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ČUDOVITI SVET – ČUDEN SVET

Danes živimo v čudnem svetu, v svetu, ki prestaja velike krize: gospodarsko, energetsko,
prehransko, zdravstveno, humanitarno in podnebno. Za vse krize in spremembe je posredno ali
neposredno odgovoren človek, ki je ta naš ČUDOVITI SVET spremenil v ČUDEN SVET.
V čudovitem svetu ni smisel življenja v sebičnem zadovoljevanju lastnih potreb, ampak v uporabi
znanja v korist vseh in v zagovor življenja na našem planetu.
V današnjem čudnem svetu pa žal prevladujejo negotovost, nemoč, tesnoba, strah in nasilje. In
vprašanje, ki se mi poraja, je, kako se bomo izkopali iz te groze in ničevosti čudnega sveta in
vstopili nazaj v naš nekdanji čudoviti svet, ne da bi pri tem žrtvovali naravo.
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Zgodovina našega planeta je kot knjiga, le da je knjiga sestavljena iz listov, zgodovina našega
planeta pa iz milijonov let, mesecev in dni. Vsako leto, mesec, minuta ali sekunda je pustila svoj
pečat in vsaka neumnost človeka povzročila veliko škodo naravi in našemu čudovitemu svetu.
Večina nevarnosti, ki nam danes grozi, ne prihajajo iz narave, temveč od ljudi. In če hočemo, da se
bo vrnil čudoviti svet, potrebujemo ustvarjalne ljudi; ljudi, ki znajo, tako kot otroci, uporabiti svojo
domišljijo, svoje ideje, ki znajo biti pošteni, vedoželjni, ustvarjalni in nepokvarjeni. Potrebujemo jih
kot kruh za vsakdanje življenje.
Človek je danes opremljen z ogromno znanja, vendar je žal znanje včasih premalo. Pri odločanju in
uporabi znanja je potrebno biti ČLOVEK. Prav zato pri reševanju grozečih težav današnjega sveta
potrebujemo ustvarjalce vrednot nove etike ter ustvarjalne osebe, ki se ne bojijo sprememb. Kajti
najslabše, kar se nam lahko zgodi v tem trenutku, je, da ne naredimo nič, da obtičimo na mestu in
na ta način dovolimo, da človeška neumnost ogroža življenje planeta in človeka.
Drage dijakinje in dijaki, ste že slišali za misli starega modreca, ki je dejal, da se je treba v življenju
zgledovati po želvi, ki napreduje samo takrat, ko pomoli glavo iz oklepa? Torej, dragi mladi, v
življenju si je treba upati. Samo človek, ki si upa, se lahko razvija in je dejansko svoboden, je človek
z veliko začetnico. Je to, kar boste postali vi.
Spoštovani kolegi, hvala za veliko pozitivne energije, smeha in odlično opravljenega dela.
V letih, ki prihajajo, pa vam želim vse dobro in veliko pravih odločitev, saj te predstavljajo dejstvo,
da ste storili nekaj dobrega. Želim vam polno šolo zadovoljnih in srečnih dijakov.

Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica
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RAVNATELJICI BERNARDI MARČETA OB UPOKOJITVI
Draga naša ravnateljica!

Bernarda Marčeta je prejela naziv PRIMUS – Zaslužna ravnateljica za dosežke na področju vodenja Ekonomske šole Celje

Doletela me je čast, da o osebi, s katero sem tesno in izvrstno sodelovala zadnjih dvanajst let,
napišem nekaj misli. Naša ravnateljica je najprej srčna oseba s prefinjenim smislom za sočloveka.
Mirna, spravljiva in skromna. To skromnost kaže dejstvo, da je pred kratkim prejela nagrado
PRIMUS – Zaslužna ravnateljica, a zanjo dolgo ni povedala niti najtesnejšim sodelavcem, in se z njo
pohvalila, zato ji ob tej priložnosti v imenu celotnega kolektiva Ekonomske šole Celje iskreno
čestitamo.
Po izobrazbi je diplomirana biologinja in na življenje in delo gleda realno, kot to počne veliko
naravoslovcev. Vajeni smo, da ta svoj življenjski nazor pogosto vplete v svoje govore. Vedno rada
pove, da so dobri govori tisti, ki imajo začetek in konec zelo skupaj.
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Svojo celotno kariero je posvetila delu v šoli. Začela je daljnega leta 1983 na šoli, kjer tudi
zaključuje svojo poslovno pot, le naziv je bil takrat drugačen – Srednja šola za trgovinsko
dejavnost. Uživala je pri poučevanju v razredu. Pot jo je nato za štiri leta vodila na Srednjo
kmetijsko-živilsko šolo Celje, a se je leta 1987 za stalno vrnila na Srednjo šolo za trgovinsko
dejavnost, kasneje Srednjo trgovsko šolo Celje in Poslovno-komercialno šolo Celje. Leta 1998 je
postala pomočnica ravnateljice, ki je skrbno in predano to funkcijo opravljala vse do 1. 8. 2010, ko
je postala najprej vršilka dolžnosti, kasneje pa ravnateljica-direktorica Poslovno-komercialne šole
Celje.
Leta 2013 se je pričelo turbulentno dogajanje, ko je pristojno ministrstvo združilo Srednjo
ekonomsko šolo Celje in Poslovno-komercialno šolo Celje, Bernardo Marčeta pa imenovalo za
v. d. ravnateljice-direktorice nove združene Ekonomske šole Celje. Nova skupna pot ni bila ravna in
položna, ampak ovinkasta z veliko klanci in kamni, ki jih je kot ravnateljica z veliko mero
potrpljenja in preudarnosti znala premagati. Ob selitvi v skupno stavbo na Kosovelovi nam je
polagala na srce, da smo šola ljudje in ne zidovi. Našo šolo je imela dejansko rada in ji bila predana.
Vsako posodobitev je podpirala in skrbela, da je stavba ostala urejena in vzdrževana. Kljub še
nekončanemu mandatu ravnateljstva se je odločila, da se s 1. 8. 2022 upokoji, kar smo kot kolektiv
sprejeli z zaskrbljenostjo, saj smo se navadili na njen način vodenja šole in strpno reševanje
konfliktov. Pogrešali je ne bomo samo njeni sodelavci, ampak tudi dijakinje in dijaki, ki so radi
odpirali vrata njene pisarne. Pogovori z njimi so bili vedno usmerjeni v reševanje težav po mirni
poti, a jih je občasno z umestnimi komentarji znala tudi ošteti. Uspehi dijakov so jo vedno
razveselili in jih je zelo rada tudi osebno pohvalila. Pa še kakšen bonbonček so prejeli povrhu.
Verjamemo, da prihaja zdaj mirnejše obdobje njenega življenja, ki naj ga izkoristi zase, za družino
in potovanja.
Draga Bernarda, želimo ti trdnega zdravja in veliko življenjske energije za odkrivanje novih kotičkov
na zemeljski obli. Naj te vodi misel Marcusa Aureliusa: »Življenje je lepo, zato kar koli se ti zgodi,
nikoli ne pozabi živeti! Živeti je ena najbolj redkih stvari na tem svetu, saj večina ljudi samo
obstaja.«
Bodi srečna in hvala, da smo lahko bili sopotniki v delu tvoje življenjske zgodbe.
Simona Sever Punčoh, pomočnica ravnateljice
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SVET ZAVODA EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Svet zavoda Ekonomske šole Celje je v tem letu deloval v sestavi: Boštjan Jager, Sašo Šoštarič,
Judita Zdovc (predstavniki ustanovitelja), Jasmina Bornšek, Mateja Kapitler, Katarina Kotnik, mag.
Marjana Leva Bukovnik, Lidija Plevčak (predstavnice delodajalcev), Franc Kosi, Marijan Čančala,
Barbara Toplišek Kovačič (predstavniki staršev dijakov), Larisa Bernard, Miha Komplet
(predstavnika dijakov), Andreja Berglez, Vanja Lakić, Maja Mušič (predstavnice študentov) in
Marjeta Nosan (predsednica Strateškega sveta Višje strokovne šole). Predsednica je bila Marjeta
Nosan.
Izvedli smo šest rednih sej in dve dopisni seji. Zaradi epidemioloških razmer v letu 2021 in začetku
leta 2022 smo opravili redne seje preko videokonferenčnega sistema Zoom, nato pa smo imeli
naslednje tri seje v šoli. Sej Sveta zavoda so se udeležili tudi ravnateljica-direktorica Ekonomske
šole Celje, ravnatelj Višje strokovne šole in sindikalna zaupnica. Na sejah so bili obravnavani in
sprejeti sklepi, potrebni za nemoteno delo naše ustanove.
Potrdili smo letni delovni načrt za srednjo in višjo šolo, predlagan obseg vpisa na srednji šoli za
šolsko leto 2022/2023, obravnavali poslovno poročilo za preteklo leto in sprejeli finančni načrt za
leto 2022. Seznanili smo se s poročilom o kakovosti za srednjo in višjo šolo ter ugotavljali delovno
uspešnost ravnateljice-direktorice in ravnatelja Višje strokovne šole za leto 2021 ter potrdili nove
in prenovljene kataloge znanj za odprte kurikule.
V mesecu marcu smo objavili razpis za delovno mesto ravnatelja-direktorja, saj se bo sedanja
ravnateljica-direktorica s 1. 8. 2022 upokojila. Postopek izbire novega ravnatelja trenutno še
poteka in bo zaključen do konca meseca junija.
Člani Sveta zavoda so se redno udeleževali sej in z vso odgovornostjo sprejemali odločitve ter tako
pripomogli k nemotenemu delovanju šole.
Marjeta Nosan
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DIJAŠKA SKUPNOST EKONOMSKE ŠOLE CELJE
V šolskem letu 2021/2022 smo na uvodnem sestanku v mesecu septembru izglasovali novo
predsednico Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje, Lariso Bernard, 4. a. Vlogo namestnice
predsednice je prevzela Taja Gabrovec Voršnik, 3. c. V upravnem odboru šolskega sklada sta bila
Jakob Gaber Gril, 4. e, in Miha Komplet, 3. e. Člana komisije za prehrano sta bila Ema Rom Zupanc,
4. c, in Nik Slemenšek, 1. f. V komisijo za kakovost na ravni zavoda je bil izvoljen Miha Kompet,
3. e.
S predstavniki razrednih skupnosti smo se redno sestajali na sestankih dijaške skupnosti, na katerih
smo spremljali in analizirali učni proces in dogajanje na šoli, se pogovarjali o aktualni problematiki
in iskali skupne rešitve.
Aktivni smo bili tudi na drugih področjih. V septembru je dijaška skupnost uredila dijaške izkaznice
za tekoče šolsko leto. V novembru se je predsednica dijaške skupnosti udeležila druge redne seje
parlamenta Dijaške organizacije Slovenije in nam na naslednjem sestanku poročala o dogajanju.
Prav tako smo v novembru na sestanek dijaške skupnosti povabili predstavnico Mladinskega
centra Celje, ki je predstavila njihovo delovanje in nas spodbudila k sodelovanju na njihovih
dogodkih v tekočem letu.
V decembru smo soorganizirali novoletne dejavnosti in poskrbeli za dobro vzdušje v prazničnem
času, zbirali novoletne zaobljube dijakov in jih razstavili na šolskem hodniku.
V marcu sta se predstavnika dveh razrednih skupnosti, Nik Slemenšek, 1. f, in Miha Komplet, 3. e,
udeležila Regijskega posveta za pripravo Nacionalne Resolucije o programu za mladino v Celju.
Svoja spoznanja s posveta sta predstavila na naslednjem sestanku dijaške skupnosti, kjer smo nato
debatirali o aktualnih tematikah, ki se tičejo mladih v Sloveniji in širše. Predstavnika Dijaške
skupnosti EŠC sta navdušila z ustvarjalnimi idejami in aktivno participacijo, zato sta bila v mesecu
maju povabljena tudi na nacionalno delavnico projekta YouPart in prejela European Youth Pass
certifikat. V marcu je dijaška skupnost sodelovala tudi pri čistilni akciji, ki je bila organizirana s
strani Mestne občine Celje, in tako smo poskrbeli, da je okolica naše šole še čistejša.
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V mesecu aprilu je imela dijaška skupnost pomembno nalogo, saj je morala na podlagi predstavitve
dveh kandidatk za imenovanje nove ravnateljice-direktorice pripraviti mnenje dijaške skupnosti o
imenovanju ravnateljice-direktorice.
Ob koncu šolskega leta smo želeli
popestriti dogajanje na šoli, zato smo na
podlagi predloga predstavnika razredne
skupnosti organizirali srečanje z Ano
Teržan, znano pod umetniškim imenom
Anabel. Tudi ona je včasih obiskovala našo
šolo, zato smo na klepetu ob kavi
spregovorili tudi nekaj o tem. Pri
organizaciji srečanja nam je pomagala
profesorica Helena Muha in se ji za to tudi
zahvaljujemo.
V tem šolskem letu se nam je porodilo še Sestanek Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje
veliko novih idej in že stremimo k temu, da jih bomo naslednje šolsko leto lahko realizirali.

Nik Slemenšek in Miha Komplet na Regijskem posvetu v Celju

Sanja Čas in Barbara Slatenšek
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SLOVO OD ŠOLE
20. maj 2022 je bil za nas četrtošolce
poseben dan. Poslovili smo se od
šole, tradicionalno predali ključ
mlajši generaciji, ob 12. uri pa
zaplesali maturantsko četvorko.
Ta dan pa je bil poseben tudi zato,
saj smo se poslovili od naše
ravnateljice-direktorice
Bernarde
Marčeta, ki odhaja v pokoj.
V naših življenjih so zelo pomembni
mejniki, ki nas vodijo k novim
doživetjem in novim spoznanjem.
Naša ravnateljica je znala predstaviti
pozitivne plati vseh projektov, ki
smo se jih lotili. Čeprav je bil začetek
najprej težak, smo skupaj z njenim
vodenjem, korak za korakom rasli in
se
razvijali.
Postajali
smo
prepoznavni na ravni občine in tudi
države. Dijaki in profesorji smo z
njenim vodenjem dosegali vidne
rezultate na raziskovalnem področju
in na področju tekmovanj iz znanj.
Poleg pedagoškega dela je skrbela
tudi za izboljšanje pogojev dela –
spodbujala je nabavo didaktičnega
materiala in se trudila, da se je šola
obnavljala.
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Kar pa je najpomembnejše, nam dijakom je zagotavljala občutek varnosti, slišanosti in
pomembnosti. Šolo je naredila ljubečo in domačo.
Nikoli ne bomo pozabili vseh njenih spodbudnih besed ter nasmeha, ki nam ga je vedno namenila.
Vedno nas je podpirala in razumela, nam stala ob strani, ko smo imeli občutek nemoči. Pokazala
nam je, da je vsak izmed nas pomemben in vreden. Zelo smo hvaležni tudi za njen odprt pristop do
vseh naših želja in idej, čeprav niso bile vedno uresničljive.
Kot slovesno in simbolično darilo smo ji poklonili šopek s 23 cvetovi, ki predstavljajo 23 razredov
na naši šoli v tem šolskem letu, in ping pong lopar s podpisi, saj nihče izmed nas ne bo pozabil,
kako navdušeno ga je vsako leto igrala z nami.
Želimo ji srečno upokojitev, ki naj bo začetek novega poglavja njenega življenja. Zapisala se je v
spomin in srce šole ter vsakega izmed nas.
Hvala, gospa ravnateljica. Pogrešali vas bomo.

Larisa Bernard, 4. a
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI SODELAVCI
PEDAGOŠKI SODELAVCI

IME IN PRIIMEK,
strokovni naslov
Monika ANDRENŠEK MUDRI,
univ. dipl. psihologinja
Olga ARNUŠ,
univ. dipl. psihologinja
Christjein BENČINA,
prof. športne vzgoje
Mag. Metka BOMBEK,
univ. dipl. ekonomistka
Jasmina BORNŠEK,
prof. zgodovine in geografije
Janko CAFUTA,
univ. dipl. ekonomist
Sanja ČAS,
prof. športne vzgoje
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
Alenka GOTLIN POLAK,
prof. slovenščine in zgodovine
Ana-Marija GRAČNAR,
univ. dipl. slovenistka

Naziv

Poučuje

Razredništvo

Druge obveznosti in
dopolnjevanje
Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje

MT

koordinatorica za DSP

2. b

delo na projektu MUNERA 3

družboslovne predmete
svetovalka

družboslovne predmete

mentor

športno vzgojo

mentorica

ekonomske predmete

svetnica

družboslovne predmete

svetovalec

računalniške in
ekonomske predmete

bolniška odsotnost

športno vzgojo

mentorica dijaške skupnosti

svetovalka

družboslovne predmete

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje

svetnica

ekonomske predmete

1. a PTI

svetnica

ekonomske predmete

1. a

svetnica

družboslovne predmete

2. e

svetovalka

slovenščino

4. a

strokovna sodelavka CUPS-a

tajnica šolske maturitetne
komisije za splošno maturo

slovenščino
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Aleš HOFMAN,
prof. likovne vzgoje
Vida HORVAT,
univ. dipl. ekonomistka
Olga ISKRA,
dipl. ekonomistka
Tatjana IVŠEK,
prof. nemškega in angleškega
jezika
Maja JERIČ RANZINGER,
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

mentor

umetnost

svetovalka

računalniške predmete

svetovalka

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

3. b

svetnica

tuje jezike: nem

3. a
tajnica šolske komisije za
zaključne izpite,
III. osnovna šola Celje
vodja CUPS-a,
Višja strokovna šola

svetovalka

družboslovne predmete

svetnica

ekonomske predmete

mentor

matematiko

svetovalka

računalniške predmete

svetnica

računalniške predmete

svetovalka

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje,
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje

svetovalka

naravoslovne predmete

Osnovna šola Ljubečna

svetnica

tuje jezike: nem

Šolski center Šentjur

Karmen KRANJEC,
univ. dipl. ekonomistka

svetnica

ekonomske predmete in
strokovne predmete s
področja varovanja

Marko KUBALE,
prof. matematike in fizike

svetnik

matematiko

Dagmar KONEC,
prof. sociologije in zgodovine
Polona KONEC,
prof. biologije
Polona KRAMER,
prof. nemščine in angleščine
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2. a
Gimnazija Celje – Center

3. c

Barbara KVAS,
dipl. ekonomistka,
spec. menedžmenta v
izobraževanju
Irena LASNIK,
prof. slovenščine in univ. dipl.
etnologinja
Majda LESJAK,
prof. slovenščine in pedagogike,
mag. bibliotekarstva
Ivan LOJEN,
ekonomist
Bernarda MARČETA,
univ. dipl. biologinja
Gregor MARGUČ,
prof. športne vzgoje

svetovalka

ekonomske predmete

svetovalka

slovenščino

svetovalka

knjižničarka

mentor

računalniške predmete

Šolski center Celje

2. a PTI

Višja strokovna šola

svetovalka

ravnateljica-direktorica

mentor

športno vzgojo

Mag. Helena MEŠNJAK,
prof. zgodovine in sociologije

svetnica

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Helena MUHA,
prof. slovenščine in pedagogike

svetnica

slovenščino

Višja strokovna šola

svetovalka

strokovne predmete s
področja varovanja

Višja strokovna šola,
predsednica sveta zavoda

svetnica

tuje jezike: ang

izobraževanje odraslih,
delo na projektih

svetnica

tuje jezike: ang

1. b

svetovalec

tuje jezike: ang

3. č

matematiko

2. c

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
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Lidija PLEVČAK,
komercialistka

svetovalka

ekonomske predmete

Melita PODGORŠEK,
prof. matematike in fizike

svetovalka

matematiko, fiziko in
strokovne predmete s
področja varovanja

1. c

mentorica

ekonomske predmete in
matematiko

2. č

svetovalka

naravoslovne predmete

svetnica

tuje jezike: ang

svetnik

računalniške predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

strokovni sodelavec CUPS-a

svetovalna delavka

nadomeščanje od
14. 10. 2021 do 19. 11. 2021

Lilijana POVALEJ,
univ. dipl. ekonomistka,
predmetna učiteljica matematike
in fizike
Darinka PRISLAN,
univ. dipl. inž. kemijske
tehnologije
Lidija REBEUŠEK,
prof. slovenskega jezika in
književnosti in angleškega jezika
Srečko ROBEK,
univ. dipl. inž. elektrotehnike
Tjaša ROŠ,
diplomantka Pedagoške fakultete
UL
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
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organizatorica PUD

tajnica šolske maturitetne
komisije za poklicno maturo
Srednja zdravstvena in
kozmetična šola Celje

3. e

svetnica

tuje jezike: ang, nem

4. c

svetnica

tuje jezike: nem

1. f

svetnica

tuje jezike: ang, nem

III. osnovna šola Celje

svetovalna delavka

koordinatorica –
nadarjeni dijaki,
mentorica dijaške skupnosti,
Višja strokovna šola

pomočnica ravnateljice

Anja SLOKAN,
diplomantka Filozofske fakultete
UL
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
Tatjana TRUPEJ,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

tuje jezike: ang

nadomeščanje od
8. 11. 2021 do 24. 6. 2022

mentor

naravoslovne predmete

svetovalka

ekonomske predmete

mentorica

knjižničarka, laborantka

organizatorica šolske
prehrane

ekonomske predmete

zaposlitev do 1. 1. 2022

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

ekonomske predmete

svetnica

tuje jezike: ang, nem

Šolski center Celje,
Višja strokovna šola

svetovalka

strokovne predmete s
področja varovanja

Višja strokovna šola

svetovalka

naravoslovne predmete

Janez TURNŠEK,
univ. dipl. ekonomist

svetnik

ekonomske predmete

Branka VIDMAR PRIMOŽIČ,
prof. slovenščine in sociologije

svetnica

slovenščino

svetovalka

družboslovne predmete
in strokovne predmete s
področja varovanja

Marija VODUŠEK,
prof. zgodovine in geografije

1. b

4. e

1. č
Srednja šola za gostinstvo in
turizem Celje,
Višja strokovna šola
1. e

Šolski center Šentjur,
organizatorica IND in OIV
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Mateja VOLK,
prof. športne vzgoje
Simona ŽLOF,
univ. dipl. inž. živilske tehnologije

svetovalka

športno vzgojo

svetovalka

naravoslovne predmete

1. d

ZUNANJI SODELAVCI
IME IN PRIIMEK

DEJAVNOST

Sylvia AWUOR ZAJC

naravna govorka pri pouku angleščine

Sergeja HAJNŠEK

računovodske storitve

Vojin MLINAREVIĆ

poučuje strokovne predmete s področja varovanja

Bojan UDOVČ

poučuje strokovne predmete s področja varovanja

ADMINISTRATIVNI, RAČUNOVODSKI IN TEHNIČNI SODELAVCI
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IME IN PRIIMEK

Naziv delovnega mesta

Druge obveznosti in
dopolnjevanje

Stanislava HLEDE

pisarniška referentka CUPS-a

strokovna sodelavka CUPS-a

Marija KNAFELC

čistilka

Igor KRIŽNIK

hišnik

Stana OSTOJIĆ

čistilka

Petra ŠKOFLIĆ

računovodkinja

Bojana VAJDE

čistilka

Andreja VREČER

tajnica VIZ

Vahide ZHUJANI

čistilka

Kolektiv EKONOMSKE ŠOLE CELJE 2021/2022
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ZAPOSLENI PO AKTIVIH
VODSTVO IN ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE

Andreja VREČER, Vahide ZHUJANI, Marija KNAFELC, Stana OSTOJIĆ, Bojana VAJDE, Igor KRIŽNIK,
Lidija PLEVČAK, Simona SEVER PUNČOH, Bernarda MARČETA in Petra ŠKOFLIĆ.
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SLOVENŠČINA

Vodja: Alenka GOTLIN POLAK
Člani: Majda LESJAK, Helena MUHA, Ana-Marija GRAČNAR, Irena LASNIK, Branka VIDMAR
PRIMOŽIČ in mag. Marjeta ŠELIH.

24

MATEMATIKA

Vodja: Blaž KNEP
Člani: Lilijana POVALEJ, Antonija PETRIČIČ ŠNAJDER, Melita PODGORŠEK in Marko KUBALE.
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TUJI JEZIKI

Vodja: Tatjana IVŠEK
Člani: Sonja SALOBIR LINDSAY, Simona SEVER PUNČOH, Saši PEŠEC, Matejka OBREZ VERBIČ,
Nataša SLAPNIK, Lidija REBEUŠEK, Anja SLOKAN, Polona KRAMER in Alenka PAVLIN.

26

DRUŽBOSLOVJE

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

27

NARAVOSLOVJE

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

28

EKONOMIJA

Vodja: Katja FRAS BUDNA
Člani: Barbara KVAS, Olga ISKRA, Katja TERŠEK, Karmen KRANJEC, mag. Metka BOMBEK, Mateja
KAPITLER, Andreja TANŠEK, Janez TURNŠEK, Suzana SUHOLEŽNIK, Manja FERME in Lidija
PLEVČAK.
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INFORMATIKA

Vodja: Srečko ROBEK
Člani: Marija KOLENC, Vida HORVAT, Marjeta NOSAN, Ivan LOJEN in Mojca KNEZ ŠKET.

30

ŠPORTNA VZGOJA
Vodja: Mateja VOLK
Člani: Christjein BENČINA, Sanja ČAS in Gregor MARGUČ.

31

PRAZNA STRAN

32

33

PREGLED DOGAJANJA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA EKONOMSKI ŠOLI
CELJE
DEJAVNOSTI – SEPTEMBER 2021
1.

SRE

Začetek novega šolskega leta

2.

ČET

Sistematski zdravniški pregled za 3. č

3.

PET

PUD za 3. č (3. 9.–31. 12. 2021)

7.
8.

TOR Roditeljski sestanki za 1. letnik: 1. a, 1. b in 1. c
Rezultati jesenskega roka poklicne mature in podelitev spričeval
SRE Roditeljski sestanki za 1. letnike: 1. e in 1. f

9.

ČET

Roditeljski sestanki za 1. letnike: 1. č in 1. d

10.

PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. a

14.
15.

TOR Fotografiranje razredov
15.–17. 9. 2021: predstavitev učnih
SRE UP Zate, d. o. o., na 53. MOS-u, 4. a

16.

ČET

Popravni izpiti za pogojno vpisane dijake, 16.–17. 9. 2021

17.

PET

Rezultati jesenskega roka splošne mature in podelitev spričeval

21.

TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo
Športni dan
ČET Sprejem pri županu za najboljše dijake na splošni in poklicni maturi in zaključnem
izpitu
OIV/IND – Teden mobilnosti: delavnica Vozim, vendar ne hodim za 3. a, 3. b, 3. c
PON in 3. e

23.

27.
28.
29.

podjetij,

UP

Lenivc,

d. o. o.,

in

TOR OIV/IND – Naravna in kulturna dediščina Kozjanska parka za 1. e in 1. f
OIV/IND – Naravna in kulturna dediščina Kozjanska parka za 1. a, 1. b in 1. c
SRE
Delavnice na temo Naravna in kulturna dediščina Kozjanskega parka za 1. e in 1. f
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30.

ČET

OIV/IND – Delavnice na temo Naravna in kulturna dediščina Kozjanskega parka za
1. a in 1. b
OIV/IND – Predavanje Prva pomoč za 1. c
DEJAVNOSTI – OKTOBER 2021
OIV/IND – Delavnice na temo Naravna in kulturna dediščina Kozjanskega parka za
1. c

1.

PET

5.

TOR Izvedba strokovne ekskurzije ob Svetovnem dnevu učiteljev

7.

ČET

TVU – Predavanje Zgodovina založništva

8.

PET

Sistematski zdravniški pregled za 3. c

13.

SRE

TVU – Predavanje

14.

ČET

OIV/INDO – Ogled Celja za 1. a in 1. b

15.

PET

OIV/IND – Ogled Celja za 1. e in 1. f

18.

PON OIV/IND – Metode učenja za 1. f

19.

TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo

20.

SRE

21.

ČET

Sistematski zdravniški pregled za 3. b
Predstavitev Ekonomske šole na III. OŠ
TVU – Prikaz tibetanskih vaj

22.

PET

Sistematski zdravniški pregled za 1. a

25.

PON Jesenske počitnice

26.

TOR Jesenske počitnice

27.

SRE

Jesenske počitnice

28.

ČET

Jesenske počitnice

29.

PET

Jesenske počitnice
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DEJAVNOSTI – NOVEMBER 2021
1.

PON Praznik – Dan spomina na mrtve

2.

24.

TOR PUD za 4. c –TV (2. 11.– 29. 11. 2021)
Izredna pedagoška konferenca učiteljskega zbora v zvezi z obveznim testiranjem
dijakov na daljavo
PET Sistematski zdravniški pregled za 1. b
OIV/IND – Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022
za 1. e, 1. f in 2. b
Izobraževanje za učitelje na daljavo – Sodobna učna okolja, mag. Špela Drstvenšek
TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo
OIV/IND – Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022
SRE za 1. d in 2. c
OIV/IND – Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022
ČET za 1. a, 1. b in 1. c
OIV/IND – Mednarodni dan strpnosti – Dan za strpnost in prijateljstvo 2021/2022
za 1. č
PET Tradicionalni slovenski zajtrk za dijake
Zoom srečanje z zavarovalnim zastopnikom, v okviru 4. izpitne enote – 4. a, 4. c –
ET in 2. a PTI
Gledališka predstava In podgana se je smejala
ter pogovor z igralkama Manco Ogorevc in Evo Stražar iz SLG Celje, v okviru 4.
izpitne enote, posamezni dijaki 2. e, 3. e, 4. a in MT ter celotni 4. c – ET
SRE Predstavitev Ekonomske šole na I. OŠ Žalec

26.

PET

12.

16.
17.
18.

19.

30.

Haiku delavnica za1. f
OIV/IND – Rastem s knjigo – Spletna delavnica: Spoznavanje Osrednje knjižnice
Celje za 1. a, 1. b, 1. c, 1. č, 1. d, 1. e in 1. f.
TOR Haiku delavnica za 1. e
DEJAVNOSTI – DECEMBER 2021

2.

