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VČERAJ IN DANES IN JUTRI

Šolsko leto se je začelo praznično in s ponosom. Z začetkom šolskega leta smo nadaljevali z vsemi
dejavnostmi ob 150-letnici izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije. Dejavnosti so potekale celotno
leto 2019, vendar smo z začetkom šolskega leta še več pozornosti posvetili jubileju, ki smo ga svečano
obeležili s koncertom za dijake, z izdajo zbornika 150 obrazov šole in s svečano akademijo v Narodnem domu
Celje. Vsi smo bili navdušeni, polni optimizma in v tem času smo tudi oddali kandidaturo za celjski grb. Bilo
nam je lepo.
Ko danes razmišljam, kako lepo nam je bilo, se sprašujem, ali nam bo še kdaj tako lepo. Obkrožala nas je
navdihujoča narava, lahko smo se prosto gibali in družili, smeh in veselje sta bila naša stalna spremljevalca,
neznanje in negotovost sta nas le malo begala. Bili smo svobodni, razigrani in optimistični, polni zamisli za
še boljši jutri.
Tudi danes je narava še vedno enako lepa, le mi smo postali bolj previdni in nezaupljivi. Smeh se je za določen
čas nekam izgubil, enako optimizem, negotovost se je podvojila. Pojavila so se številna vprašanja, ki si jih še
pred časom nismo postavljali. A počasi se smeh in veselje vračata, vračata se optimizem in želja po
normalnem življenju.
V času krize se je pokazalo, kako zelo smo ljudje različni. Prva skupina ljudi je brez večjih težav sprejela krizne
razmere in se ni pretirano obremenjevala. Zadovoljni so bili z danim trenutkom in s tem, kar imajo. Druga
skupina je bila izgubljena in negotova. Ljudje niso vedeli, kako naj v tem času izpolnijo svoj dan in kaj je tisto,
v kar bi radi usmerili svoj čas in potenciale. Tretjo skupino so predstavljali ljudje, ki imajo jasno zastavljene
cilje in se znajdejo v vsakem položaju. Med vsemi skupinami ljudi vedno obstajajo posamezniki, ki jih zanima
preveč stvari. To so ljudje, ki jim vsak dan zmanjkuje časa in so vedno razdvojeni med željami in možnostmi.
Ne glede na to, kako smo ljudje različni in kako živimo svoje življenje v času izrednih razmer, je to obdobje
za vse nas izredno stresno. Verjetno si vsi želimo, da bi se čim prej končalo in nikoli več ne vrnilo.
Naš način življenja se bo v prihodnosti zagotovo zelo spremenil, čeprav srčno upam, da se bomo lahko vrnili
k staremu načinu. A spremembe bodo zagotovo, zato bo še bolj pomembno, da bomo odkrili svoje skrite
potenciale, jih izkoristili in zaživeli mirno v sedanjem trenutku v sožitju z naravo. Po pandemiji na naravo in
nase nikoli več ne bomo gledali z istimi očmi. Morda bomo začeli naravo bolj ceniti in se zavedati njene moči.
Zavedati se moramo, da s svojim načinom življenja neizbežno posegamo v naravo in da narava ne odpušča
grehov, ima svoje meje in svoje potrpljenje. Narava je bila in bo vedno močnejša od človeka.
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Drage dijakinje in dijaki, želim vam veliko optimizma in pozitivne energije. Želim vam veliko zdravja, čim več
uspehov in prijetnih občutkov na vseh področjih življenja.
Spoštovani kolegi, zahvaljujem se vam za veliko pozitivne energije, potrpljenja in vloženega časa za odlično
opravljeno delo v tem norem šolskem letu.
Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica
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150 OBRAZOV ŠOLE
V preteklem koledarskem letu smo na Ekonomski šoli Celje obeležili spoštovanja vredno obletnico,
150-letnico začetkov izobraževanja kadrov za potrebe trgovine in ekonomije. Tako visok jubilej smo obeležili
tudi z izdajo zbornika, ki smo ga naslovili 150 obrazov šole. Vsak obraz številnih generacij dijakinj in dijakov,
profesoric in profesorjev, ravnateljic in ravnateljev ter drugih zaposlenih je posebnost zase, ki pooseblja
posameznika in je neprecenljiv delček v 150-letnem obdobju.
Zbornik predstavlja preplet zgodovine dveh šol, ki imata svoje
skupne korenine v prejšnjem stoletju, in sta doživeli čas razdružitve
in plodnega obstoja dveh močnih celjskih srednjih šol, zadnja leta pa
ju ponovno druži skupna pot. Zato smo poleg zgodovinskega
pregleda in nekaterih spominov na pretekla desetletja pozornost
namenili predvsem času po letu 2013, ko sta se nekdanji Srednja
ekonomska šola Celje in Poslovno-komercialna šola Celje združili v
enotno Ekonomsko šolo Celje.
Vseskozi se zavedamo,
kako pomembna je
šola za oblikovanje celostne podobe človeka, zato smo jubilejno
leto 2019 oplemenitili z ozaveščanjem vrednot, ki nas, tako
dijake kot tudi zaposlene, v šoli družijo in oblikujejo, da naučeno
in pridobljeno uporabljamo v svoje dobro in v dobro sočloveka
ter tako kot pošteni, odgovorni, samozavestni, zadovoljni in
srečni posamezniki pozitivno prispevamo k družbi. Dvanajst
mesecev, dvanajst vrednot, zajetih v našem zborniku. Naše
vodilo je bila povezava s posameznimi meseci in dogodki, ki jih v šoli ali širši družbi obeležujemo v določenem
delu leta.
Iztočnico vsakega poglavja smo zajeli iz zakladnice modrih misli znanih ljudi ali pa preprosto iz priročnikov in
dokumentov, ki sooblikujejo naše vsakdanje življenje. Naš zbornik je most, ki povezuje preteklost s
prihodnostjo ter včasih suhoparna dejstva in dokumentacijo z iskrivim vsakdanjim šolskim utripom – je
mladosten, igriv in ustvarjalen, kot smo tudi obrazi v šoli.
Alenka Gotlin Polak in Branka Vidmar Primožič
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NAŠIH 150 LET
Dve šoli, dve zgradbi, skupna zgodovina in eno ime – Ekonomska šola Celje. Naših 150 let. Čas, minljiv in
hkrati trajen, živi v spominih in tradiciji preteklih let, fotografijah naših spominov ter dediščini preteklih
generacij … Bilo je leto 1869, ko je bila ustanovljena Nedeljska šola za trgovske praktikante in vajence. Šola
je v svoji zgodovini dvaindvajsetkrat spremenila ime, njeno pot pa so oblikovali številni profesorji, dijaki in
ravnatelji: Fran Marinček, Konrad Lenasi, Milena Vršnik – Štifter, Drago Loibner, Nada Jug, Ivan Poklič, Marija
Sodin, Ludvik Rebeušek, Dragica Štojs, Maja Krajnc … ter Bojan Sešel in Bernarda Marčeta.
Svečana akademija ob 150-letnici začetkov izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem je
bila 14. novembra 2019 ob 17. uri v Narodnem domu Celje.
Program prireditve smo oblikovali v treh delih.
A Protokolarni del
Po državni himni, ki jo je zapela vokalna skupina Emine, in uvodnem pozdravu so sledili slavnostni govori.
Govorke so bile Bernarda Marčeta, ravnateljica-direktorica Ekonomske šole Celje, Breda Arnšek, podžupanja
Mestne občine Celje, in Martina Vuk, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
Ob obletnici šole je v imenu Mestne občine Celje podžupanja izročila spominsko darilo. Sledila je zahvala
zlatih in diamantnih maturantov generacije 2018 in maturantov 2020 trem ravnateljicam ‒ magistrici Maji
Krajnc, nekdanji ravnateljici-direktorici Poslovno-komercialne šole Celje, Mariji Sodin, nekdanji ravnateljici
Srednje ekonomske šole Celje in Bernardi Marčeta, ravnateljici-direktorici Ekonomske šole Celje.
B Umetniški del
Umetniški del programa smo pripravili dijaki in profesorji naše šole različnih generacij in ga povezali v skupno
zgodbo dvanajstih vrednot, ki so brezčasne: dobrodelnost (dobrota), podjetnost, družina, zdravje, ljubezen,
znanje, prijateljstvo, ponos, delo, poštenost, medkulturnost in ambicioznost.
Nastopili so Enej Vovk Šulgaj iz 2. c TV (klavir); Brina Amadeja Bastl in Mija Klokočovnik iz 2. c ET s plesno
točko Jaz + ti = 2 (koreografija Petra Škoflić); Ana Teržan – Anabel, maturantka ekonomske gimnazije 2019,
z avtorsko pesmijo Ob kavi; Medeia Pilih Bogmé iz MT (moderni solo ples, lastna koreografija) in Matjaž Apat
(beseda) z umetniško točko Iskalec Zvezde; Julija Dermol in Nika Praznik iz 1. a s pesmijo Med iskrenimi
ljudmi; vokalna skupina Emine z zborovodkinjo Mihaelo Pihler, članice so tudi profesorica Marija Vodušek in
naše nekdanje dijakinje ‒ Mateja Peperko, Maja Blaj in Monika Jesih, s pesmijo Dan ljubezni; Petra Škoflić in
hči Mia Lovrenčak s plesno točko Krog življenja (koreografija Petra Škoflić); gosta Tilen Naraks in Barbara
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Grabar s pesmima Mimogrede in Orion ter Nataša Lazić (klavir); Tina Bobek, maturantka ekonomske
gimnazije 2019, s plesno točko Jaz = 1 (džez balet, lastna koreografija) ter plesalci Plesnega vala Celje z dvema
plesnima točkama (koreografija Sara Krajnc in Miha Poznič).
C Finale
Ob zaključku prireditve so se predstavili vsi nastopajoči, sledila je skupinska fotografija ter povabilo na
pogostitev in druženje vseh generacij. Povezovalca programa sta bila Larisa Bernard iz 2. a in Matjaž Apat,
profesor slovenščine in naš nekdanji sodelavec.

Vsi nastopajoči
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V programu je sodelovalo 43 nastopajočih (dijaki, profesorji in gosti), pri organizaciji in izvedbi prireditve pa
je sodelovalo 50 posameznikov (dijaki, profesorji in zunanji sodelavci).
Pri organizaciji in izvedbi prireditve so sodelovale Bernarda Marčeta, ravnateljica-direktorica šole, Simona
Sever Punčoh, pomočnica ravnateljice, Alenka Gotlin Polak, Maja Jerič, Dagmar Konec, Irena Lasnik, Igor
Križnik, Alenka Pavlin, Lidija Plevčak, Lidija Rebeušek, Petra Škoflić, Branka Vidmar Primožič, Andreja Vrečer
in Helena Muha. Za odnose z javnostmi sta skrbeli Maja Jerič in Irena Lasnik; grafično podobo prireditve je
oblikovala Mojca Knez Šket; likovno podobo pa so oblikovali Katja Šlogar in Helena Muha ter avtorji fotografij
‒ profesorji Vida Horvat, Ivan Kolenko, Marko Rebov, Marija Vodušek in dijaki Domen Bezgovšek (2015),
Matic Gabriel (2012), Amadeja Knez (2013), Damian Kuhar (2010) in Jure Novak (2015); program in celostno
podobo prireditve je oblikovala Helena Muha. Asistentki vodje programa sta bili Natja Kapitler in Anja
Drešček iz 4. e, hostese pa Sandra Baumkirher, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek, Anja Kotnik, Tina Šibanc
in Lara Vrečko-Kotnik iz 3. b ter Tamara Pinter, Kaja Fijavž Pirnat, Claudia Rutar in Rija Lapajne Tajnšek iz 3.
e. Zunanji sodelavci so bili Dega sistemi, d. o. o. (ozvočenje in osvetlitev), Foto Rojnik, Studio Landekar
(snemanje in videoprodukcija) in Irena Koražija, s. p. (ketering).
Helena Muha

Bernarda Marčeta in podžupanja Breda Arnšek
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Matjaž Apat in Larisa Bernard, povezovalca programa

Maturanti Ula Matek, Nik Gorišek, Anja Žibret, Gregor Lončar, Tina Rak, Gašper Plevčak in mag. Maja Krajnc, Marija Sodin ter Bernarda Marčeta
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Petra Škoflić in hči Mia Lovrenčak

Mija Klokočovnik in Brina Amadeja Bastl
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SREBRNI CELJSKI GRB
Vse nas je meseca marca 2020 razveselila novica, da smo bili za predanost vzgoji in izobraževanju številnih
generacij in vključenosti v širše družbeno okolje potrjeni kot dobitniki srebrnega celjskega grba, najvišjega
priznanja Mestne občine Celje.
11. aprila, ob prazniku Mestne občine Celje, bi morali svečano
prejeti srebrni celjski grb, a je bila prireditev zaradi pandemije
prestavljena na kasnejši čas. Tako smo 11. aprila 2020 namesto v
Narodnem domu Celje praznovali doma. Spominjali smo se naših
zgodb, uspehov, projektov ter bili ponosni na zgodovino naše šole
– naše stare dame in na vse, kar smo v tem času dosegli. Bili smo
ponosni, da smo s svojim izobraževanjem in strokovnim delom,
mednarodnimi projekti, raziskovalno dejavnostjo, vpetostjo v širši
družbeni prostor in humanitarno dejavnostjo prispevali k
prepoznavnosti Celja doma in v tujini.
4. junija je končno nastopil
dan, ko so nam svečano
podelili celjski grb. Na ta
dan smo se ponovno
veselili in bili ponosni na
vse dosežke preteklih 150
let.
Šolsko leto 2019/2020 je
bilo res posebno leto. Povezano je bilo s praznovanji in priznanji, s
pandemijo in svečano podelitvijo srebrnega celjskega grba, za nas zelo pomembnega dogodka.
V letošnjem prav posebnem letu sem se veliko naučila in spoznala marsikaj novega. Spoznala sem, da je
treba določene stvari razumeti, da se jih ne bojiš. Spoznala sem, da se vse ne izide vedno tako, kot pričakuješ,
ali misliš, da bi se moralo. Naučila sem se, da določenih stvari preprosto ni mogoče spremeniti, potrebno jih
je sprejeti takšne, kot so, in da trenutne težave še ne pomenijo slabega konca. Spoznala sem, da vsako še
tako majhno prijazno dejanje ni nikoli zaman.
Bernarda Marčeta
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SVET ZAVODA EKONOMSKE ŠOLE CELJE

V šolskem letu 2019/2020 se je svet zavoda sestal na treh rednih in opravil štiri korespondenčne seje, na
katerih je obravnaval tekočo problematiko v zvezi s poslovanjem in delovanjem Ekonomske šole Celje ter
sprejel zakonsko predpisane dokumente. Svet zavoda se je seznanil s finančnim poročilom za leto 2019 in
sprejel finančni načrt za leto 2020 kljub predvidenemu načrtovanemu primanjkljaju. Svet zavoda Ekonomske
šole Celje ugotavlja, da si vodstvo šole maksimalno prizadeva pri ohranjanju števila vpisanih dijakov, z vsemi
možnimi načini promoviranja, vključno z informativnim dnevom. Pomembno vlogo pri teh prizadevanjih igra
tudi kakovost, ki jo komisija na ravni šole redno preverja z vprašalniki in izboljšuje na podlagi povratnih
informacij anketirancev. Prav tako vodstvo šole poskuša po najboljših močeh obdržati in dvigniti ugled naše
šole, skupaj z vsemi zaposlenimi ter si hkrati prizadeva ohraniti delovna mesta.

Saši Pešec,
predsednik Sveta zavoda EŠC
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DIJAŠKA SKUPNOST
V šolskem letu 2019/2020 smo na septembrskem sestanku vseh predsednikov oddelčnih skupnosti in
njihovih namestnikov izvolili nove predstavnike Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje. Za predsednico je
bila izvoljena Tamara Pinter, 3. e, njena namestnica je postala Katarina Jagodič, 4. a, zapisnikarja pa Claudia
Rutar, 3. e, in Gregor Lončar, 4. a. V upravnem odboru šolskega sklada sta bila Tilen Lešer, 3. c, in Tamara
Pinter, 3. e.
V komisiji za prehrano sta sodelovala Žan Žak Žužek, 3. b, in Urška Hrastnik, 3. c, v komisiji za kakovost na
ravni zavoda pa Katarina Jagodič, 4. a.
Skupaj s predstavniki razrednih skupnosti in vsemi ostalimi dijaki smo reševali aktualno problematiko in bili
aktivni na naslednjih področjih:
 spremljali smo učni proces in življenje na šoli, ju analizirali, se pogovarjali in poiskali skupne rešitve
ob problemih, ki so se pojavili;
 redno smo se sestajali na sestankih dijaške skupnosti, na nekaterih je bilo prisotno tudi vodstvo šole;
 uspešno smo izvedli volitve za člana predstavnikov dijakov v Svet zavoda Ekonomske šole Celje;
izvoljeni sta bili: Anja Drešček, 4. e – za gimnazijski program in Larisa Bernard, 2. a – za poklicno in
strokovno izobraževanje;
 urejali smo dijaške izkaznice in dijake seznanili z njihovo uporabo;
 dijake smo obveščali o različnih dejavnostih, tako o razpisih, natečajih, seminarjih, projektih in
delavnicah, namenjenih njihovi informiranosti in izobraževanju;
 velik poudarek smo namenili medsebojnim odnosom;
 pozivali smo vse dijake, da vestno skrbijo za urejenost šole in njene okolice ter spoštujejo pravila
hišnega reda Ekonomske šole Celje;
 udeleževali smo se različnih tekmovanj;
 uspešno smo se vključili v dobrodelno akcijo #enostavnočlovek (akcija dobrodelnosti in solidarnosti
– MCC + GCC + EŠC), kjer so vsi, razredi in zaposleni, zbirali prispevke za Materinski dom in zavetišče
za brezdomce v Celju;
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Tamara Pinter, predsednica dijaške skupnosti ob zbranih prispevkih




sodelovali smo z Mladinskim centrom Celje;
v času koronavirusa in izvajanja šole na daljavo smo dijake sprotno obveščali in informirali o
aktualnostih na področju šolstva.
Sodelovanje dijakov pri vzgoji in izobraževanju je zelo pomembno in pripomore k prijetnejšemu in
uspešnejšemu življenju na šoli.
Letošnje koronaleto je zanesljivo zaznamovalo naše dijake, še posebej dijakinje in dijake zaključnih razredov.
Kakšne posledice je pustilo na vseh nas, ki smo vpeti v šolsko dogajanje, se bo pokazalo kasneje. A vsi si
želimo čim prej nazaj v šolske klopi.
Nada Jeraša
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI
REDNO ZAPOSLENI

IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Anita AMON,
mag. kognitivne nevroznanosti,
dipl. psihologinja
Monika ANDRENŠEK MUDRI,
univ. dipl. psihologinja
Olga ARNUŠ,
univ. dipl. psihologinja
Mag. Metka BOMBEK,
univ. dipl. ekonomistka
Jasmina BORNŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Janko CAFUTA,
univ. dipl. ekonomist
Mag. Savina ČETINA ŽURAJ,
prof. zgodovine in geografije
Manja FERME,
univ. dipl. ekonomistka
Katja FRAS BUDNA,
univ. dipl. ekonomistka
Marjana GAJŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Dora GLAVNIK,
univ. dipl. ekonomistka
Alenka GOTLIN POLAK,
prof. slovenščine in zgodovine
Aleš HOFMAN,
prof. likovne vzgoje
Vida HORVAT,
univ. dipl. ekonomistka
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Naziv

Uči predmete

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

družboslovne predmete

zaposlitev za določen čas od
16. 9. 2019 do 31. 10. 2019

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena šola Celje,
koordinatorica – nadarjeni dijaki

svetovalka

svetovalna delavka,
družboslovne predmete

mentorica

ekonomske predmete

svetnica

družboslovne predmete

svetovalec

računalniške in ekonomske
predmete

bolniška odsotnost

svetovalka

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena šola Celje

svetnica

ekonomske predmete

1. a PTI

svetnica

ekonomske predmete

3. a

svetnica

družboslovne predmete

4. e

svetovalka

ekonomske predmete

svetovalka

slovenščino

mentor

umetnost

svetovalka

ekonomske in računalniške
predmete

4. a

delo na projektu MUNERA 3

strokovna sodelavka CUPS-a

tajnica šolske maturitetne
komisije za splošno maturo
izobraževanje odraslih

2. a

2. d

Olga ISKRA,
dipl. ekonomistka
Tatjana IVŠEK,
prof. nemškega in angleškega jezika
Nada JERAŠA,
prof. telesne vzgoje
Maja JERIČ,
prof. umetnostne zgodovine in
zgodovine
Mateja KAPITLER,
univ. dipl. ekonomistka
Blaž KNEP,
prof. matematike
Mojca KNEZ ŠKET,
univ. dipl. inž. računalništva
Marija KOLENC,
univ. dipl. ekonomistka
Dagmar KONEC,
prof. sociologije in zgodovine
Polona KONEC,
prof. biologije
Polona KRAMER,
prof. nemščine in angleščine
Karmen KRANJEC,
univ. dipl. ekonomistka
Vlasta KRŠTINC-BUDNA,
prof. nemškega in angleškega jezika
Marko KUBALE,
prof. matematike in fizike
Barbara KVAS OCVIRK,
dipl. ekonomistka, spec.
menedžmenta v izobraževanju
Irena LASNIK,
prof. slovenščine in univ. dipl.
etnologinja
Majda LESJAK,
prof. slovenščine in pedagogike,
mag. bibliotekarstva

svetovalka

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

1. b

svetovalka

tuje jezike: nem, ang

1. a

svetnica

športna vzgoja

svetovalka

družboslovne predmete

svetnica

ekonomske predmete

mentor

matematiko

svetovalka

računalniške predmete

svetovalka

računalniške predmete

svetovalka

družboslovne predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

svetovalka

naravoslovne predmete

svetnica

tuje jezike: ang, nem

svetnica

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

mentorica

tuje jezike: ang, nem

svetnik

matematiko in fiziko

svetovalka

ekonomske predmete

svetovalka

slovenščino

svetovalka

knjižničarka

mentorica dijaške skupnosti
tajnica šolske komisije za
zaključne izpite, III. osnovna šola
Celje
vodja CUPS-a, Višja strokovna
šola
Šolski center Celje
PT

Gimnazija Celje - Center

Srednja zdravstvena šola Celje,
Srednja šola za gostinstvo in
turizem

Šolski center Šentjur
1. c
prenehanje delovnega razmerja
30. 11. 2019

Šolski center Celje

2. a PTI
Višja strokovna šola,
Srednja zdravstvena šola Celje
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Mag. Marjana LEVA BUKOVNIK,
univ. dipl. ekonomistka
Bernarda MARČETA,
univ. dipl. biologinja
Mag. Helena MEŠNJAK,
prof. zgodovine in sociologije

svetnica

Melita PODGORŠEK,
prof. matematike in fizike
Leon PODVRATNIK,
prof. telesne vzgoje
Lilijana POVALEJ,
univ. dipl. ekonomistka, predmetna
učiteljica matematike in fizike
Darinka PRISLAN,
univ. dipl. inž. kemijske tehnologije
Marija RAVNAK CAFUTA,
prof. matematike
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Višja strokovna šola

svetovalka
svetnica

Andrej MRATINKOVIĆ,
prof. likovne umetnosti
Helena MUHA,
prof. slovenščine in pedagogike
Irena NARAKS,
univ. dipl. ekonomistka
Marjeta NOSAN,
univ. dipl. inž. računalništva in
informatike
Matejka OBREZ VERBIČ,
prof. angleščine in književnosti
Alenka PAVLIN,
prof. angleščine in univ. dipl.
etnologinja
Saši PEŠEC,
prof. angleškega in francoskega jezika
Antonija PETRIČIČ ŠNAJDER,
prof. matematike in teologije
Lidija PLEVČAK,
komercialistka

ekonomske predmete

ravnateljica-direktorica
družboslovne predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

2. č
zaposlitev za določen čas od
11. 11. 2019 do 2. 12. 2019

umetnost
svetnica

slovenščino

svetnica

ekonomske predmete

prenehanje delovnega razmerja
30. 11. 2019

svetovalka

računalniške predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

Višja strokovna šola

svetnica

delo na projektih

svetnica

tuje jezike: ang

3. b

svetovalec

tuje jezike: ang

MT

zaposlitev za določen čas od
16. 1. 2020 do 31. 8. 2020

matematiko
mentorica
svetovalka

organizatorica PUD,
ekonomske predmete
matematiko in fiziko,
strokovni predmet s
področja varovanja

svetovalec

športno vzgojo

mentorica

ekonomske predmete in
matematiko

svetovalka

naravoslovne predmete

svetovalka

matematiko

predsednik sveta zavoda

3. c

3. č

tajnica šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo
Srednja zdravstvena šola Celje
prenehanje delovnega razmerja
15. 1. 2020

Lidija REBEUŠEK,
prof. slovenskega jezika in
književnosti in angleškega jezika
Srečko ROBEK,
univ. dipl. inž. elektrotehnike
Sonja SALOBIR LINDSAY,
prof. angleškega jezika in književnosti
in nemškega jezika in književnosti
Simona SEVER PUNČOH,
prof. nemščine
Nataša SLAPNIK,
prof. nemščine in angleščine
Barbara SLATENŠEK,
mag. psihologije
Marija SODIN,
prof. angleščine in predmetna
učiteljica nemščine
Danilo STARČEK,
prof. kemije in biologije, kmet. inž.
sadjar.-vinograd. smeri, inž. kemijske
tehnologije
Suzana SUHOLEŽNIK,
univ. dipl. ekonomistka
Mag. Marjeta ŠELIH,
univ. dipl. bibliotekarka in
sociologinja kulture
Milan ŠUŠTERŠIČ,
univ. dipl. ekonomist
Andreja TANŠEK,
univ. dipl. ekonomistka
Katja TERŠEK,
univ. dipl. ekonomistka
Silvija TINTOR,
prof. angleškega jezika in nemškega
jezika
Petra TOMŠIČ,
mag. ekonomskih in poslovnih ved,
univ. dipl. pravnica

svetnica

slovenščino,
angleščino

svetovalec

računalniške predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

svetnica

tuje jezike: ang, nem

svetnica

tuje jezike: nem

pomočnica ravnateljice

svetovalka

tuje jezike: ang, nem

III. osnovna šola Celje

svetovalna delavka

II. osnovna šola Celje

svetnica

tuje jezike: ang, nem

prenehanje delovnega razmerja
30. 11. 2019

mentor

naravoslovne predmete

svetovalka

ekonomske predmete

mentorica

knjižničarka, laborantka,
družboslovne predmete

1. e

2. c

ekonomske predmete
svetnica

ekonomske predmete

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

tuje jezike: ang, nem

Šolski center Slovenske KonjiceZreče, Višja strokovna šola

svetovalka

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

Višja strokovna šola

2. e

21

Tatjana TRUPEJ,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

svetovalka

naravoslovne predmete

Janez TURNŠEK,
univ. dipl. ekonomist

svetnik

ekonomske predmete

Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje, Višja strokovna
šola

Tjaša VEBER STAJNKO,
prof. slovenskega jezika in univ. dipl.
bibliotekarka

svetnica

slovenščino

Srednja zdravstvena šola Celje

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ,
prof. slovenščine in sociologije

svetnica

slovenščino

3. e

svetovalka

družboslovne predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

4. c

Šolski center Šentjur,
Šolski center Rogaška Slatina

svetovalka

športno vzgojo

svetovalka

naravoslovne predmete

1. d

organizatorica IND in OIV

Marija VODUŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Mateja VOLK,
prof. športne vzgoje
Simona ŽLOF,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

ZUNANJA SODELAVCA

Boris RAJŠTER,
univ . dipl. inž. elektrotehnike
Bojan UDOVČ,
diplomirani varstvoslovec
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strokovne predmete s
področja varovanja
strokovne predmete s
področja varovanja

1. č

organizatorica šolske prehrane

Kolektiv Ekonomske šole Celje, Gimnazije in srednje šole
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ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI

