo pripovedovali o svojih doživetjih in izkušnjah na šoli.
Šolo so lahko najbolje predstavili tisti učitelji, ki so verjeli, da je usmeritev šole v skladu z njihovi načrti in ambicijami. S svojo zavzetostjo so zagotovo veliko prispevali k
spremembi trenda padanja števila vpisanih, saj namere devetošolcev za naslednje
šolsko leto kažejo več zanimanja za našo šolo, čeprav nam primerljive šole niso tako
uspešne. Dagmar Konec, Jasmina Bornšek, Simona Žlof, Karmen Kranjec, Mateja
Kapitler, Katja Teršek, Sonja Salobir Lindsay, Lidija Rebeušek, Bernarda Marčeta in v
zadnjem letu Barbara Slatenšek smo poskušale po svojih najboljših močeh prepričati
devetošolce in njihove starše, da ponujamo tista znanja, ki jih mladi danes najbolj
potrebujejo.
Seveda se zavedamo, da se dober glas širi v deveto vas, slab pa še dlje, zato si za
dobrega prizadevamo prav vsi, ki vsak dan profesionalno, odgovorno, strpno in z
veliko mero potrpežljivosti prenašamo na mlade v njihovih najbolj občutljivih letih
svoje znanje in izkušnje. Oni so tisti, ki lahko dober glas o naši šoli ponesejo najdlje.
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Mednarodno
sodelovanje
Kar boš v mladosti sejal, to boš v starosti žel.

Dr. Žika Stojanović,
nekdanji direktor Visoke poslovne škole
strukovnih studija Leskovac

Mesti Leskovac in Celje zaznamuje mednarodna gospodarska povezava. Leta 2000
so gospodarstveniki iz Leskovca ob organizacijski podpori Regionalne gospodarske
zbornice Leskovca in Regionalne gospodarske zbornice Celja obiskali tradicionalni
sejem podjetništva v Celju. Slednja je omogočila sestanek s predstavniki iz Leskovca,
na katerem so se dogovorili o možnostih sodelovanja. Dogovarjala sta se mag. Bojan
Sešel, ravnatelj Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, in dr. Žika Stojanović,
direktor Visoke poslovne škole strukovnih studija Leskovac iz Srbije. Oba sta se ravnala po znanem slovenskem pregovoru, ki pravi, da boš sadove dela v mladosti žel
v starosti.
Sodelovanje obeh šol se je začelo že leta 2001 in se je izkazalo za uspešno in koristno. Višja strokovna šola je že izvajala prenovljene študijske programe, ki so vključevali veliko praktičnega izobraževanja. Tega ne moremo trditi za Republiko Srbijo,
ki je v tem času doživljala izolacijo zaradi vojne in ekonomske sankcije. Na prvem
srečanju smo se dogovorili, da se seznanimo s študijskimi programi in načinom izvajanja predavanj Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole.
Predavatelji Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, so leta 2002 obiskali Visoko
strokovno šolo poslovnega študija Leskovac in skupaj smo naredili primerjavo študijskih programov obeh šol. Izkazalo se je, da študijski programi Ekonomske šole Celje,
Višje strokovne šole, izobražujejo študente s poudarkom na strokovni praksi, kar je
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Visoki poslovni šoli strokovnega študija Leskovac nakazalo pravo smer nadaljnjega
posodabljanja lastnih študijskih programov. Omenjeno dejstvo je predstavljalo močan temelj za nadaljnje sodelovanje.
Leta 2003 je Visoka poslovna šola strokovnega študija Leskovac v sodelovanju z
Ekonomsko šolo Celje, Višjo strokovno šolo, prilagodila strokovno prakso sodobnim