ČET

OIV/IND – predavanje na temo AIDS preko Zooma, vsi dijaki 1. in 2. letnika
Ekonomske šole Celje, razen 1. a PTI in 2. a PTI
Otvoritev nove učne prodajalne EŠC TRGovinca, 2. č
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Šolski radio – Ta veseli dan kulture
Haiku delavnica za 1. b in 1. c

3.

PET

7.

TOR Haiku delavnica za 1. a

13.

PON OIV/IND – Vzgoja za zdravje za 1. b

17.

PET

20.

PON Karierno svetovanje za 4. a, 4. c, 4. e, 2. a PTI in MT
Nastop bralnega krožka – Čarobni svet ruskih pravljic
TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo
Sistematski zdravniški pregled za 1. d
SRE Šolsko tekmovanje v namiznem tenisu
Šolski radio – Dan samostojnosti in enotnosti

21.
22.

Projekt Človek, zbiranje trajne hrane in higienskih pripomočkov za 4. c

24.

PET

Dan šole – pouka prosti dan

27.

PON Novoletne počitnice

28.

TOR Novoletne počitnice

29.

SRE

Novoletne počitnice

30.

ČET

Novoletne počitnice

31.

PET

Novoletne počitnice
DEJAVNOSTI – JANUAR 2022

6.

ČET

10.

PON Regijsko tekmovanje v Ekokvizu

17.

PON Projekt Teden pisanja z roko, 17.–20. 1. 2022 za 1. č, 2. a in 2. a PTI

18.

TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo

27.

ČET

Zoom srečanje s patrom Karlom Gržanom, v okviru 4. izpitne enote za 4. c in 4. e

28.

PET

Srečanje s Tino Trstenjak v okviru 4. izpitne enote za 4. a
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Šolsko tekmovanje iz nemščine

DEJAVNOSTI – FEBRUAR 2022

4.

PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz SLO
TOR PUD, 1. 2.–21. 3. 2022 za 2. č
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz MAT/ANG
SRE Sistematski zdravniški pregled za 3. e
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom iz GOS/ZAV
ČET ZI za odrasle – pisni del slovenščina
PM za odrasle in dijake s podaljšanim statusom – ustni in 4. izpitna enota do
15. 2. 2022
PET Sistematski zdravniški pregled za 3. e

5.

PET

ZI za odrasle – ustni del slovenščina

9.

SRE

ZI za odrasle – izdelek oz. storitev in zagovor

9.

SRE

PUD za 2. č (9. 2.–29. 3. 2022)

11.

PET

1.
2.
3.

15.

Informativni dan
Informativni dan
SOB Državno tekmovanje iz zgodovine v Postojni
Seznanitev z rezultati ZI
PON Krvodajalska akcija
Razstava o ruskem pesniku, dramaturgu in umetniku Mihailu Jurjeviču
Lermontovu (1814–1841)
TOR Pedagoška konferenca učiteljskega zbora na daljavo

16.

SRE

17.

ČET

22.

TOR Poskusna izvedba nemške jezikovne diplome I Pro

23.

SRE

Spletna učna ura trženja s podjetnikom Boštjanom Jagrom

25.

PET

Šolski radio – oddaja pred zimskimi počitnicami

28.

PON Zimske počitnice

12.
14.

Državno tekmovanje iz znanja nemščine v Ljutomeru
Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije – 4. letnik programa ET in EG
Spletno državno tekmovanje v Ekokvizu

38

DEJAVNOSTI – MAREC 2022
1.

TOR Zimske počitnice

2.

SRE

Zimske počitnice

3.

ČET

Zimske počitnice

4.

PET

Zimske počitnice

7.

11.

PON Seznanitev z rezultati PM – zimski rok
Predpreizkus PM, SM – SLO
TOR Ogled šole za osnovnošolce
Predpreizkus SM – MAT
Predpreizkus PM – gospodarstvo in zasebno varovanje
Zobozdravstveni pregled za 1. a in 1. b
ČET Ogled šole za osnovnošolce
Predpreizkus SM – ANG
Predpreizkus PM – MAT/ANG
PET Ogled šole za osnovnošolce

15.

TOR Zobozdravstveni pregled za 1. c in 1. č

16.

SRE

8.

10.

22.

16. spletni Mednarodni sejem učnih podjetij
Šolsko tekmovanje v znanju iz matematike
ČET Zobozdravstveni pregled za 1. d in 1. e
Zobozdravstveni pregled za 1. f in 3. a
TOR Pedagoška konferenca in popoldanske govorilne ure

23.

SRE

17.

28.

Zobozdravstveni pregled za 3. b in 3. c
Erasmus+ mobilnost – praksa v tujini (Španija in Barcelona) za 2. e, 3. a in 3. b (po
NED trije dijaki) ter 3. e (dva dijaka)
Šolski radio – oddaja ob materinskem dnevu
PON PUD za 3. a in 3. b (28. 3.–8. 4. 2022)

29.

TOR Pisni izpit DSD I PRO

31.

ČET

27.
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Zobozdravstveni pregled za 3. č in 3. e

DEJAVNOSTI – APRIL 2022
1.

4.

6.

7.

Državno tekmovanje iz ekonomije v Kopru
OIV/IND – Strokovna ekskurzija v Ljubljano za 4. a, 4. c in 2. a PTI
OIV/IND – Predstavitev dela policista in dela s službenim psom, 2. c
OIV – Ogled Jager center Celje podjetja Jagros, d. o. o., 4. in 5. 4. 2022 za
PON 1. č in 1. d
Predavanje o krepitvi duševnega zdravja dr. Nuše Konec Juričič v okviru 4. izpitne
enote za 4. a, 2. b, 3. c, 3. e, 4. c in 2. a PTI
SRE Raziskava PISA, 1. letnik – SSI, GIM
OIV/IND – Strokovno področje, ogled strelišča za 4. c
Svetovni dan zdravja v okviru 4. izpitne enote; Predavanje o krepitvi duševnega
ČET zdravja s prim. Nušo Konec Juričič, dr. med., in psihologom Domnom Kraljem za 2.
a, 2. b, 3. e, 4. a, 4. c in 2. a PTI
Raziskava PISA za 1. letnik – SPI
PET

8.

PET

12.

TOR Šolsko tekmovanje v košarki 3 x 3

13.

SRE

14.

ČET

15.

PET

18.

20.

PON Velikonočni ponedeljek
Predstavitev Ekonomske šole Celje na OŠ Franja Malgaja, Šentjur
Prireditev za zaposlene v Glasbeni šoli Celje
TOR Pedagoška konferenca in popoldanske govorilne ure
Raziskava PISA, 1. letnik – SPI
SRE Področno prvenstvo v košarki 3 x 3

21.

ČET

19.

Šolski radio ob svetovnem dnevu zdravja

Spletno državno tekmovanje iz računovodstva
Ustni izpit DSD I PRO
Predstavitev kandidatk za mesto ravnateljice-direktorice Ekonomske šole Celje
Predavanje dr. Antona Vorine: Osnove trgovanja s kriptovalutami v sklopu
predmeta finančno poslovanje za 2. a
Nemško bralno tekmovanje Pfiffikus
Strokovna ekskurzija v Prekmurje v okviru projekta Podvig

OIV/IND – Tečaj reševanja iz vode za 2. c – TV
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25.

OIV/IND – Tečaj reševanja iz vode za 2. c – TV
Spletni dogodek v okviru 4. izpitne enote Živim, kot si želim – Lepa afna, Lea
Filipovič za 2. b, 3. b, 3. e, 4. a, 4. c, 1. a PTI in 2. a PTI
PET Obisk osmošolcev OŠ Vransko – Tabor
Maturantski ples
SOB Državno tekmovanje iz matematike na Gimnaziji Celje – Center
OIV/IND – Srečanje z okoljevarstvenico Lučko Kajfež Bogataj – Podnebne
spremembe in predavanje Sonje Salobir Lindsay – Antarktika, Arktika, vsi dijaki
PON 1. in 3. letnikov

27.

SRE

Praznik – Dan upora proti okupatorju

28.

ČET

Prvomajske počitnice

29.

PET

Prvomajske počitnice

22.
23.

DEJAVNOSTI – MAJ 2022
2.

PON Prvomajske počitnice

3.

TOR PUD za 2. a (3. 5.–16. 5. 2022)
SM – slovenščina
SRE Oddaja nalog za 4. izpitno enoto POM
OIV/IND – Strokovna ekskurzija na Gorenjsko za 2. b in 2. c

4.
5.

ČET

6.

PET

10.
12.
13.

Naknadno fotografiranje za 3. č in MT

Obisk Osnovne šole Hruševec – Šentjur na naši šoli
Recital Lainščkove poezije Dober dan, življenje, mentorica prof. Majda Lesjak z
TOR dijaki bralnega krožka
OIV/IND – Aktivno državljanstvo za 2. č
ČET IND – Projektni dan za 3. e
Predstavitev Ekonomske šole na OŠ Šempeter

17.

IND – Projektni dan za 3. e
OIV/IND – Aktivno državljanstvo za 2. č
TOR OIV — ogled Cinkarne Celje za 2. c

19.

ČET
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PET

OIV — ogled Cinkarne Celje za 3. c

Predaja ključa
Z Anabel ob kavi – Dijaška skupnost Ekonomske šole Celje in srečanje s profesorji
20.–22. 5. 2022 udeležba UP na sejmu Altermed, 4. c
Zaključek pouka za zaključne razrede
Pedagoška konferenca za zaključne razrede
Skupne popoldanske govorilne ure

20.

PET

23.

PON Razdelitev spričeval zaključnim razredom
Začetek priprav na SM, ZI, PM
Izredni rok za zaključne letnike SSI in EG – dopolnilni, popravni in predmetni izpiti
rok (24. 5.–25. 5. 2022)
TOR OIV — ogled celjskih zaporov za 2. c in 3. c
OIV/IND – Strokovna ekskurzija v Prekmurje, 2. e in 3. e
OIV — Prosignal — kibernetska varnost za 2. c in 3. c
Izredni rok za zaključne letnike SPI, 3. č (26. 5.–27. 5. 2022) – dopolnilni, popravni
in predmetni izpiti
ČET Začetek spomladanskega roka popravnih in dopolnilnih izpitov za 3. č
PUD za 3. c (27. 5.–23. 6. 2022)
PET PIV – Ekskurzija v Verono

24.

26.
27.
28.
30.
31.

SOB SM in PM – angleščina
SM in PM – slovenščina
PON OIV/IND – Ekskurzija v Ljubljano za 1. a in 2. č
SM – sociologija, psihologija
TOR OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. a
DEJAVNOSTI – JUNIJ 2022

1.

SRE

Strokovna ekskurzija za zaposlene

2.

ČET

SM – geografija

3.

PET

SM – ekonomija

4.

SOB SM in PM – matematika

6.

PON ZI – pisni del slovenščina
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9.

ZI – začetek ustnih izpitov
OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. e
TOR Recital Lermontove poezije Nebo in Zvezde – Небо и звезды
IND/OIV – Strokovna ekskurzija v Pivko in Portorož za 1. b in 1. c
OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. f
SRE SM – zgodovina
Športni dan za 2. č
OIV/IND – Strokovna ekskurzija na Dolenjsko za 1. e in 1. f
OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. b
ČET PM – gospodarstvo in zasebno varovanje

10.

PET

7.

8.

13.

PUD za 2. b (10. 6.–23. 6. 2022)
Začetek ustnih izpitov na splošni in poklicni maturi
PON OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. d

14.

TOR OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. č

20.

PET

22.

SRE

Podelitev spričeval ZI
OIV/IND – Gledališka vzgoja za 1. c

23.

ČET

Zaključek pouka
Ocenjevalna konferenca za nezaključne letnike

24.

PET

Podelitev spričeval

30.

SRE

30. 6.–5. 7. 2021 – Začetek popravnih izpitov za nezaključne in zaključne letnike

6.
11.

DEJAVNOSTI – JULIJ 2022
Seznanitev kandidatov z uspehom na poklicni maturi v spomladanskem roku in
SRE
podelitev spričeval
Seznanitev kandidatov z uspehom na splošni maturi v spomladanskem roku in
PON
podelitev spričeval
DEJAVNOSTI – AVGUST 2020

16.

TOR Začetek jesenskega izpitnega roka

23.

TOR ZI – pisni del iz slovenščine

43

24.

SRE

25.

ČET

26.

PET

31.

SRE

ZI – začetek ustnih izpitov
SM in PM – pisni izpit iz slovenščine
SM in PM – začetek ustnih izpitov na splošni in poklicni maturi
SM in PM – pisni izpit iz matematike
PM – pisni izpit iz angleščine
SM – začetek pisnih delov izbirnih predmetov in tujega jezika
PM – pisni izpit iz gospodarstva in zasebnega varovanja
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DELO NA ŠOLI
ORGANIZACIJA POUKA 2021/2022
Šolsko leto 2021/2022 je bilo kot že preteklo šolsko leto v smislu organizacije dela zelo razgibano.
Kljub negotovemu epidemiološkemu stanju je pouk potekal v klasični obliki v šoli celotno šolsko
leto z vmesnimi karantenami posameznih oddelkov, ki so v tem času pouk izvajali na daljavo. Pisna
ocenjevanja znanj smo v tem šolskem letu izvajali v celoti v šoli. Pouka na daljavo smo se
pedagoški delavci lotili bolj samozavestno, saj so nam pomagale izkušnje preteklih dveh šolskih let.
Tako smo preko spleta občasno tudi ustno ocenjevali, predavali, izvajali razredne ure z dijaki,
roditeljske sestanke ter govorilne ure s starši. Delovne in ocenjevalne konference učiteljskega
zbora so do marca 2022 potekale videokonferenčno.
Med šolskim letom smo v šoli izvajali tudi samotestiranje dijakov (ob ponedeljkih, sredah in
petkih), kasneje, ob visokorizičnem stiku v razredu, tudi vsak dan. Večino šolskega leta smo morali
zaposleni in dijaki nositi zaščitne maske. Šolsko leto zaključujemo brez nošnje zaščitnih mask in
samotestiranja, in si želimo, da bi ob ugodnem zdravstvenem stanju tako tudi ostalo.
Vpis v šolsko leto 2021/2022 je bil naslednji:

Program
ekonomska gimnazija
ekonomski tehnik
ekonomski tehnik PTI
tehnik varovanja
Trgovec
maturitetni tečaj
Skupaj

1. l.
60
57

2. l.
28
61

3. l.
29
60

26
56

24
24

14
25

199

137

128

4. l.
31
37
19
15

102

5. l.

8

16
24

SKUPAJ
148
215
27
79
105
16
590

Letos so v prvem delu šolskega leta pouk obiskovali dijaki v 22 oddelkih, v drugem delu, ko se je s
praktičnega usposabljanja z delom vrnil 3. letnik programa trgovec, pa v 23 oddelkih. Posebnost je
4. c oddelek, kjer sta kombinirana programa ekonomski tehnik in tehnik varovanja. Poklicnega
tečaja letos nismo izvajali.
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V tem šolskem letu smo imeli dve ocenjevalni obdobji, prvo se je začelo 1. 9. 2021, drugo pa
17. 1. 2022, ko se je zamenjal tudi urnik. Pri pouku smo uporabljali elektronski dnevnik in
redovalnico eAsistent. Na šoli si še vedno prizadevamo, da bi ohranili osebni stik staršev in
učiteljev na govorilnih urah, a smo morali, glede na letošnje razmere, govorilne ure izvajati
večinoma na daljavo (telefonsko, preko elektronske pošte ali videokonferenčno), v izjemnih
primerih smo se srečali tudi v živo. Skupne popoldanske govorilne ure so do vključno februarja
potekale na daljavo, od marca naprej pa v živo na šoli.
V šolskem letu 2021/2022 smo v oddelčnih skupnostih izvedli dva roditeljska sestanka. Prvega na
začetku šolskega leta v septembru v živo na šoli (nekateri razredi na daljavo), na drugem
roditeljskem sestanku, ki je potekal na daljavo v januarju, so razredniki starše seznanili z rezultati
1. ocenjevalnega obdobja.
Tako se končuje še eno epidemiološko šolsko leto. Leto, ki je bilo ob nenehnem spreminjanju
pravil ter izvedbi samotestiranja v šolah tudi precej stresno. Pripeljali smo ga do konca in
zadovoljni smo, da smo lahko pouk izvedli v živo v učilnicah in da so se lahko dijaki ponovno družili.

Pouk v živo je večino šolskega leta potekal z uporabo zaščitnih mask.

Simona Sever Punčoh

47

ŠOLSKO SVETOVALNO DELO
Svetovalno delo za dijake se je v okviru šolske svetovalne službe izvajalo po etičnih načelih
zaupanja, prostovoljnosti in dobrobiti za dijaka. V okviru svetovalnih razgovorov se je dijakom in
njihovim staršem nudila pomoč pri reševanju osebnih, učnih, čustveno-vedenjskih in socialnih
stisk.
Kot skupinsko obliko dela z dijaki sem v razredih prvega letnika izvedla delavnico o metodah in
strategijah učenja. Prav tako sem se pridružila nekaterim razrednim uram, kjer smo z dijaki
spregovorili o šolski motivaciji, medosebnih odnosih, spletnem nasilju in o sprejemanju
drugačnosti. Posebna pozornost je bila namenjena tudi dijakom s posebnimi potrebami, kar je
nadzorovala koordinatorica dijakov s posebnimi potrebami Olga Arnuš.
Dijaki, ki zaključujejo izobraževanje, so se v okviru karierne orientacije lahko udeležili številnih
spletnih informativnih predavanj. V sklopu šolske svetovalne službe so se zvrstili tudi številni
individualni razgovori glede poklicne in študijske poti ter svetovanje glede izbire in vpisnega
postopka za nadaljevanje izobraževanja.
V letošnjem šolskem letu je šolska svetovalna služba
sodelovala z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje kot
šolski koordinator mednarodne raziskave Z zdravjem
povezano vedenje v šolskem obdobju. Prav tako smo
sodelovali v mednarodni raziskavi PISA.
Skozi celotno šolsko leto je šolska svetovalna služba
sodelovala z osnovnimi in srednjimi šolami glede
preusmerjanja dijakov ter v strokovnem aktivu svetovalnih
delavcev Savinjske regije. Sodelovala je tudi pri vpisnem
postopku novincev, ki se bodo naslednje leto prvič vključili v
srednješolsko izobraževanje. Posvetovalno delo s profesorji in
z vodstvom šole je potekalo skozi celotno šolsko leto.

Predstavitve fakultet za dijake zaključnega
letnika

Barbara Slatenšek
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Na šoli smo na začetku šolskega leta evidentirali petnajst nadarjenih dijakov. Z vsemi smo opravili
razgovore o njihovih željah, interesih in pričakovanjih. Večina se za individualizirani program ni
odločila in se je vključevala v različne dejavnosti ob posebnih priložnostih. V letošnjem šolskem
letu so se v skupino nadarjenih učencev dodatno vključili trije novinci, in sicer Aleksandra Derganc,
1. f, Delayl Delić, 1. a, in Tit Zeme, 1. c.
Nadarjeni dijaki so bili s svojimi učitelji – mentorji v stiku skozi celotno šolsko leto in razvijali svoje
potenciale. Vključevali so se v različne športne dejavnosti, sodelovali na tekmovanjih in v
raziskovalni dejavnosti ter ustvarjali na likovnem, glasbenem in literarnem področju.

Nadarjena dijakinja Aleksandra Derganc na zagovoru raziskovalne naloge pred komisijo

Barbara Slatenšek
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OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN INTERESNE DEJAVNOSTI
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so namenjene dijakom za popestritev njihovega
šolskega vsakdana in jim omogočajo dodatna znanja in veščine. Zaradi epidemioloških razmer smo
nekatere načrtovane vsebine izvedli na daljavo preko Zooma.
Izvedli smo naslednje dejavnosti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

V okviru projekta Zdrava šola smo mlade ozavestili o zdravem načinu življenja in skrbi za
svoje zdravje. Uspešno smo izpeljali nekaj delavnic o spolno prenosljivih boleznih in
temeljnih postopkih oživljanja, ki so jih izvedli sodelavci Centra za krepitev zdravja,
delavnice o krepitvi duševnega zdravja mladih v sodelovanju s šolsko svetovalno službo,
Zdravstvenim domom Celje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Delavnice o varnosti v prometu v Evropskem tednu prometne varnosti v sodelovanju z
Zavodom Vozim.
Delavnice o spoznavanju Evropske unije.
Poklicno usmerjanje.
Spoznavali smo kulturne in zgodovinske značilnosti kraja.
Knjižnično-informacijska znanja so pridobili z obiskom šolske knjižnice, Osrednjo knjižnico
Celje pa so spoznali virtualno.
V okviru likovnih delavnic sta bili letošnji temi pokrajina in narava. Izdelki dijakov krasijo
naše hodnike.
Uspešno smo izpeljali športna dneva.
V jesenskem času smo uspešno izvedli projektna dneva, Naravna in kulturna dediščina
Kozjanskega parka.
S spletnim predavanjem okoljevarstvenice, dr. Lučke Kajfež Bogataj, z naslovom Klimatske
spremembe, smo popestrili ekološke vsebine. Vsebine je dopolnila še naša sodelavka Sonja
Salobir Lindsay, ki je predstavila svoje popotovanje po Antarktiki.
Vsebine, povezane s strokovnim področjem, smo izvedli deloma kot srečanja preko Zooma
(Lepa afna, podjetniške delavnice, mednarodni sejem učnih podjetij). Obiskali smo podjetji
Jelenov greben in Terme Olimia. Dijaki programa tehnik varovanja so spoznali delo in
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•
•

opremo Gasilske enote Celje, vojske in policije ter delo z reševalnimi psi. Ogledali smo si
delovanje Varnostno-nadzornega centra in delo gasilske enote v Cinkarni Celje. Uspešno
smo izvedli tečaj reševanja iz vode in tečaj samoobrambe.
Strokovne ekskurzije (Gorenjska, Prekmurje, Novo mesto, Ljubljana, Verona …).
Različna tekmovanja in še vrsto drugih dejavnosti.

Tudi v prihodnje se bomo trudili za pester izbor vsebin, tako da bo lahko vsak dijak našel nekaj zase
in si s tem pridobil dodatna uporabna znanja.

Gašenje v gasilski enoti
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Grad Podsreda

Kukovičičev mlin v Kozjanskem parku

Marija Vodušek
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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, spodbuja motivacijo za branje in razvija
bralne navade ter 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.
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 ter kulturne in javne dejavnosti.
Branje je pomembna prostočasna dejavnost, ki pomembno prispeva k bralni pismenosti in razvoju
bralnih navad. Bralna pismenost se je pri mladostnikih zmanjšala zaradi vpliva elektronskih
medijev, ki so postali nenadomestljivi del življenja otrok, mladostnikov in odraslih. Hitrejše in
površno branje na spletu ne dosega učinkov globokega linearnega (tradicionalnega) branja in
hkrati tudi manjša bralčevo zmožnost empatije s pripovednimi osebami. 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 sposobnostim uporabnikov. Izbor
knjižničnega gradiva mora vsebovati tako leposlovno kot strokovno gradivo. Tretja dejavnost
šolske knjižnice je učenje uporabe knjižnice.
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Šolska knjižnica je vključena v nacionalni projekt Rastem s knjigo, v okviru katerega organiziramo
za dijake 1. letnika ogled Osrednje knjižnice Celje, ki pa je letos potekal virtualno. Nacionalni mesec
skupnega branja smo obeležili s projektom Beremo skupaj v mesecu oktobru. Dijaki prvega letnika
so skupaj s knjižničarko Majdo Lesjak brali pesnitev Urška slovenskega pesnika Andreja Rozmana
Roze. Poudarek je bil na glasnem branju in estetskem doživljanju besedila.
Delo šolskega knjižničarja je izredno pomembno, saj mora motivirati mlade bralce z različnimi
dejavnostmi, tako s pripravo različnih tematskih razstav in recitalov. Prav tako aktivno sodeluje pri
pouku. Sodobne smernice narekujejo medpredmetne povezave.
Knjižničarka Majda Lesjak je izvedla uro medpredmetne povezave z zgodovino skupaj z
mag. Heleno Mešnjak. Dijaki prvega letnika so natančneje spoznali Janeza Vajkarda Valvazorja in
njegove potomce. Knjižničarka Majda Lesjak in profesorica Helena Muha sta pri učni uri
slovenščine pripravili literarno delavnico, kjer so dijaki spoznavali osnove likovne pesmi (carmina
figurata) in sami napisali likovno pesem.
V tem šolskem letu je deloval bralni krožek za dijake, ki ga je vodila knjižničarka Majda Lesjak.
Dijaki bralnega krožka so 21. decembra 2021 pripravili pravljično srečanje Čarobni svet ruskih
pravljic za profesorje naše šole. Pravljični junaki ruskih ljudskih pravljic so oživeli na istoimenski
razstavi. 10. maja 2022 so predstavili profesorjem naše šole recital Dober dan, življenje, v katerem
so interpretirali Lainščkovo poezijo.
Dobra spodbuda za bralno motivacijo so tematske razstave. Omeniti velja razstavo, ki jo je
oblikoval David Labaš iz 2. a z mentorico Majdo Lesjak. V razstavi Slovenske ustvarjalke: Karla
Bulovec Mrak, Ivana Kobilca, Ida Kravanja – Ita Rina, Zofka Kveder, Lili Novy, Luiza Pesjak, Minka
Skaberne in Ruth Vavpotič je dijak predstavil slikarko Ivano Kobilco, pisateljico Zofko Kveder,
pesnico Lili Novy, kiparko Karlo Bulovec Mrak, učiteljico in prevajalko Minko Skaberne, filmsko
igralko Ido Kravanjo – Ito Rino, pesnico in pisateljico Luizo Pesjak in baletno plesalko Ruth
Vavpotič. Življenje in delo umetnic je predstavil tudi pri uri slovenščine s projekcijo PowerPoint.
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David Labaš ob razstavi Slovenske ustvarjalke
Posebej velja izpostaviti ure lepopisja, kjer so dijaki ponovili zapis pisanih črk in jih povezali z
umetniško besedo. Poudarek je bil na čitljivosti in lepem zapisu. Ure lepopisja je z dijaki prvega
letnika programov ekonomski tehnik in trgovec izvedla mag. Marjeta Šelih. Knjižničarka Majda
Lesjak in profesorica Helena Muha sta v 1. b, 1. c in 2. č pripravili posebne ure lepopisja, dijaki so
pisali z gosjim peresom.
V šolskem letu 2021/2022 je knjižničarka mag. Marjeta Šelih v okviru obveznih izbirnih vsebin
izvedla knjižnično-informacijska znanja za dijake prvega in drugega letnika vseh programov.
Seznanila jih je s postavitvijo gradiva v knjižnici Ekonomske šole Celje, načinom iskanja po sistemu
COBISS in pravilnim navajanjem literature v pisnih izdelkih. Dijaki so razvijali spretnosti za
učinkovito iskanje informacij in njihovo uporabo v praksi.
Za učbeniški sklad je skrbela mag. Marjeta Šelih. Učbeniki se izbirajo iz Kataloga učbenikov, ki
določa, kateri učbeniki in delovni zvezki se lahko uporabljajo kot obvezni. Prav tako je bila
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mentorica dijakom pri treh raziskovalnih nalogah: Aleksandri Derganc iz 1. f, Niki Ostrožnik iz 4. c
ter Niku Mastnaku Gričarju in Davidu Čadeju, oba iz 4. c.
Knjižničarka Višje strokovne šole, Majda Lesjak, skrbi za urejeno zbirko diplomskih nalog 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, 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 je ustanovljen z namenom zagotoviti boljšo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela,
kamor sodijo storitve, ki se ne financirajo oziroma se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Sklad
pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donacij in drugih virov. Starši prispevajo v
šolski sklad dvakrat letno po 10 evrov. Za pomoč socialno ogroženim dijakom so letos zbirali
prostovoljne prispevke tudi zaposleni. Za leto 2022 bo možno nameniti del dohodnine davčnih
zavezancev tudi za šolski sklad, zato prosimo starše, da razmislijo o tej možnosti in z donacijo
omogočijo udeležbo dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na različnih dejavnostih in
sofinanciranje novih predlogov za izboljšanje učnega procesa, kot je poučevanje nemškega jezika z
naravnim govorcem.
Programsko in finančno šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo ravnateljica,
predsednica, predstavniki zaposlenih, predstavnika dijakov in predstavnik staršev. Naša naloga je
predvsem skrb za racionalno in transparentno porabo zbranih sredstev.
Tako smo v tem šolskem letu del sredstev porabili za:
•
•
•

sofinanciranje športnih rekvizitov za dijake,
sofinanciranje različnih tekmovanj, delavnic in dogodkov,
poučevanje angleškega jezika z naravno govorko.

Tudi v prihodnje se bomo trudili s pomočjo zbranih sredstev šolskega sklada zagotavljati enake
možnosti za vse dijake in popestriti šolsko dogajanje.
Monika Andrenšek Mudri
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ŠOLSKA PREHRANA
Tudi v šolskem letu
2021/2022 je za
prehrano
na
Ekonomski šoli Celje
poskrbela Srednja
šola za gostinstvo in
turizem
Celje,
Dijaški in študentski
dom Celje.
Malico lahko dijaki
prevzamejo
v
glavnem odmoru, ki
je razdeljen na dva
termina.
Dijaki
prvega letnika imajo
malico v prvem
terminu, dijaki višjih
letnikov
pa
v
drugem terminu.
Dijaki so izbirali med tremi jedilniki: toplim mesnim, toplim brezmesnim in hladnim obrokom. Vsi
obroki so bili sveže pripravljeni in prilagojeni srednješolcem.
Poleg malice so v šolski jedilnici lahko kupili tudi druge prehranske izdelke: sendviče, sadje, vodo
ter slane in sladke prigrizke.
Za preprečevanje nastanka okužb smo upoštevali priporočene preventivne ukrepe, med drugim
obvezno nošenje mask, razkuževanje rok in upoštevanje medsebojne razdalje. Zaradi izboljšanja
epidemiološke slike smo lahko ukrepe ukinili v mesecu aprilu 2022.
mag. Marjetka Šelih
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SPLOŠNA MATURA
V šolskem letu 2020/2021 je bilo za opravljanje celotne splošne mature s predprijavo prijavljenih
39 kandidatov (17 iz programa ekonomska gimnazija, 21 iz programa maturitetni tečaj in 52
kandidatov za opravljanje 5. predmeta).
Izbirni predmeti, ki so jih kandidati izbrali, so ekonomija, geografija, zgodovina, sociologija,
psihologija, angleščina, biologija in kemija.
Biologijo in kemijo so kandidati opravljali na Gimnaziji Lava.