Ime in priimek
Stanislava HLEDE

pisarniška referentka CUPS-a

Marija KNAFELC

čistilka

Igor KRIŽNIK

hišnik

Ivan LOJEN

vzdrževalec računalniške tehnologije

Stana OSTOJIĆ

čistilka

Petra ŠKOFLIĆ

računovodkinja

Katja ŠLOGAR

spremljevalka gibalno oviranega otroka

Bojana VAJDE

čistilka

Andreja VREČER

tajnica VIZ

Vahide ZHUJANI

čistilka

Polonca ŽLEBNIK ARLIČ
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Naziv delovnega mesta

računovodkinja

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

poučevanje računalniških
predmetov – nadomeščanje
začasno odsotnega javnega
uslužbenca od 1. 4. 2020 do
31. 8. 2020

prenehanje delovnega razmerja
30. 9. 2019

prenehanje delovnega razmerja
31. 3. 2020

Vodstvo in administrativno-tehnično osebje
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ZAPOSLENI PO STROKOVNIH AKTIVIH
SLOVENŠČINA

Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Irena LASNIK, Majda LESJAK, Helena MUHA, Lidija REBEUŠEK, mag. Marjeta ŠELIH, Tjaša VEBER
STAJNKO, Branka VIDMAR PRIMOŽIČ
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MATEMATIKA

Vodja: Marko KUBALE
Člani: Blaž KNEP, Antonija PETRIČIČ ŠNAJDER, Melita PODGORŠEK, Lilijana POVALEJ, Marija RAVNAK CAFUTA
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TUJI JEZIKI

Vodja: Lidija REBEUŠEK
Člani: Tatjana IVŠEK, Polona KRAMER, Vlasta KRŠTINC-BUDNA, Mateja OBREZ VERBIČ, Alenka PAVLIN, Saši
PEŠEC, Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Nataša SLAPNIK, Marija SODIN, Silvija TINTOR

28

DRUŽBOSLOVJE

Vodja: Jasmina BORNŠEK
Člani: Monika ANDRENŠEK MUDRI, Olga ARNUŠ, mag. Savina ČETINA ŽURAJ, Marjana GAJŠEK, Aleš
HOFMAN, Maja JERIČ, Dagmar KONEC, mag. Helena MEŠNJAK, Barbara SLATENŠEK, Petra TOMŠIČ, Marija
VODUŠEK
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NARAVOSLOVJE

Vodja: Simona ŽLOF
Člani: Polona KONEC, Darinka PRISLAN, Danilo STARČEK, Tatjana TRUPEJ, mag. Marjeta ŠELIH

30

EKONOMIJA

Vodja: Katja FRAS BUDNA
Člani: mag. Metka BOMBEK, Manja FERME, Dora GLAVNIK, Olga ISKRA, Mateja KAPITLER, Karmen KRANJEC,
Barbara KVAS OCVIRK, Irena NARAKS, Lidija PLEVČAK, Suzana SUHOLEŽNIK, Milan ŠUŠTERŠIČ, Andreja
TANŠEK, Katja TERŠEK, Janez TURNŠEK
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INFORMATIKA

Vodja: Vida HORVAT
Člani: Marija KOLENC, Mojca KNEZ ŠKET, Marjeta NOSAN, Ivan LOJEN, Srečko ROBEK, Janko CAFUTA
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ŠPORTNA VZGOJA

Vodja: Mateja VOLK
Člani: Nada JERAŠA, Leon PODVRATNIK
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PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
DEJAVNOSTI – SEPTEMBER 2019
2. PON Začetek novega šolskega leta
3. TOR PUD za 3. č (3. 9. 2019 do 3. 1. 2020)
6. PET

OIV za 3. in 4. letnik ET in EG – srečanje s podjetnico

9. PON

Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval
OIV za 3. letnik ET, TV in EG – Še vedno vozim, vendar ne hodim

10. TOR Ogled Mednarodnega obrtnega sejma
11. SRE

Roditeljski sestanki za 1. in 2. letnike

12. ČET

Roditeljski sestanki za 3., 4. letnike in PTI

13. PET

Športni dan

Prva pomoč za 1. c – predavanje
Popravni izpiti za pogojno vpisane dijake (16. 9. 2019 do 18. 9. 2019)
Rezultati jesenskega roka splošne mature in podelitev spričeval
OIV za 2. letnik – Varna vožnja v prometu
17. TOR
Sprejem pri županu za najboljše dijake na ZI in PM
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure
16. PON

18. SRE

OIV za 3. letnik in 1. a PTI – Varna vožnja v prometu

20. PET

Erasmus+ priprave na jesensko mobilnost za 2. a PTI in 4. a

23. PON OIV/IND – Ogled arhiva za 1. a in 1. b
24. TOR Obisk učencev OŠ Griže
25. SRE

OIV/IND – Ogled arhiva za 1. č in 1. d

26. ČET

OIV/IND – Ogled arhiva, 1. c in 1. e
Podelitev NJD in promocija jezikov
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27. PET

OIV/IND – Osnove finančne pismenosti za 1. a PTI, 2. a PTI in 2. e

30. PON Atletski četveroboj
DEJAVNOSTI – OKTOBER 2019
1. TOR OIV za 1. letnik v okviru Mednarodnega tedna kulturne dediščine – Kozjanski park
2. SRE

OIV za 1. letnik v okviru Mednarodnega tedna kulturne dediščine – Kozjanski park
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hudinja

3. ČET

Ekskurzija na Kras v okviru 4. izpitne enote za 3. b in 2. a PTI

4. PET

OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik

OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik
Ogled Mercator centra Celje za 1. č
OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik,
8. TOR OIV/IND – Osnove finančne pismenosti za 3. a, 3. b in 4. e
START UP šola za 2. e
OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik
9. SRE
START UP šola za 2. e
7. PON

10. ČET

OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik in 2. e

11. PET

OIV/IND – Ogled Osrednje knjižnice Celje in mesta Celje za 1. letnik

13. NED Erasmus+ mobilnost na Malti (Msida) 2. a PTI
14. PON OIV/IND – Obisk Mercator centra Celje za 1. d
15. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure
19. SOB Likovna akademija
21. PON Volitve dijakov v Svet zavoda EŠC
22. TOR OIV/IND – Zdravstvene vsebine za 2. a in 2. c
23. SRE
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OIV/IND – Zdravstvene vsebine za 2. č in 2. d

24. ČET

OIV/IND – Zdravstvene vsebine za 3. e

25. PET

OIV/IND – Glasbeno-kulturna prireditev
Dijaki dijakom ob 150-letnici izobraževanja

27. NED Erasmus+ mobilnost v Španiji (Barcelona) za 4. a
28. PON Jesenske počitnice
29. TOR Jesenske počitnice
30. SRE

Jesenske počitnice

31. ČET

Jesenske počitnice

DEJAVNOSTI – NOVEMBER 2019
2. SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Malti (Msida) za 2. a PTI
4. PON PUD za 4. c (4. 11. 2019 do 29. 11. 2019)
7. ČET

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Vojnik

8. PET

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Podčetrtek

7. SOB PIV – ekskurzija na predbožični Dunaj
9. PON Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti v Španiji (Barcelona) za 4. a
12. TOR

Šolsko tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Žalec

14. ČET

Svečana akademija ob 150-letnici izobraževanja v Narodnem domu Celje

15. PET

Začetek medrazrednega tekmovanja v odbojki
Tradicionalni slovenski zajtrk za dijake in jabolka za vse dijake

18. PON Obisk učencev I. OŠ Celje
19. TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure
20. SRE

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Polzela

21. ČET

Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Hruševec
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22. PET

OIV/IND – Davčno opismenjevanje mladih za 3. a in 3. b
Obisk učencev OŠ Hruševec Šentjur
Bralni krožek za zaposlene

DEJAVNOSTI – DECEMBER 2019
6. PET

Predstavitev EŠC na OŠ Ob Dravinji v Slovenskih Konjicah
Sistematski zdravstveni pregled za 1. č

9. PON Predstavitev EŠC na OŠ Ljubečna
OIV/IND – Strokovna ekskurzija v Ljubljano za 4. a in 4. c: gledališka predstava v
angleščini Večni otrok
Tekmovanje Ekokviz – šolsko tekmovanje
12. ČET
OIV – Strokovna ekskurzija za 2. č, 2. d in 3. c
Prireditev za upokojence
13. PET
Sistematski zdravstveni pregled za 1. d
Izobraževanje Varstvo pri delu
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure
17. TOR
Ogled muzikala Addamsovi v MGL Ljubljana za učitelje
Praznične torte za dijake ob 150-letnici
Karierni sejem za dijake zaključnih letnikov na GCC
19. ČET
Novoletno kosilo za zaposlene
Sistematski zdravstveni pregled, 1. e
20. PET
Šolski radio – dan samostojnosti
10. TOR

23. PON Novoletno dogajanje – finale v odbojki
24. TOR

Šolski radio – božična oddaja
Novoletno dogajanje

25. SRE

Novoletne počitnice

26. ČET

Novoletne počitnice

27. PET

Novoletne počitnice

30. PON Novoletne počitnice
31. TOR Novoletne počitnice
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DEJAVNOSTI – JANUAR 2020
3. PET

Dan šole – pouka prost dan

9. ČET

Območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje v Zrečah

10. PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. a

15. SRE

Sistematski zdravniški pregled za 3. c

16. ČET
17. PET

OIV/IND – Ogled NEK za 1. c – TV in 2. c – TV
Ocenjevalna konferenca in popoldanske govorilne ure
Erasmus+ priprave na zimsko in spomladansko mobilnost za 3. a, 3. b, 3. c, 3. e
Sistematski zdravstveni pregled za 3. e

18. SOB Maturantski ples
21. TOR Karierni sejem v dvorani Golovec v Celju za 4. a in 4. c
24. PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. b

31. PET

Predstavitev EŠC na OŠ Frana Roša, Celje

DEJAVNOSTI – FEBRUAR 2020
1. SOB Državno tekmovanje Ekokviz v Ljubljani
3. PON Zimski rok poklicne mature
4. TOR PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz MAT/ANG
5. SRE

PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz GOS/ZAS

6. ČET

PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom – ustni izpiti in 4. izpitna enota

9. NED Erasmus+ mobilnost v Španiji (Valencia) za 3. b
10. PON ZI za odrasle – pisni del slovenščina
11. TOR ZI – drugi predmet ustno
12. SRE

ZI – slovenščina ustno
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14. PET

Informativni dan
Seznanitev z rezultati ZI

15. SOB Informativni dan
Šolsko prvenstvo v namiznem tenisu
18. TOR Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Frana Roša, Celje
Pedagoška konferenca učiteljskega zbora in popoldanske govorilne ure
21. PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. č

23. NED Erasmus+ mobilnost na Poljskem (Krakov) za 3. a in 3. e
24. PON Zimske počitnice
25. TOR Zimske počitnice
26. SRE

Zimske počitnice

27. ČET

Zimske počitnice

28. PET

Zimske počitnice

29. SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti v Španiji (Valencia) za 3. b
DEJAVNOSTI – MAREC 2020
3. TOR Predpreizkus PM, SM – slovenščina
4. SRE

Seznanitev z rezultati PM – zimski rok

5. ČET

Splošna matura – predpreizkus iz ekonomije

6. PET

Predpreizkus PM

13. PET

Zobozdravniški pregled za 1. a
Predpreizkus na PM – angleščina in matematika
Konferenca

14. SOB Vrnitev z Erasmus+ mobilnosti na Poljskem (Krakov) za 3. a in 3. e
16. PON Izobraževanje na daljavo (16. 3. do 31. 3. 2020)
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DEJAVNOSTI – APRIL 2020
1. SRE

Izobraževanje na daljavo (1. 4. 2020 do 24. 4. 2020)

21. TOR videokonferenca
27. PON Prvomajske počitnice
28. TOR Prvomajske počitnice
29. SRE

Prvomajske počitnice

30. ČET

Prvomajske počitnice

DEJAVNOSTI – MAJ 2020
1. PET

Prvomajske počitnice

4. PON Izobraževanje na daljavo (4. 5. 2020 do 29. 5. 2020)
22. ČET

videokonferenca
Ocenjevalna videokonferenca za zaključne razrede (na daljavo)

25. PON Razdelitev spričeval zaključnim razredom
27. SRE

Izredni rok za zaključne letnike

28. ČET

Izredni rok za zaključne letnike

30. SOB SM in PM – angleščina
DEJAVNOSTI – JUNIJ 2020
Izobraževanje na daljavo (1. 6. 2020 do 23. 6. 2020)
Športni dan za 1., 2. in 3. letnike: Gremo mi po svoje
1. PON
SM in PM – slovenščina
Začetek popravnih izpitov za 3. č (1. 6. 2020 do 3. 6. 2020)
2. TOR SM – sociologija in psihologija
4. ČET

SM – geografija

5. PET

SM – ekonomija
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6. SOB SM in PM – matematika
8. PON ZI – slovenščina
9. TOR ZI – drugi predmet ustno
10. SRE

SM – zgodovina
ZI – slovenščina ustno

11. ČET

PM – gospodarstvo in zasebno varovanje

12. PET

Nemška jezikovna diploma – ustni izpit

15. PON Začetek ustnih izpitov na splošni in poklicni maturi
17. SRE

Nemška jezikovna diploma – pisni izpit

18. ČET

Podelitev spričeval ZI

23. TOR

Konec pouka
Ocenjevalna konferenca za nezaključene letnike

24. SRE

Podelitev spričeval

DEJAVNOSTI – JULIJ 2020
Začetek spomladanskega roka
Začetek popravnih izpitov za nezaključne in zaključne letnike
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi v spomladanskem roku in
7. TOR
podelitev spričeval
Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi v spomladanskem roku in
13. TOR podelitev spričeval
1. SRE

DEJAVNOSTI – AVGUST 2020
17. PON Začetek jesenskega izpitnega roka
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DELO NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA 2019/20
Šolsko leto 2019/2020 je bilo v smislu organizacije dela prav posebno leto. Dijakinje in dijaki ter njihovi
učitelji smo klasični pouk izvajali od 1. 9. 2019 do 12. 3. 2020. V petek, 13. 3. 2020, je obisk dijakov v šoli
zaradi epidemije drastično upadel in od ponedeljka, 16. 3. 2020, smo po sklepu vlade izvajali pouk na daljavo.
Pri pouku na daljavo smo se poskušali znajti po najboljših močeh. Začeli smo z zadolžitvami preko
elektronske pošte ali spletnih učilnic, a morali kmalu svoje delo nadgraditi s povezavami preko
videokonferenc. Tako smo preko spleta pisno in ustno ocenjevali, predavali, izvajali razredne ure z dijaki ter
govorilne ure s starši. Najbrž smo se šele letos začeli zavedati, kako pomembni so osebni stiki in prav vsi smo
šolo in pouk zelo pogrešali.
V šolskem letu 2019/2020 so v 1. ocenjevalnem obdobju pouk obiskovali dijaki v 22. oddelkih, v 2.
ocenjevalnem obdobju, ko se je s praktičnega usposabljanja z delom vrnil 3. letnik programa trgovec, pa v
23. oddelkih. Od vseh oddelkov na šoli je bil kombiniran le 2. c, v katerem sta bila združena programa
ekonomski tehnik in tehnik varovanja.
Vpis v šolsko leto 2019/2020 je bil naslednji:
Program
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik PTI
tehnik varovanja
trgovec
maturitetni tečaj
poklicni tečaj
Skupaj

1. l.
28
55

2. l.
29
42

3. l.
19
52

19
50

13
34

16
16

152

118

103

4. l.
11
32
16
12

71

5. l.

19

30
16
65

Skupaj
87
181
35
60
100
30
16
509

Tudi v letošnjem šolskem letu smo uporabljali elektronski dnevnik in redovalnico. Kljub temu si v teh
modernih časih še vedno prizadevamo, da bi ohranili osebni stik staršev in učiteljev na govorilnih urah.
Skupne popoldanske govorilne ure so se izvajale praviloma vsak tretji torek v mesecu, ko so bili člani
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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. Zaradi izrednih razmer smo od 16. 3. 2020 tudi govorilne
ure izvajali na daljavo (preko spleta in telefona).
V šolskem letu 2019/2020 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka. Prvega smo izvedli
na začetku šolskega leta v septembru 2019, na drugem roditeljskem sestanku, ki je potekal v januarju 2020,
pa so razredniki starše seznanili z rezultati 1. ocenjevalnega obdobja.
Ker so se po 16. 3. 2020 vsa srečanja z dijaki in starši izvajala izključno po spletu in telefonu, je tudi učiteljski
zbor Ekonomske šole Celje svoje delovne konference izvajal z videosrečanji. Prvo videokonferenčno srečanje
smo imeli 21. 4. 2020. Srečanja smo nato redno izvajali skoraj vsak teden.
Tako se končuje najbolj nenavadno šolsko leto – šolsko leto, v katerem smo praznovali častitljivo 150.
obletnico začetkov izobraževanja kadrov na področju trgovine in ekonomije in šolsko leto, ki ga končujemo
na daljavo, s prazno šolo, v kateri ni živahnega utripa naših dijakinj in dijakov.

Simona Sever Punčoh
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ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo za dijake sva v okviru šolske svetovalne službe izvajali po etičnih načelih zaupanja,
prostovoljnosti in blaginje za dijaka. V okviru svetovalnih razgovorov sva dijakom in njihovim staršem nudili
pomoč pri reševanju osebnih, učnih, vedenjskih in socialnoekonomskih stisk.
Kot skupinsko obliko dela z dijaki sva v vseh razredih prvega letnika izvedli delavnici o učenju učenja. Prav
tako sva v nekaterih razredih izvedli delavnico z namenom krepitve medosebnih odnosov in sprejemanja
drugačnosti. Izvajali sva aktivnosti v zvezi z vpisom in s sprejemom novincev v prvi letnik vseh izobraževalnih
programov ter z oblikovanjem oddelkov novincev in ostalih letnikov. Prav tako sva izvedli vse dejavnosti
vpisnega postopka v programu poklicno-tehniškega izobraževanja, ekonomski tehnik, in poklicnega ter
maturitetnega tečaja.
Za dijake, ki zaključujejo izobraževanje, sva v okviru poklicne orientacije izvedli informativna predavanja in
številne individualne razgovore glede poklicne in študijske poti ter jim nudili svetovanje v postopku prijav za
nadaljnje izobraževanje. V okviru vseživljenjske karierne orientacije so se dijaki udeležili kariernega dne, kjer
so spoznali različne študijske programe, in kariernega sejma, kjer so se lahko na lastno željo udeležili
psihometričnega testiranja. Na šoli sva organizirali predstavitev študijskih programov ekonomskih smeri,
dijaki so spoznali programe Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Mednarodne fakultete za družbene
in poslovne študije. Prišla sta tudi policista, ki sta predstavila Višjo policijsko šolo.
V okviru svetovalnega dela sva sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami pri usmerjanju in preusmerjanju
dijakov ter pri organizaciji in izvedbi promocije naše šole na nekaterih osnovnih šolah. Sodelovali sva z
učiteljskim zborom in vodstvom šole, z zunanjimi institucijami in se udeleževali strokovnih aktivov
svetovalnih delavcev srednjih šol.

Barbara Slatenšek in Olga Arnuš
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI

Na šoli smo na začetku šolskega leta evidentirali 13 nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili razgovore o
njihovih željah, interesih in pričakovanjih. Večina se za individualizirani program ni odločila. Dijaki so se raje
vključevali v različne aktivnosti ob posebnih priložnostih, saj jim zmanjkuje časa ob vestnem opravljanju
šolskih obveznosti in vključevanju v dejavnosti izven šole.
Tako so nadarjeni dijaki s svojimi učitelji – mentorji v stiku skozi celotno šolsko leto in razvijajo svoje talente.
Vključujejo se v različne športne dejavnosti, sodelujejo na tekmovanjih in ustvarjajo na likovnem, glasbenem
in literarnem področju. Tudi v kriznih razmerah so se izkazali. Na šoli se izdaja krizni časopis Koronko,
katerega glavna urednica je dijakinja iz skupine nadarjenih.
Monika Andrenšek Mudri

Vir:
http://sporocilovsteklenici.blogspot.com/2016/10/
identifikacija-nadarjenih-ucencev-v.html
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IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Tako kot vsako šolsko leto smo na začetku šolskega leta načrtovali obvezne in proste izbirne vsebine ter
interesne dejavnosti.
Izvedli smo naslednje aktivnosti:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kulturne dejavnosti (obisk Osrednje knjižnice Celje in zgodovinskega arhiva, spoznavanje Celja,
ogled gledališke predstave v angleškem jeziku),
športne dejavnosti,
vsebine, povezane s programom (srečanje z uspešnimi podjetniki: s podjetjema Wood Stock,
Kemoplast, d. o. o., davčno in finančno opismenjevanje mladih, poslovno komuniciranje, ogled
MOS-a, trgovskega centra in druge dejavnosti),
skrb za zdravo prehrano in zdrav način življenja,
projektne dneve (kulturna in naravna dediščina Kozjanskega parka za dijake 1. letnika),
strokovne ekskurzije v Ljubljano, na Dunaj, v Rim in Strasbourg,
metode učenja,
delavnice o varnosti v prometu,
poklicno usmerjanje,
delavnico o mladostništvu,
vzgojo za zdravje (spolno prenosljive bolezni, rak in tehnike sproščanja),
glasbeno-kulturno prireditev Dijaki dijakom 150 let,
božično-novoletno oddelčno dogajanje,
in še vrsto drugih dejavnosti, kot so različna tekmovanja, obisk dneva raziskovalcev in zaključni
ples.

Od sredine meseca marca do konca šolskega leta smo načrtovali obisk sejma učnih podjetij, sodelovanje na
festivalu 3-Kons, ogled gledališke predstave in srečanje z gledališkima igralcema Domnom in Vidom Valičem,
strokovne ekskurzije v Pariz in po Sloveniji, zdravstveno vzgojne vsebine (uporaba defibrilatorja in pomen
spanja) ter vsebine, povezane s programom tehnik varovanja. Zaradi zaprtja šole smo velik del zgoraj
omenjenih vsebin morali prilagoditi in jih izvedli na daljavo.
V prihodnje se bomo trudili za pester izbor vsebin, s katerimi bomo dijakom omogočili pridobitev
raznovrstnega dodatnega znanja.
Simona Žlof
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ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je vključena v življenje in delo šole tako, da opravlja svoje naloge v skladu s potrebami vseh
udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Tako zadovoljuje informacijske in kulturne potrebe dijakov,
študentov, profesorjev, predavateljev, zaposlenih in udeležencev izobraževanja odraslih. Vključuje se v
vseživljenjsko učenje, razvija in utrjuje bralno kulturo, sodeluje pri informacijskem opismenjevanju.
Poslovanje knjižnice določa knjižnični red, izposoja knjižničnega gradiva je brezplačna.
Temeljna dejavnost šolske knjižnice je sistematično zbiranje, strokovna obdelava ter predstavljanje
knjižničnega gradiva in knjižnice. Gradivo knjižnične zbirke in učbeniškega sklada se izposoja v sistemu
COBISS 3. Knjižnično gradivo je urejeno po sistemu UDK in je v prostem pristopu. Vsako leto izločimo
zastarelo, poškodovano in izgubljeno knjižnično gradivo. Cilj izločanja knjižničnega gradiva je aktualna in
vitalna knjižnična zbirka, ki zadovoljuje informacijske potrebe uporabnikov. Čas epidemije smo izkoristili za
temeljito pospravljenje zbirke. Poskrbeli smo tudi za ustrezno označitev polic in knjižničnega gradiva na njih.
Šolski knjižničar je strokovni delavec šole, odgovoren za načrtovanje in vodenje šolske knjižnice, dela
vzajemno z drugimi zaposlenimi na šoli. Je profesionalec, učitelj posrednik in informacijski strokovnjak. Delo
šolskega knjižničarja je zapisano v programu dela šolskega knjižničarja in je sestavni del Letnega delovnega
načrta šole. Sestavljeno iz neposredne vzgojno-izobraževalne dejavnosti, strokovne in knjižnične dejavnosti
in kulturne in javne dejavnosti.
Šolska knjižnica je tesno povezana z boljšimi dosežki branja, saj mora svoje uporabnike bralno usposabljati
in jih informacijsko opismenjevati. Gradivo šolske knjižnice je namenjeno predvsem temu, da bo brano; v
šolski knjižnici tudi s poudarkom, da bo prispevalo k učenju branja. Branje je dejavnost, ki je namenjena
učenju, kar knjižnico povezuje z izobraževanjem. Druga temeljna naloga šolske knjižnice je izbor ustreznega
gradiva, prilagojenega interesom in sposobnosti uporabnikov. Izbor knjižničnega gradiva mora vsebovati
tako leposlovno kot strokovno gradivo. Tretja dejavnost šolske knjižnice je učenje uporabe knjižnice. Delo
šolskih knjižničarjev je izredno pomembno, saj morajo pritegniti mlade bralce z različnimi dejavnostmi. Šolski
knjižničar sodeluje pri pripravi različnih razstav, recitalov, dnevih poezije. Prav tako aktivno sodeluje pri
pouku. Sodobne smernice narekujejo medpredmetne povezave.
Šolska knjižnica je vključena v nacionalni projekt Rastem s knjigo, v okviru katerega organiziramo za dijake
1. letnikov ogled Osrednje knjižnice Celje. V nacionalnem mesecu skupnega branja smo posebno pozornost
namenili promociji branja.
Knjižničarka Majda Lesjak je organizirala Teden pisanja 2020, ki je potekal od 20. do 24. januarja 2020. V tem
tednu so bile organizirane različne aktivnosti. Posebej velja izpostaviti učne ure lepopisja, kjer so dijaki
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ponovili zapis pisanih črk in jih povezali z umetniško besedo. Poudarek je bil na čitljivosti in lepem zapisu.
Knjižničarka Majda Lesjak je pripravila razstavo Stari rokopisi, katere posebnost so bili rokopisi grofov
Attemsov iz 19. stoletja. Osrednji kulturni dogodek v Tednu pisanja 2020 je bil intervju s profesorjem Alešem
Hofmanom, ki ga je vodila Manca Avsec, dijakinja 2. e. V Tednu pisanja z roko 2020 smo podobo konjev
profesorja Aleša Hofmana povezali z izbranimi verzi pesnika Ferija Lainščka. Oblikovali smo razstavo z
naslovom Več kot besede so pesmi in slike. S pisanimi črkami je verze zapisala Nika Praznik iz 1. a. Pripravili
smo krajši recital Lainščkove poezije. Pesmi sta recitirali Manca Avsec in Ema Jagrič, obe dijakinji 2. e. Ob tej
priložnosti sta Julija Dermol in Nika Praznik, obe dijakinji 1. a, zapeli Lainščkovo pesem Ne bodi kot drugi.
Recital smo posneli, v video obliki je dostopen na šolski spletni strani. Za snemanje in obdelavo je poskrbel
profesor Srečko Robek.
V februarju, mesecu kulture, smo se srečali z umetnikom, Andrejem Mratinkovićem, profesorjem likovne
umetnosti in večmedijske ustvarjalnosti. Srečanje z umetnikom je organizirala knjižničarka Majda Lesjak.
Bralni krožek za dijake je vodila knjižničarka Majda Lesjak, bralni krožek za zaposlene pa mag. Marjeta Šelih.
Delovanje slednjega je bilo okrnjeno zaradi epidemije koranavirusa. V tem šolskem letu smo se zaposleni
družili ob prebranem le enkrat, dvakrat pa smo to storili s pomočjo elektronske pošte.
Veliko načrtovanih aktivnosti je v tem šolskem letu odpadlo, odpadle so ure medpredmetne povezave,
odpadel je projekt 3-Kons z literarno delavnico in tudi nastop dijakov bralnega krožka v okviru TVU v Domu
ob Savinji. Verjetno se bodo te aktivnosti izvedle v jesenskem času v prihodnjem šolskem letu.
V šolskem letu 2019/2020 so bile v okviru interesnih dejavnostih v vseh razredih prvega letnika načrtovane
bibliopedagoške (KIZ) ure, s pomočjo katerih dijaki razvijajo spretnosti za učinkovito iskanje informacij in
njihovo uporabo ter veščine za vseživljenjsko in samostojno učenje.
Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog na zgoščenkah in v
tiskani obliki. Sodeluje tudi v komisiji za nastopna predavanja predavateljev na Višji strokovni šoli kot
svetovalka za slovenski jezik.
Šolska knjižnica ima v svojem poslanstvu zapisano, da razvija spretnosti za vseživljenjsko učenje, aktivno
pridobivanje znanja, širjenje kulturne razgledanosti, oblikovanje estetskih, etičnih in moralnih vrednot ter
razvijanje bralne in informacijske pismenosti.
Majda Lesjak in mag. Marjeta Šelih
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ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad Ekonomske šole Celje se skupaj s šolo trudi za zagotavljanje enakih možnosti za dijake vseh
programov, zlasti za izvajanje nadstandardnih storitev, ki jih ne financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Šolski sklad pridobiva sredstva iz donacij, prispevkov staršev in drugih virov. Starši
prispevajo v šolski sklad prostovoljno, in sicer dvakrat letno po 10 evrov.
V letu 2019 so se sredstva šolskega sklada porabila za:





sofinanciranje dijakov na tekmovanjih,
uporabo športne dvorane za športni dan,
prireditve za dijake ob 150-letnici izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije,
potrošni material (fotografije za dijake, slovenski zajtrk).