zahtevam gospodarstva. Poudariti moramo, da je Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, razvila izredno učinkovit sistem organizacije in izvajanja strokovne prakse, tako v načrtovanju kot izvajanju praktičnega izobraževanja, kar je bilo uporabno
za šolo v Leskovcu.
Sodelovanje obeh izobraževalnih institucij se nadaljuje tudi s skupno organizacijo
mednarodnih poslovnih konferenc. Tako sta šoli sodelovali pri realizaciji mednaro-
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dne poslovne konference Poslovne strategije Slovenije in Srbije po razpadu Jugoslavije. Visoka poslovna šola strokovnega študija Leskovac je bila s Tehnološko fakulteto
v Leskovcu, soorganizatorica konference Sodobne tehnologije in gospodarski razvoj, na kateri so se predavatelji Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, uspešno
predstavili s svojimi prispevki. Tako so srbska izobraževalna javnost ter izobraževalne
institucije in udeleženci iz tujine spoznali šolo iz Celja.
Sodelovanje obeh šol se je zaradi osebnega zavzemanja mag. Bojana Sešla nadaljevalo in krepilo na področju izvajanja strokovnih in poslovnih konferenc ter v projektih
Erasmus. Prav tako je mag. Bojan Sešel omogočil izvajanje strokovne prakse srbskim
študentom v Sloveniji.

Utrinki z II. mednarodne poslovne
konference v Celju leta 2010

V času, ko so bili udejanjeni prvi stiki obeh šol, je v Sloveniji že potekal program Tempus za projekte, ki jih je financirala in s tem tudi pospeševala Evropska unija. Kasneje
je sodelovanje preraslo v projekte Erasmus. V obdobju od junija 2016 do septembra
2017 je bil realiziran prvi skupni Erasmus+ KA107 projekt Praktično usposabljanje
– most med izobraževanjem in trgom dela. Cilj projekta je izboljšanje kakovosti izobraževanja v Srbiji z vzpostavitvijo aktivnega sodelovanja med visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami in trgom dela s programom strokovne prakse. Z realizacijo
projektnih aktivnosti, ki so vključevale mobilnost članov projektnih timov Visoke poslovne šole strokovnega študija Leskovac in Ekonomske šole Celje, Višje strokovne
šole, so bile oblikovane aktivnosti za organizacijo, implementacijo, monitoring in
evalvacijo programa praktičnega usposabljanja za potrebe visokošolskih institucij v
Republiki Srbiji. Vse to je bilo narejeno s primerjavo in uporabo pozitivnih izkušenj
partnerske institucije iz Slovenije.
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Institucionalno sodelovanje obeh šol se je nenehno razvijalo. Na številnih mednarodnih konferencah smo imeli priložnost seznanjanja z dogajanjem, ne samo na
področju izobraževanja, v Sloveniji in Srbiji. Najpogosteje smo omenjene konference
organizirali skupaj ali v sodelovanju z drugo izobraževalno ustanovo.
Predstavniki Visoke poslovne šole strokovnega študija Leskovac smo bili s posredovanjem Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, povabljeni na razpravo o dilemah Bolonjske deklaracije, ki jo je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost
in šport Republike Slovenije. Pomembno je poudariti, da je Ekonomska šola Celje,
Višja strokovna šola, omogočila predstavnikom Visoke poslovne šole strokovnega
študija Leskovac udeležbo na konferenci o nadaljnjih smereh razvoja programa Erasmus v Evropski uniji, ki je potekala v Kopru leta 2011.
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Skupina predavateljev iz Leskovca se je seznanila tudi s Strategijo tehnično-tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2020. S podporo Ekonomske šole Celje, Višje
strokovne šole, in Fakultete za turizem Brežice, Univerze v Mariboru, smo analizirali
razvoj turizma in turistične ponudbe Slovenije. S primerjavo njihovih študijskih programov smo dobili nova izhodišča za posodabljanje študijskega programa turizma
na šoli v Leskovcu.
Nadaljnje sodelovanje se po prizadevanju mag. Bojana Sešla udejanja v mobilnosti
predavateljev in študentov obeh šol.
Zaposleni na Visoki poslovni šoli strokovnega študija Leskovac smo mnenja, da so se
v dosedanjem sodelovanju razvijali profesionalni in prijateljski odnosi. Ob tej priložnosti izrekamo Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli, iskreno zahvalo.
Naj zaključim z mislijo, da je pravi prijatelj najboljša naložba v življenju.

Delovni sestanek na Ekonomski šoli Celje, Višji strokovni šoli leta 2016
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