Z rezultati mature so bili dijaki seznanjeni v ponedeljek, 12. 7. 2021.

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH KANDIDATOV K MATURI 2021
Prijavljenih kandidatov s statusom dijaka za opravljanje cele mature je bilo 26.

PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
EKONOMIJA
ZGODOVINA
GEOGRAFIJA
SOCIOLOGIJA
PSIHOLOGIJA

Kandidati na splošni maturi:
• 17 dijakov ekonomske gimnazije,
• 9 dijakov maturitetnega tečaja,
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OSNOVNA
RAVEN

22

VIŠJA
RAVEN

4

SKUPAJ
26
26
26
16
7
9
6
15

• 31 kandidatov poklicne mature, ki so opravljali dodaten izpit na splošni maturi,
• 6 občanov,
• 5 kandidatov, ki so imeli popravne izpite.
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 Velenje.
REZULTATI MATURE 2021 – EKONOMSKA GIMNAZIJA (spomladanski in jesenski rok)
RAZRED
4. e

ŠTEVILO DIJAKOV
V RAZREDU
19

MATURO
OPRAVLJALO
17

MATURO
OPRAVILI
13

MATURE NISO
OPRAVILI
4

Maturo je opravljajo: 17 dijakov
Maturo je opravilo: 13 dijakov ali 76 %
REZULTATI MATURE 2021 – MATURITETNI TEČAJ (spomladanski in jesenski rok)
RAZRED
MT

ŠTEVILO DIJAKOV
V RAZREDU
17

MATURO
OPRAVLJALO
9

MATURO
OPRAVILI
8

MATURE NISO
OPRAVILI
1

Maturo je opravljalo: 9 dijakov
Maturo je opravilo: 8 dijakov ali 89 %
Splošno maturo je opravljalo tudi 7 kandidatov, ki so se prijavili kot občani in kot 21-letniki.
Uspešno je splošno maturo opravil 1 kandidat.
Popravne izpite iz maturitetnih predmetov je opravljalo 11 kandidatov. Uspešnih je bilo 7 ali 64 %.
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V okviru splošne mature je 31 kandidatov, ki so opravljali ali že opravili poklicno maturo, pisalo
dodatni maturitetni izpit. Uspešnih je bilo 26 kandidatov ali 84 %.

Podelitev spričeval splošne mature 2021

Marjana Gajšek
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POKLICNA MATURA
Dijaki, ki opravljajo poklicno maturo, z uspehom dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so
določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, poklicnotehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij. Poklicna
matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo
strokovno izobrazbo. Hkrati daje poklicna matura pravico do nadaljevanja študija v višjih in visokih
strokovnih programih brez dodatnih pogojev. Tudi ko je vpis v študij omejen, so rezultati ena od
podlag za izbiro kandidatov za vpis, podobno, kakor rezultati pri splošni maturi za gimnazijske
maturante. To pomeni, da poklicnim maturantom tudi pri omejitvi vpisa za študij ni treba
opravljati nobenih sprejemnih ali drugih dodatnih izpitov za izbiro kandidatov. Če se želi poklicni
maturant vpisati na univerzitetni študij, mora po opravljeni poklicni maturi uspešno opraviti še
izpit iz posameznega predmeta splošne mature, tako imenovani peti predmet.
Tudi v šolskem letu 2020/2021 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 2020/2021
Izpitni rok 2019/2020

Spomladanski rok Jesenski rok

Zimski rok

Skupaj

Število dijakov na PM

75

9

0

86

Število uspešnih dijakov na PM

69

5

0

74

Delež uspešnih dijakov na PM

92 %

8%

Število odraslih na PM

8

3

2

13

Število uspešnih odraslih na PM

5

3

0

8

Delež uspešnih odraslih na PM

63 %

100 %

0%

62 %

86 %

62

V spomladanskem roku poklicne mature je bilo 7 dijakov, ki so dosegli vseh 23 točk in tako postali
diamantni maturanti, 7 dijakov pa je doseglo 22 možnih točk in postali zlati maturanti.
Diamantni maturanti

Zlati maturanti

Brina Likeb

4. a

Kaja Horvat

4. a

Gabi Petrič

4. a

Ana Korošec

4. a

Ana Mari Vajde

4. a

Taja Škrabl

4. a

Nika Veber

4. a

Tilen Golub

4. b

Kristina Guček

4. b

Eva Tržan

4. b

Lara Homšak Godler

4. b

Lara Vrečko-Kotnik

4. b

Anamari Klemenčič

4. b

Žan Žak Žužek

4. b

Zlati in diamantni maturanti, 4. a

Zlati in diamantni maturanti, 4. b

Lilijana Povalej
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ZAKLJUČNI IZPIT
Zaključni izpit opravljajo dijakinje in dijaki srednjega poklicnega izobraževanja programa trgovec
ter udeleženci izobraževanja odraslih programa 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 2020/2021 so kandidati zaključni izpit opravljali v treh izpitnih rokih, na
spomladanskem, jesenskem in zimskem.
Zaključni izpit sta z odliko opravila Nika Čakš in Aljaž Čokl, dijaka 3. č-razreda, programa trgovec.

Uspeh na zaključnem izpitu v šolskem letu 2020/2021

Razred

Pristopilo

Opravilo

Uspeh

3. Č (TRG)

24

24

100 %

ODRASLI (TRG+ADM)

2

1

50 %

Skupaj

26

25

96,2 %
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Svečana podelitev spričeval zaključnega izpita je potekala v četrtek, 17. 6. 2021. Ob dijakih 3. č-razreda stojita ravnateljica Bernarda Marčeta in
razredničarka Lilijana Povalej.
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Program svečane podelitve je zasnovala Lidija Plevčak. Povezovala sta ga Barbara Zalokar iz 2. a PTI in Miha Komplet iz 3. e-razreda, s pevskimi
točkami ter instrumentalno spremljavo pa so sodelovale Julija Dermol, Nika Praznik in Nastja Križan, vse iz 3. a-razreda, ter Hana Dermol iz 2.
e-razreda.

Maja Jerič Ranzinger
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CENTRALA UČNIH PODJETIJ SLOVENIJE
V Centrali učnih podjetij Slovenije sodelujejo: Mateja Kapitler, vodja, Manja Ferme, mednarodno
in finančno poslovanje, Srečko Robek, IT podpora, in Stanka Hlede, pisarniška referentka.
Letošnje šolsko leto se je začelo bolj optimistično. Pouk je potekal v živo in tega smo bili vsi veseli.
Registrirali smo kar 100 učnih podjetij in zanje opravljali storitve (sodni register, davčni urad,
banko, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, gospodarsko zbornico, finančno upravo). Mesečno
smo izdajali CUPS-novičke, na naši Facebook in spletni strani redno objavljali aktualne dogodke in
fotografije dijakov in mentorjev učnih podjetij po Sloveniji. Septembra so se najboljša učna
podjetja, v okviru mladih podjetniških talentov, predstavila na celjskem Mednarodnem obrtnem
sejmu. Za dijake je bila to nedvomno zanimiva izkušnja.

Dijaki UP Lenivc in UP Zate na MOS-u

Oktobra smo organizirali dvodnevni seminar za učitelje v učnih podjetjih. Teme so bile zanimive in
aktualne (digitalni marketing, poslovanje mikropodjetij, copywritting, izvirnost poslovnih idej,
predstavitveni intervjuji). Vsak petek preko Zooma za učitelje začetnike v učnih podjetjih še vedno
potekajo srečanja s tutorjem.
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Seminar za mentorje učnih podjetij, oktober 2021

Februarja smo izvedli 16. Mednarodni sejem učnih podjetij. Tudi tokrat je potekal na daljavo. Tako
kot lani so se lahko obiskovalci do 16. ure sprehajali med stojnicami, ki so bile opremljene s
spletnimi klepetalnicami, opravili so lahko kakšen nakup ali poklepetali z zaposlenimi, pregledali
njihovo ponudbo, kataloge in reklame. Za vso pomoč in informacije je bila ves čas sejma aktivna
info točka. Sodelovalo je 25 domačih in 6 tujih učnih podjetij iz Španije, Madžarske, Slovaške,
Bolgarije in Združenih držav Amerike. Učna podjetja so svoje poslovne ideje predstavila strokovni
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ocenjevalni komisiji, ki je bila letos še posebej navdušena nad izvirnostjo idej in profesionalnimi
intervjuji.

UP Domača špajza med predstavitvijo

Prva tri mesta na mednarodnem sejmu so osvojili:
1. mesto: UP Ostani fit, d. o. o., Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor,
2. mesto UP Eveil, d. o. o., Šolski center Nova Gorica,
3. mesto UP EKO Krojaček, d. o. o., Srednja ekonomska šola Slovenj Gradec in Muta.
Mednarodni sejem je bil za dijake izvrstna izkušnja, še posebej organizirana poslovna srečanja, kjer
so pridobili veliko novih poslovnih stikov in preizkusili svoje pogajalske in komunikacijske veščine.
Vsako leto maja najbolj aktivnemu učnemu podjetju v Sloveniji podelimo nagrado CUPS – mini
gazelo. Nagrado si je tokrat prislužilo UP SVP Studio z Ekonomske šole Ljubljana.
Mateja Kapitler
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DELOVANJE UČNIH PODJETIJ
V letošnjem šolskem letu je na šoli delovalo 5 učnih podjetij v programih ekonomski tehnik in
ekonomski tehnik – PTI. V programu ekonomski tehnik so podjetja delovala vse šolsko leto, v
programu PTI pa le v drugi polovici šolskega leta. Delo podjetij so vodile in usmerjale tri mentorice.

RAZRED
3. a

PODJETJE
Bee Fit, d. o. o.

DEJAVNOST
Prodaja
zdravih
sladic
prehranskih dopolnil

MENTORICA
in Suzana SUHOLEŽNIK

3. a

Lupinca, d. o. o.

Prodaja in najem hišk za poslovne Andreja TANŠEK
in prostočasne namene

3. b

Domača špajza, d. o. o.

Prodaja lokalno pridelane hrane Suzana SUHOLEŽNIK
in izdelkov

3. b

GymFit, d. o. o.

Prodaja športne opreme

Barbara KVAS

1. a PTIT

op, d. o. o

Prodaja tekstilnih izdelkov

Andreja TANŠEK

V mesecu decembru smo organizirali šolski sejem učnih podjetij, ki je bil hkrati tudi šolsko
tekmovanje in izbira naših predstavnikov za Mednarodni sejem učnih podjetij ter državno
tekmovanje.
Med sabo so se pomerila učna podjetja BeeFit, d. o. o., Domača špajza, d. o. o., GymFit, d. o. o., in
Lupinca, d. o. o. Na koncu predstavitev je sledilo glasovanje udeležencev, ki so bili prisotni na
predstavitvi. Kriteriji ocenjevanja so bili izvirnost poslovne ideje, poslovni načrt, promocijsko
gradivo in sama predstavitev predstavnikov posameznih podjetij. Glasovanje je potekalo v spletni
aplikaciji Mentimeter. Glede na število glasov in oceno strokovne komisije v sestavi Andreje
Tanšek, Barbare Kvas in Suzane Suholežnik je bila sprejeta enotna odločitev, da se mednarodnega
tekmovanja učnih podjetij v mesecu februarju udeležita podjetji Domača špajza, d. o. o., in
Lupinca, d. o. o.
70

Osrednja dogodka, 16. virtualni Mednarodni sejem učnih podjetij in 10. državno tekmovanje UP,
sta potekala 16. 2. 2022. Predstavnici UP Domača špajza Laura Vaš in Nika Rems sta ga uspešno
zastopali, saj se je njuno podjetje uvrstilo med TOP 10 najuspešnejših podjetij na državnem
tekmovanju.

Zaposleni v učnem podjetju Lupinca
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Zastopnici UP Domača špajza Laura Vaš in Nika Rems na državnem tekmovanju UP

Suzana Suholežnik
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

Delo na področju izobraževanja odraslih smo začeli z vpisom udeležencev v drugi polovici avgusta
2021. Vpis je potekal vse do sredine oktobra, ko so pošla vsa razpisana mesta za izobraževanje v
naših programih.
Epidemiološko stanje je letos vplivalo na organizacijo aktivnosti naših dosedanjih udeležencev,
zato je bilo podaljšanje vpisa obstoječih udeležencev rahlo v upadu, medtem ko je povpraševanje
po prvem vpisu v naše programe še vedno večje od razpisanih mest. Nekaj naših obstoječih
udeležencev je vpis podaljšalo tudi kasneje med šolskim letom, ko so jim okoliščine dopuščale
nadaljevanje njihovih obveznosti v izobraževanju odraslih, še naprej pa smo aktivno sodelovali z
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, ki večkrat pripomore k temu, da naši udeleženci
uspešno zaključijo svoje srednješolsko izobraževanje. Skupno smo v tem šolskem letu vpisali 265
udeležencev v šest izobraževalnih programov: ekonomska gimnazija, tehnik varovanja, ekonomski
tehnik – SSI, ekonomski tehnik – PTI, trgovec in administrator.

Vpis izobraževanja odraslih
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Naši udeleženci izobraževanja odraslih so med šolskim letom dokaj uspešno opravljali predmetne
izpite, pa tudi zaključni izpit in poklicno maturo. Skupaj z učiteljskim zborom smo jih spodbujali na
njihovi poti do uspeha pri posameznih izpitih, ki so tokrat že potekali večinoma v živo, občasno pa
zaradi raznih posebnosti tudi na daljavo (zdravstvene težave, osebne težave, udeleženci iz tujine).
Vodstvo šole ima posluh za izzive naših udeležencev in jim s tem omogoča uspešno nadaljevanje
izobraževanja pri nas.
V letošnjem spomladanskem in jesenskem roku zaključnega izpita in poklicne mature držimo pesti
za vse naše udeležence izobraževanja odraslih, ki jih čaka še zadnja obveznost pred zaključkom
srednješolskega izobraževanja.

Mateja Obrez Verbič
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PROJEKTI
ERASMUS+ PRAKSA V TUJINI

Letošnje šolsko leto smo začeli z dvema odprtima projektoma mobilnosti – projekt 2020 (81 od
109 mobilnosti dijakov) in projekt 2021 (30 mobilnosti dijakov).
Načrtovanje mobilnosti so nam tokrat oteževale različne okoliščine: spreminjajoča se pravila glede
vstopa v partnerske države, dodatne varnostne zahteve tujih partnerjev (cepljenje dijakov) ter
precej manjši interes dijakov za mobilnost, saj večinoma niso (bili) naklonjeni cepljenju. Nekaj
partnerskih držav pred pomladjo 2022 še ni začelo sprejemati tujih dijakov na prakso.
Izvedbo preostalih mobilnosti smo prestavili iz jesenskega na pomladni čas, saj so se takrat ukrepi
postopoma že začeli sproščati. S španskimi partnerji v Barceloni smo se dogovorili za praktično
usposabljanje dijakov na področju zagonskih podjetij, in sicer iz programov ekonomska gimnazija
in ekonomski tehnik. Usposabljanja so se lahko udeležili dijaki, ki so ustrezali kriterijem razpisa,
poleg tega pa so morali zadostiti še zahtevi tujih partnerjev – imeti veljavno evropsko potrdilo o
cepljenju proti koronavirusu ali prebolelosti. Za to izkušnjo nam je uspelo motivirati 29 dijakov (11
dijakov naše šole, 12 dijakov partnerske šole iz Murske Sobote ter 6 dijakov partnerske šole iz
Maribora). V Barceloni so se jim pridružili še dijaki ene od ljubljanskih srednjih šol, tako da je bilo
ogromno priložnosti za navezovanje novih stikov, sklepanje znanstev in prijateljstev. Tu in tam so
zaščemeli tudi metuljčki.
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Špansko odpravo Ekonomske šole Celje so sestavljali dijaki iz štirih razredov, in sicer Živa Češnovar,
Hana Dermol in Sara Mohor, 2. e, Eva Kolar, Kaja Zalokar in Marija Žugič, 3. a, Tjaša Majcen,
Maruša Mastnak in Laura Vaš, 3. b, ter Miha Komplet in Filip Lukman, 3. e.
Izkušnja mobilnosti je dala dijakom nova strokovna znanja in večjo samozavest pri nastopanju v
angleščini pred večjo skupino ljudi ter jim pomagala nadgraditi celo vrsto osebnostnih lastnosti.
Hkrati je v njih vzbudila željo po nadaljnjem spoznavanju Evrope in raziskovanju navad narodov, s
katerimi tvorimo Evropsko unijo.

Naši potniki za Barcelono pred vkrcanjem na letalo

Eva in Marija med počitkom v mladinskem hotelu

Erazmovci EŠC pred začetkom praktičnega usposabljanja s profesorico Lidijo Rebeušek
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Usposabljanje pri partnerjih je bilo precej razgibano.

Marušo, Filipa, Tjašo in Lauro so očarali bogati okusi španskega sadja.

Hana, Sara in Živa med obiskom parka Güell
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Za sproščanje v objemu morskega vetriča se vedno najde čas.

Filip pred Sagrado Familio

Eva in Marija sta pokazali največ raziskovalnega duha.

Druščina na obisku stadiona Camp Nou

Brez ogleda nogometne tekme seveda ni šlo.
Uspešen zaključek usposabljanja v družbi ponosne gospe
ravnateljice

Dogodivščine naših erazmovcev lahko spremljate na Erasmus+ blogu na šolski spletni strani
(srednja-escelje.splet.arnes.si/erasmus-ka1-praksa-v-tujini-blog/), prisotni smo na Facebooku
(Konzorcij ekonomskih šol) in Instagramu (erasmus_dogodivscine), medtem ko spomine na
pretekla leta obujamo skozi Mobilnosti skozi čas (http://srednja.escelje.si/praksa-v-tujini-projektmobilnosti). Z utrinki z mobilnosti smo zapolnili naš pano v tretjem nadstropju šole, kjer so svoje
mesto našli vsi naši da vinčiji in erazmovci, ki so se skoraj dve desetletji tako ali drugače praktično
usposabljali v tujini. Vabljeni k ogledu, mogoče boste lahko s kom izmenjali izkušnje ali obujali
spomine.
80

Letos smo objavili kar dva razpisa za opravljanje prakse v tujini v šolskem letu 2021/2022 ter nato
še razpis za šolsko leto 2022/2023 in izbor dijakov, ki si želijo razprostreti krila. Načrtujemo, da
bomo v jesenskem času realizirali preostalih 52 mobilnosti v projektu 2020 in ga tako po dveh in
pol letih uspešno zaključili. Hkrati načrtujemo izvedbo 30 mobilnosti v projektu 2021, saj v juniju
začenjamo že projekt 2022. Jesen bo tako izredno pestra, polna doživetij, novih znanj in izkušenj.
Spremljajte nas pri raziskovanju naših najljubših otokov – sončne Malte, zelene Irske in vedno
popularnega Tenerifa.

Mateja Obrez Verbič
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PROJEKT PRESENETIMO VAŠO ŠOLO
Ples je življenje. Je celota dihanja, gibanja, harmonije telesa in čustev. Ples ni le odličen način
preživljanja prostega časa, temveč je tudi pot, po kateri odkrivamo in razvijamo lastne skrite
talente. Skozi ples spoznavamo moč sodelovanja in čar druženja. Ne glede na to, ali plešemo
amatersko, rekreativno ali profesionalno, je ples vse to.
V oktobru 2021 je na Ekonomski šoli Celje
nastopila Plesna šola Force, ki deluje pod okriljem
Plesnega vala. Njihove vrednote so skromnost,
spoštovanje in pripadnost, njihovo poslanstvo pa
približati mladim hip-hop in džez skozi ulično
kulturo.
Vanesa Krenker, Gloria Gračnar, Laura Jelen, Sara
Bogatin, Kristjan Terglav in Miha Poznič so dijake
presenetili med poukom, ko so v avli šole zavrteli
in ob glasbi odplesali skupinsko koreografijo.

Barbara Kvas
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RASTEM S KNJIGO
Dijaki prvih letnikov v okviru projekta Rastem s knjigo vsako leto
obiščejo Osrednjo knjižnico Celje. Na obisku spoznajo njeno
organiziranost, poslanstvo, seznanijo se z vrsto in postavitvijo
knjižničnega gradiva, kako potekata iskanje in izposoja gradiva,
virtualne knjižnične storitve (BIBLOS) oziroma vse dejavnosti, ki jih
izvaja knjižnica. Ob obisku dobijo v dar knjigo, ki je bila izbrana na
nacionalni ravni. Tako želimo dijake motivirati k branju mladinskega
leposlovja slovenskih avtorjev.
Letošnji obisk Osrednje knjižnice Celje je zaradi koronavirusa moral
potekati iz šolskih klopi preko video povezave, ki ga je vodila gospa
Tatjana Klarer Kramer. To dejavnost smo izvedli 29. 11. 2021 za več
kot 190 dijakov. Dijake smo ob tem povprašali o njihovih bralnih
navadah in o tem, kako pogosto obiskujejo knjižnico. Ugotovili smo,
da najpogosteje prestopijo prag knjižnice domačega kraja dijaki
gimnazijskega programa.

Izbrana knjiga

Javna agencija za knjigo je letošnje leto izbrala mladinski roman Gremo mi v tri
krasne avtorice Nataše Konc Lorenzutti. Na predstavitvi knjižnice so dijaki preko predstavitvenega
filma dobili tudi nekaj osnovnih informacij o knjigi in avtorici.
V knjigi je predstavljena skupina težavnih najstnikov iz različnih krajev Slovenije, ki se z avtobusom
odpeljejo na poletni tabor nekam »v tri krasne«. Večina nad letovanjem na hribih brez elektronskih
naprav godrnja, saj tja ne gredo prostovoljno, ampak na željo staršev. Roman nam tako odstira
manj in bolj resne težave, s katerimi se soočajo mladostniki in njihovi straši. V njem sledimo
predvsem dvema pripovedovalcema, Valentini, ki jo zaznamuje motnja hranjenja, in Urošu, ki po
maminih besedah nezdravo podlega sodobni tehnologiji.
Dijaki so roman Gremo mi v tri krasne obravnavali pri urah slovenščine. Za večjo vključitev knjige v
šolsko in domače okolje smo dijake ozaveščali in izvedli delavnice o zdravem prehranjevanju ter
pravilni in varni rabi elektronskih naprav. V zbornici šole smo postavili knjižne police, preko katerih
poteka izmenjava knjig med zaposlenimi.
Naj bo branje užitek!

83

Dijaki pozorno spremljajo predavanje preko Zooma.
Ogled knjižnice preko Zooma

Simona Žlof
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EKOŠOLA
V šolskem letu 2011/2012 se je naša šola pridružila Mreži slovenskih ekošol. Leto
kasneje je sledil podpis ekolistine, naša zaveza in prepričanje, da je naše poslanstvo
poleg pedagoškega dela namenjeno tudi spodbujanju in večanju ozaveščenosti o
okoljski vzgoji in trajnostnem razvoju med mladimi skozi njihov vzgojno-izobraževalni proces.
Program spodbuja izvajanje številnih vsebinsko bogatih in zanimivih iz različnih tematskih področij,
ki so zasnovane tako, da jih je mogoče vključevati tudi v učni program.
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z nalogami in projekti, ki jih razpisuje Nacionalna
koordinacija slovenske Ekošole, in izvedli šest projektov.
Ekonomska šola Celje je vključena v mednarodni program Mladi poročevalci za okolje, v katerem
sodeluje prek 70.000 dijakov in študentov ter več kot 7.500 učiteljev in mentorjev v 28. državah po
vsem svetu. V okviru tega projekta so šolo s pisnimi in video prispevki zastopali dijaki 1. f-razreda,
Aleksandra Derganc, Evelin Korez in Nik Slemenšek. V prispevkih so razmišljali o okoljski
problematiki in opozarjali na dejavnosti, ki v okolju povzročajo negativne učinke. Mentorica je bila
profesorica Maja Jerič Ranzinger.

Evelin Korez, Nik Slemenšek, Aleksandra Derganc
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S prijavo in sodelovanjem v projektu Ekokviz za srednje šole smo želeli, da dijaki skozi prebiranje
gradiva o izbrani temi pridobijo nova znanja in drugačen pogled na spreminjanje okolja. Letošnji
temi tekmovanja sta bili Evropska kohezijska politika in energija. Tekmovanje je potekalo na
šolskem (10. 12. 2021), regijskem (10. 1. 2022) in državnem nivoju (17. 2. 2022), v treh kategorijah
preko spleta.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 19 naših dijakov in dijakinj. Priznanja za najboljše dosežke so
prejeli:
•
•
•

v kategoriji strokovnih in splošnih gimnazij za doseženo 1. mesto Branka Jelača, 1. e, 2.
mesto Evelin Korez in 3. mesto Nik Slemenšek, oba 1. f;
v kategoriji srednje strokovnega izobraževanja za doseženo 1. mesto Marija Žugič, 2. mesto
Eva Kolar, obe 3. a, in 3. mesto Ajda Robnik, 2. b;
v kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja za doseženo 1. mesto Lana Ivnik, 1. č, ter 2.
mesto Jerneja Dečman, 2. č.
Vseh osem najuspešnejših dijakov se je pomerilo na
regijskem tekmovanju v poznavanju kohezijske politike
z dijaki srednjih šol celotne celjske regije. Na državno
tekmovanje so se uvrstili trije najboljši dijaki
posameznega nivoja izobraževanja iz posamezne
regije. Iz naše šole je to uspelo Evi Kolar, dijakinji 3. arazreda. V kategoriji srednjih strokovnih programov je
za prikazano znanje osvojila zlato priznanje. Mentorica
je bila profesorica Tatjana Trupej.
V današnjem času raznovrstnih informacijskokomunikacijskih tehnologij je ohranjanje odnosa do
knjige še posebej nujno in pomembno.

Eva Kolar – prejemnica zlatega priznanja na državnem
tekmovanju Ekokviz za srednje šole

Namen projekta Ekobranje za ekoživljenje je z branjem
na najučinkovitejši način preko ustvarjalnega mišljenja,
krepiti ekološko zavest s pomočjo knjige in tako
prispevati k razvoju ekološkega izobraževanja
slovenskih Ekošol.
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S prebiranjem literature z različnimi ekološko obarvanimi temami smo spodbujali pozitiven odnos
do branja, individualno ustvarjalno mišljenje, pozitiven odnos do okolja …
V projekt so bili vodstvom profesorice Ane-Marije Gračnar vključeni dijaki 2. a in 1. a PTI-razreda.
Iz seznama knjig za ekobranje so si morali izbrati vsaj dve knjigi in zavzeti stališče članka, ki
obravnava ekološko tematiko iz časopisa ali revije.
Med predstavitvijo plakatov so se zvrstile zanimive debate.

Projekt Ekobranje za ekoživljenje

Sejem Altermed je potekal od 20. 5. do 22. 5. 2022. Tema sejma je bila Prehrana nekoč, danes in
zdrav življenjski slog. Na sejmu je sodelovala tudi naša šola. Dijakinje 4. c-razreda Advije Ademi,
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Mija Klokočovnik in Ema Rom Zupanc, z mentorjema Manjo Ferme in Markom Kubaletom, so
predstavile šolo in dejavnost učnega podjetja Hiša zelišč. Stojnico so okrasile v barvah svojega
podjetja, ki so zelena, roza in bež. Na njej so ponujale svoje izdelke – čaje različnih okusov. Za
obiskovalce so pripravile tudi delavnico z nazivom Čaj za vsak okus. Obiskovalcem so ponujale
različna zelišča, iz katerih so si lahko sestavili čaj po svojem okusu in ga sami poimenovali. V ozadje
stojnice so obesile plakat, na katerem je bilo predstavljeno učno podjetje. Na mizo stojnice so
postavile prava zelišča v lončkih, ki so jih že predčasno posadile. Poleg čajev in zelišč so
obiskovalcem ponujale tudi letake in kataloge, ki so jih izdelale same. Obiskovalci so se z
zanimanjem ustavljali pri njihovi dišeči stojnici in uživali v ustvarjanju svoje čajne kombinacije, v
katerem bodo lahko uživali doma.
Za dijakinje je bila to odlična izkušnja. Ozavestile so pomen zdravja in zdravega načina življenja ter
se izpopolnile v komunikaciji z obiskovalci sejma.

Advije Ademi, Mija Klokočovnik in Ema Rom Zupanc s svojima mentorjema

Cilj projekta Odpadkom dajemo novo življenje je spodbujati dijake k uporabi krogotoka odpadnih
materialov iz vsakdanjega življenja in varčni rabi.
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Matek Kitak, 1. a PTI, je na temo Odpadkom dajemo novo življenje narisal sliko s sloganom Očisti
planet za lepši svet.
Sodelujoči dijaki, ki sodelujejo tudi pri zbiranju odpadnih
kartuš in starega papirja, ki ga dostavljajo na Dinos, bodo
do konca šolskega leta organizirali še zbiralno akcijo, h
kateri bodo povabili tudi ostale dijake šole.
Sodelovali smo tudi v projektu Likovni natečaj za kreativne
izdelke, v katerem so dijaki 1. č in 1. d-razreda. Usmerjal jih
je profesor Aleš Hofman, risali so na aktualno okoljsko
temo Podnebne spremembe. Pet risb, izbranih na podlagi
internega izbora, smo poslali na natečaj.
Poleg navedenih projektov, izvedenih v letošnjem šolskem
letu, smo pozornost posvečali tudi zbiranju zamaškov v
humanitarne namene, za društvo Vesele nogice, zbiranju
odpadne elektronske opreme ter izrabljenih tonerjev in kartuš … Pri zbiranju se je zlasti angažiral
1. f, ki je do aprila zbral 480 kg odpadnega papirja z željo, da si s prisluženim denarjem kupijo
razrednega ljubljenčka – želvico.
Slika s sloganom Očisti planet za lepši svet, Matej
Kitak, 1. a PTI

Vsak uspešno zaključen projekt nam je prinesel novo zadovoljstvo in potrditev, da smo na pravi
poti. Ponosni smo na to, kar smo doslej že naredili oziroma dosegli, in prepričana sem, da bomo
svojo začrtano pot nadaljevali tudi v prihodnje.