Načrt porabe sredstev šolskega sklada za leto 2020:
 sofinanciranje dijakov na tekmovanjih in delavnicah,
 poučevanje angleškega jezika z naravno govorko,
 uporaba športne dvorane za treninge in tekmovanja,
 ostali potrošni material,
 pomoč socialno ogroženim dijakom.

Člani UO šolskega sklada so: Davorin Deželak – predstavnik staršev, Nada Jeraša, Olga Arnuš, Marko Kubale
in Monika Andrenšek Mudri – predstavniki zaposlenih, Tilen Lešer in Tamara Pinter – predstavnika dijakov.

Bernarda Marčeta
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ŠOLSKA PREHRANA
Tudi v šolskem letu 2019/2020 je za prehrano na naši šoli poskrbela Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje, Dijaški in študentski dom Celje.
Šolska malica je subvencionirana, uvedene so tri kategorije subvencioniranja šolske malice (100 %, 70 % in
40 %). Na osnovi tega imajo dijaki malico brezplačno ali za obrok doplačajo 0,73 oziroma 1,45 evra.
Dnevno naročanje malice za naslednji dan in prevzemanje obrokov poteka s pomočjo elektronskega nosilca.
Prijave in odjave malice so možne tudi preko spletne učilnice. V primeru, da dijaki naročenega obroka ne
prevzamejo ali ga pravočasno ne odjavijo, morajo poravnati celotni znesek obroka, ki znaša 2,42 evra.
Plačevanje poteka s položnicami.
Prejemanje malice se izvaja v glavnem odmoru, v dveh skupinah oziroma v dveh terminih: 9.40–10.00 in
10.25–10.45.
Dijaki imajo dnevno na voljo tri različne menije: topli mesni obrok, topli brezmesni obrok in sendvič.
Postrežejo si lahko s sadjem, vodo ali sadno pijačo. Poleg malice je možno v šolski jedilnici kupiti še druge
prehranske izdelke.
Menim, da so dijaki zadovoljni s prijaznostjo osebja, ponudbo in prehrano. Ponujena malica je zdrava,
raznolika in količinsko zadovoljiva, hkrati pa ustreza različnim okusom. Dijaki se v jedilnici počutijo dobro, jo
radi obiskujejo in se v njej zadržujejo.

Tatjana Trupej
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SPLOŠNA MATURA
V šolskem letu 2018/2019 je bilo za opravljanje celotne splošne mature s predprijavo prijavljenih 40
kandidatov (17 iz programa ekonomska gimnazija, 23 iz programa maturitetni tečaj) in 56 kandidatov za
opravljanje 5. predmeta.
Izbirni premeti, ki so jih kandidati izbrali, so: ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija, psihologija,
nemščina.
Nemščina se je opravljala na Gimnaziji Celje – Center.
Z rezultati mature so bili dijaki seznanjeni v četrtek, 11. 7. 2019.
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2019
Prijavljenih kandidatov s statusom dijaka, za opravljanje cele mature, je bilo 23.
PREDMET

OSNOVNA
RAVEN

SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
NEMŠČINA (V)
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA

23
23
23
1
9
5
12
3
15

VIŠJA
RAVEN

SKUPAJ

23
23
23
1
9
5
12
3
15

Kandidati na splošni maturi:
 15 dijakov ekonomske gimnazije,

8 dijakov maturitetnega tečaja,
 41 kandidatov poklicne mature, ki so opravljali dodaten izpit na splošni maturi,

3 občani,
 4 kandidati, ki so imeli popravne izpite.
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Kandidati s poklicno maturo, ki so opravljali dodatni predmet pri splošni maturi, so prihajali iz naslednjih šol:
 Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola,
 Srednja zdravstvena šola Celje,
 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje,
 Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko,
 Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti.

REZULTATI MATURE 2019 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (spomladanski in jesenski rok)
RAZRED

ŠTEVILO DIJAKOV V
RAZREDU

MATURO
OPRAVLJALO

MATURO OPRAVILI

MATURE NISO
OPRAVILI

4. e

17

15

13

2

Maturo je opravljalo: 15 dijakov
Maturo je opravilo: 13 dijakov ali 86,7 %
REZULTATI MATURE 2019 – MATURITETNI TEČAJ (spomladanski in jesenski rok)
RAZRED

ŠTEVILO DIJAKOV V
RAZREDU

MATURO
OPRAVLJALO

MATURO OPRAVILI

MATURE NISO
OPRAVILI

MT

17

8

8

0

Maturo je opravljalo: 8 dijakov
Maturo je opravilo: 8 dijakov ali 100 %
Splošno maturo so opravljali tudi 4 kandidati, ki so se prijavili kot občani in kot 21-letniki. Uspešna sta bila 2
kandidata.
Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 6 kandidatov. Uspešni so bili 4 ali 66,6 %.
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V okviru splošne mature je 41 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo dodatni
maturitetni izpit. Uspešnih je bilo 23 kandidatov ali 56,1 %.
Marjana Gajšek
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Podelitev spričeval splošne mature 2019
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POKLICNA MATURA
Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji
izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja,
poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z
opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Hkrati daje poklicna matura
pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je
vpis v študij omejen, so rezultati ena od podlag za izbiro kandidatov za vpis, podobno kakor rezultati pri
splošni maturi za gimnazijske maturante. To pomeni, da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za
študij ni treba opravljati nobenih sprejemnih ali drugih dodatnih izpitov za izbiro kandidatov. Če se želi
poklicni maturant vpisati na univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še izpit
iz posameznega predmeta splošne mature, tako imenovani peti predmet.
Tudi v šolskem letu 2018/2019 je poklicna matura potekala v treh predpisanih rokih: spomladanskem,
jesenskem in zimskem. V okviru priprav na poklicno maturo so dijaki pisali neobvezni predpreizkus pri
predmetu slovenščina. Celotna poklicna matura je potekala brez zapletov v skladu s Pravilnikom o poklicni
maturi.
Uspeh naših kandidatov na poklicni maturi v šolskem letu 2018/2019
Izpitni rok 2019

Spomladanski rok

Jesenski rok

Zimski rok

Skupaj

Število dijakov na PM

50

9

59

Število uspešnih dijakov na PM

50

6

56

Delež uspešnih dijakov na PM

100 %

66,67 %

94,91 %

Število odraslih na PM

12

8

14

34

Število uspešnih odraslih na PM

7

2

6

15

Delež uspešnih odraslih na PM

58,33 %

25 %

42,86 %

44,12 %
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Zlati maturant Jernej Novak z ravnateljico

V spomladanskem roku je Jernej Novak dosegel 22 točk in postal zlati maturant.

Lilijana Povalej
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ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec ter
udeleženci izobraževanja odraslih 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 ter
izdelka oziroma storitve in zagovora. Pri programu trgovec je del ocene druge izpitne enote tudi praktični
nastop v trgovini. Kandidati, ki so v zaključnem letniku pri slovenščini dosegli odlično oceno, so po 6. členu
Pravilnika o Zaključnem izpitu oproščeni opravljanja tega izpita.
V šolskem letu 2018/2019 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, in sicer na
spomladanskem, jesenskem in zimskem roku.
Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2018/2019:
Razred

3. Č –TRG
ODRASLI
(TRG+ADM)
Skupaj

Pristopilo

Opravilo

Uspeh v %

19

18

94,7 %

5

3

60,0 %

24

21

87,5 %
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Zaključni izpit je z odliko opravila Ines Videmšek iz 3. č-razreda, program trgovec
Na fotografiji skupaj z mentorico, profesorico Tatjano Trupej, in ravnateljico Bernardo Marčeta

Maja Jerič
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE

Sodelavci CUPS-a

V Centrali učnih podjetij Slovenije sodelujejo: Stanka Hlede, pisarniška referentka, Manja Ferme,
mednarodno in finančno poslovanje, Srečko Robek, IT podpora, Mateja Kapitler, vodja.
Poleg storitev za učna podjetja, kot je simulacija realnega gospodarskega okolja (sodnega registra, davčnega
urada, banke, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, gospodarske zbornice, finančne uprave), spletnega
trženja, Europen – elektronskega bančništva, smo mesečno izdajali CUPS-novičke. Na spletni strani Facebook
smo objavljali aktualne dogodke in fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij iz Slovenije. Oktobra 2019
smo za učitelje organizirali dvodnevni seminar o aktualnih temah, kot so davki, digitalni marketing, jezik v
poslovnem dopisovanju, predstavitev meril (kriterijev) ocenjevanja na sejmu, karierna pot mlade celjske
podjetnice od revizorke do slaščičarke – podjetnice. Organizirali smo tudi individualne seminarje za učitelje
začetnike.
Ves čas smo se pripravljali na 14. Mednarodni sejem učnih podjetij, ki bi ga morali izvesti 11. 3. 2020, vendar
smo ga morali zaradi koronavirusa odpovedati. To so naredile tudi ostale centrale učnih podjetij po svetu.
Tudi državno tekmovanje, ki smo ga načrtovali 13. maja 2020, smo morali odpovedati. Septembra 2020
bomo podelili nagrade in priznanja zgolj za poslovno idejo, ki jo je strokovna komisija ocenila že teden dni
pred načrtovanim sejmom. Letos je zmagalo podjetje Power info, d. o. o., Srednja trgovska šola Maribor.
Drugo mesto je zasedlo podjetje Svet poklicev, d. o. o., Ekonomska šola Murska Sobota, tretje pa je bilo
podjetje Skrita mesta, d. o. o., Šolski center Postojna.
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Ponosni smo, da so učna podjetja iz leta v leto bolj ustvarjalna. Zmagovalno UP Power info je razvilo idejo o
polnilni postaji, ki jo bodo izvedli v praksi. Dijaki bodo pred začetkom pouka na polnilno postajo odložili
telefone in jih po potrebi tudi polnili. S tem bodo zmanjšali uporabo telefonov pri pouku, saj jim odvračajo
pozornost in slabo vplivajo na njihovo zdravje zaradi sevanja.
Ponosni smo na vsa ostala učna podjetja, ki so se pri delu na daljavo izkazala. Pripravljali in analizirali so
anketne vprašalnike, izdajali svoje časopise, še intenzivneje sodelovali in trgovali z domačimi in tujimi učnimi
podjetji, se udeleževali virtualnih srečanj. Tudi letos smo se odločili, da najaktivnejšemu učnemu podjetju
podelimo nagrado CUPS, tako imenovano Mini gazelo. Glede na rezultate si je letošnjo nagrado prislužilo
učno podjetje Coffee & cups po naše, d. o. o., Šolski center Ptuj, Ekonomska šola.
Mateja Kapitler
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ
V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 6 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik, PT in ekonomski
tehnik – PTI. V programu ekonomski tehnik in PT so podjetja delovala vse šolsko leto, v programu PTI pa le
v 2. ocenjevalnem obdobju. Delo podjetij so vodile in usmerjale tri mentorice.

RAZRED

IME UČNEGA PODJETJA

DEJAVNOST

MENTOR

3. a

Choco drop, d. o. o.

Andreja TANŠEK

3. a

Veles, d. o. o.

3. b

Mintee, d. o. o.

3. b

Wow box, d. o. o.

Prodaja čokoladnih izdelkov
Proizvodnja in prodaja naravne
kozmetike
Oblikovanje in prodaja
personaliziranih rokovnikov in
zvezkov
Trgovina z unikatnimi
slovenskimi darili
Izdelava in prodaja izdelkov iz
medu
Izdelava majic s potiskom

PT
1. a PTI

Medena nebesa,
d. o. o.
Cool tisk, d. o. o.

Suzana SUHOLEŽNIK
Suzana SUHOLEŽNIK
Manja FERME
Suzana SUHOLEŽNIK
Andreja TANŠEK

Šolsko leto smo začeli z velikim zanosom in veseljem. Zastavili smo si številne naloge in se jih lotili z vso
resnostjo in zavzetostjo, kot bi vedeli, da je pred nami težka preizkušnja, ki bo do temeljev zamajala naša
življenja in način našega dela. Rdeča nit delovanja naših učnih podjetij je bila povezovanje z gospodarstvom.
Povezovali smo se s številnimi podjetji in jih nekaj obiskali, tako Grafiko Gracer, podjetje Vivapen,
Čokoladnico Olimje, podjetje L'Occitane in Slaščičarno Zvezda. Željno smo sprejemali njihove napotke in jih
upoštevali pri svojem delu.
Kot vsako leto so učna podjetja predstavila svojo dejavnost obiskovalcem na informativnem dnevu v mesecu
februarju 2020. Njihovo pozornost je pritegnila razstava starih pisalnih in računskih strojev, ki sta jo pripravili
zaposleni v učnem podjetju Mintee, d. o. o., Ines Mulej in Karmen Planinšek. Idejo sta dobili v prostorih
učnega podjetja, kjer sta te stare naprave opazili. Zanimiva jima je bila predstava o tem, kako so številne
generacije desetletja pred njima na njih pridobivale takrat pomembna znanja in veščine.
Intenzivno smo se pripravljali na Mednarodni sejem učnih podjetij. Posneli smo radijski oglas, reklamni
filmček, načrtovali ureditev stojnice … Žal je naše načrte prekrižal koronavirus in z njim povezani ukrepi, ki
63

naše delovne vneme niso zamajali. Nasprotno, delali smo še bolj zavzeto in zagnano. Dane razmere so bile
razlog za rojstvo kriznega časopisa Koronka, ki je doživel velik uspeh v slovenskih medijih, kot so Novi tednik,
Slovenske novice, Celjan in na Štajerskem spletnem portalu. Vsa pohvala velja ustvarjalni glavni urednici Ani
Mari Vajde, dijakinji tretjega letnika programa ekonomski tehnik, ki je izziv sprejela z velikim zanosom.
Oblikovanju časopisa, pri katerem smo sodelovali tako dijaki kot profesorji, je posvetila ogromno časa in
energije. Časopis Koronko se je rodil v kriznih razmerah, življenjsko pot bo nadaljeval tudi, ko se bomo vrnili
v šolo na svoja delovna mesta.
Suzana Suholežnik

Ekipa UP Veles, d. o. o., na obisku v podjetju Vivapen
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Ekipa UP Mintee, d. o. o., na obisku v Grafiki Gracer

Ekipa UP Veles, d. o. o., na obisku v prodajalni L'Occitane

Up Choco drop, d. o. o., na obisku v Čokoladnici Olimje
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Ekipa UP Veles, d. o. o., na informativnem dnevu

Tjaša Gorišek, Ana Korošec in Domen Medved z mentorico
Andrejo Tanšek na informativnem dnevu

Razstava starih pisalnih strojev
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Življenje nas vodi po različnih poteh in zgodi se, da komu ne uspe zaključiti šolanja v najstniških letih ali pa
šele v odrasli dobi spozna, da izobrazba, ki jo je pridobil, ne ustreza zahtevam dela, ki ga opravlja za
preživetje. Ob zavedanju, da ni nikoli prepozno za pridobivanje novih znanj in veščin, je dana možnost izbire
in vključitev v izobraževanje odraslih. Spoznanje, da lahko vselej pridemo do želenega cilja, je ključno. Vsak
posameznik se mora potruditi, da sam prehodi izbrano pot.
Šola omogoča izobraževanje v programih: ekonomska gimnazija, srednje strokovno izobraževanje in
poklicno-tehniško izobraževanje – ekonomski tehnik, srednje strokovno izobraževanje – tehnik varovanja,
srednje poklicno izobraževanje – trgovec in administrator.
Posamezniki se vključijo v sistem izobraževanja pred začetkom šolskega leta s pomočjo elektronske
predprijave, ki omogoča kasnejše lažje in hitrejše delo pri vpisovanju udeležencev. Izobraževanje je
organizirano kot samoizobraževanje po individualnem organizacijskem modelu s konzultacijami na
pogovornih urah z učitelji in uporabo pripravljenih elektronskih gradiv za posamezne predmete. Z osebnim
izobraževalnim načrtom določimo posameznikove obveznosti, načine preverjanja znanja in mu omogočimo
opravljanje predmetnih izpitov.
Poleg andragoškega zbora sodelujejo v tem procesu: tajnica VIZ Andreja Vrečer, računovodkinja Petra
Škoflić, Mojca Knez Šket, ki vodi centralno evidenco udeležencev izobraževanja, in organizatorica
izobraževanja Dora Glavnik.
Prednosti tega izobraževanja vidimo v individualnem pristopu k posamezniku, dobri medsebojni
komunikaciji, z upoštevanjem možnosti izobraževalca, da opravi svoje obveznosti v predvidenih rokih, ter da
pridobi, poglobi in razširi znanje, ki je potrebno za dokončanje izobraževanja. Zadovoljni smo, ker lahko
pomagamo mladim in odraslim, da so uspešnejši pri iskanju zaposlitve. Uspešnejši so pri izgradnji poklicne
kariere, zagotovo jim z izobraževanjem omogočimo vstop v sistem izobraževanja na višji ravni.

Dora Glavnik
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PROJEKTI

PROJEKT ERASMUS+ KA1 – PRAKSA V TUJINI
Za nami je 17. leto dela na mobilnosti in 7. leto odkrivanja EU skupaj s partnerskimi šolami. V letošnjem
projektu smo načrtovali 132 mobilnosti dijakov in 30 spremljevalnih oseb, a je tokrat zaradi kar nekaj
izrednih dogodkov izvedba bila rahlo drugačna, kot smo je bili navajeni v preteklih letih.
Jesenske odhode sta nam otežila dva politična dogodka, ki se ju ni dalo zaobiti: zaradi nejasnosti razvoja
dogodkov v zvezi z britanskim odhodom iz EU (brexit) smo prestavili skupino dijakov, ki je bila sprva
načrtovana za usposabljanje v britanskem Exeterju v špansko Barcelono in jih tako pridružili obstoječi skupini
erazmovcev dveh šol. Malo pred odhodom se je politična situacija v Španiji zaostrila do te mere, da so v
Barceloni izbruhnile demonstracije, kar je sprožilo paniko med nekaterimi erazmovci in njihovimi starši. Z
aktualnim obveščanjem o situaciji v Barceloni v sodelovanju z našimi tamkajšnjimi partnerji, gospodom
Šterom z Ministrstva za zunanje zadeve in našo Nacionalno agencijo je bilo na dan odhoda na zbirnem mestu
21 od 22 erazmovcev, kar je bil glede na vse dogajanje v zadnjem tednu pred potovanjem velik uspeh.
Mobilnost je potekala brez težav, stanje v Barceloni se je s prihodom naših erazmovcev na srečo umirilo.
V času naših jesenskih mobilnosti tokrat nismo bili deležni orkanov in tornadov, ki v tem času radi pokažejo
svojo moč in ohromijo letalski promet, je pa narava svojo moč pokazala nekoliko kasneje na drugačen način
– presenetila nas je s koronavirusom. Slednji je pustil pečat na naših zimskih mobilnostih, na srečo ne tako,
da bi se kdo od naših erazmovcev okužil, je pa bilo precej strahu, skrbi in panike. Odgovorov na vsa mogoča
vprašanja staršev nismo imeli, ker nihče ni mogel predvideti razvoja dogodkov. Budno smo spremljali
situacijo in vsa priporočila ter bili pripravljeni ukrepati, če bi bilo treba. Terminsko gledano smo imeli veliko
srečo, da so se vsi naši zimski erazmovci srečno vrnili domov še pred dejanskim zaprtjem meja, odpovedmi
letov in letaliških transferjev. Ko so se okužbe s covid-19 začele širiti v Sloveniji, so bili naši erazmovci v tujini
dokaj na varnem, saj je virus dosegel naše destinacije nekoliko kasneje kot nas, s pomočjo svojih
spremljevalnih oseb so se odlično znašli. Nabavili so si razkužila in zaščitne maske in se ustrezno opremili za
varno vrnitev domov. Le eno od štirih zimskih skupin smo zaradi izrednih razmer ob povratku preusmerili z
milanskega letališča na letališče v Budimpešti. Da smo umirili paniko njihovih staršev, smo bivanje prve
spremljevalne osebe podaljšali na 3 tedne, kar je ublažilo situacijo in pomirilo dijakinje naše partnerske šole.
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Žal smo imeli v zimskem terminu dva primera izredne vrnitve dijakinj ene od partnerskih šol z mobilnosti
zaradi resnih zdravstvenih težav. Takšnim situacijam, in posledično velikim stroškom, bi se lahko izognili, če
bi nas dijaki in njihovi starši predhodno opozorili na zdravstvene težave svojih otrok.
Ob vseh letošnjih izrednih dogodkih moramo posebej poudariti, da smo ponosni na naše EŠC erazmovce, ki
so bili del tako jesenskih kot zimskih mobilnosti, saj so oni in njihovi starši, pa tudi njihove spremljevalne
osebe, pogumno in brez panike prenesli vse te izredne dogodke ter se uspešno soočali s strahom in
negotovostjo. Takšni so pravi erazmovci!
Se pa tu zgodba v povezavi z izrednimi razmerami še ne konča. Pandemija je onemogočila izvedbo mobilnosti
v načrtovanem majskem terminu za naših 5 erazmovcev iz programa tehnik varovanja. Dijaki, ki so
potrpežljivo čakali vse šolsko leto, da bodo lahko doživeli izkušnjo mobilnosti na Portugalskem, bodo morali
še nekoliko potrpeti, da se ponovno vzpostavijo razmere, ki bodo omogočale varna potovanja po EU.
Zavedamo se, da lahko to še traja, zato smo projekt podaljšali za eno leto, v upanju, da se razmere čim prej
uredijo.
Vsekakor smo se iz vseh letošnjih izrednih dogodkov veliko naučili, več kot jasno pa je, da je svet – in z njim
seveda tudi EU – zelo nemiren, da je vedno mogoče pričakovati kakšen izreden dogodek, s katerim se je
treba pogumno soočiti, po možnosti brez panike, ki v takšnih situacijah ni v pomoč.
Preden je do vseh omenjenih izzivov sploh prišlo, smo aktivno pripravljali naše erazmovce na njihovo
izkušnjo mobilnosti. Tudi letos smo priprave izvedli v dveh sklopih: 20. 9. 2019 smo jih organizirali za vse
jesenske skupine (59 dijakov) in 17. 1. 2020 še za vse zimske (68 dijakov) in spomladanske (5 dijakov) skupine.
Za lokacijo priprav smo tokrat določili Celje, svoje prostore sta nam prijazno odstopila Mladinski center Celje
in Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, saj se nas je skupaj s spremljevalnimi osebami, tutorji in
drugimi sodelujočimi na posameznem dogodku zbralo okoli 100. Zaradi tako velikega števila udeležencev bi
težko gostovali kje drugje. Po uspešni izvedbi jesenskih priprav smo ugotovili, da je takšna organizacija v
bistvu najbolj optimalna za nas tudi v prihodnje. Erazmovcem so koristne informacije posredovali nekdanji
erazmovci – tutorji. Prav tako smo poskrbeli za razvoj kulinaričnih kompetenc, saj smo s pomočjo zunanjih
partnerjev vse sodelujoče pogostili z jedmi držav gostiteljic, kamor so potem šli na mobilnost. Povratne
informacije erazmovcev glede priprav so bile zelo dobre, naši tutorji pa s svojimi inovativnimi idejami redno
skrbijo, da so priprave malo drugačne in erazmovcem čim bolj prijazne z namenom, da od njih odnesejo čim
več uporabnih informacij.
Portal eTwinning smo za namen mobilnosti začeli uporabljati že lansko leto, letos smo z uporabo nadaljevali
in jo nadgradili, tako da smo vanj povabili še spremljevalne osebe.
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Jesenske priprave erazmovcev 2019 Konzorcija ekonomskih šol – tutorki Elmedina in Tjaša v pričakovanju svoje španske skupine

Tutorja Matej in Nina sta s prihodnjimi erazmovci delila svoje malteške izkušnje
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Trimlon je predstavil načrt mobilnosti svoje skupine

Najbolj popularna sladica jesenskih priprav – churrosi, zelo hitro jih je zmanjkalo
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Zimske priprave erazmovcev 2020 Konzorcija ekonomskih šol – okusni grižljaji mednarodno obarvanega zajtrka

Naša poljska odprava je pozorno poslušala svoji tutorki Alino in Mirjam
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Erazmovci na čakanju – naša portugalska odprava s svojo tutorko Marušo

Nepogrešljiv tim tutorjev z zimskih priprav: Gregor, Trimlon (oba EŠC), Maruša (GCC), Katja (EŠC), Alina in Mirjam (SEŠGMB) ter Kristjan (GCC)
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V letošnjem šolskem letu smo na mobilnost poslali 127 dijakov iz sedmih različnih izobraževalnih programov:
ekonomski tehnik (SSI in PTI), ekonomska gimnazija, predšolska vzgoja, logistični tehnik, okoljevarstveni
tehnik, medijski tehnik in gastronomsko-turistični tehnik. V tujini jim je vso potrebno podporo nudilo 27
spremljevalnih oseb. 5 dijakov iz programa tehnik varovanja in 2 spremljevalni osebi na svojo mobilnost še
čaka.
Naša šola je v letošnjem šolskem letu na praktično usposabljanje v tujino poslala 5 skupin dijakov, skupaj 30,
iz:







3. a ET – 10 (Ana Korošec, Anja Kozar, Brina Likeb, Kaja Horvat, Gabi Petrič, Nika Veber, Taja Škrabl,
Tjaša Žgank, Maja Pinter, Špela Savski – Krakov, Poljska),
3. b ET – 8 (Anja Kotnik, Boris Savković, Lara Homšak Godler, Lara Vrečko-Kotnik, Patricija Amon,
Tilen Golub, Tina Šibanc, Žan Žak Žužek – Valencia, Španija),
3. e EG – 4 (Tamara Pinter, Claudia Rutar, Kaja Fijavž Pirnat, Amra Valentić – Krakov, Poljska),
4. a ET – 5 (Eva Mastnak, Gregor Lončar, Maruša Štancer, Simon Obrovnik, Tjaša Vindiš – Barcelona,
Španija),
2. a PTI ET – 3 (Trimlon Muja, Andreja Berglez, Nataša Kliček – Msida, Malta),
3. c TV – 5 (na svojo priložnost dijaki še čakajo).

ter dijake partnerskih šol:






Ekonomska šola Murska Sobota (EŠMS): 26 dijakov,
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (SEŠGMB): 18 dijakov,
ŠC Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta (SŠSGM): 11 dijakov,
Ekonomska šola Novo mesto (EŠNM): 23 dijakov,
Gimnazija Celje – Center (GCC): 19 dijakov.

Že preverjenim destinacijam (Španija (Valencia in Sevilla), Portugalska (Braga), Irska (Dublin), Poljska
(Krakov) in Malta (Msida)) smo dodali Barcelono, ki se je kljub začetnim nemirom v državi izkazala kot odlična
destinacija za naše erazmovce in jih je v skladu z našimi pričakovanji navdušila.
Odhodi v tujino so bili načrtovani okoli počitnic. Praviloma so dijaki v tujini preživeli tri tedne, le praktično
usposabljanje pri partnerjih v Barceloni je trajalo dva tedna.


13. 10.–2. 11. 2019: Msida, Malta (EŠC 3, EŠMS 7),
Braga, Portugalska (GCC 10),
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27. 10.–9. 11. 2019: Barcelona, Španija (EŠC 5, EŠNM 7, EŠMS 9),
27. 10.–16. 11. 2019: Dublin, Irska (SEŠGMB 8),
Sevilla, Španija (EŠMS 10),
9. 2.–29. 2. 2020:
Valencia, Španija (EŠC 8, EŠNM 6),
23. 2.–14. 3. 2020: Krakov, Poljska (EŠC 14),
Msida, Malta (SEŠGMB 10),
Dublin, Irska (GCC 9, EŠNM 10, SŠSGM 11).

Potek vseh tokov mobilnosti ste lahko med šolskim letom spremljali na spletni strani Facebook Konzorcij
ekonomskih šol, slikovno bogat povzetek svoje izkušnje pa je posamezna skupina objavila na projektni šolski
spletni strani (Erasmus+ blog – Praksa v tujini). Svoje aktivnosti smo v času zimskih mobilnosti razširili še na
Instagram (erasmus_dogodivscine) in s pomočjo inovativnega zunanjega sodelavca pripravljali zanimive
objave.
Vsem erazmovcem Konzorcija ekonomskih šol smo skušali omogočiti kar najboljšo izkušnjo mobilnosti ter
čim več novega znanja, spoznanj in novih prijateljev. Končni
izkupiček je seveda odvisen od angažiranosti vsakega posameznika.
Erasmus+ ni mus, pomaga pa!

Mateja Obrez Verbič

Andreja in Nataša spoznavata malteške ulice
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Na praksi

Trimlon med obiskom glavnega mesta Vallette
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Na izletu na jugu Malte

Letimo v Barcelono
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Maruša in Eva spoznavata mesto

Simon in Gregor razvijata podjetniške ideje
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Plaža, idealna lokacija za prosti čas

Valencija je navdušila Patricijo, Anjo in Tino
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Novi mojstri v pripravi paelje

Tina in Lara na sprehodu po strugi reke Túrie

Žan Žak in Lara na obisku v Mestu znanosti in umetnosti
(Oceanografic)
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Drugačni okusi na Poljskem

Prebujanje Krakova z našimi erazmovkami

Svež zrak in čudovit razgled na mesto spodbujata nove podjetniške ideje
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Aktivno delo med praktičnim usposabljanjem

PROJEKT MUNERA 3
Operacija Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih
2018–2022 projekt MUNERA 3 je na javni razpis Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja 2018–2022 prijavil Šolski center Nova Gorica. Cilj projekta je
vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in
5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter
osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.
Namen projekta MUNERA 3 je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večje
zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj projekta
je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
V okviru projekta MUNERA 3 bodo vsem zaposlenim v vseh starostnih skupinah pod enakimi pogoji ponujeni
kakovostni formalni izobraževalni programi ter kakovostni neformalni programi usposabljanj in priložnostne
oblike učenja, v skladu s potrebami in razvojem trga dela ter industrijo 4.0, potrebami in interesi
posameznika ter potrebami, nastalimi zaradi razvoja družbe.
V obdobju od 2018 do 2022 se na 86-tih šolah po Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali
prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.
Koordinatorstvo v vzhodni regiji na področju storitev si deliva Jasmina Bornšek iz Ekonomske šole Celje, in
Metka Krajnc iz Gimnazije Celje – Center.
Med njimi je kot partnerska šola tudi Ekonomska šola Celje. Šola je v okviru projekta Munera 3 ponudila
zaposlenim več možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
zato da bi izboljšali njihove kompetence, ki jih zahteva trg dela, zato da bi jim omogočili več možnosti za
zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
V programe usposabljanja smo do zdaj vključili več kot 100 zaposlenih. V oktobru 2018 se je v brezplačni
izredni študij na Ekonomsko šolo Celje, Višjo strokovno šolo, vpisalo 21 študentov v študijske programe
ekonomist, organizator socialne mreže in varovanje. Predavanja in izpiti v šolskem letu 2019/2020 potekajo
po načrtovanem programu.
Jasmina Bornšek
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RASTEM S KNJIGO
Namen projekta Rastem s knjigo je spodbujanje mladih k branju mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev.
Zato dijaki prvega letnika srednje šole dobijo možnost organiziranega obiska Osrednje knjižnice Celje, kjer
se seznanijo z njenimi dejavnostmi. Ob obisku knjižnice dobijo v dar knjigo, ki je bila izbrana na nacionalni
ravni.
V mesecu oktobru 2019 so dijaki prvega letnika vseh programov obiskali Osrednjo knjižnico Celje. Zaposleni
so jim predstavili splošno knjižnico, članstvo, dejavnosti, postavitev knjižničnega gradiva, njegovo iskanje in
vračanje. Dijake so skušali motivirati na zanimiv način za obiskovanje knjižnice ter branje leposlovnih in
poučnih knjig. Predstavili so jim avtorico letošnje izbrane knjige, pisateljico Cvetko Sokolov. Njen roman V
napačni zgodbi se ukvarja s tematiko prepovedane ljubezni. V ta namen so jim pokazali kratek predstavitveni
film V napačni zgodbi. Osrednji lik romana je bistro, občutljivo, razgledano, za glasbo in poezijo nadarjeno
šestnajstletno dekle, ki se nesmrtno zaljubi v svojega profesorja slovenščine in mentorja literarnega krožka
na šoli. Profesor je poročen in oče dveh deklic. Avtorica se z veliko močjo vživlja v dušo odraščajoče najstnice,
opisuje zgode in njene nezgode, bolečino in radosti prvih spolnih izkušenj, strah pred neželeno zanositvijo
in razkritjem skrivne zveze, slepo ljubezensko verovanje v izvoljenega princa.

Učitelji slovenščine so izbrano knjigo obravnavali kot obvezno domače
branje. Profesorji naravoslovnih predmetov smo se z dijaki pogovorili o
varni spolnosti. Veseli smo bili, da so knjigo prebrali tudi nekateri starši
dijakov in se o tej tematiki pogovorili z njimi doma. Tako knjiga ni postala
neprebrana in položena na knjižno polico.
Simona Žlof

Knjiga V napačni zgodbi
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EKOŠOLA
Če kdo do zdaj še ni bil prepričan o dokazih, da nas narava spreminja in ne obratno,
verjame v to zdaj, v tem času, v katerem smo se znašli. Letošnje leto, zlasti marec
2020, nam bo ostal v spominu za vse življenje. Epidemija novega koronavirusa je naša
življenja močno omejila in nas izolirala. Naš vsakdan ni več takšen, kot je bil. Postali
smo odvisni od socialnih omrežij in sodobne tehnologije. Lokalno pridelana hrana in samooskrba sta pridobili
še večji pomen.
Ekološka kriza, podnebne spremembe, krčenje gozdov, upadanje biotske pestrosti, industrijsko kmetijstvo
in živinoreja, izčrpavanje življenjsko pomembnih virov, katerih posledica so nepojmljive količine odpadkov,
je še kako pomembna tema, v katero se poglabljamo tudi na naši šoli, v različnih projektih in aktivnostih, ki
jih izvajamo. V šoli je okoljsko izobraževanje nujno. Pomembno je, da pridobimo dovolj znanja in si nehamo
zatiskati oči pred posledicami gospodarske rasti in končno pričnemo upoštevati omejitve naravnih
ekosistemov.
Septembra 2019 smo prejeli priznanje za sodelovanje v projektu Ekošole Mladi poročevalci za okolje. Šolo
sta zastopali dijakinji 2. e-razreda, Lana Jošovc in Zala Hudoklin. Mentorica je bila Maja Jerič.
Z namenom ozaveščanja in pridobivanja novih znanj smo tudi letos, 12. 12. 2019, organizirali in izvedli šolsko
tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole. Tekmovanja se je udeležilo 111 naših dijakov in dijakinj.

Šolsko tekmovanje Ekokviz
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Državno tekmovanje v Ekokvizu je potekalo 1. 2. 2020 na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Udeležilo se
ga je 7 naših dijakov in dijakinj, pod mentorstvom profesorice Tatjane Trupej. Tekmovali so v treh
kategorijah, in sicer:




na poklicni stopnji: Teja Krivec, 2. č,
na strokovni stopnji: Gregor Lončar, 4. a, Klemen Klemenčič in Lara Vrečko Kotnik, oba iz 3. b,
na stopnji gimnazij: Claudia Rutar, 3. e, Vita Kovče in Veronika Jurko, obe iz 1. e.

Udeleženci državnega tekmovanja Ekokviz
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Naša šola je nanje izredno ponosna. S svojim znanjem o krožnem gospodarstvu in gozdovih so navdušili, saj
je kar 5 dijakov osvojilo srebrno priznanje.

Dobitniki srebrnih priznanj

Zbiranje zamaškov v humanitarne namene, zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš, baterij, sijalk, elektronskih
aparatov in papirja, tudi skrb za urejeno okolico so že vrsto let naša stalnica. V letošnjem šolskem letu se
nekaterih projektov, pri katerih smo želeli sodelovati, zaradi nastalih nepredvidenih razmer in odpovedi ne
bo dalo izpeljati oziroma bodo prestavljeni v naslednje šolsko leto.

Tatjana Trupej
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju posameznika, na katero največkrat pozabljamo, še zlasti, ko
smo mladi in zdravi. Na šoli že več kot 10 let uspešno poteka projekt Zdrava šola, s katerim se odzivamo na
težave, povezane z zdravjem mladih. Z različnimi dejavnostmi krepimo zdravje dijakov, učiteljev in ostalih
zaposlenih na telesnem, duševnem in socialnem področju. V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno
zdravje se mentorji šol trikrat letno zberemo na regijskih srečanjih, kjer se z izobraževanji, različnimi
delavnicami, izmenjavo mnenj in primerov dobrih praks seznanimo z aktualnimi smernicami krepitve zdravja
mladih. Priporočila upoštevamo pri oblikovanju učnih načrtov in dodatnih dejavnostih na šoli. Za šolsko leto
2019/2020 so bila priporočena naslednja področja krepitve zdravja: zdrava prehrana, gibanje in duševno
zdravje. Zaradi potreb smo dodali dve novi vsebini:
•

vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu,

•

pristopi šole pri preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi (elektronske cigarete in nove
droge).

Poleg priporočenih področij krepitve zdravja vsaka šola doda svoje dejavnosti. Na začetku šolskega leta smo
izdelali načrt dejavnosti za šolsko leto 2019/2020, ki smo ga spremenili zaradi pandemije.
Poudarila bi nekaj pomembnejših dejavnosti, ki smo jih izpeljali v tem šolskem letu.
Uvedli smo obvezno oddajo mobilnih telefonov v času ur pouka v priročne košare z namenom, da dijaki čim
bolje sledijo delu v razredu. Že prejšnja šolska leta smo dijake ozaveščali o pravilni in varni rabi interneta in
uvedli prepoved njihove uporabe. Dijaki so kršili to prepoved, zato je prihajalo do konfliktov med njimi in
učitelji. V tem šolskem letu smo z dijaki kmalu ugotovili, da z oddajo mobilnega telefona bolj zbrano sledijo
pouku. Mnogi so spoznali, da lahko postanejo sužnji svojih elektronskih naprav. Žal je v času pouka na daljavo
elektronska naprava postala zaželena pri delu za šolo in ohranjanju socialnih stikov. Zanimive bodo
ugotovitve dijakov po vrnitvi v šolo.
Slovenski tradicionalni zajtrk je dogodek, ki je na šoli postal stalnica. V tem šolskem letu sta ga izvedli dijakinji
Anja Tovornik in Nataša Kliček, obe iz 2. a PTI, kot dogodek 4. enote POM. Dan smo obeležili tako, da smo
prilagodili jedilnik šolske malice, v katerem smo za topla menija ponudili tradicionalno slovensko jed, bograč
kot mesni meni, in štruklje kot brezmesni meni. Hladna malica pa je vključevala lokalno pridelani kruh, maslo,
med, mleko in jabolka. Na hodniku šole se je pripravila stojnica z dobrotami in jabolki. Preko ozvočenja smo
poslušalce seznanili o pomenom uživanja zajtrka in lokalno pridelane hrane. Ker imamo na šoli organizirano
toplo malico, sta dijakinji izdelali anketo o šolski malici in jo predstavili v svoji projektni nalogi. V anketi je
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sodelovalo 116 dijakov iz 12 razredov, malo več dijakinj kot dijakov. Ugotovili smo, da ima več kot 2/3
vprašanih delno ali v celoti subvencionirano malico. 70 % vprašanih malica v šolski jedilnici, predvsem mesni
topli obrok. Obrok je za polovico vprašanih ravno prav velik, ostali pa bi želeli imeti več hrane na krožniku.
Do zavržene hrane, ki nastane v šolski jedilnici, so bili dijaki zelo kritični. Menijo, da mora vsak posameznik
na začetku razdelitve malice povedati, da želi manjši obrok. Povedati mora, česa ne želi jesti ali pa lahko
razdeli del hrane med sošolce. Tisti, ki ne jedo v šolski jedilnici, se najpogosteje odpravijo v bližnje pekarne,
ker je po njihovi oceni hrana tam bolj poceni in jim bolj ustreza. Kupijo si štručko, rogljiček, hot dog, različne
pice. Večina dijakov ni imela pripomb o poteku malice, menijih in opremljenosti prostora, ampak so podali
nekaj predlogov. Predlagali so več prostora za prevzem in plačilo malice, avtomat za sok, skrajšanje vrst, saj
je preveč dijakov naenkrat v jedilnici.
Profesorji športne vzgoje so ponovno pripravili šolskega tekmovanja v odbojki in v namiznem tenisu. Dijake
so vključevali v različna športna tekmovanja in tako poskrbeli za boljše zdravje dijakov in športno-navijaško
vzdušje na šoli.
Med šolskim letom, zlasti v decembrskem času, smo se trudili graditi dobre medsebojne odnose, ki pozitivno
vplivajo na posameznikovo samopodobo in njegovo duševno zdravje. Ponovno smo veliko časa namenili
spoznavanju sebe in drugih, se učili sprejemati drugačnost in se veliko družili tudi zunaj šole.
Osnovnošolcem in njihovim staršem smo skušali predstaviti našo šolo z namenom, da bo zanje prehod v
novo okolje čim manj stresen.
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Slovenski tradicionalni zajtrk

Pripravili smo razstavo o delovanju zdrave šole skozi čas.
Žal nam je zaprtje šole 16. 3. 2020 spremenilo izvedbo načrtovanih dejavnosti ob svetovnem dnevu zdravja.
Zaradi pojava pandemije smo sprva dijake ozaveščali o koronavirusu in o tem, kako preprečiti njegovo
širjenje. Ker nadalje nismo več obiskovali šole, smo se trudili čim bolje poskrbeti za njihovo psihično in fizično
zdravje. Pri tem moram izpostaviti dijake 3. a, ki so z mentorico Andrejo Tanšek preko učnega podjetja Choco
Drop, d. o. o., motivirali dijake in učitelje, da v času šolanja doma ne pozabijo poskrbeti za svoje zdravje.
V naslednjem šolskem letu bo naša skrb ponovno usmerjena v promocijo zdravja s poudarkom na posledicah
zasvojenosti z elektronskimi napravami, pomenu telesne dejavnosti in pravilnega sedenja, zdrave prehrane
in spanja.
Simona Žlof
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V projektu Šola ambasadorka Evropskega parlamenta sodelujemo že od leta 2015. V njem sodeluje 20
dijakov iz različnih oddelkov naše šole. V letošnjem šolskem letu smo bili uspešni, saj smo opravili večino
zastavljenih nalog. Preučili smo gradivo EU&JAZ, sodelovali smo na različnih področjih v šoli in izven nje.
Sodelovali smo pri obeleženju dneva jezikov, prenovili smo info kotiček
in dodali nekaj literature. Z dijakinjami smo obiskali
Evropski parlament v Strasbourgu, kjer smo
sodelovali na okrogli mizi pri zasedanju mladih
ambasadorjev Evropskega parlamenta iz držav EU.
Pripravili smo sestanke in debate o poznavanju
begunske krize. Najboljši so se udeležili državnega
tekmovanja EPAS v Ljubljani. Sodelovali smo na
tekmovanju Evrošola – EPAS, ki je potekalo 20.
decembra 2019 v Ljubljani. Sodelovali smo s temo o
migracijskih krizah. Tekmovanje je potekalo v dveh
delih. V prvem delu so dijakinje, Marija Žugič in Tanja
Papež, obe iz 1. a, ter Julijana Medina Omerovic, iz 2.
č, pisale test znanja o poznavanju EU.

Delavnica o poznavanju EU v 1. a
Patricija Fišer, Tilen Lešer in Julijana Medina Omerovic
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V drugem delu tekmovanja so se tekmovalci pomerili v debatiranju. Naši razpravljavci so bili Tilen Lešer iz
3. c, Lana Jošovc iz 2. e in Ardita Jashari iz 3. e. Pripravili so trditve, ki so jih zagovarjali ali so jim nasprotovali.
Vsaka skupina tekmovalcev je predstavila svoje teze in analizirala argumente nasprotne strani. Dijaki so bili
zadovoljni z debato, nikakor pa ne z uvrstitvijo, ker niso imeli nasprotnika v skupini, ampak v avditoriju.

Lana Jošovc, Tilen, Lešer, Ardita Jashari in Julijana
Medina Omerovic

Pripravili smo delavnico in predavanje na temo EU. Pisali smo valentinova pisemca in sodelovali na
informativnih dnevih. Pripravili smo dobro obiskano debato o migrantski krizi in še nekaj videokonferenc na
temo begunci, #ostani doma in poznavanje EU.
Članici mladih ambasadorjev, Anja Kotnik in Lara
Homšak Godler, obe iz 3. a, sta bili na praksi v tujini.
V marcu 2020 so se naše dejavnosti na šoli
zaključile zaradi koronavirusa.

Razgovor o emigrantih
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V času izolacije smo pripravili anketni vprašalnik o
tem, kako mladi sprejemajo delo na daljavo. Pisali
smo pisma babicam in dedkom v domove
starostnikov.
Pripravili
smo
kampanjo
#ostanidoma in zbirali fotografije o tem, kaj
počnemo v času koronavirusa. Obiskovali smo
Facebook spletno stran Šole ambasadorke
Evropskega parlamenta in njene dejavnosti.

Udeležili smo se koncerta Sound of Europe v Mladinskem centru Celje. V mesecu maju smo opravili analizo
dela preko videokonference.

Obisk v parlamentu v Strasbourgu: Anja Kotnik in Lara Godlar
Homšek, 3. b, in Urška Hrastnik, 3. c

Hiša evropskega parlamenta – 2. č in 2. d
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Obisk v državnem parlamentu v Ljubljani –
2. č in 3. c

Obisk v EU v Strasbourgu

mag. Helena Mešnjak
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DAJTE NAM MIR

Dijakinji Nika Čakš in Julijana Medina Omerovic iz 2. č-razreda sta v šolskem letu 2019/2020 sodelovali v
projektu z naslovom Dajte nam mir, ki ga je pripravila Teozofska knjižnica in bralnica Alme M. Karlin. Izbrali
sta temo o hrani v prihodnosti. Na prvem sestanku je bilo precej navdušencev, a ko so je pričelo resno delo,
jih je ostalo samo nekaj. Delo smo končali v decembru 2019 s predstavitvijo raziskave.
mag. Helena Mešnjak

Julijana Medina Omerovic
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DIJAKI DIJAKOM ZA VARNO MOBILNOST
Na Ekonomski šoli Celje se že tretje leto ukvarjamo s projektom Varna mobilnost, katerega mentorja sva
Marko Kubale in Srečko Robek. Dijake učiva, kako se varno gibati v prometu. V sklopu projekta potekajo
delavnice na temo mobilnosti. Sodelujemo z različnimi institucijami, organiziramo kolesarske dneve,
snemamo filme ter pripravljamo razstave in seminarske naloge. Skupaj iščemo načine, kako mlade seznaniti
z varnostjo na cesti, da bi doživeli in preizkusili nove izzive, ki morda čakajo na vsakega izmed nas.
Na šoli organiziramo srečanja s strokovnjaki,
katerih cilj je spodbujanje dijakov k
oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne
varnosti. Pri tem širimo mnenja in
postavljamo argumente o pomenu varnosti v
cestnem prometu, s poudarkom na alkoholu
in uporabi mobilnih telefonov. Dijaki
ozavestijo potrebne ukrepe za preprečevanje
tovrstnih prometnih nesreč in aktivno
poiščejo rešitve, ki sledijo viziji nič.

Organizirali smo enodnevni izlet v Velenje in
dvakrat v Ljubljano, kjer so se dijaki seznanili z
informacijami o varnosti v prometu ter se
preizkusili s simulatorjem varne vožnje,
smučarskih skokov in potresa. Simulacije so
bile izredno zanimive.

Simulacija potresa
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S prostovoljci iz Rdečega križa smo praktično preizkusili naše teoretično znanje o nudenju prve pomoči. Vadili
smo oživljanje na lutki ter se seznanili s povijanjem ran in masažo srca. Izdelali smo plakate na temo varne
vožnje in pripravili razstave. Te si lahko ogledajo profesorji in dijaki šole, saj s tem širijo večjo prepoznavnost
varne mobilnosti. Ob skupnem srečanju srednjih šol Slovenije na Ljubečni pri Celju smo predstavili film, ki so
ga dijaki sami posneli in zanj prejeli priznanje za 2. mesto v projektu.

Dijakinja Laura Lever pri predstavitvi filma v projektu Varna mobilnost
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Srečanje naših dijakov z mentorjem na Ljubečni pri Celju

Vsi vemo, da si dijaki želijo biti srečni in eden izmed dejavnikov sreče je zdravje. Pridobijo si ga s
spodbujanjem pozitivnega odnosa do gibanja, narave in upoštevanja prometne varnosti. Dijaki so na
različnih predavanjih osvojili ogromno strokovnega in življenjsko potrebnega znanja, ki so ga v praktičnem
delu realizirali. Pri tem so osvojili vse korake, od samih priprav do končne promocije. Naučili so se
spoštljivega poslušanja, odgovornosti v cestnem prometu, argumentiranja, strpnosti na kolesu in cesti ter
spoštljivosti do ljudi in narave. Večjo pozornost namenijo gibanju, skrbijo za lastno zdravje in naš planet ter
uživajo v timskem delu.
Marko Kubale
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
12. novembra 2019 je potekalo vseslovensko šolsko tekmovanje iz materinščine za Cankarjevo priznanje.
Udeležilo se ga je 13 tekmovalcev, ki so pisali razlagalni spis na temo Jaz, ti, mi vsi.
Ob branju in interpretaciji besedil Oštrigeca Marjana Tomšiča in Štoparski vodnik po galaksiji Douglasa
Adamsa so spoznavali posameznika v svetu in njegove poti v nenavadne svetove. Bronasto priznanje so
osvojile Laura Vaš iz 1. b, Manca Avsec iz 2. e (mentorica Helena Muha), Tamara Pinter iz 3. e in Petra Zelič
iz 4. a (mentorica Irena Lasnik).
9. januarja 2020 pa je na OŠ Zreče potekalo vseslovensko območno tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo
priznanje. Udeležile so se ga Laura Vaš iz 1. b, Manca Avsec iz 2. e (mentorica Helena Muha), Tamara Pinter
iz 3. e in Petra Zelič iz 4. a (mentorica Irena Lasnik). Ob branju in interpretaciji besedil Tantadruj Cirila
Kosmača in Cimre Maje Novak so spoznavale bivanjski problem posameznika v svetu.
Laura Vaš je dosegla tretje mesto v kategoriji 1. in 2. letnikov in osvojila srebrno priznanje, Petra Zelič pa je
dosegla osmo mesto v kategoriji 3. in 4. letnikov in tudi osvojila srebrno priznanje.
Helena Muha

Slika Tamara Pinter, Manca Avsec, Petra Zelič in Laura Vaš
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE

31. januarja 2020 smo izvedli šolsko tekmovanje Poliglot 3 iz angleščine za triletni program in Poliglot za
tretji letnik ET in drugi letnik PTI. Tekmovanja se je udeležilo 32 dijakov. Dijaki so reševali naloge o
poznavanju rabe jezika, besedišča, bralnega razumevanja in besedotvorja ter pisali daljše pisne sestavke.
Zmagovalec tekmovanja Poliglot 3 je bil Dejan Jager iz 3. č-razreda, drugi je bil Matej Kitak iz 2. d-razreda,
tretje mesto pa je pripadlo Lovru Kovaču iz 1. č-razreda. Na državno tekmovanje Poliglot 3 bi se po rezultatu
uvrstil tudi četrtouvrščeni Žan Voljč iz 1. d-razreda.
Med tekmovalci tretjega letnika ET in drugega letnika PTI sta si zmago delila Nal Napotnik Pesjak in Boris
Savković, oba iz 3. b-razreda, na državno tekmovanje bi se po rezultatu uvrstila tudi drugouvrščena Patricija
Amon, prav tako iz 3. b-razreda.
Čestitke vsem, še posebno zmagovalcem, ki so prepričljivo zmagali v svoji kategoriji.
Zagotovo bi kdo od zgoraj omenjenih dijakov iz državnega tekmovanja prinesel kakšno priznanje, a kaj, ko
nam jo je zagodla višja sila in sta obe državni tekmovanji, načrtovani konec meseca marca, odpadli. Vse, kar
smo za najboljše dijake naredili, je to, da smo jim v redovalnico zapisali odlične ocene.
Alenka Pavlin
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ NEMŠČINE
V sredo, 8. 1. 2020, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika za srednje šole. Udeležili so se
ga dijakinje in dijaki 2. in 3. letnikov ter programa PTI. Žal sta se letošnjega šolskega tekmovanja udeležila le
dva tekmovalca naše šole: Sandra Baumkirher in Boris Savković, oba 3. b. Tekmovala sta v kategoriji F.
Najbolje se je odrezala Sandra Baumkirher, 3. b, ki je prejela bronasto priznanje. Njena mentorica je bila
Simona Sever Punčoh. Žal njen dober rezultat ni bil dovolj za uvrstitev na državno tekmovanje.
Upamo, da se nam v prihodnjem letu pridruži več tekmovalcev. Bis nächstes Jahr!