Tatjana Trupej
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PROJEKT ZDRAVA ŠOLA
Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju posameznika, na katero največkrat pozabljamo, ko
smo mladi in zdravi. Morda nas je epidemija koronavirusa opomnila, da je moramo ohranitvi
našega zdravja vsak dan nameniti nekaj časa. S projektom Zdrava šola ozaveščamo in z različnimi
dejavnostmi krepimo zdravje na telesnem, duševnem in socialnem področju šolajočih in tudi
zaposlenih. 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
primeri dobrih praks seznanimo z aktualnimi smernicami krepitve zdravja mladih. Aktualne teme
tega šolskega leta, ki smo jih skušali v čim večjem obsegu prenesti v šolsko okolje, so bile življenje v
razmerah koronavirusa, krepitev duševnega zdravja, zdrava prehrana, telesna aktivnost,
zasvojenost, spanje, dobri medsebojni odnosi, humanitarnost … Poimenovali smo jih s skupnim
naslovom Mi vsi za lepši (boljši) jutri.
V nadaljevanju je predstavljenih nekaj izvedenih dejavnosti.
Slovenski tradicionalni zajtrk sta pripravili dijakinji
Anastazija Pantović in Lana Pildek iz 4. a-razreda. Na
hodniku šole sta pripravili stojnico s promocijskim
materialom in nagradno igro, katere nagrade je prispevalo
podjetje Medex, d. o. o, iz Ljubljane. Poskrbeli sta, da so
dijaki ta dan jedli bolj zdravo in lokalno pridelano hrano –
za malico so imeli slovenski tradicionalni jedi, sladke
štruklje ali joto, z miz na hodniku šole pa so si lahko vzeli
jabolka. Za večjo odmevnost tega dogodka so poskrbele
članice šolskega radia Ema Rom Zupanc, Ademi Advije in
Mija Klokočovnik iz 4. c-razreda, ki so preko ozvočenja ob pesmi Čebelar poslušalce nagovorile o
pomenu zdrave in lokalno pridelane hrane. Dijake, ki so ta dan imeli pouk od doma, smo
spodbudili, da so si pripravili zdrav zajtrk.
Zaradi spremenjenega vsakdana, ki ga je povzročila pandemija, se je duševno zdravje mnogih
dijakov poslabšalo, zato smo z razredniki in šolsko svetovalno delavko za dijake pripravili
motivacijske delavnice. Dijakinji Ines Plevčak in Rebeka Kubale, obe iz 4. a, sta z mentorico Andrejo
Tanšek predavanje in pogovor s strokovnjakinjo, prim. Nušo Konec Juričič, dr. med., in psihologom,
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gospodom Domnom Kranjem, iz NIJZ-a, o stiskah in težavah mladih, kako jih reševati in kje poiskati
strokovno pomoč.
Na svetovni dan zdravja, 7. 4. 2022, smo preko šolskega radia spregovorili o skrbi za mentalno
zdravje, zdravih prehranjevalnih navadah, odgovornosti za svoje fizično zdravje in pomembnosti
vlaganja v čustveno in duševno počutje. Ob meditativni glasbi smo nekaj minut namenili
sproščanju in tehniki pravilnega dihanja ter opozorili na pravilno sedenje. Spregovorili smo o
zdravih spalnih navadah in pomembnosti branja knjig, s katerimi obogatimo besedni zaklad,
povečujemo koncentracijo in spodbujamo domišljijo. Oddajo je usmerjala profesorica Ana-Marija
Gračnar.
Profesorji športne vzgoje so dijake motivirali k telesni dejavnosti s pripravo šolskega tekmovanja v
namiznem tenisu, malem nogometu in košarki. Dijake so vključevali v različna športna tekmovanja
in tako poskrbeli za boljše psihofizično zdravje dijakov in športno-navijaško vzdušje v šoli. Če je bilo
treba, so izvedli uro športne vzgoje v razredu skupaj s profesorico preko Zooma. Nekateri dijaki pa
so trenirali svoje možgane pri igranju šaha.
Vse šolsko leto smo se trudili graditi in utrjevati dobre medsebojne odnose z medsebojno
pomočjo, razumevanjem in sprejemanjem sočloveka z njegovimi prednostmi in pomanjkljivostmi.
Na mednarodni dan strpnosti in prijateljstva so dijaki dodatno razmišljali in ustvarjali na temo Z
drugimi ravnaj, kot si želiš, da bi
drugi ravnali s teboj. Dejavnosti je
usmerjala profesorica Antonija
Petričič Šnajder.
Sodelovali smo pri humanitarnih
dejavnostih in zbirali oblačila,
šolske potrebščine, živila … pomoči
potrebnim v Sloveniji in Ukrajini.
Dijake smo ozaveščali o pomenu
spanja na svetovni dan spanja,
9. 3. 2022, s sloganom Dober
spanec, bister um, vse dobro.
V iztekajočem šolskem letu so se
epidemiološke razmere zaradi
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koronavirusa zelo spreminjale. Nenehna prilagajanja so povzročila, da je bilo treba dijake obveščati
ter spodbujati k izvajanju ukrepov, ki jim niso bila po volji. Na povabilo profesorice Polone Konec
nam je na Svetovni dan boja proti AIDS-u, spregovorila o začetkih epidemije takrat smrtonosnega
virusa HIV, dr. med. Evita Leskovšek. Predstavila nam je posameznike in njihove zgodbe ter
osvetlila današnje razmere.
Vedno smo si vzeli čas in vas ozaveščali ter opozarjali na škodljive posledice pretirane uporabe
elektronski naprav, alkohola, tobaka in
drugih substancah, nepravilnega sedenja,
premalo spanja … oziroma navad, ki
negativno vplivajo na vaše zdravje.
Na koncu se zahvaljujem vsem dijakom in
profesorjem za njihovo prizadevanje pri
promociji zdravega načina življenja.
Zahvaljujem se tudi ravnateljici, gospe
Bernardi Marčeta, ki nas je vedno
podpirala pri projektu. Upam, da nam bo
naslednje šolsko leto naklonjeno in bomo
lahko izvedli čim več različnih dejavnosti
ter tako naredili šolo bolj zdravo.
Simona Žlof
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EVROPSKA VAS 2022 – RUSIJA
Na začetku šolskega leta smo se tako kot vsako leto
odločali in izbirali svojo državo in temo, s katero bi se
dijaki 9. maja letos predstavili na zaključni prireditvi.
Naša šola je v šolskem letu 2021/2022 izbrala državo
Rusijo. Čeprav ni članica Evropske unije, nam je bila
država izziv, saj ima bogato kulturno zgodovino in še kaj.
Že v mesecu oktobru je bilo načrtovanih več obsežnih
projektov, ki bi jih do meseca maja izpeljali.
Zgodila se je ruska agresija nad Ukrajino …
Skupaj z vodstvom šole smo se z veliko mero žalosti
odločili in samoumevno prekinili nadaljnje dejavnosti v
zvezi z izbrano državo, posledično tudi sodelovanje na
zaključni prireditvi na Krekovem trgu v Celju.
Ves trud dijakov in mentorjev ni bil zaman. Bogato razstavno dejavnost in nastop dijakov za
profesorje šole smo povezali z izborom posnetkov in fotografij v končno podobo projekta.
Dejavnosti, ki smo jih opravili do februarja letos:
•
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Rusija: dežela nasprotij in presežkov – mentorica Jasmina Bornšek.

•

Znane ruske osebnosti – mentorica Simona Sever Punčoh.

•

Žar ptica – mentorica Helena Muha.

•

Čarobni svet ruskih pravljic: predstavitev najpogostejših pravljičnih likov ruskih ljudskih
pravljic in interpretacija pravljice Vasilisa Prekrasna – mentorica Majda Lesjak.
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•

Razstava Čarobni svet ruskih pravljic – mentorici Majda Lesjak in Helena Muha.

•

Rusija v miniaturah – mentor Aleš Hofman.

•

Na sinji morski se gladini v meglicah jadro lesketa … – mentorica Ana-Marija Gračnar.

•

Razstava Ples cvetlic – Танец цветов – mentorica Majda Lesjak.

Naslednje šolsko leto bo izbrana nova država in z njo novi izzivi. Veselimo se ponovnega druženja v
starem celjskem mestnem jedru.

Mateja Volk in Polona Konec
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ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V projektu Šola ambasadorka
Evropskega
parlamenta
sodelujemo od leta 2016. V
njem je aktivnih 20 dijakov iz
različnih oddelkov šole, v
različne dejavnosti je vključenih
več kot polovica vseh dijakov
šole. V letošnjem šolskem letu
smo bili uspešni, saj smo
opravili večino zastavljenih
nalog, razen sodelovanja na
prireditvi Evropska vas.
Proučili smo gradivo EU&JAZ in sodelovali na različnih področjih v šoli in izven nje. Prenovili smo
info kotiček in dodali nekaj literature. Pripravili smo sestanke in debate o vojni v Ukrajini ter
posledično o begunski krizi. Sodelovali smo z EPAS-om in vsemi slovenskimi poslanci EU ter
komisarjem Janezom Lenarčičem v debatah o temah, ki so pomembne za mlade. Pripravili smo
kampanijo Gremo volit, sodelovali v projektu o Klimatskih spremembah, spoznavali institucije EU
in z dijaki 1., 2. in 4. letnikov obiskali Hišo Evropskega parlamenta v Ljubljani ter pisarno
evropskega poslanca, dr. Milana
Brgleza. Z Infopentljo iz MCC-a
smo izvedli nekaj delavnic na
temo EU.
Dan Evrope smo praznovali na
šoli s predavanjem o EU in z
nagradnim kvizom.
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mag. Helena Mešnjak
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PROJEKT SRČNA PISMA ZA MALE BORCE

Slogan Srčna pisma na Ekonomski šoli Celje

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se na šoli skupaj z dijaki odzvali na povabilo Društva Viljem
Julijan k pisanju Srčnih pisem za male borce.
S tem naši dijaki nadgrajujejo znanje genetike, ki jo imamo v rednem učnem programu. Tako
dodatno bogatijo svoje znanje in osebnostno rastejo. Dijaki so se sočutno odzvali in nastala so
čudovita pisma za male borce. Spisali so 45 najrazličnejših sporočil.
Tako smo tudi mi prispevali k obeleženju svetovnega dneva redkih genetskih bolezni, 28. 2. 2022.
Pisma so bila poslana v pisni obliki naslovniku, Društvu Viljem Julijan, ki jih je razposlalo staršem
malih borcev.
S posebno toplino v srcu se zahvaljujem našim dijakom in njihovim mentorjem za vse prispevke in
pripravljenost za sodelovanje.
Polona Konec
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Misli dijakov
Tako se na naši šoli dijaki ozaveščamo o redkih genetskih boleznih in s tem spodbujamo
sprejemanje drugačnosti in solidarnosti med mladimi do otrok z redkimi boleznimi in njihovimi
družinami.
Nika Kovačič, 2. e
Pisma, ki polepšajo dneve otrokom z redkimi genetskimi boleznimi, so najmanj, kar lahko
naredimo zanj. Njihov nasmeh je cilj naših skromnih, a hkrati iskrenih del. Vsak naslednji dan je
zanje dan, ki si ga ne znamo predstavljati. Želimo jim čim več lepih trenutkov in nasmehov.
Človek je čustveno bitje, ki drugega osreči z iskreno mislijo.
Aljaž Novak, 1. e
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PROJEKT PODVIG

V šolskem letu 2017/2018 je naša gimnazija pristopila k projektu PODVIG – Krepitev kompetence
podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah.
Projekt poteka v sklopu razpisa prednostne osi Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo
zaposljivost in traja od 3. 11. 2017 do 31. 8. 2022.
Ključni cilj projekta PODVIG je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence
podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo
skupnostjo.
V šolskem letu 2021/2022 smo šolski tim razširili s štirimi novimi članicami. Članice tima so bile:
Bernarda Marčeta, Katja Teršek, Karmen Kranjec, Marjana Gajšek, Marija Kolenc, Dagmar Konec,
Lidija Rebeušek, Barbara Slatenšek, Simona Sever Punčoh, Tatjana Ivšek, Darinka Prislan in Jasmina
Bornšek.
Prednostno smo razvijale naslednje kompetence: ustvarjalnost, motivacijo in vztrajnost, opažanje
priložnosti, aktiviranje virov, samozavedanje in samozadostnost.
V različne dejavnosti smo z medpredmetnim sodelovanjem, izdelavo poslovnega načrta, izvedbo
informativnega dneva, organizacijo obveznih izbirnih vsebin in izdelavo raziskovalnih nalog
poskušale vključiti čim več dijakov.
V letošnjem šolskem letu smo izvedle tudi »Izziv« za dijake; njegov namen je bil, da si dijaki sami
postavijo raziskovalno vprašanje in prehodijo pot od ideje do cilja, mentorice smo jih le usmerjale.
Sodelovale smo tudi na video srečanjih predstavitve primerov dobrih praks.
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Aprila smo v okviru projekta odšle na strokovno ekskurzijo, obiskale smo Ekonomsko šolo v Murski
Soboti in si s članicami Podviga z njihove šole izmenjale izkušnje.
Projekt se letos zaključuje, upam, da bomo kompetence podjetnosti v šoli ohranili tudi v prihodnje.

Več informacij o projektu: podjetno.gim@zrss.si
Katja Teršek
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VARNOST V PROMETU
V letošnjem šolskem letu smo v sodelovanju z Agencijo
za varnost prometa preko objave na dijaški internetni
strani šole nagovorili k večji previdnosti in odgovornosti v
prometu, zlasti voznike e-skirojev, e-koles in mlade
voznike. Pri mladih so namreč ključni dejavniki tveganja v
prometu, čezmerna hitrost, raba alkohola in drog,
neuporaba zaščitne čelade, neustrezna raba mobilnih
telefonov ter slušalk v prometu.
V okviru nacionalne preventivne akcije Varnost voznikov
e-skirojev, ki je potekala od 18. do 24. aprila 2022, smo
dijake še posebej pozvali k varni rabi električnih skirojev
v prometu, saj njihova udeležba v prometu hitro narašča.
Pomembno je, da dijaki vedo, kdo lahko vozi e-skiroje in
kje jih lahko vozi. Pomembno je, da pri vožnji ne
uporabljajo telefonov in slušalk.

E-SKIRO NI IGRAČA, ČE GA UPORABLJAMO V PROMETU, E-SKIRO JE LAHKO MOTORNO VOZILO.

Želimo vam srečno na cesti!
Olga Iskra
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PRAZNA STRAN
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TEKMOVANJA
TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
V četrtek, 17. marca, smo na šoli za dijake vseh programov organizirali šolsko tekmovanje iz
matematike. Tekmovanje je sestavljeno iz nalog izbirnega tipa in strukturiranih nalog, kjer se poleg
rezultatov točkuje tudi potek razmišljanja in reševanja. Tekmovanja se je udeležilo 47 dijakinj in
dijakov, bronasto priznanje jih je osvojilo 15. Veseli smo odličnih rezultatov dijakinj Niky Podvornik
iz 1. č, Line Črepinšek iz 1. d in Lane Ivnik iz 1. č. Vse tri so se z odličnimi rezultati na šolskem
tekmovanju uvrstile na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo 23. aprila 2022 na Gimnaziji Celje – Center. Niky Podvornik iz 1. č
je med vsemi dijaki srednjih poklicnih šol v Sloveniji dosegla izjemno 6. mesto. Za ta uspeh prejme
zlato priznanje, za kar ji iskreno čestitamo. Veselimo se prihodnjih matematičnih uspehov.

Šolsko matematično tekmovanje
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Niky Podvornik iz 1. č z osvojenim zlatim priznanjem

Blaž Knep
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ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAČUNOVODSTVA
V sredo, 23. marca 2022, smo na šoli izvedli
šolsko tekmovanje v znanju računovodstva.
Tekmovanja se je udeležilo 9 tekmovalcev na
osnovnem nivoju in 14 na višjem nivoju.
V sredo, 13. aprila 2022, je Ekonomska šola
Novo mesto organizirala 22. državno
tekmovanje v znanju računovodstva preko
Zooma. Dijaki so tekmovali na dveh
zahtevnostnih ravneh, in sicer, 2. letnik
program ET na osnovni in 3. letnik na višji
ravni.
Državnega tekmovanja so se udeležili tudi
dijaki naše šole. Na osnovnem nivoju sta
tekmovali Neža Pikl iz 2. a in Larisa Molan iz
2. b, njuna mentorica je bila mag. Metka
Bombek. Na višjem nivoju je tekmovala Eva
Kolar iz 3. a, tudi njo je usmerjala mag.
Metka Bombek. Najbolje se je odrezala Eva
Kolar, ki je prejela srebrno priznanje. Vsem
tekmovalcem iskreno čestitamo.

mag. Metka Bombek
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23. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA EKONOMIJE IN GOSPODARSTVA
1. 4. 2022 so se dijaki naše šole udeležili 23. državnega tekmovanja iz znanja ekonomije in
gospodarstva, ki so ga organizirali na Srednji ekonomsko-poslovni šoli Koper. Hkrati je potekalo
tudi tekmovanje iz znanja finančne matematike in statistike.
Letos se je izvedba tako šolskega kot državnega tekmovanja iz ekonomije, gospodarstva ter
finančne matematike in statistike prenesla na DMFA (Društvo matematikov, fizikov in
astronomov), ki je prevzelo tehnični del tekmovanja in s tem razbremenilo šolo organizatorico
tekmovanja, kar je pomenilo, da so se tudi šolska tekmovanja iz teh znanj izvajala na isti dan,
17. 2. 2022, na vseh šolah. Vprašanja za vse so bila enotna.
Zaradi sodelovanja DMFA z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani je bilo državno tekmovanje iz znanja
ekonomije ter tekmovanje iz znanja finančne matematike in statistike selekcijsko. Najboljši dijaki
bodo našo državo zastopali na Mednarodni ekonomski olimpijadi. Olimpijado bo organizirala
Kitajska, potekala bo od 26. 7. do 1. 8. 2022 na daljavo.
Na izbirno tekmovanje za določitev slovenskih udeležencev se je uvrstilo sedem najboljših
tekmovalcev iz vsake tekmovalne skupine z državnega tekmovanja, iz ekonomije ter finančne
matematike in statistike. Izbirno tekmovanje najboljših dijakov z državnega tekmovanja je
potekalo 13. 5. 2022 na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izmed teh so izbrali ekipo petih dijakov, ki
se bodo od 4. do 7. 7. 2022 v Rakovem Škocjanu pripravljali na Mednarodno ekonomsko
olimpijado.
Na državnem tekmovanju v Kopru so dijaki ekonomske gimnazije tekmovali v znanju iz ekonomije,
dijaki programa ekonomski tehnik pa v znanju iz gospodarstva.
Našo šolo je v znanju ekonomije zastopala dijakinja ekonomske gimnazije Teja Štorman iz 4. erazreda. V znanju iz gospodarstva so se pomerili štirje dijaki programa ekonomski tehnik: Klemen
Anclin, Sara Gorenjec in Tjaša Sovinšek iz 4. c-razreda ter Nastja Fidler iz 4. a-razreda.
Vsem tekmovalcem, ki so se pomerili na državnem tekmovanju, iskreno čestitamo, še posebej
Klemnu Anclinu in Tjaši Sovinšek, ki sta za svoje dosežke prejela srebrno priznanje.
Tudi v prihodnje želimo dijake spodbuditi k tekmovanju, saj se na ta način pomerijo v znanju, ki ga
bodo uporabili pri nadaljnjem študiju.
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Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije

Klemen Anclin, Sara Gorenjec, Tjaša Sovinšek, Katja Teršek, Katja Fras Budna, Teja Štorman
in Nastja Fidler

Katja Fras Budna
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SREDNJEŠOLSKO TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
V septembru 2021 je na šoli potekalo šolsko
tekmovanje
mladih
zgodovinarjev.
Tekmovali so v dveh kategorijah, razdeljeni
na gimnazijski in strokovni program.
Letošnja tema je bila druga svetovna vojna.
Šolskega tekmovanja se je udeležilo 20
dijakov gimnazijskega programa, štirje so
prejeli bronasto priznanje, in 28 dijakov iz
programov
srednjega
strokovnega
izobraževanja, od katerih jih je 9 prejelo
bronasto priznanje.
Državno tekmovanje je bilo letos v Postojni,
12. 3. 2022. Udeležili so se ga po trije
najboljši dijaki iz obeh kategorij.
Gimnazijski program so zastopali Tim
Bezenšek, 1. e, Jakob Bratuša, 3. e, in Filip
Lukman, 3. e.
Iz SSI so se udeležili Marija Žugič, 3. a, Jakob
Tisel in Zoja Ojsteršek, oba 1. b.
Na državnem tekmovanju so tekmovalci
prejeli bronasto priznanje.
Srednješolsko zgodovinsko tekmovanje
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Zoja Ojsteršek, 1. b, Marija Žugič, 3. a, Jakob Tisel, 1. b

Tinkara Starček – študentka zgodovine na FF LJ, Zoja Ojsteršek, 1. b, Marija Žugič, 3. a, Jakob Tisel, 1. b

Marjana Gajšek in mag. Helena Mešnjak
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POLIGLOT
Poliglot je človek, ki obvlada več jezikov, pa tudi tekmovanje, kjer se najboljši dijaki pomerijo v
znanju angleščine.
Šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 9 dijakov 3. letnika srednjega strokovnega in zadnjega
letnika poklicno-tehniškega izobraževanja, smo izvedli 16. februarja, 23. februarja pa so svoje
znanje dokazovali dijaki iz programa trgovec vseh treh
letnikov. Dogodka se je udeležilo 7 dijakov, štirje so se
uvrstili na državno tekmovanje.
Marijo Žugič je na državno tekmovanje v Velenje 26.
marca 2022 spremljala njena razredničarka, Tatjana
Ivšek. Marija se je uvrstila v zgornjo tretjino, za kar ji
čestitam.
2. aprila je bilo v Celju na Srednji šoli za strojništvo,
mehatroniko in medije državno tekmovanje Poliglot 3
za dijake poklicnih triletnih programov. Lovro Kovač in
Nejc Bizjak iz 3. č-razreda, Lana Ivnik iz 1. č-razreda in
Kris Adam Radić iz 1. d-razreda so v hudi konkurenci
dijakov vseh letnikov dobro zastopali našo šolo.
Najbolje se je odrezal Kris Adam Radić, ki je osvojil
srebrno priznanje. Čestitamo za odlično uvrstitev.

Sedita: Lana Ivnik, 1. č, in Lidija Rebeušek, mentorica
Stoji: Kris Adam Radić, 1. d
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Lidija Rebeušek

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠKEGA JEZIKA ZA SREDNJE ŠOLE
Šolskega tekmovanja v znanju nemškega jezika za srednje šole, ki je potekalo 6. januarja 2022, so
se udeležili štirje dijaki. Tokrat so naši dijaki tekmovali v dveh kategorijah – v kategoriji B, kjer so
tekmovali dijaki 3. letnika gimnazijskega programa, in v kategoriji F za dijake 4. letnika srednjega
strokovnega programa. V kategoriji F je bila najboljša Pia Konovšek, dijakinja 4. c, v kategoriji B pa
Leon Motoh, dijak 3. e, ki je za dosežek na šolskem tekmovanju prejel bronasto priznanje. Leonov
rezultat je bil dovolj dober za uvrstitev na državno tekmovanje.
Državno tekmovanje je potekalo v sredo, 16. februarja 2022, na Gimnaziji Franca Miklošiča v
Ljutomeru. Leon Motoh je tekmoval v kategoriji B skupaj s preostalimi dijaki 3. letnika slovenskih
gimnazij in izmed 71 tekmovalcev dosegel odlično 11. mesto, za kar je prejel srebrno priznanje. Žal
sta mu za zlato priznanje zmanjkali le dve točki, kar je dobra motivacija za naslednje leto, ko se
lahko tekmovanja ponovno udeleži.
Leonu za izjemno znanje na tekmovanju iskreno čestitamo.

Leon Motoh z mentorico Simono Sever Punčoh na državnem tekmovanju v Ljutomeru

Simona Sever Punčoh
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NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE – PFIFFIKUS
Bralno tekmovanje v nemščini Pfiffikus
smo organizirali v sodelovanju s
Centrom Oxford Ljubljana. Potekalo je
na osnovni in višji ravni.
Na osnovni ravni so dijaki brali Überfall
in Mannheim – Lina Lindberg ermittelt
in Durch den Wind, na višji ravni pa
Kreuz und quer durch Berlin in Ein Rap
für Maja. Naloge so reševali preko
spleta.
Na osnovni ravni so priznanja prejeli
Blaž Boček, 2. a, Živa Češnovar, 2. e in
Eva Selič, 1. f.
Prejemnice priznanj na višji ravni so Pia
Konovšek, Sara Gorenjec, Nina Perger,
Dajana Vignjević, vse 4. c, in Mojca
Merc, 4. e.
Posebne čestitke Pii Konovšek, ki je
dosegla maksimalno število točk.
Vsem dijakom čestitke za uspeh!

Tatjana Ivšek
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Vzbuditi radovednost in navdušenje pri mladih sta zaveza in vizija naše šole, kajti le izobraževanje,
temelječe na učenju z raziskovanjem, in raziskovalni pristop pri pouku, sta sestavni del
izobraževanja prihodnosti.
Naša šola že vrsto let sodeluje na področju raziskovalnega dela v projektu Mladi za Celje, ki ima v
Celju dolgoletno tradicijo. Letos je devet naših dijakov skupaj s tremi mentoricami izdelalo pet
raziskovalnih nalog. Predstavitve nalog so potekale na Šolskem centru Celje v mesecu aprilu.
Raziskovalci so naloge odlično predstavili in dosegli zelo dobre uvrstitve.
Julija Dermol, 3. a-razred, program ekonomski tehnik, in Hana Dermol, 2. e-razred, program
ekonomska gimnazija, sta predstavili nalogo Učinek glasbenih zvrsti na delovni spomin, ki je bila
ocenjena z 99 % in uvrščena v 1. skupino, pod mentorstvom prof. Barbare Slatenšek.
Aleksandra Derganc, 1. f-razred, program ekonomska gimnazija, je predstavila nalogo Doživljanje
stresa v šoli glede na temperament, ki je bila ocenjena s 96 % in uvrščena v 1. skupino.
Nika Ostrožnik, 4. c-razred, program tehnik varovanja, je predstavila nalogo Raziskanost umorov in
ubojev, ki je bila ocenjena z 78 % in uvrščena v drugo skupino.
Nik Mastnak Gričar in David Čadej, oba iz 4. c-razreda, program tehnik varovanja, sta predstavila
nalogo Trgovina z ljudmi, ki je bila ocenjena s 76 % in uvrščena v drugo skupino.
Mentorica vseh treh nalog je bila mag. Marjeta Šelih.
Denis Štiglic, Nea Žolgar in Mark Ribič, vsi iz 2. b-razreda, program ekonomski tehnik, so predstavili
nalogo Mladi podjetno v prihodnost, ki je dosegla 94 % in bila uvrščena v prvo skupino.
Mentorica je bila profesorica Andreja Tanšek.
Na državno tekmovanje, ki je potekalo maja v Murski Soboti, sta se uvrstili dve nalogi, Učinek
glasbenih zvrsti na delovni spomin in Mladi podjetno v prihodnost.
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Raziskovalci in mentorji
Prva vrsta z leve: Barbara Slatenšek, Aleksandra Derganc, 1. f , Nika Ostrožnik, 4. c , Nea Žolgar, 2. b , Andreja Tanšek, Hana Dermol, 2. e, Katja
Teršek
Druga vrsta z leve: mag. Marjeta Šelih, David Čadej, 4. c , Nik Mastnak Gričar, 4. c , Mark Ribič, 2. b, Denis Štiglic, 2. b, Julija Dermol, 3. a
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Raziskovalci

Stojijo: David Čadej, 4. c, Mark Ribič, 2. b, Denis Štiglic, 2. b, Nik Mastnak Gričar, 4. c.
Sedijo: Nika Ostrožnik, 4. c, Aleksandra Derganc, 1. f, Hana Dermol, 2. e, Nea Žolgar, 2. b, Julija Dermol, 3. a

Katja Teršek
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SREBRNO PRIZNANJE Z DRŽAVNEGA TEKMOVANJA MLADIH RAZISKOVALCEV ZA NALOGO MLADI
PODJETNO V PRIHODNOST
V ponedeljek, 16. 5. 2022, so se dijaki Denis Štiglic, Nea Žolgar in Mark Ribič iz 2. b skupaj z
mentorico Andrejo Tanšek udeležili 56. Srečanja mladih raziskovalcev Slovenije.
Dijaki so izdelali raziskovalno nalogo na temo podjetnosti, s katero so želeli ugotoviti, ali dijaki
vedo, kdo je podjetnik in ali si to v prihodnosti želijo postati, katero organizacijsko obliko družbe bi
si najbolj želeli ter s katerimi omejitvami se dijaki pri razmišljanju o lastni podjetniški poti
srečujejo.
Ugotovili so, da večina dijakov ve, kdo je podjetnik, kot pravno organizacijsko obliko bi si želeli
imeti družbo z omejeno odgovornostjo. Na poti do podjetništva bi jih najbolj oviralo pomanjkanje
finančnih sredstev. Dijakom se je ustanavljanje podjetij zdelo manj tvegano pred pandemijo kot po
pandemiji, prav tako menijo, da država nameni premalo spodbud mladim, ki se odločijo za
podjetništvo. Na šoli bi si dijaki želeli s podjetniki več dogodkov, ogledov podjetij in delavnic. Več
stika bi si želeli tako z mladimi kot starejšimi podjetniki, ki so iz svojega hobija ustvarili podjetje.
Kot spodbudo na poti bodočega podjetništva so se raziskovalci skozi intervju povezali z bivšim
dijakom naše šole, danes pa lastnikom uspešnega podjetja Kemoplast, Petrom Lapornikom, in z
Boštjanom Jagrom, solastnikom podjetja Jagros, s katerim so izvedli uro o podjetništvu preko
Zooma ter razvijali timski in podjetniški duh.
Iskrene čestitke Denisu Štiglicu, Nei Žolgar in Marku Ribiču, ker so kljub okužbam dveh
raziskovalcev v timu s koronavirusom nalogo mesec pred oddajo uspešno zaključili in bili za
prizadevno delo na 56. Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije nagrajeni s srebrnim priznanjem.
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Srebrno priznanje na 56. državnem tekmovanju mladih raziskovalcev Slovenije
Denis Štiglic, Nea Žolgar, Andreja Tanšek in Mark Ribič

Andreja Tanšek
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DIJAŠKO TEKMOVANJE GENERACIJA €URO 2021/2022
Tudi letos smo se udeležili dijaškega tekmovanja Generacija €uro Našo šolo je zastopala ekipa
Jazbeci, katere člani so bili dijaki 3. e-razreda ekonomske gimnazije: Filip Lukman (vodja ekipe),
Miha Komplet, Leon Motoh in Matevž Ročnik. Pri delu jih je usmerjala mentorica Katja Teršek.
Dijaki so prvo stopnjo tekmovanja (kviz) Generacija €uro uspešno opravili in bili povabljeni, da se
udeležijo druge stopnje tekmovanja, priprave eseja, v katerem je bilo treba napisati ekonomsko in
denarno analizo ter napovedati ključno obrestno mero za evroobmočje.
V esej so tekmovalci vložili veliko truda, kajti poznavanje delovanja evroobmočja zahteva
poglobljen študij. Dijaki so delo zelo dobro opravili, uspeli so oddati esej.
Čeprav esej ni bil uvrščen v tretjo stopnjo tekmovanja, so našo ekipo ocenjevalci iz Banke Slovenije
pohvalili.

Generacija €uro
Stojita: Leon Motoh, Katja Teršek
Sedijo: Matevž Ročnik, Filip Lukman, Miha Komplet

Katja Teršek
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
Letošnje šolsko leto smo začeli v prenovljeni postavi. Novi člani aktiva športne vzgoje so postali
profesorica Sanja Čas ter profesorja Gregor Marguč in Christijein Benčina.
Pouk se je začel dokaj normalno. V aktivu športne vzgoje smo tako kot vsako leto tudi letos 23.
septembra organizirali JESENSKI športni dan.
Dijaki prvega in drugega letnika so se odpravili na Šmartinsko jezero, Celjski grad ter ob Savinji
proti Laškem. Dijake tretjega letnika je pot vodila na Brnico, četrtega letnika in programa PTI pa na
Celjsko kočo.
Dan smo si zapomnili po prijetnem druženju.

Jesenski športni dan, 4. e-razred
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Jesenski športni dan

V aktivu smo si z optimizmom zastavili cilj, da moške in ženske športne ekipe popeljemo na
področna in državna tekmovanja, da jim kot že nekaj let zapored ponudimo medrazredna šolska
tekmovanja v odbojki in namiznem tenisu, da jim skozi šolsko leto situacijsko približamo nova
znanja s področja športne vzgoje, jih vzgajamo v duhu fair playa in pripravljamo na zdrav način
življenja.
Ker se stanje epidemije ni bistveno izboljšalo, so na aktivu ravnateljev celjskih srednjih šol odločili,
da se do meseca marca šolske športne ekipe preventivno ne udeležujejo šolskih tekmovanj. Tako
so vsa športna tekmovanja in aktivnosti, kot že prejšnje leto, postala zgolj želje dijakov in nas
mentorjev z upanjem, da se po mesecu marcu stvari normalizirajo.
Mesec december je kar hrepenel po malo drugače. Po letu premora smo organizirali prvenstvo EŠC
v namiznem tenisu. Prijavilo se je rekordno število dijakov in dijakinj. Prvič smo v zimskem
športnem dnevu dijakom ponudili turnir v malem nogometu in v mesecu aprilu še šolski turnir v
košarki – igri trojk. V okviru obveznih izbirnih vsebin smo 15. marca 2022 pripravili zimski športni
dan. Z veseljem so dijaki izbirali med različnimi dejavnostmi. Plavanje v Thermani, drsanje v
Mestnem parku, smučanje ali deskanje in pot med krošnjami na Rogli so nakazovali, da se stanje
epidemije počasi umirja. Ponovno smo na glas razmišljali o zdravem načinu življenja.

Jesenski športni dan , 1. f-razred

Zimski športni dan
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Na Rogli smo se srečali z olimpijcema, Glorijo Kotnik in dobitnikom srebrne olimpijske medalje,
Timom Mastnakom.

Glorija Kotnik z našimi dijaki

Tim Mastnak

V aprilu smo končno dobili zeleno luč za udeležbo na šolskih področnih tekmovanjih. Najprej smo
dijake popeljali na kros, nato ulično košarko ter atletiko in odbojko na mivki. Niz odličnih
rezultatov naših dijakov in dijakinj pa samo potrjuje, da so bili željni igre in dobrega rezultata.
Ob koncu šolskega leta si vsi, dijaki in profesorji športne vzgoje, želimo, da nikoli več ne bi bilo
prisilne prepovedi šolskih športnih dejavnosti, saj so ravno ti češnja na torti šolskega športa.

Mateja Volk
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TEČAJ REŠEVANJA IZ VODE
V četrtek, 21. 4., in petek, 22. 4. 2022, so se dijaki
2. c-razreda, programa tehnik varovanja, v okviru
interesnih dejavnosti odpravili na bazen Golovec v Celju.
Pod vodstvom profesorice Mateje Volk in profesorja
Christjeina Benčine so ponovili in obnovili pravilne tehnike
plavanja (prstno, hrbtno in kravl), se naučili skakati na
glavo in noge ter opravili teste vzdržljivosti v vodi. Bilo je
naporno, zato so prvi dan zaključili precej utrujeni.
Naslednji dan sta se nam pridružila tamkajšnja
profesionalna reševalca iz vode, ki sta nas seznanila s koristnimi napotki pri reševanju
utapljajočega iz bazena, deroče reke, jezera ali morja. Dijaki so spoznali in preizkusili osnovne
pripomočke za reševanje in njihovo uporabo. Seznanili so se z nekaterimi prijemi in vzvodi za
transport ponesrečenca po vodni gladini do roba bazena ali kopnega ter kako pristopiti
utapljajočemu. Zadnji del tečaja so v parih ali trojkah poskusili prijeme za reševanje utapljajočega
in se seznanili tudi s samoreševanjem.
Bilo
je
poučno
in
zanimivo. Program so
dijaki zaključili zadovoljni
in polni novega znanja.

Mateja Volk
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PODROČNO PRVENSTVO V KOŠARKI 3 X 3 V MARIBORU
V sredo, 20. 4. 2022, je v dvorani Lukna v Mariboru potekalo področno prvenstvo v košarki 3 X 3 za
srednje šole. Naša šola je nastopila z dvema ekipama, ki ju je vodil prof. Gregor Marguč. Igrali sta
zelo uspešno ter zasedli 7. in 10. mesto.
V prvi ekipi, ki je osvojila 7. mesto, so igrali:
•
•
•
•
•

Matija Sušin, 3. e
Žan Pesjak, 2. c
Jakob Bratuša, 3. e
Tit Selčan, 2. e
Bor Grahek, 1. a

V drugi ekipi, ki je osvojila 10. mesto, so igrali:
•
•
•
•
•

Aleksandar Sven Kusić, 1. č
Gašper Bizjak, 1. č
Tim Šantl, 2. e
Jurij Lovšin, 2. e
Lan Šarlah, 2. a

Tim Šantl, 2. e, Jurij Lovšin, 2. e, Bor Grahek, 1. a, Lan Šarlah, 2. a, Žan Pesjak, 2. c
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Gregor Marguč

ŠOLSKO PRVENSTVO V MALEM NOGOMETU
V torek, 16. 3. 2021, smo na športnem dnevu Ekonomske
šole Celje izvedli šolsko tekmovanje v malem nogometu.
Tekmovanja se je udeležilo 27 dijakov in dijakinja.
Razdelili so se v 4 ekipe.
V zanimivem uvodnem ogrevanju so ekipe igrale vsaka z
vsako, nato sta sledila razburljiv finale ter mali finale za
prva štiri mesta.
Tekma za prvo mesto je bila izredno zanimiva, saj
zmagovalca nismo dobili tudi po 5-minutnem podaljšku in
celo po prvi seriji kazenskih strelov. Odločila je obramba
vratarja ekipe Smrkci. Ekipa se je razveselila uspeha in
osvojenega pokala. V zmagovalni ekipi so igrali dijaki
4. a-razreda: Martin Deželak, Žiga Rebernik, Gal Guček,
Tim Veber, Tilen Veber in Gaber Vizlar.

Preživeli smo lepo športno dopoldne, saj so
dijaki vse tekme odigrali v duhu strpnosti,
zato je bilo res malo prekrškov in težav.
Vsem tekmovalcem čestitamo, drugo leto pa
si želimo še večjo udeležbo.

Christjein Benčina
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PODROČNO POSAMIČNO PRVENSTVO V ATLETIKI ZA DIJAKE IN DIJAKINJE
V torek, 10. 5. 2022, je na atletskem stadionu AD Kladivar potekalo področno posamično
prvenstvo srednjih šol v atletiki.
Z mentorjema, profesorjema Matejo Volk in Gregorjem Margučem, je našo šolo zastopalo 30
dijakov in 18 dijakinj. Med njimi so bili najuspešnejši dijaki:
• 1. mesto in zlati medalji ter naslov področnega prvaka sta osvojila Dominik Vrbovšek, 1. c, v
skoku v daljino z rezultatom 641 cm in Lukas Lutolli, 1. a, v skoku v višino s preskočenimi
168 cm.
• 2. mesto in srebrni medalji sta osvojila Žan Pesjak, 2. c, v suvanju krogle, in Matija Sušin, 3.
e, v skoku v višino.
• 3. mesto in bronasto medaljo si je pritekla štafeta 4 x 100 m v postavi Lukas Lutolli, 1. a,
Nikola Delić, 1. f, Tin Kozar, 3. b, in Aleksandar Sven Kusić, 1. č.
• 4. mesto je osvojila Sanja Malinovsky, 1. b, v skoku v višino.
• 5. mesto sta osvojila Lovro Praprotnik, 2. b, v teku na 100 m, in Gašper Bizjak, 1. č, v skoku
v višino.
• 6. mesto so osvojili Nia Gaia Privšek, 1. f, v teku na 100 metrov, Jakob Bratuša, 3. b, v skoku
v višino, in ženska štafeta 4 x 100 m v postavi: Nia Gaia Privšek, 1. f, Taja Sotlar, 2. e, Evelin
Korez, 1. f, in Naja Arčan Magajne, 2. e.
• 7. mesto so osvojili Anja Podpečan, 1. e, v suvanju krogle, Urh Grabnar, 3. b, v teku na 1000
m, Nikola Delić, 1. f, v teku na 100 m, in Rok Petrič, 2. b, v suvanju krogle.
• 8. mesto sta osvojila Naja Arčan Magajne, 2. e, skok v daljino, in Filip Godnik, 1. f, v teku na
2000 m.
Nastopili so še:
•
•
•
•
•
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100 m: Klara Šestanj, 2. e, David Robnik, 1. e, Tin Kozar, 3. b, Tej Grosek, 2. e, in Žiga
Zagajšek, 2. c.
400 m: Taja Sotlar, 2. e, Evelin Korez, 1. f, Dina Špan, 1. b, Lina Dolničar, 1. c, Taja
Andoljšek, 1. c, Gal Stojko Krevsel, 1. d, Aleksandar Sven Kusić, 1. č, in Mirel Alić, 1. d.
1000 m: Sara Krumpak, 1. c, Tian Marsel, 1. e, Aleš Poljanšek, 2. b, in Gal Patrik Tojnko, 1. f.
2000 m: Tim Šantl, 2. e, Filip Lukman, 3. e, in Matevž Ročnik, 3. e.
Suvanje krogle: Zoja Ocvirk, 1. b, Tjaša Majcen, 3. b, Tjaša Plavčak, 3. b, Aneja Lešnik, 1. e,
in Jurij Lovšin, 2. e.

•

Skok v daljino: Sara Mohor, 2. e, Maša Plaznik, 2. e, Gal Turecki, 2. b, Tai Križnik, 1. b, in Bor
Grahek, 1. b.

Zmagovalec skoka v daljino,
Dominik Vrbovšek, 1. c

2. mesto v skoku v višino, Matija Sušin, 3. e

Zmagovalec skoka v višino, Lukas Lutolli,
1. a

2. mesto v suvanju krogle, Žan Pesjak, 2. c

Tin Kozar, 3. b, Tian Marsel, 1. e, Tai Križnik, 1. b, Nikola Delić, 1. f, Aleksandar
Sven Kusić, 1. č, Bor Grahek, 1. a, Lukas Lutolli, 1. a, Jurij Lovšin, 2. e
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Tek na 100 m, Nia Gaia Privšek, 1. f

Skok v višino, Sanja Malinovsky, 1. b

Štafeta 4 x 100 m, Taja Sotlar, 2. e, Evelin
Korez, 1. f, Naja Arčan Magajne, 2. e, Nia
Gaia Privšek, 1. f

Mateja Volk in Gregor Marguč

131

PRVENSTVO EKONOMSKE ŠOLE CELJE V NAMIZNEM TENISU
V sklopu šolskega prednovoletnega dogajanja (seveda z vsemi omejitvami in pogoji PCT) je bilo v
sredo, 22. 12. 2021, tradicionalno prvenstvo v namiznem tenisu za dijakinje in dijake.
Prijavilo se je 22 dijakinj, ki so prikazale lepe in borbene medsebojne dvoboje.
Šolska prvakinja za šolsko leto 2021/2022 je postala Maruša Mastnak, 3. b, drugo mesto je osvojila
Maja Žižek, 3. c, tretja je bila Lucija Kronovšek, 1. c, in četrta Taiša Jerovšek Kolenc, 2. e.

Tekmovanje med dijaki je bilo zanimivo, saj se je prijavilo kar 64 dijakov, ki so prikazali dobro igro.
Zmagovalec šolskega prvenstva v namiznem tenisu za šolsko leto 2021/2022 je postal Aleš
Poljanšek, 2. b, ki je v finalu premagal Vasjo Petraka Zajca, 3. e, v boju za tretje mesto pa je Nik
Slemenšek, premagal Gala Patrika Tojnka, oba iz 1. f.
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Zmagovalka in zmagovalec sta prejela pokal, prvi trije pa diplome in praktične nagrade. Vsem
nastopajočim iskreno čestitamo, naslednje leto pričakujemo borbe za naslov šolske prvakinje
oziroma prvaka.

Mateja Volk
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BRON NA DRŽAVNEM PRVENSTVU V JUDU
V petek, 20. maja 2022, je v ljubljanski dvorani Judo kluba Šiška potekalo državno prvenstvo v judu
za srednje šole.
Udeležila sta se ga tudi dijaka naše šole, Drago Kerle in Jan Divjak, oba 2. c – TV.
Preživeli smo izjemno športno dopoldne in uživali v športnih bojih dijakov in dijakinj iz vse
Slovenije. Drago je osvojil 3. mesto v svoji kategoriji ter bronasto medaljo, pri tem pa izgubil samo
prvi boj, in to s kasnejšim zmagovalcem, v vseh treh nadaljnjih pa suvereno zmagal. Tudi Jan se je
odlično boril in le malo mu je zmanjkalo v repasažu do uvrstitve v finalne boje.
Obema iskreno čestitamo.

Bron v judu

Christjein Benčina
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ODBOJKA NA MIVKI ZA DIJAKINJE IN DIJAKE
V četrtek, 19. 5. 2022, je na celjskem bazenu potekalo finale področnega prvenstva v odbojki na
mivki za dijakinje in dijake. Ekipi naše šole sta pod vodstvom mentorjev Mateje Volk in Gregorja
Marguča igrali odlično ter obe osvojili 3. mesto.
Ekipo dijakinj so sestavljale:
• Ema Kocjanc, 3. b
• Sara Mohor, 2. e
• Maša Plaznik, 2. e
• Lucija Kronovšek, 1. b
• Taja Ferlež, 1. b
• Sanja Malinovsky, 1. b
• Zoja Ocvirk, 1. b
Ekipo dijakov so sestavljali:
• Jakob Špes Podbregar, 2. a
• Jan Zobec, 3. c
• Dominik Vrbovšek, 1. c
• Lukas Lutolli, 1. a
• Bor Grahek, 1. a
• Tim Šantl, 2. e
• Jurij Lovšin, 2. e
• Lan Šarlah, 2. a
• David Robnik, 1. e

Ekipi dijakov in dijakinj skupaj
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Dominik Vrbovšek, 1. c, Tim Šantl, 2. e, Jakob Špes Podbregar, 2. a, Bor Grahek, 1. a, Lan Šarlah, 2. a, Lukas Lutolli, 1. a, David Robnik, 1. e, Jan Zobec,
3. c

Dijakinje med igro, Taja Ferlež, 1. b, Lucija Kronovšek, 1. b, Ema Kocjanc, 3. b
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Stojijo: Ema Kocjanc, 3. b, Lucija Kronovšek, 1. b, Taja Ferlež,
1. b, Mateja Volk, prof.
Klečijo: Maša Plaznik, 2. e, Sara Mohor, 2. e

Ema Kocjanc, 3. b, v akciji

Mateja Volk in Gregor Marguč
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DOGODKI
EVROPSKI DAN JEZIKOV
Evropski dan jezikov, ki ga kot vse države članice Evropske unije praznujemo 26. septembra, smo v
letošnjem šolskem letu obeležili z oddajo šolskega radia.
S prispevkom smo poudarili osnovne cilje evropskega dneva jezikov:
•
•
•

opozarjanje na pomen učenja jezikov in razširjanja nabora jezikov z namenom spodbujanja
večjezičnosti in medkulturnega razumevanja,
zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi,
spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija,
poklicnega dela, povečanja mobilnosti, zabavo in izmenjavo.

Podali smo informacije o številu evropskih in svetovnih jezikov, uporabi jezikov, dvojezičnosti in
večjezičnosti, nastanku in razvoju jezikov, učenju materinščine, prednostih, zlasti ekonomskih,
poznavanju dodatnih jezikov, indoevropski jezikovni skupini ter treh velikih evropskih jezikovnih
družinah, germanski, romanski in slovanski, regionalnih in manjšinskih jezikih ter raznojezičnosti
Evrope.
Prikazali smo primere podobnih besed v evropskih jezikih, kot sta sestra ali hiša v angleščini,
nemščini, italijanščini in francoščini ter podobnost razložili z nastankom iz skupnega
indoevropskega jezika, preko selitve ljudstev. Številni evropski jeziki, na primer angleščina in
španščina, so se širili tudi s kolonializacijo, posledično pa so kolonialisti prevzemali tudi številne
besede iz zavzetih območij. Pri razvoju in prevzemanju besed je pripomoglo tudi trgovanje, tako se
je pojavila tudi beseda čaj, ki izvira s Kitajske.

Saši Pešec in Polona Kramer
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2021/2022
16. novembra obeležujemo mednarodni dan strpnosti, ki
ga je v Deklaraciji o načelih strpnosti razglasila Generalna
konferenca UNESCO leta 1995.
V projektu Mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in
prijateljstvo, ki ga izvaja Izobraževalni center Eksena, je
sodelovala tudi naša šola. V tednu od 15. do 19.
novembra 2021 smo z dijaki izvedli izobraževalnoustvarjalno delavnico v okviru slovenščine, nemščine,
zgodovine, naravoslovja, umetnosti in na razredni uri.
Pogovarjali smo se o pomenu strpnosti in nestrpnosti ter
ustvarjali izdelke na temo Z drugimi ravnaj, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.
Mednarodni dan strpnosti je priložnost, ko lahko ponovno ozavestimo pomen strpnih odnosov v
družbi in izpostavimo problematiko nestrpnosti. Skozi projekt smo želeli spodbuditi dijake k
razmišljanju o strpnosti, razumevanju, sprejemanju drugačnosti, spodbujanju medsebojnega
spoštovanja, prijateljstva in sodelovanja.
V projektu so sodelovali dijaki 1. in 2. letnika. Posamezni dijaki iz 2. b in 2. c-razreda so po delavnici
svoja razmišljanja izrazili s pisano besedo pod mentorstvom profesorice Irene Lasnik. Odnos in
posledico nestrpnega odnosa so dijaki 1. f-razreda prikazali v kratkem filmčku pod mentorstvom
profesorice Simone Sever Punčoh. Izdelke dijakov smo razstavili, s pesmijo Bila je tiho, avtorice
Šakire Grošić iz 2. c, pa sodelovali na natečaju.
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V projektu so sodelovali profesorji – mentorji: Aleš Hofman, Irena Lasnik, mag. Helena Mešnjak,
Tjaša Roš, Simona Sever Punčoh in Antonija Petričič Šnajder kot koordinatorica projekta.

Pesem Šakire Grošić, 2. c, Bila je tiho, mentorice Irene Lasnik, je med vsemi dijaki sodelujočih
srednjih šol iz celotne države dosegla 1. mesto. Izbrani izdelek bo razstavljen na osrednji nacionalni
razstavi v Hiši Evropske unije v Ljubljani.

Antonija Petričič Šnajder
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BILA JE TIHO

Bila je tiho, v razredu čisto sama,
ni upala spregovoriti, ker se je bala,
kaj ji bo storila mama.
V razredu dolgo ni ostala, ker
je tarča posmeha postala.
Govorili so čez mamo ter očeta,
niso vedeli, kaj hudega se ji vsak dan doma obeta.
Včasih je nanjo padla roka,
nobeden ni pomislil na ubogega otroka.
Vsakič, ko se je oče v alkoholu utopil,
se ni zavedal, da je del hčere izgubil.
Ko končno je bolečino razkrila
ter nasvete od pravih ljudi dobila,
se je njena zgodba v lepše razvila.
Od težav se je malo le oddahnila …

Šakira Grošić, 2. c
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NEMŠKA JEZIKOVNA DIPLOMA (DEUTSCHES SPRACHDIPLOM PRO 1)
Septembra smo prejeli rezultate nemške jezikovne diplome za dijake, ki so izpit opravljali v
šolskem letu 2020/2021. Na stopnji B1 sta izpit opravili Sara Gorenjec in Pia Konovšek, obe iz 4. c.
Na stopnji A2 sta izpit opravili Tjaša Sovinšek, 4. c, in Lana Jošovc, 4. e. Natalija Jelen in Filip Cokan,
oba iz 4. e, sta prejela potrdilo o opravljenih delih izpita.
V letošnjem šolskem letu so izpit opravljali Miha Komplet in Leon Motoh, oba iz 3. e, ter Julija
Dermol iz 3. a. Rezultate še pričakujemo.
Vsem dijakom čestitamo za uspeh in pridobitev mednarodno priznanega certifikata. Dijake
prihodnjega 3. letnika vljudno vabimo k opravljanju izpita v naslednjem šolskem letu.

Tatjana Ivšek
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TEDEN PISANJA Z ROKO 2022 NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE

Že sedmič zapored je Društvo Radi pišemo z roko od 17. do 21. januarja 2022 pripravilo Teden
pisanja z roko.
To je osrednji vseslovenski projekt, v katerem ozaveščamo strokovno in splošno javnost o pomenu
ohranjanja pisanja z roko.
Osrednja tema je bila Pišem z roko, ker …
Pozornost smo namenili predvsem pisanju z roko: boljši spomin, ustvarjanje več idej,
dolgotrajnejša pozornost, celovitejše delovanje možganov, izražanje spoštovanja in naklonjenosti,
izboljšanje finih motoričnih spretnosti, ohranjanje možganov v dobri formi, ko smo starejši …
Poudarili smo pomen rokopisa za prihodnost človeštva.
Pisava je edinstven spomin človeštva in kot taka neponovljiv in unikaten del identitete vsakega
posameznika.
Vsi se zavedamo, da pisanje z roko v digitalnem času izpodrivata tipkanje in drsanje po zaslonu.
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O pomenu veščine rokopisa za razvoj fine motorike in posledično izjemno pomembnih nevroloških
povezav, ki nastajajo v najzgodnejšem obdobju razvoja človeka, in o psihofizični kondiciji v jeseni
naših življenj, ki jih spodbuja rokopis, najbrž ni treba izgubljati besed.
Pisanje z roko, še posebej s pisanimi črkami, velja že za pravi izziv za možgane. Pri njem se vključi
12 možganskih centrov in 30 mišic. Naše možganske povezave so tako boljše, stvari si bolje
zapomnimo in smo bolj ustvarjalni. Predvsem pa smo EDINSTVENI. Naša pisava je namreč izvirna in
neponovljiva. Je skoraj kot naš prstni odtis.
Namen Tedna pisanja z roko je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, jih
spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen
individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike ter izraziti spoštovanje in naklonjenosti, saj je
pisanje z roko bolj osebno.
Vsako leto izbere Društvo tri osebnosti, ki podpirajo ohranjanje pisanja z roko. Letošnji
ambasadorji so pisatelj Tadej Golob, olimpijska zmagovalka Janja Garnbret in igralka Mojca Fatur.
Dejavnosti, ki smo jih izvedli v sklopu Tedna pisanja z roko:
Dijaki 1. a PTI, 2. a in 1. č- razreda so ustvarjali likovno pesem, latinsko carmen figuratum, katere
zunanja oblika (s posebno oblikovanostjo verzov) predstavlja neki predmet. Ta je najpogosteje
povezan z vsebino pesmi. Izbrane izdelke smo razstavili v učilnicah, na spletni strani in družbenih
omrežjih.
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Dijake skoraj vseh oddelkov smo povabili, da na brezčrten papir s pisanimi črkami napišejo: »To je
moja pisava. Ponosna (ponosen) sem nanjo, saj je izvirna in neponovljiva« in se podpišejo.
Rokopise smo objavili na socialnih omrežjih in spletni strani.

Dijaki 1. a PTI so lastnoročno zapisali citate književnikov na rdeče in rumene srčke, ki so jih nato
dijakinje Patricija Arsenić, Vita Taja Cocej, Iva Čede, Klara Golib, Lara Kontrec in Aldijana Medić, vse
iz 2. a, uredile in izdelale plakat z naslovom Pišem s srcem.
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Ker smo ravno v Tednu pisanja z roko naredili razstavo M. J. Lermontova, smo v središče postavili
pesem Jadro in jo izpisali s pisanimi črkami. Pri razstavi sta sodelovali Ajda Koren in Nika Plevnik,
obe iz 2. b-razreda.

Ana-Marija Gračnar
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Tudi v šolskem letu 2021/2022 je
bila
Ekonomska
šola
Celje
vključena
v projekt Teden
vseživljenjskega učenja (TVU).
Letošnje leto so zaznamovale
številne dejavnosti, saj smo izvedli
dva sklopa dogodkov. Prvi teden
TVU je potekal od 6. 9. do
10. 10. 2021, drugi pa od 9. 5. do
12. 6. 2022.
Dogodki prvega tedna TVU
6. 10. 2021 – Predavanje o
zgodovini založništva z mentorjem
Filipom Zuletom.
5. 10. 2021 – Potopisno predavanje o Peruju v izvedbi Marije Vodušek.
6. 10. 2021 – Beremo skupaj – glasno branje dijakov prvega letnika vseh programov z mentorico
Majdo Lesjak.
7. 10. 2021 –Tibetanske vaje v izvedbi Darinke Prislan.
7. 10. 2021 – Lepopisje z dijaki prvega letnika programov ekonomski tehnik in trgovec v izvedbi
mentorice mag. Marjete Šelih.
8. 10. 2021 – Pogovor z upokojeno učiteljico Olgo Vurcer na temo Beremo skupaj – branje nekoč z
mentorico Heleno Muha. Pogovor je bil del programa Družinska pismenost v organizaciji
Andragoškega centra Slovenije.
Dogodki drugega tedna TVU
11. 5. 2022 – Vaje pri dolgotrajnem sedenju z mentorico Sanjo Čas.
18. 5. 2022 – Kahoot pri pouku umetnosti v izvedbi Maje Jerič Ranzinger.
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23. 5. 2022 – Vaje za hrbtenico z mentorico Sanje Čas.
25. 5. 2022 – Predstavitev raziskovalne naloge Vpliv glasbenih zvrsti na delovni spomin dijakinj
Hane in Julije Dermol z mentorico Barbaro Slatenšek.
27. 5. 2022 – Kondicijske vaje z mentorjem Gregorjem Margučem.
30. 5. 2022 – Predavanje Garantna dolžnost učitelja v izvedbi mentorice mag. Marjete Šelih.

Vaje za hrbtenico s Sanjo Čas

mag. Marjeta Šelih
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SODELOVANJE Z GLASBENO ŠOLO CELJE IN I. GIMNAZIJO V CELJU IN SREČANJE Z UPOKOJENIMI
SODELAVCI
Z mladimi glasbeniki Glasbene šole Celje in I. gimnazije v Celju ter
z njihovimi mentorji že nekaj let sodelujemo decembra in
spomladi na glasbeno-družabnih prireditvah, vendar je
epidemiološko stanje zadnji dve leti nekoliko spremenilo to
tradicijo.
V tem šolskem letu smo tako izvedli eno namesto dveh prireditev,
kjer s koncertom sodelujejo učenci, dijaki in mentorji Glasbene
šole Celje in I. gimnazije v Celju. Ker je decembra srečanje z
upokojenci, na katerem je pomemben del koncert, odpadlo, smo
nekdanje sodelavce zato 19. aprila povabili na skupno srečanje z
zaposlenimi, ki se je pričelo s koncertom komornih skupin mladih
nadarjenih glasbenikov v veliki dvorani Glasbene šole Celje, sledil
mu je družabni del v jedilnici naše šole, na katerem smo se po
dveh letih zaposleni ponovno družili z našimi upokojenimi
sodelavci.