Simona Sever Punčoh
NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE – PFIFFIKUS
Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus smo organizirali v sodelovanju s Centrom Oxford Ljubljana. Potekalo
je na osnovni in višji ravni. Dijaki so morali prebrati dve književni deli in preko spleta rešiti naloge. V
letošnjem šolskem letu se je bralnega tekmovanja udeležilo 35 dijakov vseh letnikov, kar je največ doslej.
Priznanja prejme 17 dijakov, in sicer 8 na osnovni ravni ter 9 na višji ravni.
Na osnovni ravni je dijakinja Vita Kovče, 1. e, dosegla 92 %. Priznanja prejmejo še Mija Klokočovnik, Advije
Ademi, Sara Gorenjec, Pia Konovšek, Tjaša Sovinšek, vse iz 2. c ET, Eva Strašek, 2. e, in Veronika Jurko, 1. e.
Na višji ravni so dosegli nad 90 % Ardita Jashari, 3. e, Sandra Baumkirher, 3. b, ter Leon Motoh, 1. e. Priznanja
prejmejo tudi Jasmin Motoh, 4. a, Anja Drešček, Luka Gornik, Staš Kalajdžiski, vsi iz 4. e, ter Tina Kovač in
Tamara Pinter, obe iz 3. e.
Mentorici tekmovalcev sva bili Simona Sever Punčoh in Tatjana Ivšek.
Vsem dijakom čestitke za uspeh!
Tatjana Ivšek
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SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
V četrtek, 30. januarja 2020, je na šoli potekalo šolsko tekmovanje mladih zgodovinarjev. Tekmovanje je
potekalo v dveh kategorijah, razdeljeno je na gimnazijski in strokovni program. Druga svetovna vojna je bila
tema tekmovanja. Dijaki so se uvrstili na državno tekmovanje v Postojni, a žal tekmovanje zaradi
koronavirusa ni bilo izpeljano. Tekmovanje bomo izvedli naslednje šolsko leto z enako temo v Postojni.
mag. Helena Mešnjak
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Pravijo, da je za raziskovanje glavni ključ radovednost. Vzbuditi radovednost in navdušenje pri mladih je
zaveza in vizija naše šole, kajti le izobraževanje, temelječe na učenju z raziskovanjem, in raziskovalni pristop
pri pouku je izobraževanje prihodnosti.
Naša šola že vrsto let sodeluje na področju raziskovalnega dela v projektu
Mladi za Celje, ki ima v Celju dolgoletno tradicijo. Letos sta bili na šoli izdelani
dve raziskovalni nalogi.
Dijakinji Tinka Napret Kaučič in Tjaša Kumer, obe dijakinji 2. e-razreda,
program ekonomska gimnazija, sta se predstavili z raziskovalno nalogo
Stališče mladostnikov in učiteljev do dijakov priseljencev. Mentorica je bila
Barbara Slatenšek. Patricia Fišer in Tilen Lešer, oba dijaka 3. c-razreda,
program tehnik varovanja, sta se predstavila z raziskovalno nalogo Prstni
odtisi. Mentorica je bila mag. Marjeta Šelih.
Predstavitev raziskovalnih nalog bi morala potekati na javni predstavitvi na
Šolskem centru Celje v mesecu marcu, vendar je bila zaradi pandemije
koronavirusa letos prestavljena na kasnejši čas.
Predstavitve so potekale preko videokonferenc konec meseca maja.
Obe nalogi sta dosegli izvrsten rezultat. Prva naloga, Stališče mladostnikov
Mladi raziskovalki Tinka Napret Kaučič in
in učiteljev do dijakov priseljencev, se je uvrstila v prvo skupino na področju
Tjaša Kumer
psihologije, dosegla je 99 % vseh možnih točk. Druga naloga, Prstni odtisi,
se je uvrstila v drugo skupino na področju sociologije, dosegla je 83 % vseh možnih točk. Raziskovalcem in
mentoricama za opravljeno delo iskreno čestitamo.
Katja Teršek
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GENERACIJA €URO – DIJAŠKO TEKMOVANJE
Letošnje dijaško tekmovanje Generacija €uro zaradi svetovne pandemije covid-19 ni dočakala takšnega
finala, kot smo ga bili vajeni doslej.
Naj povzamem kronologijo dogodkov. K prvemu krogu tekmovanja, kjer je bilo treba pravilno odgovoriti na
trideset vprašanj spletnega kviza o monetarni politiki, ECB in delovanju evrosistema, sta se odzvali dve ekipi
z naše šole.
Ekipo deklet z imenom Ekonomke, kjer sta se zbrali po dve dekleti iz 3. e-razreda in 4. e-razreda ekonomske
gimnazije, so sestavljale Tamara Pinter, Claudia Rutar, Anja Drešček in Natja Kapitler. Njihova mentorica je
bila profesorica Katja Fras Budna. Ekipa fantov iz 4. a-razreda ekonomski tehnik, ki so jo sestavljali dijaki
Domen Kovač, Gregor Lončar, Rok Mazej in Andrej Zabav, si je nadela ime Finančni vizionarji. Njihova
mentorica je bila profesorica Katja Teršek.
Z Banke Slovenije so nam sporočili, da so po prvem krogu tekmovanja k nadaljnjemu tekmovanju povabili
22 ekip. V drugem krogu tekmovanja je bilo treba napisati ekonomsko in denarno analizo za evroobmočje.
Obe naši ekipi sta analizo tako dobro napisali, da sta bili povabljeni v tretji krog tekmovanja. Analizo je oddalo
le 13 ekip. Komisija je analize vseh ekip prebrala in jih povabila v tretji krog le 5.
Opažam, da je vsako leto osip ekip po prvem krogu kar velik. Dijaki kviz z lahkoto rešijo, a ko se je treba
poglobiti v delovanje evroobmočja, to zahteva poglobljen študij.
Banka Slovenije je letos želela združiti slovesnost ob razglasitvi zmagovalca in zaključno prireditev v en
dogodek, ki bi se odvil na isti dan kot tekmovanje tretjega kroga. Na zaključno prireditev je tako kot lani
želela povabiti vse letošnje ekipe od prvega kroga dalje ter sošolce in starše petih ekip, ki so se uvrstile v
zadnji krog tekmovanja. Zmagovalna ekipa bi se na tej prireditvi predstavila vsem prisotnim.
Kot vemo, so se zadeve zapletle. Do vsesplošnega zaprtja šol in prestavitve dela na dom večine centralnih
bank sta le dve državi izpeljali tretji krog tekmovanja in dobili zmagovalni ekipi.
V Banki Slovenije so se odločili, da bodo letos tretji krog poenostavili. Ekipe so morale do 4. junija 2020
pripraviti predstavitev v kakršni koli obliki in jim jo poslati. Komisiji Banke Slovenije so se lahko predstavili s
PowerPointom, kratkim filmom, risanko ali s kakšno drugo obliko predstavitve. V zaključno presojo komisiji
je PowerPoint s kratkim filmom z naše šole oddala le ekipa Ekonomke.
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Na podlagi prejetih predstavitev bo komisija Banke Slovenije izbrala zmagovalca brez predstavitve v živo ali
on-line. Pri ocenjevanju prispevkov bodo upoštevali naslednja merila: vsebina 30 %, izvirnost 40 % in
aktualnost 30 %.
Za zmagovalno ekipo, ki bo znana junija letos, v Banki Slovenije še vedno upajo, da bodo lahko z ECB
organizirali prireditev septembra 2020 v Frankfurtu. Če to ne bo možno, se bodo v Banki Slovenije še
dogovorili, s čim bi nadomestili nagrado.
Letošnja novost je ta, da bo po razglasitvi zmagovalne ekipe na spletnih straneh Banke Slovenije možno
prebrati vseh pet referatov tistih ekip, ki so se uvrstile v tretji krog.
Katja Fras Budna

Ekipa Ekonomke – z leve z vrha: Natja Kapitler, Anja Drešček, Claudia Rutar, Tamara Pinter
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Ekipa Finančni vizionarji – Andrej Zabav, Rok Mazej, Gregor Lončar, Domen
Kovač

Finančni vizionarji – Domen Kovač, Rok Mazej, Andrej Zabav, Gregor Lončar
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
V začetku letošnjega šolskega leta smo v aktivu športne vzgoje aktivnosti za dijake zastavili optimistično. Naš
cilj je bil šport in vadbo približati dijakom na način, da bi v njem uživali oziroma poiskali smisel. Skrbno smo
načrtovali atletski četveroboj, športne dneve, medrazredna tekmovanja v odbojki in šolsko prvenstvo v
namiznem tenisu. Sestavili smo ekipe, ki bi skozi vse šolsko leto zastopale našo šolo na občinskih in državnih
tekmovanjih. Nepričakovano se je zgodil 16. marec 2020. Zaprli smo šolo, vsa športna tekmovanja in
dejavnosti so postali zgolj želje dijakov in njihovih mentorjev.
Govorimo o času širjenja novega koronavirusa covid-19. Vsi smo se znašli v čudnem položaju, še zlasti mi,
profesorji športne vzgoje, saj izvajanje športnih dejavnosti preko računalnika ni mogoče.
Tudi v času širjenja novega koronavirusa je pomembno, da smo prav vsak dan telesno dejavni. Naši prvotni
cilji so se spremenili v biti fit in ostati ustrezno telesno dejaven, kar pomeni zmanjšati tveganje za okužbo in
zmanjšati tesnobo, ki jo lahko povzroči sprememba načina življenja – izolacija. Dijaki so to sprejeli, njihov
odziv je bil nepričakovano pozitiven. Sprejeli so del zdravega življenjskega sloga, ki se mu reče športna
rekreacija, ki je že nekaj časa verodostojen del in gradnik naše družbe.
Sprašujem se, ali se zdaj vračamo k rekreaciji ali jo začenjamo znova. Tudi v šoli, brez klišejev. Za ocene.
Očitno dijaki pravijo DA.

Mateja Volk
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ATLETIKA
24. 9. 2019

CELJE – ekipno področno prvenstvo v atletiki

Posamezniki so dosegli nekaj odličnih rezultatov in uvrstitev. Neja Žejn, 1. a PTI, je zmagala v suvanju krogle,
medtem ko sta Martin Deželak, 2. a, in Katarina Kovač, 2. e, osvojila drugo mesto v suvanju krogle. Tretje
mesto so osvojili: Teja Štorman, 2. e, v teku na 400 m, Tadej Štampar, 3. e, v skoku v višino, Žan Žak Žužek,
3. b, v skoku v daljino, in Tim Veber, 2. a, v teku na 2000 m. Četrto mesto so osvojili: Lea Debeljak, 4. a, v
skoku v višino, Gal Guček, 2. a, v teku na 1000 m, Klemen Strojanšek, 2. c, v teku na 400 m, in Tilen Veber,
2. a, v teku na 2000 m, 6. mesto sta osvojila: Rok Štorman, 1. a, in Noel Novak Žibret, 1. c, v teku na 400 m.
Za šolo so tekmovali še naslednji dijaki in dijakinje: Eva Kolar, Nastja Križan, Žiga Drofenik, vsi 1. a, Đuli
Bukšek, Valentina Kladnik, Tjaša Plavčak, vse 1. b, Aneja Atelšek, 1. e, Gaber Vizlar, 2. a, Valentin Jereb, 2. c
– TV, Žan Culletto, 2. č, Ema Jagrič, 2. e, Rok Pajk, 3. a, Sandra Baumkirher, Eva Tržan, Teo Razpotnik, vsi 3. b,
Anže Vračun, 3. c, Kaja Fijavž Pirnat in Ardita Jashari, obe 3. e.
Nada Jeraša

Žan Žak Žužek, 3. b, Rok Pajk, 3. a, Teo Razpotnik, 3. b, Gaber Vizlar, 2. a in Gašper Plevčak, 4. a
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NAMIZNI TENIS
V torek, 18. 2. 2020, je potekalo šolsko prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje in dijake. Na tekmovanje
je bilo prijavljenih 12 dijakinj in 58 dijakov.
Šolska prvakinja za šolsko leto 2019/2020 je postala Manuela Bezovnik, MT, drugo mesto je osvojila Sara
Gorenjec, 2. c, tretja je bila Maruša Mastnak, 1. b, in četrta Rija Lapajne Tanjšek, 3. e.

Stojijo: Nada Jeraša, Maruša Mastnak, 1. b, Mateja Volk, Manuela Bezovnik, MT, Sara Gorenjec, 2. c, ravnateljica Bernarda Marčeta, Rija Lapajne Tanšek, 3. e
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Zmagovalec šolskega prvenstva v namiznem tenisu za šolsko leto 2019/2020 je postal Jan Krivec, 3. e, drugo
mesto je osvojil Ambrož Jelen, 4. e. V boju za tretje mesto je Staš Kalajdžiski, 4. e, premagal Alena Lipovška,
3. c. Peto mesto je osvojil Vili Račnik, šesto pa Anže Vračun, oba 3. c.
Zmagovalka in zmagovalec sta prejela pokal, šest najboljših pa še praktične nagrade.

Stojijo: ravnateljica Bernarda Marčeta, Jan Krivec, 3. e, Ambrož Jelen, 4. e, Staš Kalajdžiski, 4. e, Alen Lipovšek, 3. c, profesorici Mateja Volk in Nada Jeraša
Klečijo: profesor Leon Podvratnik, Vili Račnik, Anže Vračun, oba 3. c

Nada Jeraša
KOŠARKA
2. 12. 2019

CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 4. mesto.

Šolsko ekipo so zastopali: Adrijan Hrušovar, 4. a, Staš Kalajdžiski, 4. e, Rok Pajk, 3. a, Tadej Štampar in Tjaž
Zajko, oba 3. e, Luka Četina, 3. c, Gal Žagar, 2. d, Gašper Fišer, 1. a, in Marcel Zidanšek, 1. c.
Leon Podvratnik
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NOGOMET
9. 1. 2020

CELJE – Dijaki so na predtekmovanju področnega prvenstva osvojili 4. mesto.

Šolo so zastopali: Edvin Suljanović 1. a PTI, Nino Mijošek, 3. a, Teo Razpotnik in Žan Žak Žužek, oba 3. b,
Martin Deželak, Tilen Veber, Tim Veber in Gašper Vizlar, vsi 2. a, Jasmin Rabić in Adi Šljivo, oba 2. č, in Maj
Škoflek, 1. a.
Leon Podvratnik

Stojijo z leve proti desni: Martin Deželak, Žan Žak Žužek, Tilen Veber, Teo Razpotnik, Edvin Suljanović, Jasmin Rabić, Adi Šljivo
Čepijo z leve proti desni: Gašper Vizlar, Maj Škoflek, Tim Veber in Nino Mijošek
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ODBOJKA
MEDRAZREDNO TEKMOVANJE V ODBOJKI
Predtekmovanje na medrazrednem tekmovanju v odbojki za dijake in dijakinje je potekalo v novembru in
decembru. Tekmovalo je 24 ekip, 12 ekip dijakov in 12 ekip dijakinj. V predtekmovanju so bile dijakinje in
dijaki razdeljeni v štiri skupine.
Do finala je bilo odigranih 62 tekem.
V ponedeljek, 23. 12. 2019, je bilo v telovadnici SŠGT izpeljano finale medrazrednega tekmovanja v odbojki
za dijake in dijakinje Ekonomske šole Celje.
Najprej so se odigrale tekme za 3. mesto.
Pomerile so se dijakinje, 1. a, in, 4. e, 2. a
PTI. Zmagale so dijakinje, 1. a. Pri dijakih je
ekipa, 3. e, premagala ekipo dijakov, 2. a.
Za 1. mesto so se borile dijakinje, 1. b, in, 3.
b. Zmagale so dijakinje, 3. b-razreda. Med
dijaki sta ekipi, 4. e, in 1., 2. a PTI, prikazali
borbeno in požrtvovalno igro, navijači so
lepe akcije navdušeno spodbujali.
Tekmovanju je sledila razglasitev rezultatov,
ravnateljica gospa Bernarda Marčeta je
podelila pokale in sladke nagrade, sledilo je
še skupinsko fotografiranje.

3. b
Stojijo: Amon Patricija, Maja Božiček, Karmen Planinšek, Kristina
Guček, Lara Homšak Godler
Čepijo: Eva Tržan, Ana Sevnik, Selmana Odobašić
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Dijaki 1., 2. PTI-razreda: Aljaž Pikelj, Edvin Suljanović, Arnis Telaku, Aljaž Mrak, Mateja Volk, prof., Trimlon Muja

Dijaki so prikazali borbeno in požrtvovalno igro, navijači so lepe akcije navdušeno spodbujali. Prehodni pokal
za šolsko leto 2019/2020 so osvojili dijaki 1.,2. PTI-razreda in dijakinje 3. b-razreda.
Vse rezultate predtekmovanja smo sproti objavljali na dijaški spletni strani in na oglasni deski šole, saj je bilo
med udeleženci veliko zanimanja za tekme, rezultate in fotografije.
Nada Jeraša
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DOGODKI
PREDNOVOLETNO DOGAJANJE NA ŠOLI

OKRAŠEVANJE UČILNIC
Prvi teden v decembru 2019 so dijaki namenili veliko časa
praznični okrasitvi svojih matičnih učilnic. V ponedeljek, 9. 12.
2019, se je sestala komisija, v kateri smo bili profesorji Maja
Jerič, Aleš Hofman in Mateja Volk. Skrbno smo pregledali
njihove praznične kreacije. Soglasno smo se strinjali, da so
okrasitve domiselne, lepe in ustvarjalne. Vloženega je bilo
veliko vašega časa in truda, da bi učilnice oblekli praznikom
primerno. Zato smo pohvalili vse.
Kljub temu smo se morali odločiti za zmagovalno okrasitev, ki
je ustrezala merilom izvirnosti, reciklaže, estetike in
domiselnosti. Največ točk smo dodelili učilnici 107, katero so
okrasili dijaki 1. č. Takoj za njimi sta bili matični učilnici 4. a
razreda – 201, in 3. a razreda – 423.

V okrašenih prostorih so se dijaki v
predprazničnih dneh počutili lepo, si izmenjali
simbolna darilca in lepe besede.

Zmagovalna učilnica 107 – matična učilnica dijakov 1. č-razreda
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TORTE ZA 150 LET
Izteklo se je leto, ki je bilo za našo šolo praznično, saj smo praznovali 150 let izobraževanja za potrebe
trgovine in ekonomije. Pravega praznovanja ni brez torte, zato smo dijake in zaposlene ter popoldne še
starše povabili na kos torte v torek, 17. 12. 2019. Torto je v ta namen pripravila slaščičarna Zvezda iz Celja.
Na voljo so bili različni okusi, tako kot so različni naši okusi in naše želje. V voščilu je ravnateljica poudarila,
da nobena torta na svetu ne more biti slajša in prijetnejša od uspeha, sreče in nasmeha ljudi, ki jih imamo
radi in jih spoštujemo.

Praznične torte

ODBOJKA
Finale medrazrednega tekmovanja v odbojki je potekalo v ponedeljek, 23. decembra 2019, v športni dvorani
SŠGT. Prireditev so si ogledali vsi razredi, katerih ekipe so se uvrstile v zaključni del tekmovanja, in razredi,
ki so sodelovali z ekipo dijakinj in dijakov. Sošolci in sošolke so navijali za svoje ekipe, zaploskali so tudi vsem
lepim in zanimivim točkam. Z glasbo smo popestrili odmore med tekmami.
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Prehodna pokala za šolsko leto 2019/2020 sta osvojili ekipi 3. b-razreda med dijakinjami in 1., 2. PTI med
dijaki.
Tekmovanje smo zaključili s podelitvijo pokalov in sladkih nagrad ter tradicionalnim skupinskim slikanjem.

Udeleženci finala medrazrednega tekmovanja v odbojki

PRAZNIČNO DOGAJANJE V ODDELČNIH SKUPNOSTIH
V torek, 24. 12. 2019, smo dopoldne v posameznih oddelčnih skupnostih preživeli nekoliko drugače. Posvetili
smo se medsebojnemu druženju in obdarovanju, igranju iger ter ogledu filma. Posebno praznovanje je bilo
v 4. a, kjer je prav na ta dan še zadnja dijakinja dopolnila 18 let, zato sta jih razredničarka in sorazredničarka
pogostili s torto.
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Praznična torta za 4. a

V prednovoletnem času so nam dijaki, predstavniki vseh razrednih skupnosti, po šolskem radiju na prisrčen
način zaželeli veliko dobrih in lepih želja v letu, ki prihaja.
Mateja Volk in Tatjana Trupej
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM)
Na Ekonomski šoli Celje smo na Evropski dan jezikov, 26. septembra 2019, podelili devetim dijakinjam in
dijakom, ki so izpit opravljali v prejšnjem šolskem letu, nemško jezikovno diplomo 1. stopnje, Deutsches
Sprachdiplom Pro. S tem mednarodno priznanim certifikatom, ki ga podeljuje Konferenca ministrstva za
kulturo ZR Nemčije, so dokazali znanje nemščine na strokovnem področju. Dijaki ga bodo lahko koristno
uporabili pri iskanju zaposlitve.
Certifikat sta prejeli Jasmin Motoh, Katja Kuder, obe iz 4. a, Luka Gornik, Anja Drešček, Adrijana Hyseni, Klara
Brinjovec, vsi iz 4. e, Ela Cafuta, 3. e, ter Roman Smogavec in Tadej Gerčer, oba iz lanskega 2. a PTI. Mentorici
sta bili Marija Sodin in Simona Sever Punčoh.
V letošnjem šolskem letu sta dijaka Jasmin Motoh iz 4. a in Luka Gornik iz 4. e opravila tudi nemško jezikovno
diplomo 2. stopnje DSD 2 in s tem dokazala aktivno znanje nemščine.
Žal nam je epidemija preprečila opravljanje nemške jezikovne diplome DSD Pro v mesecu marcu 2020.
Dodatni rok je bil določen v juniju 2020.
Tatjana Ivšek
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE IN I. GIMNAZIJO V CELJU
Vsako leto v povezovalnem decembrskem času v naši šolski predavalnici poteka kulturni program, namenjen
srečanju z upokojenimi sodelavci Ekonomske šole Celje, na katerem se z raznovrstnimi, pestrimi, zanimivimi
in kakovostnimi točkami predstavijo učenci in dijaki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju. Pridružijo se
jim tudi naši dijaki. Družabni del srečanja z našimi upokojenimi sodelavci se nadaljuje v šolski jedilnici. V
šolskem letu 2019/2020 smo se družili 13. decembra.
Kulturni program sta vodila dijaka Larisa Bernard iz 2. a in Miha Komplet iz 1. e. Glasbenikom glasbene šole
sta se s pesmijo pridružili Julija Dermol in Nika Praznik iz 1. a. Naš pianist Enej Vovk Šulgaj iz 2. c, ki je tudi
nastopal, pa je hkrati učenec Glasbene šole Celje. Poleg vodstva šole smo k celostni podobi prireditve
prispevali Igor Križnik, Marija Kolenc, Helena Muha, Lidija Plevčak, Andreja Vrečer in Alenka Gotlin Polak.
Z mladimi glasbeniki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju ter z njihovimi mentorji sodelujemo sicer tudi
vsako pomlad na glasbeno-družabni prireditvi, ki poteka v projektu Evropska vas in se dogaja v prostorih
Glasbene šole Celje, kar je letos zaradi aktualne situacije odpadlo.
Alenka Gotlin Polak
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MATURANTSKI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Tudi letos je Ekonomska šola Celje organizirala maturantski ples za dijake zaključnih letnikov. Svečani
dogodek je bil v soboto, 18. 1. 2020, v Modri dvorani Celjskega sejma.
Mnogi so svoje prvo plesno znanje pridobivali v organizaciji Plesnega vala Celje in odličnega plesnega učitelja,
gospoda Boštjana Špiljarja. Uvod v slovesno prireditev je bila maturantska himna Gaudeamus igitur, ki jo je
skupaj z maturanti odpela Julija Dermol. Mlade plesalce je nagovorila gospa ravnateljica Bernarda Marčeta,
v imenu generacije maturantov pa sta spregovorila Natja Kapitler in Staš Kalajdžiski.
Prijetno vzdušje je popestril ansambel Sekstakord in vedno odlična povezovalka programa Alja Tihle Hren.
Čaroben večer je hitro minil, ostali pa so lepi spomini, ohranjena prijateljstva in toplina ob misli na ljudi, s
katerimi so mladi delili znanje, izkušnje, smeh in skrivnosti. To je bil njihov večer, večer sanj, želja in poguma.
Marjana Gajšek
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2020 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Teden pisanja z roko 2020 je potekal od 20. do 24. januarja 2020. Izbrani teden ni naključje, saj 23. januarja
obeležujemo mednarodni dan pisanja z roko. Naša šola je že drugo leto zapored vključena v vseslovenski
projekt Društva Radi pišemo z roko.
Osrednja tema Tedna 2020 je bila V naši družini pišemo z roko.

Tako je nastala umetniška skica s sloganom letošnjega Tedna 2020, ki jo je upodobil profesor Aleš Hofman.
V projekt Pisanja z roko so bili vključeni dijaki in nekateri profesorji naše šole.
Na naši šoli so se odvijale različne dejavnosti. Pri pouku so se izvajale ure lepopisja, pri katerih smo spodbujali
zapisovanje s pisanimi črkami. Večina dijakov je pisala z desno, nekateri tudi z levo roko. Imamo tudi dijaka,
ki lahko piše z desno in tudi z levo roko. Poudarek je bil na čitljivosti in lepem zapisu. Dijaki so spoznavali
pomen pisanja z roko, saj pisanje z roko spodbuja ustvarjalnost, prav tako informacije ostanejo dlje časa v
spominu. Pisave smo primerjali, in sicer velikost in čitljivost. Ugotavljali smo naklon pisave in razmik med
vrsticami.
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Na Facebook strani Ekonomske šole Celje smo objavili rokopise sodelujočih dijakov, ki so na brezčrten list z
logotipom društva Pišemo z roko zapisali naslednje: »To je moja pisava. Nihče nima take.« Vsak dijak se je
na svoj list podpisal.
Za dijake prvega letnika vseh programov so bile organizirane delavnice na temo Pišemo s svetlobo. Vodila
jih je profesorica Melita Podgoršek. Dijaki so se seznanili z osnovami pisanja s svetlobo in so s pomočjo lučke
z roko oblikovali svetlobne zapise. Na podlagi delavnic je nastala razstava, poimenovana Pišemo s svetlobo.
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Osrednji kulturni dogodek v Tednu 2020 smo izvedli v ponedeljek, 27. januarja 2020. Namenili smo ga
srečanju z umetnikom, profesorjem umetnosti, Alešem Hofmanom, ki poučuje na naši šoli. Dijakom je
slikovito predstavil svojo življenjsko zgodbo in jih seznanil s svojim umetniškim ustvarjanjem.

Njegova umetnost ima več obrazov, naš profesor kipari, slika, piše pesmi, prebira knjige in pleše. Povedal je,
da svoje pesmi piše z roko. Ob tej priložnosti nam je narisal umetniško skico divjih konj, ki simbolizirajo
svobodo. Konji so njegov najljubši motiv, saj so pogosto navdih za njegovo umetniško ustvarjanje.

Umetniška skica divjih konj

Srečanje smo obogatili s pesmijo. Dijakinja Ema Jagrič iz 2. e nam je zapela avtorsko pesem Kaj pa če. Zapeli
sta nam tudi dijakinji 1. a-razreda, Julija Dermol in Nika Praznik. Predstavili sta se s pesmijo Med iskrenimi
ljudmi. Dijakinja Manca Avsec iz 2. e je vodila pogovor z njim. Prisotne dijake in profesorje je prireditev
navdušila.
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Zanimiva dejavnost v Tednu pisanja 2020 je bil kulturni dogodek, ki ga je pripravila profesorica Majda Lesjak.
Umetniško skico, podobo konj profesorja Aleša Hofmana, smo povezali z izbranimi verzi Ferija Lainščka in
pripravili razstavo z naslovom Več kot besede so pesmi in slike. Posebnost te razstave so bili verzi, zapisani
s pisanimi črkami. Zapisala jih je dijakinja 1. a, Nika Praznik.

Na sliki od leve proti desni so: Manca Avsec, Ema Jagrič, Julija Dermol in Nika Praznik

Pripravili smo krajši recital Lainščkove poezije. Pesmi sta interpretirali Manca Avsec in Ema Jagrič, obe
dijakinji 2. e. Julija Dermol in Nika Praznik, obe dijakinji 1. a, sta zapeli Lainščkovo pesem Ne bodi kot drugi.
Recital smo posneli in ga v video obliki objavili na šolski spletni strani. Za snemanje in obdelavo je poskrbel
profesor Srečko Robek.
Video posnetek je dostopen na naslednji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=072epiY7A9I&feature=youtu.be
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Teden pisanja 2020 smo zaključili z razstavo starih rokopisov, katerih posebnost so rokopisi fevdalcev
Attemsov iz 19. stoletja.

Razstava: Stari rokopisi

Na šoli so se v Tednu pisanja 2020 odvijale številne dejavnosti, ki so osveščale dijake in profesorje o pomenu
pisanja na roko. Pisanje z roko zagotovo živi v šolskih zvezkih, osebnih pismih in voščilnicah. Tudi v
prihodnjem šolskem letu bomo izvedli ure lepopisja.
V projektu je sodelovalo 200 dijakov naše šole. Veselimo se novih idej in Tedna pisanja z roko 2021.

Majda Lesjak
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URE LEPOPISJA
Pisanje z roko in branje sta pomembna kulturna dosežka človeka, a je oboje današnja digitalna tehnologija
skoraj spravila na kolena. Današnja tehnologija daje prednost tipkanju. V tem primeru se možgani ne
ukvarjajo z videzom in oblikami črk, saj so te že oblikovane in se pojavijo, ko pritisnemo tipke. Znano je, da
je učenje z delom bolj učinkovito kot učenje z gledanjem. Ne moreš se naučiti plavanja le z gledanjem videa
o plavanju. Prav tako se ne moreš naučiti pisanja črk in številk le z gledanjem. Pisanje z roko je predvidljivo,
ima naravo ponavljanja. Tako kot se pri branju knjige umirimo in osredotočimo, se tudi pri pisanju z roko
umirimo in osredotočimo. Izrečena beseda se pozabi, zapisana nikoli. Pri pisanju z roko naši možgani delujejo
celoviteje, spomin se izboljšuje, ohranjamo dolgotrajno pozornost in razvijamo fino pozornost.
V Tednu pisanja z roko 2020 smo naši šoli v nekaterih razredih izvedli ure lepopisja. V učnih načrtih za
osnovno šolo lahko sledimo predmetu lepopis od leta 1774 dalje. Kot samostojni predmet je bil ukinjen leta
1959. Dijaki so se pri urah seznanili s pomenom pisanja z roko. Pisava vsakega posameznika je neponovljiva
in izvirna. Spoznavali so pravila lepopisja, pravilno držo telesa, pravilni položaj rok in prstov. Ponovili so
pisanje s pisanimi črkami. Cilj poučevanja je bil pridobiti razločne in čitljive rokopise. Pri tem se je izkazalo,
da nekateri dijaki ne znajo pisati s pisanimi črkami. Vadili smo pisanje s pisanimi črkami ter zapise primerjali
in jih analizirali. Večina dijakov je pisalo z desno roko, nekateri z levo. Naleteli smo na dijaka, ki je lahko pisal
tako z levo kot desno roko.
Spoznali so, da je napisati besedilo brez napak izjemno težko. Pri pisanju z roko ne smeš hiteti, osredotočiti
se moraš na pisanje samo. Dijaki so ugotovili, da pisanje z roko sprošča. Namen učnih ur lepopisja je zagotovo
spodbujanje lepopisnih izdelkov z osebno noto. Ure lepopisja so potekale v sproščenem vzdušju.
Prihodnje šolsko leto bomo ure lepopisja ponovili, kajti pisanje z roko zagotovo živi v šolskih zvezkih,
voščilnicah in osebnih pismih.