Povezovalca programa, Miha Komplet in Sara
Mohor

Raznolik, razgiban enourni glasbeni program koncerta sta
povezovala naša dijaka Sara Mohor iz 2. e in Miha Komplet iz
3. e. Na odru pa sta se v imenu upokojenih delavcev naše šole
od naše ravnateljice poslovili ter se ji zahvalili za dosedanje
delo Marija Sodin in Nada Jeraša, upokojeni profesorici, ki sta
s svojimi izbranimi besedami poskrbeli za najbolj ganljive
trenutke prireditve.
Poleg vodstva šole smo k celostni podobi svojega dela
prireditve prispevali Lidija Plevčak, Andreja Vrečer in Alenka
Gotlin Polak.
Alenka Gotlin Polak

Zahvala Nade Jeraše in Marije Sodin
ravnateljici
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SREČANJE S TINO TRSTENJAK
V mesecu januarju sta dijaka Tim in Tilen
Veber, oba iz 4. a-razreda, v okviru
4. izpitne enote na poklicni maturi v
izvedbi mentorice profesorice Andreje
Tanšek in v sodelovanju s profesorjema
športne vzgoje, Matejo Vovk in Gregorjem
Margučem, organizirala dogodek Srečanje
z vrhunsko judoistko Tino Trstenjak, ki je
bila dijakinja Ekonomske šole Celje, danes
pa je mednarodno prepoznavna uspešna
športnica.
Intervju s Tino sta izvedla Tim Veber, 4. a,
in Nik Slemenšek, 1. f. Na začetku smo
izvedeli podatke o njenih začetnih športnih
uspehih. Z nami je delila dragocene
spomine o tem, kako je doživljala prve
olimpijske igre v Londonu, izpostavila pa je
svoje dosežke na olimpijskih igrah v Riu in
Tokiu, kjer je osvojila zlato in srebrno
medaljo.

Ravnateljica Bernarda Marčeta in Tina Trstenjak

Tina je v intervjuju poudarila, da se njeno
športno življenje pogosto prepleta s
podjetniškim, saj so za uspehe na obeh
področjih potrebne podobne lastnosti.
Deluje tudi v družbeno dobro, saj sodeluje
v mnogih humanitarnih projektih. Mladim
športnikom pa svetuje, naj verjamejo vase Stojijo: Andreja Tanšek, Tina Trstenjak, ravnateljica Bernarda Marčeta, Mateja
in naj bodo tako v življenju kot pri športu Vovk Čepijo: Tim Veber, 4. a, Gregor Marguč, Filip Godnik, 1. f, Nik Slemenšek, 1. f
vztrajni.
To
sta
tudi
njeni
najpomembnejši lastnosti, saj brez teh danes ne bi bila tako uspešna.
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Dogodek sta z glasbeno točko popestrili dijakinji Hana Dermol, 2. e, in Julija Dermol, 3. a.

Tina Trstenjak, Nik Slemenšek, 1. f, Tim Veber, 4. a

Gregor Marguč
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DELAVNICA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA Z BIVŠO DIJAKINJO ŠOLE
V marcu 2022 je šolo obiskala bivša dijakinja Neja Rom Zupanc. Neja je diplomantka Fakultete za
manegement v Kopru. Za potrebe pisanja svoje diplomske naloge je izvedla v razredu delavnico.
Dijaki so spoznali, kaj pomeni socialno podjetništvo in pojem coworking space.
Bili so izjemno aktivni, ustvarjalni in polni idej.
Zelo lepo so sodelovali z mentorico in drug z
drugim v timih.
V timih so ustvarjali ideje in rešitve za obstoječe
izzive, s katerimi se soočajo. Te so nato
predstavili. Izvedba delavnice je bila izjemna
izkušnja za vse prisotne.

Barbara Kvas
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ŠTIRILETNO SREČANJE ČLANIC IN ČLANOV SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Z
MLADIMI
Akademija znanosti in umetnosti Ljubljana je 19. maja 2022 pripravila četrto srečanje članov in
članic Slovenske akademije znanosti in umetnosti z mladimi slovenskih srednjih šol in iz zamejstva.
Srečanje je potekalo pod naslovom Prihodnost Evrope. Predavanja so pripravili priznani akademiki,
dr. Slavko Splichal, dr. Jože Pirjevec, dr. Jože Mencinger in predstavnica Evropske komisije v
Sloveniji. Predavanja so bila namenjena mladim in prihodnosti Evrope.

Predstavniki naše šole, Marija, David in Domen

mag. Helena Mešnjak
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SREČANJE Z ZAVAROVALNIM ZASTOPNIKOM SEBASTJANOM SINTIČEM
V mesecu novembru so dijakinje 2. a PTI, Kaja Mikolič, Špela Škruba in Barbara Zalokar v izvedbi
mentorice profesorice Andreje Tanšek organizirale dogodek Srečanje z zavarovalnim zastopnikom
Sebastijanom Sintičem. Danes je uspešen podjetnik ter direktor dveh podjetij: Goldin, d. o. o, in
Finance 360, d. o. o., nekoč pa je bil dijak Ekonomske šole Celje, česar smo se dijaki še posebej
razveselili. Dogodek je povezoval šolske vsebine s področja zavarovalništva s prakso. Poseben
poudarek je bil na predstavitvi avtomobilskega zavarovanja, saj smo dijaki trenutno v obdobju, ko
so nam te vsebine kot mladim voznikom zelo koristne.
V sklopu predavanja smo izvedeli, pri kateri zavarovalnici dobimo največji obseg kritja, s katerimi
omejitvami se kot mladi vozniki srečujemo in kako pomembno je natančno prebrati splošne
zavarovalne pogoje ter poznati obseg kritja in izključitve pri zavarovanju.
Zavarovalni zastopnik, gospod Sebastjan Sintič, je na nas naredil izjemen vtis, saj smo spoznali,
kako pomembna je dobra predstavitev in brezhibno pripravljen poslovni nastop. Pri trženju
zavarovalnih produktov so posebej pomembne določene osebne lastnosti zavarovalnih
zastopnikov, zato jih je posebej poudaril.
Za mnenje o dogodku smo povprašali tudi nekatere dijake, ki so o dogodku povedali sledeče:
Dominik Gashi, 2. a PTI – Dogodek mi je bil zelo zanimiv, saj smo izvedeli, kakšne so posledice,
kadar pride do prometne nesreče in nimamo sklenjenega zavarovanja za mladega voznika.
Maša Tepić, 4. c – Predavanje se mi je zdelo nadvse poučno, ker tudi sama delam izpit za avto.
Predavatelj se mi je zdel zelo sproščen in zanimiv. Všeč mi je, da imamo na Ekonomski šoli Celje
možnost poslušati takšna predavanja, ki vključujejo tudi vsebine, prepletene s prakso, saj se tako
največ naučimo.
Tija Čemažar, 2. a PTI – Predstavitev mi je bila všeč, saj sem obnovila staro znanje o mladem
vozniku, kar je zame zelo koristno. Priložnost sem imela spoznati super motiviranega
zavarovalnega zastopnika, zaradi česar sem na dogodku zelo uživala.
Lan Kos, 4. a – Srečanje z zavarovalnim zastopnikom se mi je zdelo poučno in zelo sem užival v
dogodku. Vesel sem, da smo bili dijaki 4. a vključeni v predavanje.
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Tim Veber, 4. a – Dogodek z zavarovalnim zastopnikom se mi je zdel super, saj sem izvedel veliko
novega. Predstavitev predavatelja je bila zanimiva, govor pa jasen in razumljiv.
Larisa Bernard, 4. a – Zavarovalni zastopnik je enkratni govorec, saj nam je na izvrsten način
predstavil področje zavarovalništva. Veseli me, da smo imeli dijaki priložnost spremljati za
prihodnost tako uporabne vsebine.
Anastasija Pantović, 4. a – Dogodek, srečanje z g. Sebastjanom Sintičem, katerega so izvrstno
pripravile dijakinje 2. a PTI, Kaja Mikolič, Špela Škruba in Barbara Zalokar se mi je zdel nadvse
poučen in koristen, še posebej za bodoče mlade voznike. Zelo sem hvaležna za takšne dogodke na
šoli.
Andreja Tanšek
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DIJAKI UP LUPINCA NA POSLOVNEM SESTANKU Z ARHITEKTOM NANDETOM KORPNIKOM
Dijaki učnega podjetja Lupinca smo bili v četrtek, 18. 11. 2021, na poslovnem sestanku s priznanim
arhitektom in evropskim nagrajencem za Celjski paviljon in profesorjem na Fakulteti za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru Nandetom Korpnikom.
Srečanja so se udeležili dijaki 3. a-razreda, Mojca Fegeš, Gašper Fišer, Pascal Mojzeš, Ana Klanšek,
Lana Valand, Laura Kužner, Nastja Križan, Žiga Drofenik, Eva Kolar, Tristan Arko in mentorica UP
Andreja Tanšek.
Cilj
poslovnega
sestanka
je
bil
preverjanje
poslovne
ideje
v
praksi in
iskanje možnosti medsebojnega sodelovanja s strokovnjakom z več kot 30-letnimi izkušnjami na
področju arhitekture.
Dijaki so pridobili dragocena dodatna znanja in se soočili z omejitvami v praksi, ki so jih upoštevali
pri snovanju poslovnih hišk, ki povezujejo poslovno življenje s prostočasnim.

Dijaki UP Lupinica z arhitektom Nandetom Koprnikom in mentorico UP Andrejo Tanšek

Andreja Tanšek
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DOGODKI 4. C-RAZREDA V SKLOPU 4. IZPITNE ENOTE POKLICNE MATURE

Srečanje s kulturnikom in ogled predstave In podgana se je
smejala
Organizirali sva ogled predstave In podgana se je smejala ter
pogovor z igralkama Manco Ogorec in Evo Stražan. Izkušnja je
bila zanimiva, prav tako nama je dala veliko novega znanja na
področju organizacije. Podobno projektno nalogo priporočava
dijakom naslednjih generacij, saj meniva, da sta priprava in
izvedba dogodka dragoceni izkušnji.
Eva Slana in Brina Amadeja Bastl

Intervju z gospodom patrom Gržanom

Pomembno je, da ločimo med izrazom ekonomija in
hrematizem. Za organiziranostjo sveta, ki mu zmotno
pravimo ekonomija, se skrivajo laž, prevara,
manipulacija oziroma tako imenovan hrematizem. Na
nas je, da se prebudimo in jasno ločimo, kaj je
delovanje za javno dobro in takšno ravnanje jasno
ločimo od zločestih principov hrematizma. V ta namen
sem v okviru 4. izpitne enote povabila gospoda patra
Gržana, da nam pojasni razliko med ekonomijo in hrematizmom ter nam poda mnogo poučnih
razmišljanj, ki temeljijo na pregovoru: »Bogat je ta, ki je zadovoljen s tem, kar ima«.
Tjaša Sovinšek
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Izdelava voščilnic za oskrbovance Doma ob Savinji

Za kakovostno in izpopolnjeno življenje naj bi se družili vsak dan s
tremi različnimi generacijami. Ker se tega zavedava, sva si za
4. izpitno enoto izbrali izdelavo božično-novoletnih voščilnic za
oskrbovance Doma ob Savinji in jim s tem polepšali praznični čas. Vsi
mladi bi si morali prizadevati za medgeneracijsko sožitje in s tem
prispevati k boljši družbi.

Sara Gorenjec in Pia Konovšek

Dobrodelni projekt Misija človek

Glede na to, kako pomembna je dobrodelnost, sem se odločil, da bom
na naši šoli organiziral dobrodelno akcijo.
V dveh tednih smo zbrali ogromno potrebščin in tako razveselili
organizatorje akcije. Vesel sem, da sem organiziral ta dogodek, saj
vem, da sem s tem pomagal ogromno ljudem.
Klemen Anclin
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Predaja ključa

20. maja sva na zadnjem parkirišču organizirali tradicionalno
predajo ključa, ki ga je varoval 4. e-razred. Zabavne igre, ki jih
je nadzorovala strokovna komisija, so določile, da je novi varuh ključa 1. a PTI. Hkrati so se na
prireditvi od razrednikov in delavcev šole poslovili dijakinje in dijaki zaključnih razredov. Posebej
smo se poslovili od gospe ravnateljice, ki se bo po tem šolskem letu upokojila.
Maša Tepić in Maruša Gros

160

OGLED STRELIŠČA SD REČICA
V okviru predmeta PPUU – praktični postopki uporabe ukrepov in drugih sredstev varnostnika,
smo z dijakinjami in dijaki 4. c, v četrtek, 7. aprila 2022, obiskali strelišče Strelskega društva Rečica
v Rečici pri Laškem. Obisk je bil namenjen spoznavanju strelskega športa, ogledu in delovanju
športnega strelišča ter praktičnemu streljanju s kratkocevnim orožjem.
Z dijakinjami in dijaki smo se ob 10. uri zbrali pred šolo in se odpeljali na strelišče SD Rečica v Rečici
pri Laškem. Tam nas je sprejel predsednik društva gospod Andrej Brunšek in pozdravil v imenu
članov društva.
Ogledali smo si ogledali strelišče in se seznanili z delovanjem SD Rečica, ki je eno izmed
najuspešnejših strelskih društev v Sloveniji. Društvo ima dolgoletno strelsko tradicijo in veliko
odličnih tekmovalcev v državnem in evropskem merilu. Naš sogovornik in mentor, gospod Andrej
Brunšek, je dolgoletni član društva in v strelskem športu deluje že 50 let. Bil je večkratni državni
jugoslovanski in slovenski prvak. Zdaj je uveljavljen trener streljanja in mednarodni sodnik, zato
nam je nazorno in strokovno razložil vse, kar nas je o orožju in streljanju zanimalo.
Pred praktičnim streljanjem smo se v učilnici SD seznanili s pravili ravnanja na strelišču, strelskim
redom in upoštevanjem varnostnih ukrepov. Spoznali in ogledali smo si pištolo CZ M75 in revolver
S&W 38 special ter njune sestavne dele in strelivo.

Pri pojasnjevanju delovanja pištol in revolverjev nas je mentor večkrat opozoril na lastno varnost
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pri rokovanju s strelnim orožjem in nujnostjo strogega upoštevanja njegovih navodil na strelnem
mestu. Pojasnil je, kako moramo meriti in prožiti, saj je od tega odvisno, ali bomo pri streljanju
uspešni. Da bo streljanje s pištolo lažje, bomo uporabili naboje malega kalibra (MK), saj pri tem ne
bo velikih povratnih sunkov, kot so pri pištolah velikega kalibra (9 mm ali več). Z revolverjem bomo
streljali z naboji velikega kalibra 38 special (9 mm), saj nima povratnih sunkov.
Opremljeni z vsemi potrebnimi informacijami za varno streljanje smo se razdelili v skupine po 4
strelce. Praktično streljanje je potekalo pod strogimi pogoji in nadzorom mentorja streljanja
gospoda Brunška ter njegovega pomočnika. Na strelnem mestu sta bila lahko le dva strelca, dva pa
sta bila pripravljena v varnem prostoru za strelnimi mesti. Ostali smo bili v učilnici, kjer je nekaj
dijakov in dijakinj, ki so se javili, dobilo oceno iz poznavanja rokovanja z orožjem ter praktičnega
streljanja. Vsi, ki so bili na strelišču, so bili opremljeni z glušniki, strelca na strelni liniji pa tudi z
varnostnimi očali. Streljanje je zajemalo 5 poskusnih in 10 ocenjenih strelov s pištolo MK in
revolverjem. Tarče je strokovno ocenil mentor in vsakemu pojasnil, kje so bile napake in kaj lahko
izboljša.
Dijakinje in dijaki so bili izjemno poslušni in dosledno upoštevali vsa navodila mentorja. Prav ves
4. c moram pohvaliti za odlično sodelovanje, vzdrževanje reda ter pokazano praktično znanje na
strelišču, kar je ocenil tudi gospod Brunšek. Nanje sem upravičeno zelo ponosen.
Obisk SD Rečica in izvedba praktičnega streljanja zaključnega razreda programa tehnik varovanja
sta bila letos izvedena že drugič in vsi udeleženi dijaki so bili s programom izredno zadovoljni. Za
marsikoga je bilo to veliko doživetje in prvi stik s strelnim orožjem, o katerem smo v teoriji veliko
govorili.
Z obiskom strelišča in poukom malo drugače sva zadovoljna tudi strelski mentor, gospod Andrej
Brunšek ter jaz, kot organizator pouka, spremljevalec dijakov in nosilec predmeta PPUU. Tega dne
smo se polni vtisov varno vrnili v šolo.

Bojan Udovč
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SODELOVANJE UČNIH PODJETIJ NA MOS-U
Učni podjetji UP Zate, d. o. o., in UP Lenivc, d. o. o., so se to šolsko leto prvič predstavili na 53.
MOS- u ob boku uspešnih slovenskih podjetnikov v projektu MOS-ovi podjetni talenti. Za dijake je
to pomenilo dodaten izziv, saj se je bilo treba po več kot enoletnem poslovanju na daljavo
pripraviti na ponovni nastop in predstavitev v živo, kar je od dijakov zahtevalo precej
organizacijskih in podjetniških spretnosti. Turistična agencija Lenivc, d. o. o., ki so jo zastopali Tim
Lampret, Klavdija Tržan, Gaber Vizlar in Nik Vrešnjak, vsi dijaki 4. a, so udeležbo popestrili z
računalniško nagradno igro kolo sreče, katere nagrada je bila fotografiranje s podjetniškim timom.
Dijaki so med drugim krepili svoje veščine tudi z obiskom podpornih institucij za podjetništvo v
Sloveniji, kot so AJPES, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, GZS in banke. Kot turistična
agencija, ki opravlja prevoze potnikov, so obiskali tudi DARS in se seznanili z e-vinjetami.
Navdušeni so bili nad pilotskim projektom Pošte Slovenije – dronom za raznos pošiljk.
Dijaki učnega podjetja Zate, d. o. o., Larisa Bernard, Gal Guček, Anile Cocaj in Martin Deželak iz 4.
a-razreda so se za sejemski nastop pripravili skupaj z mentorico Andrejo Tanšek. Cilj njihovega
učnega podjetja je spodbujanje ljudi k podjetništvu, skrbi za okolje in humanitarnosti. Mimoidoče
so nagovarjali z motivacijskimi napisi na majicah, ekološko in humanitarno opremljeno stojnico,
kjer niso manjkali tudi njihovi sponzorji Afrodita, Malinca, Vivapen in Kemoplast kot pomembni
podporniki iz gospodarstva.
Ker so želeli čim bolj opravičiti njihov
logotip majice v sončku in slogan
Sodelujemo in pozitivno delujemo, so
humanitarno
zbirali
prostovoljne
prispevke
za
Vesele
nogice.
Pripravili so drobna darila sponzorjev in z
zbranimi prispevki podprli njihov projekt
Korak za prihodnost. Veseli so bili
opaženosti njihovih stojnic in pohval s
strani obiskovalcev, podjetnikov ter
NT&RC.
Andreja Tanšek in Suzana Suholežnik
UP Lenivec in Zate na MOS-u
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PREDAVANJI KLIMATSKE SPREMEMBE TER ARKTIKA IN ANTARKTIKA
V okviru OIV, ki jih koordinira Marija Vodušek, smo
organizirali in izvedli predavanje preko Zooma, zunanje
predavateljice okoljevarstvenice, dr. Lučke Kajfež Bogataj
(NIJZ), na temo Klimatske spremembe. Predavanje je bilo
organizirano za dijake 1. in 3. letnikov.
Dr. Lučka Kajfež Bogataj je svetovno
priznana klimatologinja in Nobelova
nagrajenka, ki se že vrsto let ukvarja s
problematiko obremenitve našega
planeta. Napisala je tudi knjigo Planet, ki ne raste.
V nadaljevanju predavanja smo prisluhnili tudi profesorici, Sonji Salobir
Lindsay, ki veliko potuje in je med drugimi kontinenti obiskala tudi Arktiko
in Antarktiko.

Polona Konec
Mnenja dijakov
Predavanje, ki smo ga imeli na temo podnebnih sprememb in življenja v najbolj ekstremnih
celinah, je bilo zelo poučno in polno informacij, ki jih nismo poznali. Osebno me je presenetilo, v
kakšnem stanju je današnji svet in kaj nam podnebne spremembe prinašajo v prihodnosti. Na
negativen način me je presenetilo to, koliko se svet spreminja iz leta v leto na slabše.
Zastrašujoče je to, da bodo v nekaj naslednjih letih izumrle že tako redke skupine živali, ki so zelo
pomembne za naš obstoj. Predavanje mi je dalo veliko znanja in me opomnilo, naj zelo pazim na
ravnanje z okoljem. Predavateljicama se zahvaljujem v imenu vseh dijakov, da sta nam tako
slikovito predstavili problematiko.
Adna Džebo, 1. e
164

Naš planet je naša prihodnost, zato moramo skrbeti zanj. Podnebne spremembe lahko
preoblikujejo naš planet in vplivajo na preskrbo s hrano in vodo ter zdravje ljudi.
»Ko boste na svojem vrtu zagledali deževnika, takrat boste vedeli, da ste ustvarili okolje, ki podpira
življenje.« /Luise L. Hay/
Aneja Lešnik in Žana Gaberšek, 1. e
Že v osnovni šoli sem poslušala razna predavanja o skrbi za naše okolje, vendar me je današnje
predavanje močno in posebno pritegnilo, saj sem dobila občutek, da bomo priče boljši prihodnosti
našega planeta.
Gaja Kovač, 1. e
Treba je čim prej ukrepati – torej, stopimo skupaj in izboljšajmo prihodnost svojega planeta.
Katarina Kočevar, 1. e
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PREDAVANJE OB SVETOVNEM DNEVU AIDS-A
V okviru OIV, ki jih koordinira prof. Marija Vodušek, smo
2. 12. 2022, organizirali in izvedli predavanje preko Zooma
spoštovane zunanje predavateljice dr. Evite Leskovšek (NIJZ) na
temo AIDS.
Predavateljica se kot strokovnjakinja na tem področju že 30 let
ukvarja s to svetovno problematiko, ki je v zadnjih letih kar
zbledela, glede na epidemiološko stanje. Žal je še vedno AIDS
med nami prisoten in je prav, da dijake ozavestimo tudi o tej
problematiki.
Predavateljica, dr. Evita Leskovšek, je naše povabilo z veseljem sprejela in nas popeljala skozi 30letno zgodovino pojavnosti bolezni iz svetovnega prostora v prostor naše Slovenije.
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Misli dijakov
Izmed vseh predavanj v šoli mi je bilo posebno všeč predavanje o AIDS-u. Izvedeli smo veliko novih
podatkov o tej spolno prenosljivi bolezni, o kateri bi se zagotovo moralo več govoriti, saj smo ljudje
premalo informirani o tej bolezni, ki je še vedno prisotna. Želiva si, da na šoli to predavanje
ohranjajo za naslednje generacije.
Žana Lojen in Klara Čakš, 1. e

Predavanja o boleznih in njihovih posledicah, ki so tveganje za vsakega posameznika, so zelo
pomembna. Pravilno ravnanje, kako jih preprečiti, in posledice, ki lahko sledijo, če jih ne moremo,
nas dijake zelo zanimajo.
Aljaž Novak, 1. e

Polona Konec
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INFORMATIVNI DAN
V letošnjem šolskem letu smo morali zaradi pandemije koronavirusa informativni dan znova
preseliti na splet. Pred informativnim dnevom smo dopolnili spletno predstavitev šole, kjer so si
lahko osnovnošolci ogledali posebnosti izobraževalnih programov naše šole in prebrali, kaj vse se
dogaja na EŠC. Pripravili smo tudi zanimivo nagradno igro o dogodkih na Ekonomski šoli Celje.
V petek, 11. februarja 2022, in v soboto, 12. februarja 2022, je sledil virtualni informativni dan, ki
so se ga lahko udeležili osnovnošolci in njihovi starši preko videokonferenčnega sistema v treh
terminih.
Prireditev so vodili Ana Lesjak in Miha Komplet, oba iz 3. e, ter Mojca Rogelšek iz 3. b. Svoje
izkušnje o dogajanju na šoli so z nami delili obetavna športnica Maša Plaznik iz 2. e, Leon Motoh iz
3. e, ki se pripravlja na nemško jezikovno diplomo, ter Nik Slemenšek iz 1. f, ki je skupaj z Evelin
Korez iz 1. f pripravil tudi film z virtualnim sprehodom po šoli. Pridružila pa ste se nam tudi bivša
dijaka Gregor Lončar in Trimlon Muja, ki sta podelila svoje izkušnje iz prakse v tujini v sklopu
projekta Erasmus+. Svoj glasbeni nastop sta posneli sestri Dermol, Julija iz 3. a in Hana iz 2. e.
Po uradnem delu prireditve so dijaki povabili osnovnošolce v breakout sobe glede na izobraževalni
program, ki jih je zanimal, kjer so skupaj z dijaki še poklepetali in odgovori še na kakšno
neodgovorjeno vprašanje. V breakout sobah so ekonomsko gimnazijo zastopali Miha Komplet in
Ana Lesjak, oba iz 3. e, ter Nik Slemenšek iz 1. f, program ekonomski tehnik so zastopali Mojca
Rogelšek in Maruša Mastnak, obe iz 3. b, ter nekdanji dijak Gregor Lončar, program tehnik
varovanja so zastopali Maja Žižek, Mia Zidar in Miha Mihevc, vsi iz 3. c, program trgovec so
zastopali Neja Klemen in Špela Mohorko, obe iz 3. č, ter nekdanji dijak Trimlon Muja.
Ekipo, ki je načrtovala dejavnosti, povezane z informativnim dnevom, so sestavljale:
ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta, pomočnica ravnateljice Simona Sever Punčoh, Mojca
Knez Šket, Mateja Obrez Verbič, Barbara Slatenšek, Tatjana Ivšek in Mateja Volk.
Informativnega dneva pa ne bi mogli uspešno izpeljati brez vestnih dijakov, ki so v petek dopoldne
in popoldne ter v soboto dopoldne odlično opravili svoj del zadolžitve. Pokazali so pripadnost šoli
in jo ponosno predstavili v njeni najboljši luči.
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Voditeljica programa Mojca Rogelšek

Ravnateljica-direktorica Bernarda Marčeta odgovarja na vprašanja dijaka
Miha.

Sodelujoči na informativnem dnevu

Barbara Slatenšek
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HAIKU
Haiku in pohaikuvanje misli v deželi vzhajajočega sonca.
Od 26. novembra do 7. decembra 2021 smo pri urah slovenščine spoznavali haiku, eno najstarejših
pesniških oblik. Tudi v letošnjem šolskem letu smo sodelovali na natečaju za najboljši srednješolski
haiku, ki ga je organizirala Gimnazija Vič Ljubljana.
Sodelovali so dijaki 1. a, 1. b, 1. c, 1. e in 1. f, mentorice pa so bile Alenka Gotlin Polak, Branka
Vidmar Primožič in Helena Muha.

● Zala Leskovšek
hodim hodim
nekam drugam
kje si moja pot

● Klara Čakš
pred majsko nočjo
zlatorumeno sonce
pošlje poljub

● Adna Džebo
majhna soba
črni prividi
kam naj grem

● Nika Broz
rdeče sonce
morje udarja v skale
mir in tišina
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● Lea Koštomaj
kapa na glavi
rokavice in šal
skok v zasnežen dan

● Laura Knez
mrzli dnevi
rdeča lica, mrzel nos
čakam tvoj dotik

● Nika Miklič
tvoje misli
so prazen prostor
ki strmi vate

● Nika Obal
kaj je resnica
smejim se
vem, da ni res
hitro hitro
kam se mudi
ne vidim cilja
Helena Muha
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PONOVNO V GLEDALIŠČU
In po dveh letih premora smo našli pot, kako dijake pripeljati ponovno v gledališče …
24. novembra 2021 sta dijakinji 4. c-razreda, Eva Slana in Brina Amadeja Bastl, v sklopu četrte
izpitne enote za poklicno maturo organizirali dogodek Srečanje s kulturnikom. Dijaki so si najprej
ogledali predstavo In podgana se je smejala. Predstava ima težko zgodbo, so ugotovili tudi dijaki, a
sta jih Brina in Eva pred ogledom seznanili z vsebino, tako da so šli dijaki v gledališče pripravljeni.
To je drama o holokavstu skozi pretresljivo zgodbo otroka in o tem, kako spomin postaja zgodba,
zgodovina pa se postopoma spreminja v mit.
Po predstavi je sledil še intervju z igralkama Slovenskega ljudskega gledališča Celje Manco Ogorevc
in Evo Stražar. Igralki sta ob klepetu z dijakinjama odpirali pogled v priprave na predstavo in tudi v
zasebno življenje profesionalnega igralca.
Odzivi na predstavo in celoten dogodek, tako dijakov kot profesorjev, so bili pozitivni.
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V okviru interesnih dejavnosti pa je bila izvedena tudi gledališka vzgoja. Vsi dijaki prvega letnika so
proti koncu šolskega leta preživeli dve učni uri v SLG Celje. Zvedeli so, kako nastaja gledališka
predstava, kaj več o igralskem poklicu, se seznanili z osnovnimi izrazi, ki so povezani z gledališčem
in sploh dramskim besedilom, se sprehodili po gledaliških prostorih in za trenutek lahko postali
tudi sami igralci na odru. Preizkusili so tudi akustičnost dvorane in ob tem ugotovili, kako moteč je
nemir v dvorani za igralce. Pomembna tema te učne ure je torej tudi kulturno obnašanje v dvorani.
Upam, da bo v prihodnjem šolskem letu gledališki utrip ponovno zaživel tudi skozi predstave
gledališkega abonmaja.
»Svet je oder, kjer vsak igra svojo vlogo.«
/William Shakespeare/
Irena Lasnik
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ČISTILNA AKCIJA
V mesecu marcu smo se odzvali na vabilo Mestne občine Celje in z dijaško skupnostjo sodelovali na
tradicionalni občinski spomladanski akciji čiščenja okolja. Namen akcije je bil ozaveščanje dijakinj
in dijakov za odgovoren odnos do okolja ter spodbujanje prostovoljstva. Dijaki prvih in drugih
letnikov so se z veseljem lotili čiščenja, zelenice in pešpoti okoli šole pa so iz ure v uro postajale
lepše. Izkupiček čistilne akcije je bil velik, saj smo napolnili kar nekaj vrečk s smetmi, ki smo jih po
končanem čiščenju odložili ob obstoječem ekološkem otoku pri šoli.
Hvala vsem dijakinjam in dijakom, ki so dokazali, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, in bili
za ohranitev zdravega in čistega okolja pripravljeni pomagati.