Majda Lesjak

129

SREČANJE Z UMETNIKOMA
Umetnost je vtkana v vsa področja našega življenja, naše življenje bogati z glasbo, slikami, kipi, umetniško
besedo. Srečanje z umetnikom smo na Ekonomski šoli Celje izvedli v dveh delih. Na prvem dogodku smo 27.
januarja 2020 predstavili Aleša Hofmana, profesorja likovne umetnosti, ki poučuje na Ekonomski šoli Celje.
Aleš Hofman ustvarja na področju
slikarstva, kiparstva, grafike in poezije.
Njegov umetniški talent se je pokazal že
v rosnih letih.
Njegova največja strast je kiparstvo,
material za njegove kipe je predvsem
les. Slika v različnih tehnikah. Prvotno je
slikal z oljem, tudi s tušem, uporablja
tehniko pastel in še druge tehnike. V
slikah je konj njegov najljubši motiv,
navdih zanj je svoboda. Konje slika brez
sedla in vedno v gibanju. Aleš je
navdušen bralec in tudi pesnik, piše
predvsem razpoloženjske pesmi. Živi
umetnost, ki je zanj sestavni del
življenja, z njo izraža svoje občutke in
razpoloženja.

S profesorjem Alešem Hofmanom se je pogovarjala Manca Avsec

V torek, 11. februarja 2020, smo gostili umetnika Andreja Mratinkovića, profesorja likovne pedagogike, ob
odprtju njegove razstave Čudeži. Namen razstave je prikaz dveh svetov, fizičnega in mističnega. Njegova
umetnost se kaže skozi likovno ustvarjanje, kiparstvo, poezijo, grafično oblikovanje in umetniško fotografijo.
Navdih za umetniško ustvarjanje črpa iz narave, prvinskosti in mističnosti. Eksperimentira z materiali, motivi
in tehnikami. Ustvarja z glino, kavo in naravnimi pigmenti. V njegovem ustvarjanju igrajo pomembno vlogo
simboli. V njegovih delih oživijo mistična bitja, angeli, zvezdni konji, velikani in samorogi. Navdih za
pesnikovanje je našel pri pesniku Gregorju Strniši, ki je njegov veliki vzornik. Ob tej priložnosti nam je
doživeto prebral svojo pesem Samorog.
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Paolo Coelho je zapisal, da ima vsak posameznik svoj
ustvarjalni potencial. In tisti trenutek, ko ga začne
izražati, začne spreminjati svet. Veseli smo, da smo
spoznali delo dveh umetnikov, ki sta s prikazom
svojega ustvarjanja obogatila naše doživljanje
umetnosti.

Umetnik Andrej Mratinković ob branju svoje poezije

Majda Lesjak
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INFORMATIVNI DAN
V petek, 14. 2. 2020, in v soboto, 15. 2. 2020, je Ekonomska šola Celje gostila bodoče srednješolce in njihove
starše.
Zanje smo pripravili pestro dogajanje:
delavnice,
stojnice
in
predstavitev
izobraževalnih programov. Na predstavitvah in
v uvodnem programu smo združili moči dijaki in
profesorji, življenje in delo na šoli smo želeli kar
najbolje predstaviti.
Ker je želja naše šole povezovanje z okoljem, se
nam je kot poseben gost pridružil gospod
Boštjan
Jager,
predstavnik
podjetja
Jagros, d. o. o., s katerim naša šola dobro
sodeluje že vrsto let.

Pripravili smo stojnice, na katerih sta se
predstavili trgovini Spar in Jager. Obisk
informativnega dne je bil dober, zdaj pa se
veselimo jeseni, ko se nam bodo pridružili novi
prvošolci.
Karmen Kranjec in Katja Teršek
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HAIKU
Dvajsetega natečaja za najboljši haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana, se je udeležilo 490 dijakov
in dijakinj iz 36 srednjih šol. Podeljenih je bilo 50 enakovrednih nagrad. Tradicionalne podelitve nagrad za
najboljši haiku v različnih kategorijah v Cankarjevem domu letos zaradi aktualnih dogodkov ni bilo.
Z naše šole so uspešno sodelovali Max Artnak, Kaja Fijavž Pirnat, Ardita Jashari, Valentina Kladnik, Eva
Kolar, Tjaša Majcen, Nik Mastnak Gričar, Klemen Strojanšek, Maša Tepić, Marko Tovornik, Laura Vaš in
Hurija Vrtagić, saj so njihovi haikuji objavljeni v zborniku e-Haiku 2020. Med njimi so tudi trije nagrajenci.
Mentorice mladim pesnikom smo bile Branka Vidmar Primožič, Alenka Gotlin Polak in Helena Muha.
Maša Tepić je prejela nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko.
jadram jadram
morje
v meni
Šola širi obzorja. V času odraščanja pa so pomembne tudi pristne osebne življenjske izkušnje.
Pesnica se očitno (rada) podaja v »neznane vode svojih notranjih svetov«. A očitno ji ne primanjkuje
poguma niti vetra, saj se ni ustrašila (neskončnega) morja (občutkov) v sebi. Še več, ob enem od sidrišč je
nastal prepričljiv haiku.
Klemen Strojanšek je prejel nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko.
jaz in ti
v ogledalu
ni kemije
Kdo je drugi/druga v ogledalu? Morda gre za drugo osebo? In pesnik šele v ogledalu ugotovi, da ne sodita
skupaj.
Morda pa se pesnik sooča s seboj – s svojim fizičnim odsevom v ogledalu – in ugotavlja, da njegova duša ne
sprejema svoje fizične podobe …
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Hurija Vrtagić je prejela nagrado za najboljši haiku z bivanjsko tematiko.
ličil ni več
zaklenjen telefon
kdo si
Ljudje se po navadi zdrznemo, zamislimo, ko nas nekaj zmoti, vrže iz vsakodnevne rutine.
Očitno je pesnica doživela dva huda šoka. Zmanjkalo ji je ličil, hkrati je ugotovila, da ne more do telefona. A
oboje je imelo dobre (stranske) učinke. Zastavila si je bistveno vprašanje: »Kdo sem jaz?« Vprašanje, ki si ga
mora (nenehno) zastavljati vsak človek, če hoče živeti in delovati kot Človek.
Odlične (haiku) pesmi nam ponujajo nekaj takšnih jasnih vprašanj, morda tudi trenutke, v katerih
pesnice/pesniki doživijo sámozavedanje, uvidijo vsaj del odgovora na prvo in zadnje vprašanje: »Kdo sem
(jaz).«
Helena Muha
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PREDAJA KLJUČA

Že tradicionalne prireditve, na kateri so se poslovili zaključni letniki in predali ključ svojim naslednikom, letos
zaradi izrednih razmer nismo mogli izpeljati. Ker si šola naslednika zasluži, sta dijakinji 2. a PTI, Andreja
Berglez in Amra Sezairi, dijakinje in dijake bodočih zaključnih letnikov pozvali, da sodelujejo na daljavo in
tekmujejo za ključ šole. Skupaj z mentorico Katjo Teršek so razredom dali nalogo, da napišejo pesem o šoli,
s katero naj nas prepričajo, zakaj naj bi ključ dobil prav njihov razred. Po prejemu pesmi se je komisija v
sestavi obeh dijakinj in mentorice odločila, da jih je najbolj prepričala pesem 1. a PTI, ki jo objavljamo:

Ekonomska šola Celje zakon je,
Kakor koli pogleda na zadevo se,
Obžalujemo, da je za letos pouka konec,
Nedvomno pogrešamo šolski zvonec.
Opravili bomo vse obveznosti,
Modro se zavedali vse resnosti.
Sploh sanje o dopustu so res visoke,
Ker vemo, da ne bo kruha iz te moke,
Absolutno upamo, da ključ pride v naše roke.
Šola naša ljuba za nas poskrbi,
Ocenjevanje na daljavo priskrbi.
Le hvaležni smo vam za to,
Absolutno pa upamo, da čim prej se spet srečamo.
Celje že pogrešamo,
Ekonomsko šolo prav tako.
Le eno željo zdaj imamo mi,
Je ta, da učenci PTI bi zmagali,
Enostavno za zmagovalce izberite nas vi.
Komisija, ki je naredila izbor za zmagovalca, je svojo odločitev utemeljila z besedami, da so zmagovalci
predaje ključa dijaki 1. a PTI, saj so pesem napisali na zanimiv in domiseln način. Pri pisanju pesmi so bili zelo
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ustvarjalni. Izvirni so bili tudi v 3. b-razredu, vendar so nas dijaki 1. a PTI bolj prepričali. Veseli smo, da so si
vzeli čas in napisali pesem. Odločili smo se, da bo zmagovalna pesem postala himna na naslednji predaji
ključa. Zmagovalcu čestitamo in želimo, da bo imel naslednje leto boljše pogoje za organizacijo dogodka in
da bo možno dogodek izpeljati v živo na šoli.

1. a PTI – zmagovalci predaje ključa v šolskem letu 2019/2020

Novim varuhom ključa iskreno čestitamo in se veselimo predaje ključa naslednje leto, za katero upamo, da
bo potekala v prijetnem vzdušju na našem šolskem parkirišču in s prisotnostjo vseh dijakov in učiteljev šole.
Simona Sever Punčoh
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DEJAVNOSTI
O PODJETNOSTI S PETROM LAPORNIKOM, DIREKTORJEM PODJETJA KEMOPLAST
Robert Collin je zapisal, da najbolj pomembni in uspešni ljudje mislijo vnaprej in vztrajno uresničujejo svojo
vizijo.
V mesecu februarju 2020 je Ekonomsko šolo Celje obiskal uspešen podjetnik Peter Lapornik, direktor
podjetja Kemoplast, nekoč dijak naše šole, danes pa njegovo podjetje štejemo med 50 najuspešnejših
podjetij Obsotelja in Kozjanskega.
Podjetje Kemoplast letos praznuje 30 let svojega delovanja. Peter Lapornik je svojo zgodbo o uspehu delil z
dijaki Ekonomske šole Celje. Predstavil je začetke svoje podjetniške poti, razvoj podjetja, vzpone in padce v
poslovanju ter načrte za prihodnost. Svojo življenjsko zgodbo je popestril z različnimi anekdotami iz življenja,
ki so dijake navdušile. Izpostavil je svojo ljubezen do poezije z verzi Toneta Pavčka, ki jih je doživeto recitiral.
Kot velik ljubitelj košarke je poudaril, da se šport, poezija in podjetništvo medsebojno prepletajo in
dopolnjujejo.

Podjetnik Peter Lapornik z dijaki 2. a, 4. a in 2. a PTI
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Mlade je opogumil z dejstvom, da je mogoče tudi s povprečnimi ocenami, dobro poslovno idejo in
vztrajnostjo ustvarjati uspešne podjetniške poti.
Dogodek sta povezovala Larisa Bernard iz 2. a in Rok Klajnšek iz 4. a, dijakinji 1. a-razreda, Julija Dermol in
Nika Praznik, sta ob tej priložnosti zapeli pesmi Med iskrenimi ljudmi in Mlade oči.
Podjetnik Peter Lapornik je ob zaključku dogodka dobil v dar prepoznavne pralineje Frančeve Čvešpe
čokoladnega ateljeja Dobnik, saj podpira lokalnost, kvalitetne slovenske izdelke in uspešne poslovne zgodbe.
Zaključimo lahko z mislijo znanega pisatelja Napoleona Hilla, ki je zapisal, da je potrebno ceniti svojo vizijo
in sanje, saj so to otroci naše duše in zemljevid do cilja.

S podjetnikom Petrom Lapornikom ob razstavi strojev

Andreja Tanšek
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WOOD STOCK NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE
Uspešna podjetnika Jaka in Tamara Jančič in podjetje Wood Stock na Ekonomski šoli Celje
V petek, 6. 9. 2019, so imeli dijaki višjih letnikov Ekonomske šole Celje nepozabno srečanje s podjetnikoma
Tamaro in Jakom Jančičem. Spoznali so njuno izredno uspešno podjetje Wood Stock, ki izdeluje originalna,
ročno izdelana očala iz lesa.
Podjetnika sta s predstavitvijo svojega podjetja Wood Stock in vizijo navdušila vse prisotne.
Z dijaki sta podoživljala trenutke izpred 8 let, ko sta začela s svojo podjetniško kariero.

Od same ideje za očala, prvega
odločilnega trenutka, ko se je
znamka Wood Stock predstavila
širši javnosti, ko je Nina Pušlar
postala
prva
Wood
Stock
ambasadorka, do sodelovanja z
BMW, LS2, Nino Šušnjaro, Petjo
Zorec in drugimi.

Tamara in Jaka Jančič
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Opisovala sta izzive, s katerimi sta se srečevala, in glavne napake, ki sta jih naredila na svoji podjetniški poti.
Spominjala sta se vseh neprespanih noči, odrekanja, garanja, truda in sladkih uspehov, ki so jima dajali
motivacijo za nadaljnje delo.
Odpirati so se jima začela vrata Hollywooda, njuna očala želijo največji svetovni športni zvezdniki, želijo jih
imeti tudi bogati Arabci ...
Resnično sta lahko ponosna na svojo stvaritev – očala Wood Stock. Ponosni in hvaležni so bili vsi dijaki in
profesorji, ki smo imeli priložnost poslušati uspešno zgodbo dveh mladih ljudi.
Za konec še njuna misel za vse mlade, nadobudne in vedoželjne: bodite drzni, segajte po zvezdah, uresničujte
svoje ideje in predvsem ne pustite, da drugi živijo vaše življenje.
Katja Fras Budna in Karmen Kranjec
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VRNITEV V ŠOLO
12. 3. 2020 je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19).
Naslednji dan pouka v večini šol ni bilo. S ponedeljkom, 16. 3. 2020, smo začeli s poukom na daljavo. Ker se
je epidemiološka slika v mesecu maju izboljšala, so se vrata šol 18. 5. znova odprla za zaključne letnike
srednjih šol ter za šolarje prve triade osnovnih šol. V ponedeljek, 25. 5., so se jim pridružili še devetošolci.
31. 5. je bil razglašen konec epidemije.
Za vrnitev zaključnih letnikov na šolo je bilo potrebnih kar nekaj priprav v skladu z navodili medicinske stroke
(NIJZ) in resornega
ministrstva. Tako je bilo
potrebno
ugotoviti,
kako razporediti dijake
po
učilnicah,
jim
zagotoviti varen in
posamičen vstop v šolo,
pripraviti dovolj razkužil
in mask ter označiti
primerno medosebno
razdaljo na hodnikih.
Dijake smo seznanjali z
novimi pravili, in s tem,
kdaj in kje imajo na
urniku
posamezne
predmete. Ob vseh teh
dejavnostih je bilo treba
ponovno
očistiti
učilnice, da se je
zagotovila
varnost
dijakov in zaposlenih.
mag. Marjeta Šelih
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TEČAJ PRVE POMOČI
Tečaj prve pomoči smo želeli organizirati za dve skupini dijakov. Prva skupina dijakov je imela predavanja
9. 12. 2019 in 11. 12. 2019, izpit pa 18. 12. 2019. Tečaj je opravilo 19 dijakov. Za drugo skupino dijakov smo
načrtovali izvedbo tečaja prve pomoči v mesecu marcu 2020, a smo jo morali zaradi pandemije koronavirusa
odpovedati.

Leon Podvratnik
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TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE
Tečaj slovenščine za tujce je dobro zasnovan program, ki ga poleg Ministrstva za šolstvo, znanost in šport
vsebinsko in strokovno z gradivi in usposabljanjem učiteljev podpira tudi Center za slovenščino kot drugi in
tuji jezik.
V šolskem letu 2019/2020 sem izvedla intenzivni 140-urni začetni tečaj za tujce v prvem polletju in dijake
trikrat testirala na ravni znanja jezika A2. Tečaj je potekal v dopoldanskem času med poukom, tako da dijaki
niso bili dodatno obremenjeni, udeležilo pa se ga je 6 dijakov tujcev, in sicer: Sihana Selimi, Veton Ibraimi in
Ajla Bešagić iz 1. d, Florentin Zabelaj in Bledion Zeneli iz 1. č ter Almedina Sofić iz 1. a PTI. V novembru se
nam je pridružil tudi Asim Džuho, dijak sosednje Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje.
Dijaki so bili v maloštevilni skupini ves čas zelo aktivni in motivirani, kljub
temu pa zaradi mnogih posebnosti slovenščine niso napredovali tako
hitro, kot bi si mi vsi želeli. Tečaj je bil tudi edino okolje, kjer so jezik
uporabljali, kar pa je za dobro izražanje v za njih jeziku okolja dosti
premalo. Pri pouku so uporabljali gradivo, ki so ga pripravili na Centru za
slovenščino kot drugi in tuji jezik: Mihaela Knez, Damjana Kern, Matej
Klemen, Tjaša Alič, Čas za slovenščino 1 in 2 (učbenik za začetno učenje
slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike). Poleg tega so se
učili o slovenskih običajih, kulturi, praznikih, znamenitostih, znanih in
pomembnih Slovencih, naučili so se slovensko himno ter s pomočjo
klasičnih testov in spletnih kvizov preverjali svoje znanje.
Štirje dijaki so opravili izpit na ravni zahtevnosti A2.
Lidija Rebeušek
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PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH
Devetošolci imajo pri vpisu na voljo pester izbor srednjih šol z bogato ponudbo programov, vendar moramo
na srednjih šolah poskrbeti, da so z vsemi seznanjeni.
Zato
imamo
skupino
profesorjev, ki so pripravljali
delavnice in predstavitve
naših programov in z
izbranimi dijaki učencem
povedali vse, kar šolo
odlikuje in kar se na njej
dogaja. Naša prizadevanja,
da bi navdušili čim več
osnovnošolcev za programe,
ki jih izvajamo, so se začela
že oktobra na OŠ Hudinja,
nadaljevala novembra na OŠ
Vojnik, I. OŠ Žalec, OŠ
Podčetrtek, OŠ Polzela, OŠ v
Šentjurju, decembra na OŠ
Ljubečna in OŠ Ob Dravinji
Slovenske Konjice, januarja
na OŠ Frana Roša in končala
februarja na OŠ Braslovče.

Predstavitev programov na sejmu v Šentjurju z dijakinjami Katjo Kuder,
Petro Zelič in Jasmin Motoh

Skupino smo sestavljale Barbara Slatenšek, Katja Teršek, Karmen Kranjec, Jasmina Bornšek, Dagmar Konec,
Mateja Kapitler in Tatjana Trupej.
Na predstavitvah so se nam pridružili tudi naši dijaki, nekateri izmed njih so po dolgem času ponovno obiskali
osnovno šolo, ki so jo pred leti tudi sami obiskovali.
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Na predstavitvah na osnovnih šolah so bili: Ana Lesjak in Miha Komplet, oba iz 1. e, Mia Klokočovnik in Advije
Ademi, obe iz 2. c – ET, Filip Žak Glavnik, 2. c – TV, Tinka Napret Kaučič in Tjaša Kumer, obe iz 2. e, Patricija
Fišer, 3. c, in Katja Kuder, Jasmin Motoh, Petra Zelič, Tjaša Vindič ter Eva Mastnak, vse iz 4. a.
Barbara Slatenšek

Še zadnje priprave na delavnico Ustvari svoje podjetje tudi z dijakinjo Katjo Kuder
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RUSKI KROŽEK
Ruščina spada med svetovne jezike. Rusko govori 285 milijonov ljudi, ruščina pa je materni jezik kar 160
milijonom govorcem. Ruščina vam bo razširila obzorje in olajšala potovanje v rusko govoreče države.
Ruski jezik je eden najbolj melodičnih slovanskih jezikov, zato je za dijake učenje ruščine zabaven izziv. Dijaki
so pri ruskem krožku spoznavali lepoto ruščine skozi različne vaje na učnih listkih in prebirali krajša ruska
besedila. Učenje ruščine smo v krožku popestrili s pesmijo in plesom. Dijakinje so prepevale pesem
znamenite ruske pevke Alle Pugačove, fantje pa so zavzeto vadili plesne korake kazačoka. Kazačok je ruski
narodni ples, ki je nastal med ukrajinskimi Kozaki na prehodu iz 15. v 16. stoletje. Zgodilo se je
nepričakovano, ustavil nas je koronavirus, zato nismo imeli priložnosti, da bi delo ruskega krožka predstavili
javnosti. Načrtovanih dejavnosti nismo izpeljali, tako nismo izvedli ure ruščine na cvetočem travniku v
mesecu maju. Prav vsako leto smo obiskali Ruski center v Mariboru, kjer smo se seznanili z delovanjem
centra in si ogledali njihovo knjižnico, a je letos obisk centra zaradi spremenjenih razmer žal odpadel. Učenje
ruščine je zagotovo motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ruščine in spoznavanja ruske kulture. Rusija
je država z bogato kulturno dediščino in kulturnimi običaji. Dosežki Rusije na področju literature, glasbe,
baleta in gledališča so poznani po vsem svetu. Ruski umetniki so v svetu literature pustili pomemben pečat.
Med številnimi pesniki in pisatelji ruske književnosti naj omenimo tri svetovno znana književna dela: roman
Doktor Živago Borisa Pasternaka, dramsko delo Češnjev vrt Antona Čehova in legendarno Ano Karenino Leva
Nikolaja Tolstoja. Roman Doktor Živago je ljubezenska zgodba, za katero je Boris Pasternak prejel Nobelovo
nagrado leta 1958. Dramsko delo Antona Čehova Češnjev vrt (1903) velja za njegovo zadnje delo in je
verjetno največkrat uprizorjeno dramsko delo tako v Rusiji kot drugje po svetu. Legendarna Ana Karenina
Leva Nikolaja Tolstoja velja za književno mojstrovino, ki je bila na filmskem platnu uprizorjena že več kot
dvajsetkrat.
Dijaki 1. e, Miha Komplet, Filip Lukman in Matevž Ročnik, so pri urah ruščine zavzeto vadili plesne korake
ruskega plesa kazačoka. Le upamo lahko, da bodo svoje plesno znanje nadgradili v prihodnjem šolskem letu
in se z njim predstavili javnosti.

Majda Lesjak
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Miha Komplet, 1. e

Filip Lukman, 1. e

Matevž Ročnik, 1. e
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BRALNI KROŽEK
Tudi v tem šolskem letu je deloval bralni krožek za dijake, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak. Bralni
krožek je namenjen predvsem branju leposlovja, ki vpliva na bogatenje besednega zaklada in omogoča
doživljanje estetskega in prijetnega. Dijaki bralnega krožka so prebirali mladinski roman po lastnem izboru
in se seznanjali s sodobno poezijo. Posebno pozornost smo namenili pesniku, pisatelju in scenaristu Feriju
Lainščku, ki s svojim umetniškim ustvarjanjem dokazuje, da veliko ljudi zanima poezija in leposlovje. Feri
Lainšček velja za enega najboljših slovenskih literatov, saj je izdal že svoj dvajseti roman Orkester za poljube.
V njegovem raznolikem ustvarjalnem opusu je veliko prostora tudi za glasbo, saj je veliko njegovih pesmi
uglasbenih. Njegova pesniška zbirka Ne bodi kot drugi je doživela že deset ponatisov. Pesmi iz zbirke Ne bodi
kot drugi je uglasbila Ditka.
Čarobnost jezika se skriva v poeziji, ki velja za eno najbolj zapletenih in ustvarjalno najvišjih literarnih oblik,
ki nam omogoča, da začutimo pravo melodiko in ritem jezika. Naš bralni krožek ni namenjen samo branju,
namenjen je udejanjanju talentov. Dijakinje in dijaki bralnega krožka lepoto poezije povežejo s svojimi
talenti, iz poezije izbranega pesnika nastane recital, ki ga povežemo s petjem, plesom, igranjem, slikanjem.
V Tednu pisanja 2020 smo pripravili razstavo z naslovom Več kot
besede in slike. Umetniško skico, podobo divjih konjev, ki jo je
prispeval profesor Aleš Hofman, smo povezali z izbranimi verzi Ferija
Lainščka. Ob razstavi smo pripravili krajši recital Lainščkove poezije.
Pesmi sta interpretirali Manca Avsec in Ema Jagrič, obe dijakinji 2. e.
Lainščkovo pesem Ne bodi kot drugi tokrat ni zapela Ditka, ampak
Julija Dermol in Nika Praznik, obe dijakinji 1. a. Recital smo posneli in
ga v video obliki objavili na šolski spletni strani. Za snemanje in
obdelavo je poskrbel profesor Srečko Robek. Delček našega
ustvarjanja smo hoteli v mesecu maju 2020 predstaviti tudi
varovancem Doma ob Savinji, a nas je zaustavil koronavirus. Upamo,
da jih bomo obiskali v prihodnjem šolskem letu in se jim predstavili
z recitalom, obogatenim s petjem in glasbo.

Ema Jagrič, 2. e

Majda Lesjak
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ŠAHOVSKI KROŽEK
Najtežja stvar je dobiti dobljeno partijo.
Emmanuel Lasker

V letošnjem šolskem letu smo na Ekonomski šoli Celje ponovno izvajali šahovski krožek. Dijaki spoznavajo
šahovske pojme, večkrat se prepustijo medsebojnim šahovskim dvobojem ali pa rešujejo šahovske probleme
z učnih listov.

Šah imenujemo kraljevska igra. Ne zato, ker v njej nastopa
kralj in ne zato, ker bi jo igrali kralji, temveč zato, ker je s
svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev
igra nad igrami, v vzgojnem in v kulturnem pomenu.

Zakaj Šah? Šah za vsakogar!

Šahovske figure

Šah dokazano izboljšuje koncentracijo, sposobnost logičnega razmišljanja, spomin, abstraktno mišljenje,
sposobnost predvidevanja, sposobnost osredotočanja, intuicijo in iznajdljivost.
Vsem dijakom iskrene čestitke ter vabljeni v naslednjem šolskem letu, ki ga bomo šahovsko še posodobili.

Marko Kubale
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TEČAJ ITALIJANŠČINE

Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo na šoli organizirali tečaj italijanskega jezika. Začetni tečaj so obiskovale
Manca Kolar, Urška Hrastnik in Laura Lever, vse dijakinje 3. c. Pri delu smo uporabljale učbenik Nuovo
Espresso. Dijakinje so se naučile pravil sedanjega časa in osnovne komunikacije (predstavitev, trgovina,
poklici). Delo je potekalo v prijetnem, sproščenem vzdušju.

Manja Ferme

TEČAJ ŠPANŠČINE

V šolskem letu 2019/2020 smo na šoli organizirali tečaj španskega jezika. Začetni tečaj so obiskovali dijaki 3.
b-razreda, ki so v mesecu februarju 2020 opravljali delovno prakso v Španiji, in sicer Anja Kotnik, Lara
Homšak Godler, Lara Vrečko-Kotnik, Tilen Golub, Boris Savković, Žan Žak Žužek in Tina Šibanc. Pri delu smo
uporabljali učbenik Diverso 1. Naučili so se osnov sedanjega časa, predstavitve in opise oseb, značilnosti
mest in orientacijo v mestu, jedi in komunikacijo v restavraciji. Tudi v tem krožku je delo potekalo v
prijetnem, sproščenem vzdušju.