Sanja Čas in Barbara Slatenšek
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MATURANTSKI PLES EKONOMSKE ŠOLE CELJE
Letošnje šolsko leto je bilo prav posebno.
Kljub težavam z obvladovanjem epidemije
smo izpeljali maturantski ples za dijake
zaključnih letnikov. Svečani dogodek je bil v
soboto, 23. 4. 2022, 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 sta jo skupaj z
maturanti odpeli Hana in Julija Dermol.
Mlade plesalce je nagovorila gospa
ravnateljica Bernarda Marčeta, v imenu generacije maturantov pa sta spregovorili Larisa Bernard,
4. a, in Ema Jagrič, 4. e.
Prijetno vzdušje je popestril ansambel
Victory in vedno odlična povezovalka
programa Alja Tihle Hren.
Dijaki, starši, profesorji in vsi povabljeni smo
preživeli še eno neprespano noč, ki ni bila ne
prva ne zadnja, a bo vendarle v naših
spominih ostala posebna. Noč elegance in
lepote, noč mladostne sreče in zrelega
ponosa, noč zadovoljstva in neizmerne
hvaležnosti, kakor iz čistega zlata ulita.
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Marjana Gajšek in Lidija Rebeušek
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EŠC TRGOVINCA
V četrtek, 2. decembra 2021, je bil slovesen dan,
saj je bila v učilnici 130 otvoritev naše trgovince.
Pri pripravah so sodelovali dijaki 2. č-razreda, ki so
oblikovali logo, predlagali ime in pripravili kulturni program pod mentorstvom profesoric Barbare
Slatenšek in Helene Muha.
Nastopili so skečoholiki Ekonomske šole Celje Fatjona Kurti, Teuta Krasniqi, Miha Kokotec, Patrik
Vodišek Iskrač in Laticija Koprivšek, ki je tudi povezovala program. S pesmijo so se predstavile
Urška Majer, Ema Ržen in Snežana Vehovar ter posebni gostji Hana in Julija Dermol. Pri tehnični
izvedbi prireditve pa sta sodelovali Lucija Bevc in Erblina Lugi.
Prireditve so se udeležili številni predstavniki Mercatorja, d. d., med njimi gospa Manica Zupanič, ki
je poleg naše ravnateljice-direktorice, gospe Bernarde Marčeta, pozdravila goste.
Posebna zahvala velja našemu pokrovitelju Mercatorju, d. d., ki je tudi naš najboljši sosed, saj je
poskrbel za pogostitev, pika na i pa je bila torta velikanka.
Prihodnji prodajalci se učijo veščin prodajnega procesa, spoznavajo izdelke in dobavitelje ter se
učijo v učnem okolju, ki je zelo podobno realni trgovini, le v manjšem obsegu.

Dijaki imajo raje praktični pouk v trgovinci kot v klasični učilnici, ker imajo občutek, da se učijo v
pravi trgovini. Učitelj lahko na primerih izdelkov, zloženih na policah, praktično prikaže embalažo,
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prebere deklaracije in tako najhitreje dijake seznani z informacijami o izdelkih. Motivira in
spodbuja dijake, da s praktičnimi nastopi oz. z igranjem vlog prikazujejo in predstavljajo izdelke.
Vadijo različne tehnike prodaje, razvijajo komunikacijske spretnosti, se učijo navezovanja stikov,
uporabe poslovnega bontona in veščin, ki jim bodo pomagale pri delu v trgovini.
Konec meseca maja so dijakinje in dijaki 2. č prikazali prodajni postopek, saj smo organizirali
razredno tekmovanje v tehniki prodaje. Na razrednem tekmovanju so dijakinje in dijaki prikazali
znanje, ki so ga pridobili v trgovinah med sedemtedenskim praktičnim usposabljanjem z delom.
Prav tako so prikazali znanje, ki ga pridobijo pri strokovnih predmetih, vsak pa je lahko sam izbral
izdelek za prodajo. Tekmovanje je podlaga za izbiro tekmovalcev za državno tekmovanje v tehniki
prodaje, za katero upamo, da se bo odvilo v prihodnjem šolskem letu, saj tekmovanja zaradi
koronavirusa že dve šolski leti ni bilo.

Najboljše dijakinje 2. č na šolskem tekmovanju v tehniki prodaje, Fatlinda Bilalli in Teuta Krasniqi, 3. mesto, ter Fatjona Kurti, 1. mesto, z ravnateljico,
razredničarko in mentorico (manjka Lucija Bevc, doseženo 2. mesto)

Simona Žlof in Lidija Plevčak
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SEJEM ALTERMED
Na sejmu Altermed, ki je potekal od 20. 5. do 22. 5. 2022,
so dijakinje 4. letnika programa ekonomski tehnik, Advije
Ademi, Mija
Klokočovnik in Ema Rom Zupanc z
mentorjema Manjo Ferme in Markom Kubaletom
predstavile učno podjetje Hiša zelišč. Podjetje se ukvarja s
prodajo različnih zeliščnih izdelkov. Dijakinje so
obiskovalce privabile z lepo okrašeno in urejeno stojnico.
Zanje so pripravile delavnico, na kateri so si lahko sami
sestavili žakeljček čaja. Bilo je prijetno, sproščujoče ter
poučno in s tem ena čudovita izkušnja za njihovo nadaljnjo
poslovno pot.

Manja Ferme in Marko Kubale
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PREDAJA KLJUČA
20. maja je na zelenici naše šole potekala prireditev Predaja ključa, ki je bila namenjena slovesu
zaključnih letnikov in ravnateljice. Prav tako je del prireditve namenjen dijakom nižjih letnikov, ki
se potegujejo za ključ. Predstavniki razredov so se pomerili v zabavnih tekmovalnih igrah, ki so
temeljile na spretnosti, hitrosti, ustvarjalnosti in iznajdljivosti. Strokovna komisija naših profesorjev
je tekmovanje pozorno spremljala in nadzirala. Občinstvo je za razrede močno navijalo. Ključ so
osvojili dijaki 1. a PTI.

V imenu dijaške skupnosti sta se od ravnateljice poslovila Larisa Bernard in Miha Komplet.

180

Predstavnika dijaške skupnosti sta ravnateljici izročila šopek ter simbolični darili

Voditeljici in organizatorici predaje ključa Maša Tepić in Maruša Gros z novimi varuhi ključa – 1. a PTI

Maša Tepić in Maruša Gros, 4. c
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Z ANABEL OB KAVI
Vem, lepši je svet, če s kom si objet, navdihne me spet in spet … je zapisala Anabel v svoji pesmi Ob
kavi. Kdo ne pozna njene pesmi, s katero je zaslovela, ko je zmagala na festivalu Poprock 2017.
20. maja 2022 pa je bila Ana Teržan Anabel, naša nekdanja dijakinja, gostja na šoli.
V pogovoru z dijaki se je spominjala svojih srednješolskih let in razkrila marsikaj zanimivega o
svojem zasebnem in umetniškem življenju.
Organizatorji so bili predstavniki Dijaške skupnosti Ekonomske šole Celje Larisa Bernard,
4. a, predsednica, Miha Komplet, 3. e, Maša Plaznik, 2. e, Domen Klasič, 2. a, Sanja Malinovsky, 1.
b, in Nik Slemenšek, 1. f.

Helena Muha
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DEJAVNOSTI
TEČAJ SLOVENŠČINE ZA TUJCE
Izvajanje tečaja slovenščine za dijake tujce pomeni uresničevanje evropskih smernic ter
prizadevanje, da bi dijakom tujcem omogočili lažje in hitrejše vključevanje v šolski sistem in
slovensko družbo ter doseganje boljšega učnega uspeha.
Zasnovan je komunikacijsko, kar dijakom omogoča postopno uvajanje slovenščine in enakomerno
razvijanje vseh štirih, za sporazumevanje ključnih sporazumevalnih dejavnosti poslušanja,
govorjenja, branja in pisanja.
Tečaj je namenjen dijakom tujcem, katerih materni jezik ni slovenščina in ki slovenščine še ne
znajo. Dijaki se predvidoma med seboj zelo razlikujejo glede na pridobljeno splošno znanje in
izkušnje, ki so jih imeli z dozdajšnjim izobraževanjem, stopnjo opismenjenosti, motivacijo za učenje
in socialne okoliščine, iz katerih izhajajo.
Dijaki so se na tečaju seznanili z naslednjimi temami: Identiteta in družina, Vsak dan, Prosti čas,
Dom, Mesto, Okolje ter Zdravje in higiena.
Tečaj slovenščine je samostojno zasnovan predmet. Na začetku smo opravili tako imenovano
diagnostično preverjanje znanja, na podlagi katerega sem ugotovila predznanje dijakov in si na
podlagi ugotovitev pomagala pri načrtovanju vsebin pouka.
Ob koncu tečaja je 6 dijakov od 13 uspešno opravilo izpit iz znanja slovenščine na ravni A2 po
Skupnem evropskem jezikovnem okvirju. Izpit je bil sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
Šola je ob začetku šolskega leta organizirala tečaj v obsegu 160 ur. Po opravljenem tečaju so dijaki
opravljali preizkus znanja. Za tiste dijake, ki preizkusa niso opravili uspešno, smo organizirali še
dodatnih 70 ur.

Ana-Marija Gračnar
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BUČKE
Bučke, zbirka ljubkih napak, (ne)posrečenih rešitev, spodrsljajev, pomot in drobnih nerodnosti, ki
se zgodijo udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa, izhajajo enkrat letno (z izjemo
koronskega odmora) že dobrih trideset let. Sprva so izhajale kot samostojno glasilo, kasneje kot
priloga šolskega časopisa Ekonomlonc z Bučkami, v tem šolskem letu pa so ponovno izšle
samostojno in tudi v tiskani obliki. Bučke smo zbirali zaposleni in dijaki, s sourednico Vido Horvat
pa sva jih vsebinsko, slikovno in grafično opremili.
Alenka Gotlin Polak
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DIJAKI PREDSTAVIJO ŠOLO OSNOVNOŠOLCEM
V aprilu in maju 2022 sta dijakinji 2. b, Nika Lovrek in Lara Kodelič, v okviru predmeta Projektno
delo, izvedli predstavitev Ekonomske šole Celje. Obiskali sta svoji nekdanji osnovni šoli, OŠ Franja
Malgaja Šentjur in I. OŠ Rogaška Slatina. Programe Ekonomske šole Celje sta predstavili
osmošolcem. Osredotočili sta se predvsem na prednosti Ekonomske šole Celje, obšolske
dejavnosti, povezovanje šole z gospodarstvom in z učenci delili svojo izkušnjo.

Učenci so bili navdušeni, dijakinji pa sta bili za svoj trud, pogum in suvereno predstavitev nagrajeni
z odlično oceno.

Barbara Kvas
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PREDSTAVITVE NA OSNOVNIH ŠOLAH IN DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE
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.
Letošnje šolsko leto je bilo predvsem v jesenskem času obarvano s številnimi karantenami, zato
predstavitve na osnovnih šolah niso potekale v tolikšnem obsegu kot pretekla leta pred
pandemijo. Kljub temu smo obiskali nekaj osnovnih šol, in sicer III. osnovno šolo Celje, Osnovno
šolo Braslovče in Osnovno šolo Šempeter. Ker so informativni dnevi potekali na daljavo in
osnovnošolci naše šole niso mogli obiskati, smo jih v začetku marca povabili tudi na ogled šole v
živo. Ogled so organizirale dijakinje Mija Klokočovnik, Ema Rom Zupanc in Advije Ademi, vse iz 4. c
– ET, pri čemer so sodelovali tudi Anastazija Kranjec, Ana Germ in Filip Žak Glavnik, vsi iz 4. c – TV.
Seveda pa smo tudi osnovnim šolam omogočili, da nas obiščejo in se udeležijo različnih delavnic na
naši šoli. V letošnjem šolskem letu
so nas obiskali osnovnošolci iz
Osnovne šole Vransko-Tabor in iz
Osnovne šole Hruševec Šentjur.
Izvedli smo tri delavnice, in sicer
Podjetniško delavnico, v izvedbi
mentorice Manje Ferme, delavnico
Spoznajmo Ekonomsko šolo Celje v
izvedbi mentorice Jasmine Bornšek
in delavnico Od izdelka do prodaje
v izvedbi mentorice Tatjane
Trupej. Predstavitve je koordinirala
Barbara Slatenšek, z objavami na
spletu in organizacijo učilnic pa je
pomagala Simona Sever Punčoh.
Predstavitev šole in delavnice ne bi
bile niti približno tako zanimive, če
Osnovnošolci iz Osnovne šole Hruševec Šentjur na podjetniški delavnici, ki jo vodi Miha
Komplet.
na njih ne bi sodelovali dijaki, ki so
suvereno stopili pred osnovnošolce in jim predali svoje izkušnje iz Ekonomske šole Celje. Na
predstavitvah šole in delavnicah so sodelovali: Laura Knez, Tara Mušić, Pia Pungeršek Steiner, Lea
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Koštomaj, Lara Guzej, Nia Gaia Privšek, vse iz 1. f, Fatjona Kurti, Laticija Koprivšek in Teuta Krasniqi,
vse iz 2. č, Ana Lesjak in Miha Komplet, oba iz 3. e, Mija Klokočovnik, Ema Rom Zupanc in Advije
Ademi, vse iz 4. c – ET.

Laura Knez in Pia Pungeršek Steiner na Osnovni šoli
Šempeter

Mija Klokočovnik, Ema Rom Zupanc in Advije
Ademi, ki so skrbele za promocijo šole skozi celotno
šolsko leto.

Barbara Slatenšek
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BRALNI KROŽEK
»Nekega dne boste dovolj stari,
da boste spet začeli brati pravljice.«
C. S. Lewis

Dijaki bralnega krožka so 21. decembra 2021 pripravili pravljično srečanje Čarobni svet ruskih
pravljic za profesorje naše šole. Miha Komplet iz 3. e je nagovoril prisotne v slovenščini in tudi v
ruščini. Aleksandra Derganc iz 1. f je zbrane nagovorila s citatom angleškega pisatelja C. S. Lewisa
in poudarila, da so pravljice brezčasne in vedno znova čarobne, s svojo vsebino se dotaknejo tako
mladih kot starejših bralcev, povezujejo generacije in se prenašajo iz roda v rod. Miha Komplet je
predstavil najpogostejše pravljične like ruskih ljudskih pravljic, ki so del bogatega ruskega ljudskega
izročila. Dijaki so interpretirali eno najlepših ruskih pravljic, pravljico Vasilisa Prekrasna. Zaplet te
pravljice je zgodba o Vasilisi Prekrasni, ki jo hudobna mačeha pošlje v gozd k čarovnici Jagi babi po
ogenj. Vasilisa uspešno prestane vse njene preizkušnje in se vrne domov z ognjem. Mačeha in
njeni hčeri sta kaznovani, Vasilisa Prekrasna pa se poroči s carjem in z njim živi srečno do konca
svoji dni. Pri interpretaciji pravljice so sodelovali Ana Delakorda, Ana Lesjak in Ana Vrečar, vse iz
3. e,
ter
Aleksandra
Derganc
in
Nik
Slemenšek, oba iz 1. f.
Nastopajoči so s svojim
nastopom
prisotne
popeljali
v
čarobni
pravljični svet in jim
polepšali
praznične
decembrske
dneve.
Pravljični junaki ruskih
ljudskih pravljic so oživeli
tudi
na
istoimenski
razstavi Čarobni svet
ruskih pravljic, za katero
sta idejni načrt in izvedbo
zasnovali mentorici Majda
Lesjak in Helena Muha.
Pri izvedbi razstave so
sodelovale Lucija Bevc,
Nik Slemenšek, Aleksandra Derganc, Ana Vrečar, Ana Delakorda, Ana Lesjak
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Mejra Maslić, Laticija Koprivšek, Fatjona Kurti in Snežana Vehovar, vse iz 2. č, ter dijakinji Branka
Jelača in Lana-May Pratnemar, obe iz 1. e.

Razstava pravljičnih likov v ruskih ljudskih pravljicah

»Igra moj nevidni orkester
v veter zapisane note,
še sam se v pesem spreminjam
z dotikom božanske lepote.«
Feri Lainšček

Dijaki bralnega krožka so 10. maja 2022 profesorjem naše šole predstavili recital Dober dan,
življenje. Tako so naslovili recital Lainščkove poezije, v katerem so povezali poezijo, pesem in
glasbo. Feri Lainšček je eden izmed najbolj prepoznavnih, priljubljenih in priznanih umetnikov
slovenske besede. Izbrane Lainščkove pesmi so interpretirali Ana Lesjak in Ana Vrečar, obe iz 3. e,
ter Nik Slemenšek iz 1. f. Glasbeno kuliso na kitari je ustvarila Ema Osojnik iz 1. f. Hana Dermol iz 2.
e in Julija Dermol iz 3. a sta zapeli pesmi Ne bodi kot drugi in Dober dan, življenje. Recital so
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zaključili z mislijo, v kateri so povzeli sporočilnost Lainščkovih verzov. Pomembno je, da gremo
življenju naproti in iščemo sončne ljudi, s soncem v očeh, saj se srce posluša z dotikom.

Nik Slemenšek, Ana Vrečar, Ana Lesjak, Julija Dermol, Hana Dermol, mentorica Majda Lesjak, Ema Osojnik

Branje ima velik pomen pri razvoju mladega bralca. Bralni krožek je namenjen razvijanju bralnih
navad in spodbujanju branja, predvsem leposlovja. Branje leposlovja je povezano z doživljanjem
estetskega in prijetnega, vpliva tudi na izboljšanje govornih sposobnosti in je posledično povezano
z učenjem, ki je danes stalnica v našem življenju. Branje je povezano z ustvarjalnimi dejavnostmi:
recitiranjem, igranjem na glasbila, petjem, plesom, likovnim ustvarjanjem, razstavno dejavnostjo in
nastopanjem. Vse navedene dejavnosti spodbujajo bralno motivacijo in aktivno sodelovanje tistih
dijakov, ki želijo sodelovati v bralnem krožku. Motivacijo za branje smo povezali z ustvarjalnostjo.
Dijaki so z veseljem prihajali na vaje in se veselili nastopov.
Majda Lesjak
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RUSKI KROŽEK
Ruski jezik je eden najbolj melodičnih slovanskih jezikov, zato je za dijake učenje ruščine zabaven
izziv. Dijaki so lepoto ruščine spoznavali skozi različne vaje na učnih listkih. Na zanimiv in zabaven
način so se učili uporabnih besed in fraz. Vadili so sporazumevanje v najpogostejših življenjskih
situacijah. Ruski krožek sta poleg sodelujočih v recitalu obiskovali tudi Branka Jelača in Lana-May
Pratnemar, obe iz 1. e.
Pomlad je najlepši letni čas. Prebujanje pomladi smo povezali z lepoto poezije. V recitalu so dijaki
ruskega krožka predstavili poezijo Mihaila Jurjeviča Lermontova. Mihail Jurjevič Lermontov (1814–
1841) je bil pomemben ruski romantični pesnik, pisatelj, dramatik, prevajalec in tudi slikar, včasih
imenovan tudi pesnik Kavkaza.
V torek, 7. junija 2022, so dijaki ruskega krožka pripravili recital Lermontove poezije za profesorje
naše šole. Recital so naslovili Nebo in zvezde – Небо и звезды.
Njegovo poezijo sta interpretirala David Labaš iz 2. a in Ana Lesjak iz 3. e. Aleksandra Derganc iz 1.
f je nagovorila prisotne v slovenščini in tudi v ruščini. Recital je povezoval Nik Slemenšek iz 1. f.
Lermontovo poezijo so povezali s pesmijo Milijon škrlatnih vrtnic – Миллион Алых Роз ruske
pevke Alle Pugačove, ki jo je zapela Ema Osojnik iz 1. f. Pesem je verjetno nastala po resničnih
dogodkih. Pripoveduje ljubezensko zgodbo slavnega gruzijskega umetnika Nikolaja Pirosmanija,
sprva trgovca. Nekoč je v eni od kavarn v Tbilisiju Pirosmani naletel na predstavo francoskega
gledališča Bele Vue, kjer je prvič videl pevko in plesalko Margerito de Sevres, v katero se je zaljubil.
Očaran od njene lepote je Nikolaj prodal trgovino, da je svoji muzi podaril vrtnice. Margerita se je
po nekaj dnevih naveličala Nikolaja, sprejela bogatega občudovalca in z njim odšla nazaj v Francijo.
Nikolaj je ostal brez vsega in postal slikar. Sporočilo pesmi Milijon škrlatnih vrtnic pravi, da je tisti,
ki je resnično zaljubljen, očaran in se njegovo življenje spremeni v najlepše rože, v vrtnice.
Dijaki so z recitalom prikazali del svojega ustvarjanja v ruskem krožku. Učenje ruščine je zagotovo
motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja ruščine in spoznavanje ruske kulture.
Majda Lesjak
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URE LEPOPISJA
Pisanje z roko in branje sta pomembna kulturna dosežka človeka, toda 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 na tipke. Pisanje z roko je veščina, ki jo utrjujemo z vajo.
Tako kot se pri branju knjige se t umirimo in osredotočimo, se tudi pri pisanju z roko umirimo in
osredotočimo.
Pisanje z roko prinaša številne prednosti. Zagotavlja kompleksnejše delovanje možganov in
spodbuja ustvarjalnost. Informacija se v spominu obdrži dlje časa. Omogoča dolgotrajnejšo
pozornost in zagotavlja večjo vztrajnost pri delu. Pisec se pri pisanju z roko domisli več idej kot pri
pisanju s tipkovnico.
V učnih načrtih za osnovno šolo na Slovenskem lahko sledimo učnemu predmetu lepopis od leta
1774 dalje. Kot samostojni predmet je bil ukinjen leta 1959.
Da bi se pri pisanju z roko počutili romantično, kot glavni lik v romanih angleške pisateljice Jane
Austen, moramo poseči po pravem pisalu – nalivnem peresu, ki omogoča bolj povezano in
estetsko pisanje.
Ure lepopisja je z dijaki prvega letnika programov ekonomski tehnik in trgovec v okviru TVU izvedla
mag. Marjeta Šelih.
Letos smo pri urah lepopisja posebno pozornost posvetili pisanju z gosjim peresom. Z njim so pisali
veliki umetniki, Shakespeare, Puškin, Lermontov, Gogolj in drugi. S pisanjem po brezčrtnem listu
ustvarjamo obliko svoje pisalne linije in svoje razmike med vrsticami.
Vaje lepopisja razvijajo koncentracijo in sposobnost vizualizacije. Učne ure lepopisja z gosjim
peresom sta pri uri slovenščine izvedli knjižničarka Majda Lesjak in profesorica Helena Muha v 1.
b, 1. c in 2. č. Dijaki so ugotovili, da je veliko enostavneje pisati z nalivnim peresom ali kakšnim
drugim pisalom kot gosjim peresom.
Pisava posameznika je izvirna in neponovljiva, saj pisava izraža našo osebnost. Pri urah smo
spoznavali pravila lepopisja, pravilno držo telesa, pravilni položaj rok in prstov. Ponovili smo
pisanje s pisanimi črkami, da bi izboljšali razločnost in čitljivost rokopisa. Vadili smo pisanje s
pisanimi črkami ter zapise primerjali in analizirali. Večina dijakov je pisala z desno roko, nekateri pa
tudi z levo roko. Dijaki so ugotovili, da pisanje z roko sprošča. Namen učnih ur lepopisja je
spodbujanje lepopisnih izdelkov z osebno noto. Pisanje z roko še živi v šolski zvezkih, voščilnicah in
osebnih pismih.
Majda Lesjak
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ŠAHOVSKI KROŽEK
»Kadar vidiš dobro potezo, začni iskati še boljšo.«
Emanuel Lasker
V letošnjem šolskem letu smo na Ekonomski šoli Celje izvajali šahovski krožek, ki pa je zaradi
razmer epidemije koronavirusa potekal nekoliko drugače. Dijaki posameznih razredov so prejeli
figure in šahovske table ter svoje igralne sposobnosti izvajali med glavnimi odmori. Med sabo so se
pomerili v šahovskih dvobojih ali pa reševali šahovske probleme iz učnih listov. Skupno uro krožka
je bilo težje poiskati, saj dijaki različno končajo s poukom, medtem ko jim 8. ura že predstavlja
dodaten napor.
Dijak 1.a-razreda, Delayl Delić, se je 12. 3. 2022 udeležil državnega prvenstva v šahu za
srednješolce in si priboril 5 točk iz 9-ih kol. S tem je dosegel odlično 17. mesto v državi, za kar mu
iskreno čestitamo. Tekmovanje je potekalo na Lichess.org in preko Zooma.

Šahovske figure
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Šah imenujemo kraljevska igra; ne zato, ker v njej nastopa kralj; ne zato, ker bi jo igrali kralji,
temveč zato, ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad igrami, v
vzgojnem in kulturnem pomenu.
Zakaj Šah? Šah za vsakogar!

Šah dokazano izboljšuje:
•

koncentracijo,

•

sposobnost logičnega razmišljanja,

•

spomin,

•

abstraktno mišljenje,

•

sposobnost predvidevanja,

•

intuicijo,

•

iznajdljivost.

Vsem dijakom iskrene čestitke za sodelovanje. Vabljeni ste tudi v naslednjem šolskem letu, ko
bomo dejavnost razširili in posodobili.
Marko Kubale

195

NARAVNA GOVORKA
Dijakom šole smo tudi letos omogočili dodano vrednost pri pouku angleščine, to je možnost
konverzacije z naravno govorko, gospo Sylvio Awuor Zajc. Takšen pouk je nadstandard, ki si ga šola
lahko privošči le s finančnimi sredstvi iz šolskega sklada, zato se zahvaljujem vsem staršem, ki so
nam s svojim vplačilom omogočili avtentičen pouk angleščine.
Ob ponedeljkih ali torkih je v razredih, kjer je urnik to omogočal, pri dijakih razvijala
komunikacijsko zmožnost, ki je ena izmed štirih poleg pisne komunikacije ter bralnega in slušnega
razumevanja. Dijake je motivirala z besedili in jih spodbudila, da so izrazili svoj odnos do različnih
tem, kot so na primer: kako skrbeti za zdravje in okolje, pomen učenja tujih jezikov, kako govoriti o
statistiki, kako se izogniti prevarantom in goljufom na potovanjih in še mnogih drugih. V prvem
letniku je dijakom 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,
tematsko raznolik, dijaki
motivirani, aktivni ter
bogatejši za izkušnjo, ki
je vse prepričala, da tuji
jezik ni le predmet na
urniku, ampak bo znanje
le-tega
obogatilo
njihovo
osebno
in
poslovno življenje.

Lidija Rebeušek
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ŠOLSKI RADIO
Že vrsto let na naši šoli deluje šolski radio. Novinarke šolskega radia Nika Melanšek, Tia Vornšek,
Tia Dobrijević, vse iz 2. a, so pod mentorstvom profesoric Ane-Marije Gračnar in Barbare Kvas
pripravljale radijske oddaje, ki niso le popestrile, temveč tudi širile kulturni utrip na naši šoli.
Vse leto so nas zabavale z raznovrstnimi glasbenimi izbori in zanimivimi vsebinami. V novinarsko
delo so jih na začetku šolskega leta uvedle dijakinje, ki letos zapuščajo našo šolo: Maša Tepić, Ema
Rom Zupanc ter Mija Klokočovnik.
Vsebinsko so bile oddaje povezane z aktualnimi temami in dogodki. Obeležili smo praznike in
dneve: dan reformacije, dan spomina na mrtve, dan Rudolfa Maistra, božič, dan samostojnosti in
enotnosti, Silvestrovo, Prešernov dan, praznik dela, dan državnosti, svetovni dan boja proti raku,
pust, dan poezije in strpnosti, dan zdravja, dan zemlje,
svetovni dan športa, dan Evrope …
Za popestritev oddaj so bili k mikrofonu vabljeni gostje.
V oddaji, posvečeni slovenskemu jeziku ob dnevu
reformacije, smo vključili intervju s profesorico Heleno
Muha, ki poučuje slovenščino.
V novoletni oddaji sta voščilo izrekla predstavnik dijaške
skupnosti in ravnateljica šole, gospa Bernarda Marčeta.
V februarski oddaji pa so trije dijaki povedali, kaj jim
pomeni beseda kultura.
Dijakinje so uvedle škatlico idej, ki čaka na vaše predloge
in dobre namige, kaj vse bi lahko vključili v naš šolski
radio v naslednjem šolskem letu.
Veseli smo vsakega poslušalca ter upamo, da nam boste
tudi v prihodnje z zanimanjem prisluhnili.