Manja Ferme
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NARAVNA GOVORKA
Na šoli si prizadevamo dijakom omogočiti pestro dogajanje na področju izbirnih vsebin, krožkov in prireditev,
največ energije pa usmerimo v pripravo raznolikega in kvalitetnega pouka. Pri tem nam je letos pomagala
gospa Sylvia Awuor Zajc, naravna govorka angleščine iz Kenije.

Dijakom je ob sredah, od 22. januarja do 11. marca 2020, ko je prevzela in popestrila pouk angleščine v
razredih po izboru profesorjev angleščine, predstavila svojo državo in kulturo, šolstvo, običaje in način
življenja, se z njimi pogovarjala o temah, ki zadevajo njihovo življenje, in pouk načrtovala tako, da bi dijaki
čim več govorili. Pouk je bil zanimiv, dijaki motivirani in aktivni, veliko so izvedeli o državi, kjer se je gospa
Zajc rodila in živela, dokler je ni življenje pripeljalo v Slovenijo.

Lidija Rebeušek
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ŠOLSKI RADIO
Čeprav bomo v šolskem letu 2019/2020 preživeli v šoli kar nekaj mesecev manj kot običajno, je bilo za šolski
radio to leto zelo delovno. Prva oddaja v septembru 2019 je bila namenjena delu, vrednoti, ki je pogosto
premalo cenjena. V oktobru 2019 smo pripravili oddajo ob dnevu reformacije. V tem mesecu smo praznovali
tudi 150-obletnico naše šole in zato nekaj časa namenili delovanju in zgodovini te ustanove, ki je v letu 2020
za svojo predanost vzgoji in izobraževanju številnih generacij prejela srebrni celjski grb. November je bil
posvečen skrbi za zapuščene živali, v decembru pa smo imeli kar tri oddaje. V prvi so nam Andreja, Trimlon
in Grega predstavili, kako poteka mobilnost na Malti in v Španiji, druga oddaja je bila posvečena dnevu
samostojnosti in enotnosti, v tretji pa so nam dijakinje Anesa, Lana in Manca predstavile, kako različne
narodnosti in veroizpovedi praznujejo božič. Seveda ni manjkalo dobre glasbe in dobrodelne note, ko nam
je Aljaž pojasnil, kako smo sodelovali v projektu Objem topline. V februarju 2020 smo se zabavali že na vajah
za oddajo ob kulturnem prazniku. David, Ema, Maša, Hurija, Nik in Klemen so nam pripravili moderno verzijo
Povodnega moža in avtorske haikuje, ki so bili na državnem tekmovanju nagrajeni.
Kot vidite, so stalnim članicam ekipe šolskega radia, Manci, Emi in Lani, letos priskočili na pomoč številni
dijaki in profesorji, za vodenje, usklajevanje in mentorstvo pa sem ponovno skrbela
Sonja Salobir Lindsay

Ema Rom Zupanc, David Čadej, Hurija Vrtagić, Maša Tepić, vsi iz
2. c, in Lana Jošovc iz 2. e
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Lana Jošovc ter Manca Avsec iz 2. e in Ema Rom Zupanc z
gospo ravnateljico, Bernardo Marčeta

Trimlon Muja ter Andreja Berglez iz 2. a PTI in
Gregor Lončar iz 4. a s profesorico Matejo
Obrez Verbič
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KORONKO
IZOLACIJA JE BILA MUZA ZA DIJAŠKI ČASOPIS KORONKO
Koronavirus in z njim povezani ukrepi delovne vneme zaposlenih v naših učnih podjetjih niso zamajali.
Nasprotno, delali smo še bolj zavzeto in zagnano. Dane razmere so bile razlog za rojstvo kriznega časopisa
Koronka. V njem se predstavljajo učna podjetja, dijaki in profesorji delijo utrinke iz svojih življenj v času
izolacije. Časopis vključuje recepte za slaščice in kavo dalgona, ki je preplavila Instagram. Nanizali smo misli
podjetnikov, ki bi morali svoje izkušnje deliti na Mednarodnem sejmu učnih podjetij, ki ga zaradi
koronavirusa ni bilo.
Časopis se je rodil v kriznih razmerah, ko je v mesecu aprilu 2020 izšla prva številka.
Doživela je uspeh v medijih, kot so Slovenske novice, Celjan,
Novi tednik in na spletnih portalih. Meseca maja 2020 je izšla
druga številka, ki je bila predstavljena v časopisu Večer. V
juniju 2020 je izšla tretja številka, po kateri si bo uredniški
odbor privoščil poletne počitnice. Septembra 2020 bomo
nadaljevali tradicijo, ki jo je začel čas koronavirusa. V spomin
na čas, ki je prinesel prvo številko časopisa Koronko, ki je kljub
samoizolaciji povezal dijake naše šole s profesorji, bomo
ohranili njegovo ime. Na naslovnici časopisa bo tako tudi, ko
se dogajanje umiri, pisalo Koronko. Generacija 2019/2020 je
tista, ki se bo zapisala v zgodovino prve številke Koronka.
Suzana Suholežnik

Naslovnica prve številke Koronka
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Glavna urednica Koronka Ana Mari Vajde
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ČASOPIS POZITIVKA
Skupini dijakov 3. a-razreda UP Chocho drop se je v času pandemije koronavirusa porodila ideja o nastanku
novega časopisa, ki bo s svojo zanimivo vsebino, spodbudnimi mislimi in ustvarjalnostjo nagovarjal letošnje
zaključne letnike na poti do zrelostnega izpita.
Delovna skupina učnega podjetja Chocho drop z direktorico
Ano Korošec, Matijo Čadejem, Brino Likeb, Domnom
Medvedom, urednico Kajo Horvat in mentorico Andrejo
Tanšek so si zastavili cilj ustvariti nekaj pozitivnega za
dijake zaključnih letnikov. Nastal je nov časopis, ki smo ga
poimenovali Pozitivka.
Z ustvarjalnimi izdelki so sodelovali dijaki 1. a PTI UP Cool
tisk, posebej pa dijakinja Ines Videmšek. Skozi nastajanje
časopisa so se odstirali skriti talenti dijakov, ki so z veseljem
delili svoje umetniške kreacije z nami.
Zahvaljujem se maturantom, dijakom, ravnateljici in
učiteljem, ki so s svojimi fotografijami in slikami soustvarjali
naš časopis. Z vašo pomočjo je postal zanimivejši in
umetniško bogatejši.

157

Dragi dijaki, naj vas na poti do mature in zaključnrga izpita spremljajo verzi Mahathma Gandhija, ki je
zapisal:

»Naj bodo tvoje misli pozitivne, saj se bodo spremenile v besede.
Naj bodo tvoje besede pozitivne, saj se bodo spremenile v dejanja.
Naj bodo tvoja dejanja pozitivna, saj bodo odražala tvoje vrednote.
Naj bodo tvoje vrednote pozitivne, saj bodo postale tvoja usoda.«

Andreja Tanšek
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MINUTA ZA ZDRAVJE

MINUTA ZA ZDRAVJE
OSTANI DOMA
Minuta za zdravje je učinkovita oblika ohranjanja zdravja
in dobrega počutja na delovnih mestih in v izobraževalnih
ustanovah. Redno izvajanje nam omogoča boljše zdravje,
večjo sprostitev, boljšo koncentracijo, obnovo delovne
energije in izboljša splošno počutje.
Naše učno podjetje Choco drop, d. o. o., ki ga sestavlja
skupina mladih in ustvarjalnih podjetnikov, se ukvarja s
prodajo vrhunskih čokoladnih izdelkov, povezanih z
zdravjem. Ker si prizadevamo za ohranjanje zdravja in
dobrega počutja zaposlenih, smo v učnem podjetju redno izvajali Minuto za zdravje.

Zaradi nevarnih okoliščin širjenja koronavirusa in izvajanja izobraževanja na daljavo jo dijaki skupaj z
mentorico Andrejo Tanšek izvajamo doma, saj se zavedamo, kako pomembno je krepiti svoje zdravje. Dijaki
učnega podjetja Choco drop, d. o. o., delujemo s sloganom Z gibanjem do zdravja. Ostani doma.
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Logotip Minuto za zdravje je oblikovala dijakinja Kaja Horvat, ki obiskuje 3. a. Kaja Horvat se v času
koronavirusa ob obilici šolskega dela rada sprošča z ustvarjalnostjo. Za šolo je oblikovala logotip Minuto za
zdravje. Želela je mnenje strokovnjaka o izdelanem logotipu, zato je mentorica Andreja Tanšek je prosila
arhitekta Nandeta Korpnika, s katerim je v preteklosti že sodelovala pri soavtorstvu diplomskih nalog za
njegovo mnenje. Dijakinjo Kajo Horvat je arhitekt pohvalil za oblikovno dovršen logotip z jasnim sporočilom,
ki spodbuja in nagovarja ciljno skupino k zdravemu življenjskemu slogu in rednemu izvajanju Minute za
zdravje. Obiskanost Minute za zdravje s priloženimi vajami in priporočili za krepitev telesnega in duševnega
zdravja je dosegla največje število obiskov med vsemi objavami na spletni strani šole. Kaja se je
nadpovprečne obiskanosti spletne strani in pohvale nadvse razveselila. Z arhitektom Nandetom Korpnikom
je za časopis Pozitivka naredila intervju o vplivu ustvarjalnosti na življenje mladih.
Mentorica Andreja Tanšek je dijakinjo Kajo Horvat zaradi ustvarjalnega potenciala izbrala za glavno urednico
časopisa Pozitivka. Z njene strani je bila posebej pohvaljena za odlične predloge, prizadevno delo in
ustvarjalni prispevek k časopisu.
Andreja Tanšek

Kaja Horvat, oblikovalka logotipa Minuta za zdravje, v
povezovanju s prakso

Arhitekt Nande Korpnik, evropski nagrajenec za prezentacijo
celjskega paviljona

160

DRUŠTVO VESELE NOGICE POVEZALI S CELJSKIMI KAVARNAMI
Dijaki 2. a PTI so se ob Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov odločili za zmanjševanje plastenk oziroma
plastičnih zamaškov, zato so v avli šole pripravili razstavo s sloganom Zbiraj, ločuj in daruj.
Ob razstavni pano so namestili dodaten zabojnik za zbiranje
plastike, v katerega so dijaki in učitelji odlagali zamaške. Ob
tednu zmanjševanja odpadkov so se Tadeja Gologranc,
Meluni Grahović, Andreja Berglez in Aljaž Mrak, vsi dijaki
2. a PTI, povezali v timsko sodelovanje z dijaki 2. a: z Lariso
Bernard, Martinom Deželakom in Urhom Grobelnikom pod
mentorstvom profesorice
Andreje Tanšek. Z zbiralno
akcijo
so
povezali
okoljevarstveni
in
humanitarni
vidik.
K
sodelovanju so skušali
pridobiti čim več kavarn,
saj
društvo
nujno
potrebuje zbrane zamaške
za dodatne fizioterapije
otrok
s
cerebralno
paralizo. V zbiralni akciji so
bili
uspešni
pri
in Meluni Grahović z mentorico
povezovanju s celjskimi Andreja Berglez, Tadeja Gologranc
Andrejo Tanšek
kavarnami in slovenskimi
železnicami.
Zbranih
zamaškov bi bilo še več, če nam koronavirus ne bi prekrižal načrtov. Akcijo
bomo nadaljevali in zbrane zamaške predali društvu Vesele nogice, ko bo
to omogočeno z varnostnega vidika.
Mentorica Andreja Tanšek z dijaki Andrejo
Berglez, Aljažem Mrakom in Meluni
Grahović

Andreja Tanšek
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LIKOVNE DELAVNICE IN KROŽEK
Poseben način umetniškega izražanja so ilustracije, narisane z eno samo potezo. Z eno potezo skleneš
krožnico in s tem zaključiš, kar si začel. In umetnost v vsem tem je, da ne prekineš linije, kajti to bi bilo nekaj
neizživetega, tako tudi mi na naši šoli ne prekinjamo linije ter se veselo likovno izražamo in ustvarjamo.
Namen umetnosti je človeštvo duševno oplajati in kadar zgreši ta svoj namen, izgubi tudi svojo upravičenost.
Umetnik, izvršitelj tega namena, stoji torej pred veliko, sveto nalogo, ki jo more rešiti le, če si prizadeva, da
povzdigne svoje lastne potence, kolikor mogoče visoko na površje vsakdanjosti. Umetnik biti se tedaj pravi:
strmeti po spoznanju in resnici.
V okviru likovnega ustvarjanja so v letošnjem šolskem letu dijaki 1. č in 1. d. razstavili Družinske makete.
Dijaki 2. č in 2. d. so sodelovali v projektu Teden pisanja z roko 2020 in pripravili razstavo likovnih del.
Dijaki likovnega krožka so izdelali jumbo plakat Znanost skozi znanje in svoje sanje.
Aleš Hofman
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POUK NA DALJAVO PRI PREDMETU UMETNOST
V okviru pouka na daljavo so dijaki 1. a in 1. e pri predmetu umetnost dobili likovno nalogo. Narisati so morali
tihožitje v tehniki svinčnik. Tihožitje je likovni motiv, kjer gre za upodobitev predmetov nežive narave.
Dijaki so v poljubni kompoziciji razporedili na mizo predmete tihožitja, kot so sadje, cvetje, košare, vrče in
skodelice. Tem predmetom so lahko dodali njim ljub predmet. Mnogi so se odločili za knjige in glasbila,
nekateri pa za mobilne telefone, računalniške miške ali tipkovnice. Na osnovi te kompozicije so narisali
tihožitje. Kompozicijo pravega tihožitja so morali fotografirati in skupaj z risbo poslati po elektronski pošti.
Dijaki so bili zelo ustvarjalni in si želijo takšnih ur še v prihodnje.

Tihožitje, Eva Kolar

Tihožitje, Katarina Zalokar

Tihožitje, Gaja Radovac

Tihožitje, Meta Robnik

Maja Jerič
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MOJ SVET
Gledam skozi okno.
Končno pomlad. Zeleno. Maj 2020.
Novo življenje. Nova resničnost. Nove vrednote. Morda.
Razmišljam. Gledališče s kavča. Film s kavča. Knjiga na kavču.
Skodelica kave s Cankarjem. Svet Cankarjeve dramatike.
Pouk od doma.
Navidezno se je svet ustavil.
Živimo v svojih malih svetovih in sami izbiramo svojo virtualno resničnost.
Virtualni svet je zamenjal resnični svet.
Maske. Nekateri so si maske nadeli, drugi pokazali svoj pravi obraz.
Resnica ali laž?
Bila bi Popotnica skozi Čas in pokukala v prihodnost.
Kaj bo jutri? Nova resničnost? Novi svetovni red?
Kaj povedati, da besede ne bodo le besede, prazne, posladkane, cukrene,
kot bi rekel pesnik romantik. Živite zdaj, vsak trenutek. Užij(te) dan.
Bodite optimistični, pozitivnih misli in ne nehajte sanjati.
Ko boste čez nekaj let listali po spominih,
se spomnite najlepših trenutkov svojih srednješolskih let.
In ne pozabite … Sreča je kot metulj, zato imejte vedno odprte dlani in srce …
In odprte oči za lepoto Sveta …
Helena Muha
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RAZSTAVE
V šolskem letu 2019/2020 smo na šoli pripravili naslednje razstave:















Evropski dan jezikov – mentorica Nataša Slapnik.
Mladi in Evropska unija – mentorica mag. Helena Mešnjak.
V svoji družini radi pišemo z roko – mentorica Majda Lesjak, umetniško skico je pripravil Aleš Hofman.
Pišemo s svetlobo – mentorica Melita Podgoršek.
Več kot besede so pesmi in slike – mentorica Majda Lesjak, verze zapisala Nika Praznik, 1. a.
Stari rokopisi – mentorica Majda Lesjak, sodelovali sta Urška Hrastnik in Patricia Fišer, obe dijakinji
3. c, pri oblikovanju razstave je sodelovala Bojana Vajde.
Stari pisalni in računovodski stroji ter projektorji – mentorica Suzana Suholežnik, sodelovali sta
dijakinji Ines Mulej in Karmen Planinšek, obe iz 3. b.
Les Miracles – večmedijska razstava avtorja Andreja Mratinkovića.
Evropski teden ločevanja odpadkov – mentorica Andreja Tanšek, sodelovali so dijaki Tadeja
Gologranc, Meluni Grahović, Andreja Berglez, Aljaž Mrak, vsi iz 2. a PTI in Larisa Bernard, Martin
Deželak, Urh Grobelnik, vsi iz 2. a.
Podjetnost – mentorica Andreja Tanšek, sodelovali so dijaki učnega podjetja Cool tisk, verze o
podjetnosti je pripravila dijakinja Ines Videmšek, vsi dijaki so iz 1. a PTI.
Samo midva, izbor poezije Andreja Mratinkovića ‒ mentorica Helena Muha, sodelovali so dijaki 3. c
(Urška Hrastnik, Patricia Fišer, Tilen Lešer, Rok Brilej in Luka Četina); prostor: avla v 3. nadstropju.
Zvezdna pot ─ mentorica Helena Muha, sodelovali so dijakinje 3. b (Kristina Guček, Ines Mulej, Nea
Klanšek, Karmen Planinšek, Tina Šibanc in Lara Vrečko Kotnik) in dijaka 3. c (Rok Brilej in Luka Četina);
prostor: 303 in hodnik v 3. nadstropju ob prireditvi za upokojence.
Dve srci ‒ mentorica Helena Muha, sodelovali sta dijakinji 3. c (Urška Hrastnik in Patricia Fišer);
prostor: vitrina v 1. nadstropju.

Na drugem delu likovne kolonije Štirje letni časi 2020, Ex-tempore Pomlad 2020, sta sodelovala Katja Kuder
in Simon Obrovnik, oba 4. a. Razstava Ex-tempore Pomlad 2020 je zaradi koronavirusa potekala v virtualni
obliki.
Dora Glavnik
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Poljsko cvetje, Katja Kuder, tehnika akvarel

Šopek pomladnega cvetja, Simon Obrovnik, tehnika akvarel

Dora Glavnik
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PROJEKT OBJEM TOPLINE
Dijaki Ekonomske šole Celje popeljali društvo proti mučenju živali Celje na stopničke v projektu objem
topline
Ena izmed dvanajstih vrednot dijakov in zaposlenih na
Ekonomski šoli Celje je dobrodelnost. Čut za ljudi in
živali, ki so se znašli v težavah in so potrebovali
pomoč, se je izkazal za uspešnega v številnih akcijah.
V septembru in oktobru 2019 smo v sodelovanju z
Društvom proti mučenju živali Celje uspešno izpeljali
akcijo zbiranja sredstev za brezdomne živali in zbirali
oblačila za begunce. V sodelovanju s celjskimi
kavarnami smo zbirali zamaške za društvo Vesele
nogice.
V mesecu novembru 2019 so dijaki Ekonomske šole
Celje njihova trženjska znanja in željo pomagati
živalim uporabili v projektu Objem topline. To je
družbeno odgovoren projekt, organiziran s strani
podjetja Studio Moderna iz Zagorja, ki predvsem
društvom omogoča pridobivanje donatorskih
sredstev. Do sodelovanja in prejema donacije preko
Objema topline so upravičene izključno pravne
osebe, ustanovljene za opravljanje nepridobitnih
dejavnosti, ki bodo donatorska sredstva porabile v
humanitarne,
invalidske,
socialnovarstvene,
dobrodelne, znanstvene, športne, kulturne, ekološke
namene. Projekt poteka preko spleta s podarjanjem
objemov. V novembru 2019 se je pet društev
potegovalo za objeme, med njimi tudi celjsko Društvo
proti mučenju živali. Organizator vsak mesec v ta namen podari skupno do 1000 evrov trem pravnim
osebam, ki dosežejo največje število objemov. Razdelitev donatorskih sredstev določa razmerje podarjenih
objemov.
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Na šoli je stekla učinkovita trženjska akcija vsakodnevnega podarjanja objemov v organizaciji dijakov Aljaža
Mraka in Arnisa Telakuja iz 2. a PTI ter Gala Gučka, Tjaše in Maše Dežmarić ter Rebeke Kubale iz 2. a-razreda
pod mentorstvom profesoric Andreje Tanšek in Suzane Suholežnik. Zahvaljujoč intenzivni akciji se je Društvo
proti mučenju živali Celje uvrstilo na 2. mesto. S to izvrstno uvrstitvijo so si zagotovili finančno donacijo, ki
jo je društvo namenilo za pokritje najnujnejših veterinarskih stroškov pri oskrbi prostoživečih mačk. Dijaki so
morali ves čas spreminjati strategijo in mreženje, saj je bilo društvo 14 dni pred zaključkom projekta
uvrščeno na 4. mesto. Tako dijaki kot učitelji smo s sodelovanjem v projektu krepili vztrajnost, povezanost,
srčnost in humanitarnost. Z uspešno izpeljanim projektom smo dokazali, da le dobro sodelovanje daje
nadpovprečne rezultate.
Andreja Tanšek in Suzana Suholežnik

168

DIJAŠKO SPLETIŠČE
Dijaško spletišče http://dijaki.escelje.si predstavlja poleg uradne šolske spletne strani stičišče informacij za
dijakinje in dijake Ekonomske šole Celje. Tukaj objavljamo dnevno pomembne informacije in spremljamo
utrip šole.
Letos smo se še posebno trudili objavljati
informacije o različnih razpisih in
povezavah do uporabnih spletnih portalov.
Seveda še vedno večji del predstavlja foto
utrip, s katerim beležimo, kaj vse se na šoli
dogaja.

Ko nas je v mesecu marcu epidemija korona virusa prisilila v nov,
drugačen način dela, smo tudi na dijaškem spletišču spremljali, kako
se dijaki in profesorji spopadajo z novimi izzivi in kako preživljajo čas
v karanteni. V tem šolskem letu se iz uredništva poslavljata naši
maturantki Eva Mastnak in Vanja Melanšek, obe iz 4. a-razreda. Na
tem mestu se jima zahvaljujem za delo, ki sta ga v teh letih opravili in
jima želim veliko znanja na maturi in vso srečo na nadaljnji življenjski
poti.

V naslednjem šolskem letu vse vas prijazno vabim, da se nam
pridružite.
Mojca Knez Šket

169

FACEBOOK IN INSTAGRAM STRAN ŠOLE
Ker se na Ekonomski šoli Celje zavedamo, kako pomemben je danes splet, se trudimo, da bi bili tako
Facebook kot Instagram stran Ekonomske šole Celje všečni in aktualni. Najpogostejši obiskovalci so naše
dijakinje in dijaki (zdajšnji in nekdanji), njihovi starši in sorodniki ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo
družabno skupnost, v kateri je trenutno 1421 sledilcev na Facebooku in 374 sledilcev na Instagramu. Največ
obiska zabeležimo ob večjih dogodkih, ki jih organiziramo na šoli, saj sproti objavljamo fotografije in poročila.
Z veseljem pohvalimo naše uspešne dijakinje in dijake ter ekipe, ki jim na različnih tekmovanjih uspe doseči
odlične rezultate. Tako smo tudi v izrednih razmerah s pomočjo družabnih omrežij lahko ohranjali zdrave
stike.
Ker je iztekajoče se šolsko leto 2019/2020 prav posebno leto, smo pobrskali po statistiki dosegov in všečkov
na naši Facebook strani in izpostavljamo pet najbolj odmevnih objav v tem šolskem letu:
Ime objave

1.
2.
3.
4.
5.

Dobrodelna akcija – pomoč zapuščenim živalim
Orehova potica Lee Debeljak
Jesenski športni dan
Srečanje z umetnikoma
Dijaki EŠC popeljali DPMŽ Celje na stopničke v
projektu Objem topline

Datum objave

Doseg
(število ljudi)

16. 9. 2019
13. 4. 2020
16. 9. 2019
19. 2. 2020

2.823
2.246
2.093
2.003

5. 12. 2019

1.825

Samo upamo lahko, da bo število naših obiskovalcev še naprej naraščalo in vabljeni vsi tisti, ki se nam še
niste pridružili, da nas poiščete in postanete del naše skupnosti.
Dobrodošli!
Simona Sever Punčoh
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STROKOVNE EKSKURZIJE
RIM – EKSKURZIJA V VEČNO MESTO
Vse poti vodijo v Rim, v eno najlepših mest na svetu z najbogatejšo zgodovino. Rim je mesto, kjer ni mogoče
narediti niti koraka, ne da bi naletel na ostanke slavne preteklosti. Po prihodu v Rim smo se najprej odpravili
v Vatikan, najmanjšo državo, ki je obdana z mestom Rim. Vatikan je množici turistov izjemno privlačna
turistična destinacija. Turisti iz vsega sveta v dolgih kolonah čakajo, da si ogledajo Baziliko svetega Petra in
Vatikanski muzej, ki ima eno od največjih zbirk umetnin na svetu. Kljub množici turistov, ki so čakali na vstop,
smo kot šolska skupina imeli prednost pri vstopu v notranjost bazilike. Navdušeni smo bili nad neizmernim
bogastvom umetnin. V muzeju je tudi Michelangelova Sikstinska kapela, ki pa je žal nismo videli, saj je bila
zaprta zaradi papeževe molitve v njej.

V Vatikanu
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Naslednji dan smo se peš odpravili na ogled znamenitosti Rima. Najprej smo ustavili pri Koloseju, največjem
amfiteatru, ki je bil prizorišče bojev gladiatorjev. V neposredni bližini je tudi slavolok zmage. Po prehodu čez
Forum Romanum smo videli mogočne stebre, ki stojijo na obeh straneh ceste. Tukaj so se v antičnem času
zbirali prebivalci Rima, bil je politično in družbeno središče Rima. Pot smo nadaljevali do Panteona in
spomenika kralju Viktorju Emmanuelu II., ki je bil prvi kralj združene Italije. Kot vsi drugi turisti smo morali
do vodnjaka Trevi, ki naj bi izpolnjeval želje tistemu, ki vrže vanj kovanec čez ramo. Dnevno se nabere tudi
do 3000 evrov. Ogled smo zaključili pri Španskih stopnicah, ki jih sestavlja 138 stopnic in veljajo za najširše v
Evropi. Ob eni najbolj priljubljenih rimskih turističnih točk smo s skupinsko fotografijo zaključili ogled, saj je
začelo deževati. Imeli smo veliko srečo, saj je bilo za vse dni, kar smo bili v Rimu napovedan dež, a nam je
vreme služilo, da smo si lahko ogledali večino znamenitosti.

Pred spomenikom kralju Viktorju Emanuelu II.

Ogledali smo si le delček tega, kar ponuja Rim. Lepote Rima bodo marsikoga ponovno privabile v večno
mesto.
Marija Vodušek
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PREDSTAVITVE RAZREDOV

1. a

Program: ekonomski tehnik

Albatrin Demiraj
Julija Dermol
Žiga Drofenik
Mojca Fegeš
Gašper Fišer
Ana Klanšek
Eva Kolar
Lucija Krebs
Nastja Križan

Laura Kužner
Maja Legnar
Belmin Lozić
Pascal Mojzeš
Tanja Papež
Edona Plava
Taja Podgoršek
Nika Praznik
Jan Satler

Razredničarka: Tatjana Ivšek

Fatlinda Susuri
Maj Škoflek
Rok Štorman
Neja Tamše
Kaja Titovšek
Elitsa Vladimirova Stavreva
Kaja Zalokar
Katarina Zalokar
Marija Žugič

Bronasto priznanje za zgodovinsko tekmovanje prejmejo: Albatrin Demiraj, Eva Kolar, Lucija Krebs,
Belmin Lozić, Nika Praznik in Marija Žugič.
Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmejo: Julija Dermol, Tanja Papež, Nika Praznik in Marija Žugič.
Priznanje prejmeta: Julija Dermol in Nika Praznik.
Pohvalo prejmejo: Eva Kolar, Lucija Krebs, Laura Kužner, Tanja Papež, Taja Podgoršek, Kaja Titovšek in
Marija Žugič.
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1. b

Program: ekonomski tehnik

Ditmire Arifaj
Max Artnak
Despina Atanasova
Tim Atelšek
Anej Brecl
Leja Divjak
Valentina Kladnik
Ema Kocjanc
Tin Kozar
Blažka Kuntara Krajnc

Tjaša Majcen
Maruša Mastnak
Anže Medved
Mark Mlinar
Jure Močnik
Tjaša Plavčak
Nika Rems
Mojca Rogelšek
Anita Selimi
Edvin Suljić

Razredničarka: Olga Iskra

Marko Tovornik
Nejc Trnovšek Jašarovič
Gašper Urleb
Laura Vaš
Lana Vidovič
Nuša Vodušek
Tadej Vrešak
Julija Zgonec
Maruša Železnik
Marko Tovornik

Bronasto priznanje za zgodovinsko tekmovanje prejmeta: Tjaša Majcen in Maruša Mastnak.
Srebrno Cankarjevo priznanje prejme: Laura Vaš.
Priznanje prejme: Laura Vaš.
Pohvalo prejmejo: Tjaša Majcen, Mojca Rogelšek in Laura Vaš.
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1. c

Program: tehnik varovanja

Luka Čančala
Armin Delić
Taja Gabrovec Voršnik
Patrick Gashi
Luka Jamšek
Žiga Lampret

Razredničarka: Karmen Kranjec

Miha Mihevc
Noel Novak Žibret
Sven Rakovnik
Ines Škrabl
Nejc Vidovič
Stefan Vučićević

Lana Weiss
Marcel Zidanšek
Mia Zidar
Jan Zobec
Maja Žižek
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1. č

Program: trgovec

Suela Ahmeti
Amir Alibašić
Nejc Bizjak
Albion Gajraku
Asmira Hakiu
Eljesa Jusufi
Hafsa Jusufi
Benjamin Kajtezović

Razredničarka: Tatjana Trupej

Maša Kores
Lovro Kovač
Fitim Krasniqi
Alen Križnik Levec
Tilen Krpač
Hidavere Morina
Timon Potecin
Ana Stanko

Alen Škoberne
Jan Štiglic
Urša Štrok
Drene Tahiri
Florentin Zabelaj
Timea Zeme
Ingrid Žibert

Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmeta: Urša Štrok in Ingrid Žibert.
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1. d

Program: trgovec

Nea Acman
Egzon Ajeti
Nermin Eminović
David Fideršek
Manja Fišer
Arlind Gallapeni
Veton Ibraimi
Edin Jahić

Razredničarka: Simona Žlof

Neja Klemen
Leja Krajšek
Erjona Krasniqi
Arbesa Mehmeti
Špela Mohorko
Klemen Oset
Florent Osmanaj
Njomza Osmanaj

Doroteja Pavlovič
Beatrisa Rashkaj
Vid Satler
Sihana Selimi
Sven Smodej Pjanić
Žan Voljč

Pohvalo prejme: Manja Fišer.
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1. e

Program: ekonomska gimnazija

Vesna Artnak
Aneja Atelšek
Lenina Behin
Lara Bevc
Eva Bračun
Ana Delakorda
Simoen Hrženjak
Blerta Jashari
Veronika Jurko

Miha Komplet
Vita Kovče
Ana Lesjak
Filip Lukman
Marcel Marovšek
Leon Motoh
Vasja Petrak Zajc
Pia Posl
Sergej Potočnik

Razredničarka: Lidija Rebeušek

Gaja Radovac
Meta Robnik
Matevž Ročnik
Davor Soklič
Tina Strašek
Matija Sušin
Iza Turnšek
Lara Vrešak
Neža Zupančič

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejmejo: Veronika Jurko, Vita Kovče in Leon Motoh.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu za SŠ prejmeta: Veronika Jurko in Vita Kovče.
Priznanje prejmejo: Miha Komplet, Ana Lesjak in Filip Lukman.
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2. a

Program: ekonomski tehnik

Festina Ahmetaj
Larisa Bernard
Anile Cocaj
Nik Ćirović
Martin Deželak
Maša Dežmarić
Tjaša Dežmarić
Nastja Fidler

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Jožica Grašič
Urh Grobelnik
Gal Guček
Luka Karajović
Lan Kos
Rebeka Kubale
Eva Mastnak
Anastasija Pantović

Ines Plevčak
Žiga Rebernik
Jasna Skelić
Klavdija Tržan
Tilen Veber
Tim Veber
Gaber Vizlar
Nik Vrešnjak

Priznanje prejmejo: Larisa Bernard, Maša Dežmarić, Tjaša Dežmarić, Gal Guček in Rebeka Kubale.
Pohvalo prejmejo: Larisa Bernard, Anile Cocaj, Nik Ćirović, Martin Deželak, Maša Dežmarić, Tjaša
Dežmarić, Nastja Fidler, Ines Plevčak, Klavdija Tržan, in Gaber Vizlar.
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2. c

Program: ekonomski tehnik - tehnik varovanja

Razredničarka: Sonja Salobir Lindsay

Advije Ademi
Klemen Anclin
Brina Amadeja Bastl
Ismeralda Brkić
Andraž Čakš
Sara Gorenjec

Maruša Gros
Asibe Islamaj
Mija Klokočovnik
Pia Konovšek
Mateo Koprivc
Ema Rom Zupanc

Eva Slana
Tjaša Sovinšek
Maša Tepić
Hurija Vrtagić

David Čadej
Ana Germ
Filip Žak Glavnik
Nik Jazbec
Valentin Jereb

Mark Kovačič
Anastazija Kranjec
Nik Mastnak Gričar
Hana Mehle
Nika Ostrožnik

Magdalena Pinoza
Klemen Strojanšek
Enej Vovk Šulgaj

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejmejo: Advije Ademi, Sara Gorenjec, Mija
Klokočovnik, Pia Konovšek in Tjaša Sovinšek.
Priznanje za najboljši haiku z bivanjsko tematiko prejmejo: Maša Tepić, Hurija Vrtagić in Klemen Strojanšek.
Bronasto priznanje za zgodovinsko tekmovanje prejme: Pia Konovšek.
Priznanje prejmejo: Advije Ademi, Brina Amadeja Bastl, Mija Klokočovnik, Filip Žak Glavnik in Enej Vovk
Šulgaj.
Pohvalo prejmejo: Advije Ademi, Ana Germ, Sara Gorenjec, Pia Konovšek, Nik Mastnak Gričar, Ema Rom
Zupanc in Tjaša Sovinšek.
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2. č

Program: trgovec

Nika Čakš
Urška Dolinšek
Leon Ferenčak
Taja Jeram
Carlos Kovač
Teja Krivec
Julijana Medina Omerovic
Matic Pernovšek

Razredničarka: mag. Helena Mešnjak

Marisa Podlesnik
Jasmin Rabić
Tjaša Rečnik
Sara Skerbiš
Adi Šljivo
Ana Užmah
Robi Zupančič
Elton Zyrapi

Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmejo: Nika Čakš, Julijana Medina Omerovic in Matic Pernovšek.
Priznanje prejme: Julijana Medina Omerovic.
Pohvalo prejme: Nika Čakš.

183

2. d

Program: trgovec

Aljaž Čokl
Anastasija Jelen
Adisa Kahrimanović
Matej Kitak
Nika Kolar
Sanja Martinčič
Valentina Martinović

Razredničarka: Vida Horvat

Mia Skutnik
Alen Smukavec
Tomaž Teržan
Albina Vezaj
Aleš Zajko
Gal Žagar
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2. e

Program: ekonomska gimnazija

Anesa Abazi
Manca Avsec
Mai Bašič Fekonja
Filip Cokan
Gaber Gril Jakob
Zala Hudoklin
Ema Jagrič
Natalija Jelen
Nina Jesenek
Lana Jošovc

Kaja Kavc
Marko Kitak
Nina Kitek
Katarina Kovač
Anita Kramar
Tjaša Kumer
Mojca Merc
Tinka Napret-Kaučič
Bor Ocvirk
Liam Pfeifer-Moratto

Razredničarka: Katja Teršek

Lan Pristovšek Podergajs
Nejc Rečnik
Melani Sevšek
Eva Strašek
Teja Štorman
Larisa Tojnko
Klara Velenšek
Valeri Yordanov Kamburov
Amar Zornić

Bronasto Cankarjevo priznanje prejme: Manca Avsec.
Priznanje Mladi ambasadorji EU prejme: Lana Jošovc.
Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejme: Eva Strašek.
Priznanje prejmejo: Manca Avsec, Lana Jošovc, Tjaša Kumer in Tinka Napret-Kaučič.
Pohvalo prejmejo: Ema Jagrič, Katarina Kovač in Teja Štorman.

185

3. a

Program: ekonomski tehnik

Miha Blatnik
Verona Bytyqi
Matija Čadej
Florent Demiraj
Katja Gajšek
Tjaša Gorišek
Kaja Horvat
Neja Kene
Ana Korošec

Razredničarka: Katja Fras Budna

Nuša Kovačič
Anja Kozar
Nejc Krklec
Brina Likeb
Domen Medved
Albina Pacarizi
Rok Pajk
Gabi Petrič
Maja Pinter

Špela Savski
Lara Šelih
Špela Šket
Ines Škrabl
Taja Škrabl
Ana Mari Vajde
Nika Veber
Tjaša Vozlič
Tjaša Žgank

Priznanje prejmeta: Ana Korošec in Brina Likeb.
Pohvalo prejmejo: Verona Bytyqi, Tjaša Gorišek, Kaja Horvat, Ana Korošec, Brina Likeb, Albina Pacarizi, Rok
Pajk, Gabi Petrič, Lara Šelih, Taja Škrabl, Ana Mari Vajde in Nika Veber.
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3. b

Program: ekonomski tehnik

Patricija Amon
Sandra Baumkirher
Gal Benda
Maja Božiček
Tilen Golub
Kristina Guček
Lara Homšak Godler
Nastja Jazbec

Nea Klanšek
Anamari Klemenčič
Klemen Klemenčič
Anja Kotnik
Elvino Kuhar
Ines Mulej
Nal Napotnik Pesjak
Selmana Odobašić

Razredničarka: Alenka Pavlin

Karmen Planinšek
Teo Razpotnik
Boris Savković
Ana Sevnik
Tina Šibanc
Eva Tržan
Lara Vrečko-Kotnik
Žan Žak Žužek

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejme: Sandra Baumkirher.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu za SŠ prejme: Klemen Klemenčič.
Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmeta: Lara Homšak Godler in Anja Kotnik.
Bronasto priznanje na tekmovanju v znanju nemškega jezika za srednje šole prejme: Sandra Baumkirher.
Pohvalo prejmejo: Sandra Baumkirher, Lara Homšak Godler, Nea Klanšek, Anja Kotnik , Tina Šibanc, Eva
Tržan, Lara Vrečko-Kotnik in Žan Žak Žužek.
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3. c

Program: tehnik varovanja

Rok Brilej
Luka Četina
Patricia Fišer
Urška Hrastnik
David Kamenik
Manca Kolar

Razredničarka: Melita Podgoršek

Tilen Lešer
Laura Lever
Alen Lipovšek
Aljaž Medved
Matej Mesarič
Žiga Podgrajšek

Vili Račnik
Gašper Ramšak
Ema Roter
Anže Vračun

Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmejo: Patricia Fišer, Urška Hrastnik, Manca Kolar in Tilen Lešer.
Priznanje prejme: Patricia Fišer.
Pohvalo prejmejo: Rok Brilej, Luka Četina, Tilen Lešer, Patricia Fišer, Urška Hrastnik, Laura Lever, Alen
Lipovšek, Gašper Ramšak in Anže Vračun.
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3. e

Program: ekonomska gimnazija

Jakob Angelović
Jakob Borko
Ela Cafuta
Anže Černoša
Filip Drofenik
Kaja Fijavž Pirnat
Ardita Jashari

Tina Kovač
Kaja Kragl
Jan Krivec
Rija Lapajne Tajnšek
Enej Litera
Nino Mijošek
Tamara Pinter

Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

Claudia Rutar
Krištof Senčič
Tadej Štampar
Amra Valentić
Tjaž Zajko

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejmejo: Ardita Jashari, Tina Kovač in Tamara
Pinter.
Priznanje Mladi ambasadorji EU prejme: Ardita Jashari.
Priznanje za uvrstitev v finale nacionalnega srednješolskega tekmovanja Generacija €uro prejmeta:
Tamara Pinter in Claudia Rutar.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu za SŠ prejme: Claudia Rutar.
Bronasto Cankarjevo priznanje prejme: Tamara Pinter.
Pohvalo prejmejo: Kaja Fijavž Pirnat, Ardita Jashari, Tamara Pinter, Claudia Rutar in Tadej Štampar.
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1. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Kevin Brinovšek
Nika Cvek
Arlinda Nura
Lorena Nura
Almedina Sofić
Edvin Suljanović

Razredničarka: Manja Ferme

Matej Štrukelj
Ines Videmšek
Timi Zajc
Melita Zalokar
Neja Žejn

Priznanje prejme: Ines Videmšek.
Pohvalo prejme: Neja Žejn.
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PREDSTAVITVE ZAKLJUČNIH RAZREDOV

3. č

Program: trgovec

Timej Ašenberger
Sala Bytyci
Tija Čemažar
Kristina Gnader
Eva Hrastnik
Dejan Jager
Bardha Kolukaj
Regina Korez

Razredničarka: Lilijana Povalej

Nika Košir
Tim Kunst
Kaja Mikolič
Morina Elone
Lazime Saramati
Laura Večerić
Nina Vogrinec
Barbara Zalokar
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MOJIM DIJAKOM 3. Č-RAZREDA
Dragi dijaki 3. č-razreda, že tretje leto sem vaša razredničarka. Sredi januarja ste se vrnili s polletne delovne
prakse, nad katero ste bili nekateri navdušeni in boste končali šolanje, drugi pa ste uvideli, da bi se še radi
izobraževali in boste šolanje nadaljevali v programu PTI.
Ko ste v drugem polletju prišli v šolo, ste poprijeli za učenje, načrtovali smo športni dan, kakšno ekskurzijo
in se pripravljali na različna tekmovanja.
V pričakovanju vseh teh dejavnosti smo se znašli v pandemiji koronavirusa covid-19. Vsi smo morali ostati
doma in pričeti z učenjem na daljavo. Dragi dijaki, vem, da ste se morali vsak po svoje znajti z novim načinom
dela in s tehnologijo, ki nam je na voljo. Tudi nam učiteljem je bilo težko, še posebej nekaterim, saj smo se
morali tehnologije naučiti v službi, se nanjo navaditi in jo znati uporabiti, kajti v času našega študija je še ni
bilo.
Če bi se covid-19 zgodil pred 30-timi leti, bi bila situacija dosti težja. Zdaj si lahko dopisujemo, vidimo se na
videokonferenci in smo vsi vsaj delno zadovoljni. Vesela sem, da se odzivate in naredite, kar vam je naročeno
in nič ne jamrate. Lepo je tudi, da ste vsi zdravi.
Bodite dobri in samoiniciativni. Menim, da ste postali bolj samostojni in pripravljeni za vstop v odraslo
življenje, nanj ste pripravljeni tako kot vaši predhodniki, ki so končali šolanje v normalnih pogojih. Veselim
se časa, ko ponovno pridemo v šolo in si izmenjamo svoje izkušnje in doživetja.

Vaša razredničarka
Lilijana Povalej
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4. a

Program: ekonomski tehnik

Laura Banjac
Tjaša Brvar
Lea Debeljak
Nina Drobne
Jure Gajšek
Adrijan Hrušovar
Katarina Jagodič
Adisa Karadži

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

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Jasmin Motoh
Patrik Novak
Simon Obrovnik
Maša Ocvirk
Gašper Plevčak
Tjan Potočnik
Tijana Stojnić
Diana Šajić

Maruša Štancer
Maruša Trefalt
Staša Vnučec
Lea Vodopivc
Andrej Zabav
Petra Zelič
Ajla Zornić

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejme: Jasmin Motoh.
Priznanje Nemška jezikovna diploma stopnje II na nivoju C1 prejme: Jasmin Motoh.
Priznanje Mladi ambasadorji EU prejmeta: Gregor Lončar in Petra Zelič.
Srebrno priznanje na državnem tekmovanju v Ekokvizu za SŠ prejme: Gregor Lončar.
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Srebrno Cankarjevo priznanje prejme: Petra Zelič.
Bronasto priznanje za zgodovinsko tekmovanje prejme: Petra Zelič.
Priznanje z nagrado prejmejo: Lea Debeljak, Katja Kuder, Gregor Lončar, Rok Mazej, Simon Obrovnik,
Gašper Plevčak in Petra Zelič.
Priznanje prejmejo: Domen Kovač, Gregor Lončar, Eva Mastnak, Rok Mazej, Jasmin Motoh, Andrej Zabav
in Petra Zelič.
Pohvale prejmejo: Katarina Jagodič, Gregor Lončar, Rok Mazej, Maša Ocvirk, Maruša Štancer in Andrej
Zabav.

Dragi 4. a, najštevilčnejši in najživahnejši razred na šoli
Čas, ki ga živimo, vam ponuja dve poti v prihodnost. Najlažje vam bo izbrati prvo pot, ki vam je že znana iz
preteklosti in vam ponuja navidezno varnost, z enakimi vzorci obnašanja, z enakimi vrednotami in
pričakovanji, prepredeno z mnenji drugih, ki včasih zadušijo vaš glas. Želela bi, da večina vas premisli, preden
naredi usoden korak, sledi svojemu občutku in izbere drugo pot. To je pot, ki zahteva pogum, da se soočate
z novim, iščete resnico, vztrajate kljub padcem, razmišljate s svojo glavo in sledite svojemu srcu, ne samo za
svoje dobro, ampak tudi za dobro vseh. Na vas je, katero boste izbrali. Vsaka je prava, če ste se tako odločili.
Življenje je potovanje, začne se s sramežljivim odkrivanjem neznanega, nadaljuje se z radovednim
raziskovanjem že uhojenih poti. Na eni izmed teh smo se za kratek čas srečali tudi mi in skupaj hodili po njej.
Ravno dovolj, da sem spoznala vsakega posebej, da mi je vsak od vas pustil svojo sled v srcu. Ste razposajena
koronageneracija, ostanite takšni, kot ste, ne pustite se voditi, bodite vodje in uživajte v življenju.
Vaša razredničarka Jasmina Bornšek
Drage dijakinje in dijaki 4. a,
kljub trenutni izredni situaciji vam želim, da verjamete vase in posegate po visokih ciljih. Vaša meja naj bo
nebo. Trdno verjamem, da vam bo vsem uspelo, saj ste to že neštetokrat dokazali. Naj vas vodi misel Rabina
Harolda Kushnerja, ki je zapisal: »Če vztrajno iščeš dobro v vsaki stvari, boš ugotovil, da je tvoje življenje
nenadoma polno hvaležnosti, občutka, ki hrani dušo.«
Želim vam vso srečo tega sveta in res mi boste v srcu ostali kot prijetni in srčni mladostniki.
Vaša sorazredničarka Simona Sever Punčoh
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4. c

Program: tehnik varovanja

Blaž Brecl
Eva Čakš
Anže Gobec
Rok Jemec
Jaka Kolar
Alen Kranjec

Razredničarka: Marija Vodušek

Anže Lajlar
Dalibor Lupret
Aleš Matjaž
David Neuhold
Tomaž Rizmal
Anastazija Vračun
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Dragi moji varnostniki 4. c-razreda
Kadar je neke poti konec, vedite, da je to pravzaprav samo spoznanje, da vam je namenjena drugačna pot.
Na tej poti vam bodo namenjeni drugi ljudje in nova zgodba. V življenju ni pravih in napačnih poti, so samo
poti, ki so zapustile sledi …
Hvala, ker sem bila del vaše poti in zgodbe.
Vaša razredničarka
Marija Vodušek
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4. e

Program: ekonomska gimnazija

Klara Brinjovec
Jakob Dacar
Anja Drešček
Luka Gornik

Adrijana Hyseni
Arijana Ibralić
Ambrož Jelen
Staš Kalajdžiski

Razredničarka: Marjana Gajšek

Natja Kapitler
Domen Klep
Blaž Majcen

Priznanje na nemškem bralnem tekmovanju Pfiffikus prejmejo: Anja Drešček, Luka Gornik in Staš
Kalajdžiski.
Priznanje za uvrstitev v finale nacionalnega srednješolskega tekmovanja Generacija €uro prejmeta: Anja
Drešček in Natja Kapitler.
Priznanje Nemška jezikovna diploma stopnje II prejme: Luka Gornik.
Priznanje z nagrado prejmejo: Jakob Dacar, Anja Drešček, Luka Gornik in Natja Kapitler.
Priznanje prejme: Anja Drešček.
Pohvalo prejmejo: Jakob Dacar, Ambrož Jelen in Staš Kalajdžiski.
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Dragi moji!
Kam le čas beži … Kot bi mignil, so minila štiri leta. Spominjam se tistega septembra 2016, ko se je vame prvič
zazrlo (komaj) enajst rahlo preplašenih petnajstletnikov.
Vsa štiri leta sem verjela v naše skupne cilje in vedela, da vam bo uspelo. Vsak izmed vas mi je zapustil čudovit
spomin na neko obdobje vzponov in padcev, smeha in joka, odraščanja meni tako ljube generacije.
Zaključek našega druženja je zaznamovala pandemija, ki je močno vplivala tudi na izvedbo zrelostnega izpita.
Ker ste za letošnjo maturo prebirali dela Ivana Cankarja, naj končam z njegovim zapisom iz avtobiografije
Moje življenje: »Če hodiš po cesti, po kateri si romal pred davnimi leti, še v zgodnji mladosti, cveto ob poti
vsi spomini, tako živi, da se nekdanja ura ponevedoma zlije z zdanjo: še si tisti, kakor si, in hkrati si tisti, ki je
bil.«
Ostanite točno takšni, kot ste, ker takšni ste najboljši.
Srečno, moj 4. e.
Vaša razredničarka
Marjana Gajšek
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2. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Andreja Berglez
Tadeja Gologranc
Meluni Grahović
Robert Jazbinšek
Nataša Kliček
Urška Kovač

Tina Lotrič
Leonora Memaj
Aljaž Mrak
Trimlon Muja
Aljaž Pikelj
David Senica

Razredničarka: Irena Lasnik

Amra Sezairi
Sara Stanojević
Emina Tabaković
Arnis Telaku
Anja Tovornik

Priznanje z nagrado prejmejo: Andreja Berglez, Tadeja Gologranc, Meluni Grahović, Aljaž Mrak in Arnis
Telaku.
Pohvalo prejmeta: Andreja Berglez in Trimlon Muja.
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Dragi moji!

Glede na čas, ki ga trenutno doživljamo, sem prepričana, da se ne bomo nikoli pozabili. Ste enkratna,
koronageneracija! Zadnje skupne ure slovenščine nismo preživeli v šolskih klopeh v razredu. Bili smo daleč
drug od drugega, a imam občutek, da si še nikoli nismo bili tako blizu. Kolikokrat sem se jezila, ko ste
neopravičeno izostajali od pouka, a v zadnjih dveh mesecih sem prepričana, da bi še kako radi sedeli skupaj
v šolskih klopeh. Šolske klopi so samevale … Pogrešala sem vas tudi jaz. Pogrešala sem vaše vesele, razigrane,
včasih tudi otožne ali zaskrbljene obraze. Prijetno vas je bilo vsaj slišati …
Vsak je živel v času pandemije svojo zgodbo. Za mnoge vem, da vam ni bilo lahko, a zagotovo boste s
premagovanjem težav bogatejši z mnogimi spoznanji. Komur ni uspelo uresničiti želja in ciljev glede učnega
uspeha v pomladnem času, nikar ne obupajte! Mladi ste in do cilja vodijo različne poti; morda čas ni tako
pomemben. Bodite zmagovalci v doseganju svojih ciljev!
Radi ste tekmovali. Priborili ste si tudi šolski ključ, ki bi ga morali letos predati naslednji generaciji. In letos
prvič bo šolski ključ ostal celo šolsko leto brez skrbnika. Res ste izjemna generacija!
In smo pri koncu našega skupnega dvoletnega sodelovanja … Vsak konec pomeni tudi začetek nečesa
novega. Kaj naj vam zaželim? Marsikaj vam je vsako leto povedal Miklavž, spomnite se kdaj nanj in na
njegova pisma.
Hodite skozi življenje z odprtimi očmi in odprtim srcem, zaznavajte okoli sebe dobro in lepo in ne le napak
in slabo; izkoristite ponujene priložnosti, kajti priložnost zamujena, ne vrne se nobena; berite knjige in
spoštujte lepoto in vrednost maternega jezika. Poiščite si svoj JUŽNI OTOK in mu sledite. Saj veste, da Južni
otok JE! Pa srečno, dragi moji!
Vaša razredničarka
Irena Lasnik
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MT

Program: maturitetni tečaj

Teja Arlič
Špela Bezenšek
Manuela Bezovnik
Ajda Cvetko
Tina Dobnik
Brina Gaber
Brina Gabrovec
Maja Kladnik

Razrednik: Saši Pešec

Sara Koprivec
Nina Koren
Tajda Kukovič
Špela Lampret
Natalija Maček
Tamara Mlakar
Rožle Oštir
Nina Pajk

Medeia Pilih Bogme
Anže Plazl Smolnikar
Lara Plemenitaš
Tadeja Tratar
Natalija Volovlek
Breda Taša Vulič

Priznanje prejme: Medeia Pilih Bogme.
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Drage dijakinje in dijaki MT,
pot, ki smo jo prehodili skupaj, se končuje. Theodore Isaac Rubin je zapisal, da je prijaznost pomembnejša
od modrosti, in to spoznanje je začetek modrosti. Kamor koli vas bo vodila pot življenja, ohranjajte zdravo
samopodobo, bodite prijazni do sebe in drugih. Prijaznost vas bo naredila za najlepšo osebo na svetu.
Vaš razrednik
Saši Pešec
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PT

Program: poklicni tečaj

Nejc Drev
Luka Fatur
Sara Lukič
Claudia Narat

Razredničarka: Mojca Knez Šket

Kristina Petrej
Lara Pintar
Patricija Ratej
Patricija Verbovšek
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Plešite, kot da vas nihče ne gleda.
Pojte, kot da vas nihče ne posluša.
Ljubite, kot da še nikoli niste bili prizadeti,
In živite, kot da bi bila nebesa na zemlji.
Mark Twain

Draga moja dekleta, ki ste vztrajala do konca. Bodite vztrajna še naprej, upajte in zaupajte si, postavljajte si
jasne cilje in jim sledite. Veselila se bom vaših uspehov. Želim vam, da sledite svojim sanjam. Vse dobro na
vaši nadaljnji poti.
Vaša razredničarka
Mojca Knez Šket
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OBVESTILA
IZPITI
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti bodo v julijskem roku potekali od 1. 7. do 3. 7. 2020 po posebnem
razporedu, ki bo objavljen v petek, 26. 6. 2020, na oglasni deski v prostorih šole.
Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do ponedeljka, 22.
6. 2020, za jesenski rok pa do ponedeljka, 6. 7. 2020.
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od ponedeljka, 17. 8. 2020, dalje. Točen
razpored bo objavljen v sredo, 12. 8. 2020, na oglasni deski v prostorih šole, kjer bo dostopen v času uradnih
ur.

ZAKLJUČNI IZPIT
Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 18. 6. 2020, ob 11. uri
v prostorih šole.
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v torek, 25. 8. 2020. Razpored zaključnih izpitov bo objavljen
v petek, 21. 8. 2020, na oglasni deski v prostorih šole.

POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v torek, 7. 7. 2020, ob 11. uri v prostorih šole. Prijave na
poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od ponedeljka, 24. 8. 2020, dalje, je treba oddati do 8. 7.
2020. Do petka, 14. 8. 2020, je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.

SPLOŠNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 13. 7. 2020, ob 11. uri v prostorih šole.
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od ponedeljka, 24. 8. 2020 dalje, je treba oddati
do 14. 7. 2020. Do petka, 14. 8. 2020, je možna poznejša prijava iz upravičenih razlogov.
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OSTALA OBVESTILA
Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 25. 5. 2020.
Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v sredo, 24. 6. 2020, po razporedu, objavljenem na oglasni
deski šole.
Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v petek, 3. 7. 2020. Ta dan se bodo
dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisovali v višji letnik.
Potrjevanje mesečnih vozovnic in izdaja potrdil o vpisu bo od ponedeljka, 17. 8. 2020, 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 10. 8. 2020.

Pričetek pouka v šolskem letu 2020/2021 bo v torek, 1. 9. 2020, 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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