Ana-Marija Gračnar in Barbara Kvas
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KRVODAJALCI NA EKONOMSKI ŠOLI CELJE

Krvodajalstvo pomeni darovanje krvi, da bi pomagali drugim ljudem. Plemeniti dejavnosti smo se
odzvali tudi na naši šoli, in sicer v ponedeljek, 14. 2. 2022.
Mentorju krvodajalstva na šoli so se pridružili Eva
Kolar, Elitsa Vladimirova Stavreva, obe 3. a, in
David Čadej, Valentin Jereb ter Andraž Čakš, vsi iz
4. c. Skupaj smo se odpravili v Bolnišnico Celje,
kjer smo najprej izpolnili vprašalnik o
zdravstvenem stanju. Pričakovali so nas, zato
nismo dolgo čakali. V prvi sobi nam je sestra vzela
kri iz prsta, da nam je določila krvno skupino in
raven hemoglobina. Nato nam je zdravnik izmeril
pritisk in se z nami pogovoril o našem zdravju.
Sledil je odvzem krvi ter obvezen 15-minutni
počitek po njem. Okrepčali smo se s hladno malico
in kavo.
Dijaki so šli veseli domov. Bili so oproščeni pouka,
v še večje zadoščenje pa jim je bilo, da so na
valentinovo poskrbeli, da mu bo v trenutku, ko bo
nekdo potreboval kri, ta na voljo. S tem so mu
gotovo dali najlepše valentinovo darilo. Upamo
pa, da se nam bo naslednjič pridružil še kdo.

Krvodajalska akcija

Christjein Benčina

198

PROJEKTNO DELO – PODJETNIŠTVO
Trajnost in medgeneracijsko sodelovanje
V četrtek, 12. 5. 2022, smo se dijaki 3. e odpravili na strokovno ekskurzijo v Podčetrtek. Obiskali
smo podjetnika, Boruta Ježovnika, ki nam je predstavil svojo podjetniško pot in Jelenov
greben. Ustavili smo se v Termah Olimia, kjer nam je direktor, Vasja Čretnik, predstavil začetke in
razvoj podjetja ter vizijo prihodnosti.
Naslednji dan, v petek, 13. 5. 2022, smo po skupinah poiskali inovativne ideje in jih po metodi
Canvas preverili in jih predstavili razredom.

Veronika Jurko, 3. e
Katja Teršek in Karmen Kranjec
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VESELE NOGICE TEČEJO Z EKONOMSKO ŠOLO CELJE
Dijaki lanskega učnega podjetja Zate, d. o. o., Martin Deželak, Larisa Bernard, Lan Kos, Anile Cocaj,
Jožica Grašič in Nastja Fidler, vsi dijaki 4. a, ter dijakinji učnega podjetja Lupinca, d. o. o., Ana
Klanšek in Lana Valand, obe iz 3. a, so skupaj z mentorico Andrejo Tanšek, Ivico Pinter in Igorjem
Križnikom v petek, 17. 12. 2021, predali zamaške društvu Vesele nogice. K zbiranju zamaškov so se
letos pridružili tudi dijaki 2. b. Dijakinja Nea Žolgar je k projektu povabila Trgovine Jager, obljubili
so sodelovanje in podporo tako društvu Vesele nogice kot šolskemu projektu Ekošola.
Dijaki, učitelji in delavci šole ste vztrajno in prizadevno zbirali zamaške in dokazali, da vam je mar
za otroke s posebnimi potrebami in okolje. Posebna pohvala je namenjena dijakoma 4. a, Martinu
Deželaku in Lanu Kosu, ki sta v sodelovanju s podjetjem Marolt, d. o. o., iz Slovenskih Konjic zbrala
največ zamaškov, znaten prispevek pri zbiranju zamaškov je dodala tudi Lana Valand iz 3. a.
Dijaki lanskega učnega podjetja Zate so s pomočjo sponzorskih izdelkov podjetij Afrodita in
Malinca zbirali sredstva za društvo Vesele nogice in tako podprli njihov letošnji projekt Korak za
prihodnost. Ob tem dogodku so simbolno predali svoje poslanstvo dijakom učnega podjetja
Lupinca. Dijakinja 4. a, Jožica Grašič, je polno škatlo zamaškov predala dijakinji Ani Klanšek, ki je
zaposlena v učnem podjetju Lupinca.
Projekt se je letos razširil tudi na zbiranje kartuš. K sodelovanju so povabili tudi celjske kopirnice,
zbrane zamaške in kartuše pa se bo društvu Vesele nogice predalo v začetku junija.

Larisa Bernard in Lan Kos združita moči pri zbiranju zamaškov.
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Martin Deželak ob zbranih zamaških

Predaja zamaškov Veselim nogicam
Lana Valant, Mojca Fišer, Ana Klanšek, Ivica Pinter, Jožica Grašič, Lan Kos, Martin Deželak in Andreja Tanšek

Andreja Tanšek
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LIKOVNA DEJAVNOST
V šolskem letu 2021/2022 so bile na šoli izvedene naslednje likovne dejavnosti:
•

Vedute Celja – likovna delavnica dijakov prvega letnika programa trgovec in
ekonomski tehnik, mentor Aleš Hofman.
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•

Točkovni in črtni raster – dijaki 1. in 2. letnika programa trgovec v okviru predmeta
OPP, mentor Aleš Hofman.
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•

Solidarnost – dijaki 1. in 2. letnika programa trgovec v okviru projekta Solidarnost,
mentorja Aleš Hofman in Antonija Petričič Šnajder.

•

Poslikava lampijonov – dijaki 1. d programa trgovec, mentor Aleš Hofman.
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•

Razstava maket v vitrini 3. nadstropja – mentor Aleš Hofman.

•

150 let gasilstva – plakat ob prazniku MOC, avtorice: Blerona Elezi, Bleona Elezi in
Aljona Bytyqi, vse 1. d, mentor Aleš Hofman.

•

Teden umetnosti v šoli – Umetnost in aktualni družbeni izzivi (Unescov svetovni
teden umetnosti), dijaki 1. in 2. letnika, mentorja Helena Muha in Aleš Hofman.
Aleš Hofman
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RAZSTAVE
V letošnjem šolskem letu smo pripravili naslednje razstave.
•

Feri Lainšček: NE – mentorice Majda Lesjak, Helena Muha in mag. Marjeta Šelih.

•

Beremo skupaj – mentorica Helena Muha. Sodelovale so Doroteja Mikolič Špiljar, Maša
Plaznik in Klara Šestanj, vse dijakinje 2. e.
206

•
•
•
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Ob 200. obletnici rojstva Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega (1821–1881) – mentorica
Ana-Marija Gračnar.
Rusija: dežela nasprotij in presežkov – mentorica Jasmina Bornšek z dijaki 3. e.
Znane ruske osebnosti – mentorica Simona Sever Punčoh z dijaki 1. f.

•
•
•
•
•
•

Praznični lampijoni – mentor Aleš Hofman.
Žar ptica – simbol svetlobe – mentorica Helena Muha. Sodelovale so Lucija Bevc, Laticija
Koprivšek Teuta Krasniqi in Fatjona Kurti, vse dijakinje 2. č.
Novoletne zaobljube dijakov Ekonomske šole Celje – mentorici Sanja Čas in Barbara
Slatenšek.
Smrečice želja: novoletne želje in voščila – mentorici Tatjana Trupej in Mateja Volk.
Novoletni izdelki v duhu trajnostnega razvoja (projekt Podvig) – mentorica Darinka Prislan z
dijaki 2. e.
Čarobni svet ruskih pravljic – mentorici Majda Lesjak in Helena Muha. Pri izvedbi razstave
so sodelovale Lucija Bevc, Laticija Koprivšek, Fatjona Kurti, Mejra Maslić in Snežana
Vehovar, vse dijakinje 2. č, ter Branka Jelača in Lana-May Pratnemar, obe dijakinji 1. e.
208

•
•
•

•
•
•

•

Pišem s srcem – Ana-Marija Gračnar. Sodelovale so Patricija Arsenić, Vita Taja Cocej, Iva
Čede, Klara Golob, Lara Kontrec in Aldijana Medić, vse dijakinje 2. a.
Na sinji morski se gladini v meglicah jadro lesketa …
Mentorica Ana-Marija Gračnar. Sodelovali sta Ajda Koren in Nika Plevnik, obe dijakinji 1. b.
Srečanje s Tino Trstenjak – mentorji Andreja Tanšek, Gregor Marguč in Mateja Volk.
Sodelovali so Tim in Tilen Veber, oba dijaka 4. a, in Nik Slemenšek, dijak 1. f. Umetniško
skico je prispeval profesor Aleš Hofman.
Rusija v miniaturah – mentor Aleš Hofman. Sodelovali so dijaki 1. č, 1. d in 2. č.
Simboli olimpijskih iger – mentorica Mateja Volk. Pri razstavi je sodelovala dijakinja Stina
Hribernik, 1. b.
Slovenija na Zimskih olimpijskih igrah 2022 v Pekingu – mentorica Mateja Volk. Pri izvedbi
razstave so sodelovale dijakinje, Emina Hankušić, Teja Mandelj, Sara Simić in Enja Štorman,
vse dijakinje 1. a.
Slovenski dobitniki olimpijskih medalj na Zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 2022 –
mentorica Mateja Volk. Sodelovale so dijakinje Živa Koren, Tjaša Leskovšek in Naja Šmajs,
vse iz 1. a.

•

Unescov svetovni teden umetnosti 23.–29. maj 2022.
Umetnost in jaz – mentorja Helena Muha in Aleš Hofman. Sodelovali so dijaki 1. in 2.
letnika.
•
•
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Nemčija: znamenitosti in festivali – mentorica mag. Helena Mešnjak z dijaki 1. b.
Slovenske ustvarjalke: Karla Bulovec Mrak, Ivana Kobilca, Ida Kravanja – Ita Rina, Zofka
Kveder, Lili Novy, Luiza Pesjak, Minka Skaberne in Ruth Vavpotič. Mentorica Majda Lesjak.
Pri izvedbi razstave je sodeloval David Labaš iz 2. a.

Majda Lesjak
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SODELOVANJE S PODJETJEM JAGROS
V mesecu aprilu 2022 so dijakinje in dijaki 1. č in 1. d-razreda v sodelovanju s podjetjem Jagros, d.
o. o., obiskali Jager Center – Celje.
Skozi center jih je popeljal vodja centra gospod Roman Vozlič, skupaj z gospo Sonjo Mikša
Dragovan, ki je spregovorila o kakovosti v podjetju in o HACCP-u. Delovanje centra in podjetja je
predstavil področni vodja, gospod Marko Krenker.
Dijaki so spoznali slovensko družinsko trgovsko podjetje, prevzem, skladiščenje, pot izdelkov od
prevzema do kupca, delo prodajalca, pospeševanje prodaje, HACCP in izvedeli še mnogo zanimivih
informacij.
Predstavitev je bila zelo zanimiva za bodoče prodajalce, ki jim v podjetju nudijo številne priložnosti
za sodelovanje, tako v okviru praktičnega usposabljanja z delom, kot tudi študentskega dela in
kasneje zaposlitve. Ob koncu obiska so dijaki prejeli še jabolka.
Dijakinje 2. č-razreda so pred velikonočnimi prazniki v mesecu aprilu, v okviru pouka, sodelovale v
Jager Centru – Celje. Pospeševale so
prodajo orehove potice, sodelovale
pri zaključevanju prodaje, bile na
voljo za pomoč strankam in tudi
zaposlenim.
Sodelovale so: Mejra Maslić, Erblina
Lugi, Melisa Nezić, Barbara Zupan,
Snežana Vehovar, Urška Majer,
Fatlinda Susuri, Fatlinda Billali,
Lucija Bevc in Asmira Hakiu.
Zahvaljujemo se podjetju Jagros,
d. o. o., za sodelovanje, še posebej
gospodu direktorju Boštjanu Jagru,
ki omogoča odlično povezovanje
šole s podjetjem.
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Lidija Plevčak
212

POSODOBITEV UČILNIC IN RAČUNALNIŠKE OPREME
Pohvaliti se z več kot 150-letnim obstojem, je velik uspeh. Več kot stoletje in pol delovanja šole je
možno doseči le z veliko predanostjo in visoko kvaliteto pouka, h kateremu pripomorejo tudi
prijazno in dobro opremljene specialne učilnice. Ker se v zadnjih desetletjih tako zaposleni kot
vodstvo šole zavedamo, kako pomembna je informacijsko-komunikacijska tehnologija, stremimo
za tem, da se računalniška oprema sproti dopolnjuje in posodablja.
V šolskem letu 2021/2022 je šola bogatejša za:
•

67 namiznih računalnikov,

•

23 prenosnih računalnikov,

•

52 SSD diskov,

•

3 projektorje,

•

12 kamer za računalnik,

•

4 interaktivne zaslone.

Nakup opreme je šola izvedla s pomočjo sofinanciranja Ministrstva za šolo in šport ter programa
ReactEU – IKT za VIZ.
Z novimi namiznimi računalniki sta se posodobili računalniški učilnici 134 in 230. SSD diski so se
vgradili v obstoječe računalnike v učilnicah 406, 402 in na Višji šoli.
V času pandemije, ko je pouk potekal na daljavo, se je pokazala povečana potreba po kamerah za
računalnike in prenosnih računalnikih, tako za potrebe profesorjev kot dijakov, srednje in
študentov višje šole, zato je njihov nakup olajšal učni proces.
Pouk v učilnici zelo popestrijo interaktivni zasloni, ki omogočajo:
•

pisanje po digitalni beli tabli,

•

rokopis pretvarjajo v digitalno obliko besedila,

•

nudijo galerijo z več kot 6.500 elementi,

•

se brezžično povezujejo z drugimi elektronskimi napravami,
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•

z vgrajenim računalnikom dajejo svobodo brskanja po spletu, kar je le delček njihove
zmogljivosti. Vgrajene so v učilnice 101, 202, 301 in 302.

Interaktivni zaslon v učilnici 302

Učilnica 230

Vida Horvat
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DIJAŠKO SPLETIŠČE

Dijaško spletišče https://dijaki.escelje.si je prostor, kjer dijaki za dijake pripravljajo in objavljajo
informacije in ima že več kot 10-letno tradicijo.
V letošnjem šolskem letu so se nam pri oblikovanju vsebin na dijaškem spletišču pridružile tri
dijakinje 2. b-razreda. Ekipo so tako sestavljale Tjaša Majcen, iz 3. b-razreda, ter Nina Fijavž, Lara
Kodelič in Nika Lovrek, vse iz 2. b-razreda.
Epidemija, ki nas spremlja že
tretje šolsko leto, je naše delo
precej spremenila. To leto smo
več časa namenili druženju v
živo, a smo vseeno pomembne
informacije še vedno delili preko
naše spletne strani, pripravili
galerije fotografij razredov za
zadnja leta in objavljali foto
gradivo, ki je nastalo ob različnih
dejavnostih in dogodkih.
Za naslednje šolsko leto imamo
kar nekaj načrtov in upamo, da
jih bomo izpolnili.

Mojca Knez Šket
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FACEBOOK IN INSTAGRAM STRAN ŠOLE

QR koda IG-FB

Ker se na Ekonomski šoli Celje, Gimnaziji in srednji šoli, zavedamo, kako pomemben je splet, se
trudimo, da bi bila tako Facebook kot Instagram stran Ekonomske šole Celje všečni in vedno
aktualni. Najpogostejši obiskovalci so prav naše dijakinje in dijaki, zdajšnji in nekdanji, njihovi starši
in sorodniki ter profesorice in profesorji. Skupaj tvorimo družabno skupnost, v kateri je trenutno
1542 sledilcev na Facebooku in 687 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 ohranjali zdrave
stike.
Tudi v letošnjem šolskem letu smo pobrskali po statistiki dosegov in všečkov na Facebook strani in
izpostavljamo pet najbolj odmevnih objav v tem šolskem letu:

1.
2.
3.
4.
5.

Ime objave
Vabilo na maturantski ples
Maturantski ples 2022
Predavanje o duševnem zdravju
Srečanje z zavarovalnim zastopnikom
Video – maturantski ples

Datum objave
1. 4. 2022
11. 5. 2022
7. 4. 2022
26. 11. 2021
24. 4. 2022

Doseg (število ljudi)
2014
1632
1578
1489
1277
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FB najodmevnejša objava
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Na Instagramu so po dosegu v šolskem letu 2021/2022 najbolj izstopale naslednje objave:

1.
2.
3.
4.
5.

Ime objave
Srečanje s Tino Trstenjak
Plesna šola Force
Ogled Celja – 1. a
Ogled Celja – 1. b
Čarobni svet ruskih pravljic

Datum objave
28. 1. 2021
22. 10. 2021
14. 10. 2021
14. 10. 2021
21. 12. 2021

Doseg (število ljudi)
1211
869
764
728
723

IG najodmevnejša objava

Upamo, 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
EKSKURZIJA NA DOLENJSKO

Dijaki 1. f in 1. e so v spremstvu profesoric spoznavali Dolenjsko, pokrajino, ki je znana po
neokrnjeni naravi in številnih toplih vrelcih ter zdraviliščih: Dolenjske Toplice, Šmarješke Toplice,
Terme Čatež. Najprej smo se ustavili v Krškem, naselju jugovzhodnega dela Slovenije, tam, kjer se
dolina reke Save razširi na prostrano Krško polje, preko katerega se na južnem obrobju vije reka
Krka. Jedrska elektrarna, edina v državi, je eden izmed razpoznavnih znakov občine.
V Krškem smo obiskali izobraževalni center podjetja Gen-I Svet energije. V uri in pol so nam
predstavili energetske izzive prihodnosti s pomočjo interaktivnih delavnic in aplikacij.
Pot smo nadaljevali v prestolnico Dolenjske, v Novo mesto, kjer smo se razdelili v dve skupini. Prva
skupina je v Dolenjskem muzeju s pomočjo sodobne tehnologije in aplikacij spoznavala arheološko
zbirko Dolenjske, druga skupina pa je raziskovala staro mestno jedro s pomočjo aplikacije na
telefonih.
Popoldne smo imeli čas za samostojno raziskovanje novomeške kulinarike in se polni novih vtisov
vrnili domov. Na avtobusu smo nova spoznanja preverili s kvizom in ugotovili, da naši možgančki
kar dobro delujejo. Naslednje leto se naše raziskovanje Slovenije nadaljuje.
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Jasmina Bornšek
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EKSKURZIJA NA GORENJSKO
V mesecu maju so dijaki 2. b in 2. c spoznavali lepote Gorenjske.
Najprej smo se ustavili v Radovljici, srednjeveškem mestu iz 14. stoletja, ki je nastalo na rečni
terasi nad sotočjem Save Bohinjke in Save Dolinke.
V osrčju Radovljice, na Linhartovem trgu, smo se razdelili v dve skupini za ogled Mestnega muzeja
in čokoladnice Radolca. V mestnem muzeju smo se podrobneje seznanili z življenjem in delom
zgodovinarja in dramatika Antona Tomaža Linharta, avtorja prvih slovenskih posvetnih dramskih
besedil (Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi), sledil je ogled butične Radolške
čokoladnice, kjer so nam predstavili delo čokolatierja, nas razvajali z inovativnimi okusi ročno
delanih pralin in nas navdušili s to pristno sladko izkušnjo.
V zgodnjem popoldnevu nas je pot vodila na Bled, kjer smo odložili skupino dijakov, ki je svoj
adrenalin sproščala v Pustolovskem parku Bled. Tam so jih pričakali prijazni inštruktorji in
animatorji ter jih vodili skozi različne pustolovske podvige med krošnjami. Obisk parka so dijaki
zaključili z vožnjo s poletnimi sankami po hribu Straža.
Drugi del skupine se je odpravil proti
Blejskemu vintgarju, 1,6 km dolgi soteski,
ki jo je izdolbla reka Radovna. Soteska je
zarezana med navpičnimi stenami hribov
Homa in Boršta. Skozi sotesko je po lesenih
mostovih speljana učna pešpot, ki jo
krasijo slapovi, brzice in tolmuni.
Popoldne smo vsi skupaj zaključili ob
Blejskem jezeru, v iskanju najboljše blejske
rezine, si privoščili pozno kosilo, se
sprehodili ob jezeru in poskusili ujeti
najlepše trenutke v fotografski objektiv.
Bled
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Čokoladnica

Mestni muzej

Dijaki 2. c v Radovljici
Soteska Vintgar
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Jasmina Bornšek

STROKOVNA EKSKURZIJA V PREKMURJE
Dijaki 2. in 3. letnika programa ekonomska gimnazija so letos spoznavali značilnosti Prekmurja.
V Veliki Polani smo si na domačiji Miška Kranjca ogledali življenjsko pot in bogat opus njegovega
ustvarjanja. Vas je poznana tudi po največjem gnezdišču bele štorklje v Sloveniji. Sredi vasi je
urejen park Dežela štorkelj, kjer so dijaki doživeli pristni stik z naravno in kulturno dediščino. Na
Štrkovi izobraževalni poti so poskusili prepoznati različne avtohtone rastline, ki so značilne za
močvirski svet ob Muri.
Pot smo nadaljevali mimo Bogojine do vasi Selo, kjer smo si ogledali romansko rotundo iz prve
polovice 13. stoletja. Gre za posebno obliko sakralne umetnosti, značilne za zgodnje krščansko
obdobje.
V zgodnjih popoldanskih urah smo se sprehodili po Murski Soboti, posebno doživetje pa je bil obisk
evangeličanske cerkve, kjer so nas prijazno sprejeli in nam predstavili razvoj in delovanje
evangeličanske skupnosti v Prekmurju.
Ekskurzijo smo zaključili na Soboškem jezeru z ogledom paviljona Expano in interaktivno doživljali
Pomurje v malem.
Marjana Gajšek
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EKSKURZIJA V LJUBLJANO

Obisk pisarne dr. Milana Brgleza

Hiša EU

Ekskurzija je bila organizirana za 4. a, 4. c in 2. a PTI 1. aprila 2022
ter 30. maja 2022 še za 1. a in 2. č. Obiskali smo Hišo Evropskega
parlamenta, kjer so nam predstavili delo Evropske unije in njen
pomen na Slovenskem. Pripravili so nam še zanimiv kviz o
poznavanju Evropske unije. Sprehodili smo se po Trubarjevi ulici,
kjer smo obiskali pisarno evropskega poslanca, dr. Milana Brgleza. V
njegovi pisarni nam je asistent Aljoša predstavil delo evropskega
poslanca.
Tinkara Starček nas je popeljala po starem delu mesta Ljubljane, kjer
smo se ustavili v pravični trgovini in spoznali njen pomen in
delovanje.
Rešujemo naloge
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Popoldne smo raziskovali mesto in proti večeru vrnili domov.

Obisk pisarne dr. Milana Brgleza

Obisk pravične trgovine

Obisk Skuhne, razgovor z gospodom iz Bangladeša

Mi vsi

mag. Helena Mešnjak
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EKSKURZIJA V VERONO (prispevek še sledi)
27. maja 2022 smo v okviru OIV pripravili izlet v Verono. Izleta so se udeležili dijaki in dijakinje vseh
oddelkov šole. Ogledali smo si znamenitosti Verone.

mag. Helena Mešnjak
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EKSKURZIJA NA PRIMORSKO
8. junija 2022 smo obiskali Primorsko, odpeljali smo se v Pivko in Portorož. Ekskurzije so se
udeležili dijaki 1. b in 1. c-razreda. V Pivki smo si ogledali Vojaški muzej, kjer so nam predstavili
zgodovino služenja vojaškega roka po drugi svetovni vojni do osamosvojitve, osamosvojitveno
vojno za Slovenijo in različna orožja. V Piranu smo si ogledali mesto in se povzpeli na obzidje, od
koder smo imeli čudovit razgled na mesto. Po krajšem sprehodu in individualnem ogledu mesta
smo se proti večeru vrnili domov.

mag. Helena Mešnjak
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PREDSTAVITVE RAZREDOV

1. a

Program: ekonomski tehnik

Razredničarka: Katja Fras Budna

Nejc Bezjak
Anžej Kos
Teja Mandelj
Pia Šegula
Tjaša Brežnik
Jasna Kralj
Jaš Odlazek
Naja Šmajs
Filip Cvikl
Altina Krasniqi
Aylan Pašagić
Andrej Šteiner
Delayl Delić
Tjaša Leskovšek
Pia Peklar
Tom Štekovič
Bor Grahek
Nevena Lukić
Adelaida Ramić
Enja Štorman
Amina Hajrić
Medina Luković
Naja Rednak
Aleksandra Ushkoska
Tim Jan
Lukas Lutolli
Špela Repar
Živa Koren
Iva Lyubomirova Georgieva
Sara Simić
Priznanje prejmeta: Altina Krasniqi in Špela Repar.
Pohvalo prejmejo: Bor Grahek, Živa Koren, Nevena Lukić in Lukas Lutolli.
230

1. b

Program: ekonomski tehnik

Nihat Canoski
Dženana Cetin
Anže Cilenšek Čuk
Taja Ferlež
Ana Gajšek
Kaja Grobelnik Ojsteršek
Stina Hribernik
Gall Ivanovič

Matic Kenjalo
Matias Knez
Ajda Koren
Urša Kovše
Tai Križnik
Lucija Kronovšek
Ana Lenart
Tijana Ljoljić

Razredničarki: Alenka Pavlin/Anja Slokan

Anže Ločnikar
Sanja Malinovsky
Azra Mujaković
Zoja Ocvirk
Zoja Ojsteršek
Bor Planinc
Nika Plevnik
David Popović

Kristina Popović
Neja Repnik
Tjaš Skale
Marko Sokolov
Nika Šešerko
Dina Špan
Jakob Tisel
Eva Zorenč

Priznanje prejmejo: Ajda Koren, Urša Kovše, Ana Lenart, Sanja Malinovsky, Zoja Ocvirk, Zoja
Ojsteršek, Nika Plevnik, Marko Sokolov, Jakob Tisel in Eva Zorenč.
Pohvalo prejmejo: Tai Križnik, Sanja Malinovsky in Zoja Ojsteršek.
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1. c

Program: tehnik varovanja

Taja Andoljšek
Aleš Božič-Žavski
Lina Dolničar
Mihael Đukić
Lucija Fluher
Juš Gosar
Mark Grašič

David Grbić
Stefan Josipović
Renata Jus
Anja Kolenc
Sara Marija Krumpak
Teodora Mileva
Matic Mlakar

Razredničarka: Melita Podgoršek

Kenan Muminović
Anej Pudgar
Tian Sivka
Natalija Šlezinger
Tian Šumiga-Hvala
Tom Verboten
Dominik Vrbovšek

Daniel Završnik
Elena Zdovc
Tit Zeme
Aleksander Žerjav
Tomaž Žuraj

Pohvalo prejme: Dominik Vrbovšek.
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1. č

Program: trgovec

Shkelqim Azemi
Gašper Bizjak
Lana Braniša
Nikita Fišer
Marcel Hribernik
Luka Ilić
Lana Ivnik

Nastja Korun
Jurij Kosi
Arbese Krasniqi
Drago Krumpak
Munir Kryeziu
Aleksandar-Sven Kusić
Merisa Malićević

Razredničarka: Tatjana Trupej

Jovan Miljković
Jaka Mlinar
Niky Podvornik
Rinesa Rexhaj
Erza Rudaj
Azra Sadiki
Suela Saramati

Priznanje prejmeta: Lana Ivnik in Niky Podvornik.
Pohvalo prejmejo: Gašper Bizjak, Aleksandar-Sven Kusić in Larisa Skutnik.
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Larisa Skutnik
Dijana Šišarica
Gal Vuzem
Tim Vuzem

1. d

Program: trgovec

Mirel Alić
Anida Bangoji
Blendjon Bytyci
Aljona Bytyqi
Miha Cmerešek
Lina Črepinšek
Tina Dostanić

Bleona Elezi
Blerona Elezi
Ardita Garipi
Maida Hasić
Meho Hasić
Nejc Hostnik
Edison Jahdauti

Razredničarka: Simona Žlof

Nina Janušič
Aljaž Kovač
Gabrijela Mohorko
Nina Pavlovič
Nika Petrak
Kris Adam Radić
Blerisa Rashkaj

Kaltrina Rizanaj
Gal Stojko Krevzel
Pia Trobiš

Priznanje prejmeta: Lina Črepinšek in Kris Adam Radić.
Pohvalo prejme: Anida Bangoji.
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1. e

Program: ekonomska gimnazija

Nina Benić
Tim Bezenšek
Enej Brečko
Klara Čakš
Adna Džebo
Lana Ferlič
Žana Gaberšek

Gal Gračner
Branka Jelača
David Kočevar
Katarina Kočevar
Gaja Kovač
Zala Leskovšek
Aneja Lešnik

Razredničarka: Branka Vidmar Primožič

Žana Lojen
Tian Marsel
Nel Murko
Aljaž Novak
Blažka Pahole
Anja Podpečan
Lana-May Pratnemer

Hana Pušnik
David Robnik
Nuša Šmigovc
Valentina Štefančič
Merima Turkić

Priznanje prejmeta: Tim Bezenšek in Branka Jelača.
Pohvalo prejmejo: Branka Jelača, Katarina Kočevar, Zala Leskovšek, Tian Marsel, Aljaž Novak,Anja
Podpečan, Lana-May Pratnemer in David Robnik.
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1. f

Program: ekonomska gimnazija

Tihana Bjelčević
Luka Brkić
Nika Broz
Ana Brvar
Maks Jure Cekuta
Nikola Delić
Aleksandra Derganc
Marina Dobrković

Filip Godnik
Niko Grlić
Lara Guzej
Laura Knez
Evelin Korez
Lea Koštomaj
Nika Lesjak
Nika Miklič

Razredničarka: Simona Sever punčoh

Tara Mušić
Nika Obal
Maja Ofentavšek
Ema Osojnik
Žan Pavčnik
Nia Gaia Privšek
Pia Pungaršek Steiner
Eva Selič

Nik Slemenšek
Larisa Strnad
Gal Patrik Tojnko
Ema Urleb
Evelin Vrečar Domajnko

Priznanje prejmejo: Aleksandra Derganc, Evelin Korez, Eva Selič in Nik Slemenšek.
Pohvalo prejmejo: Nika Broz, Aleksandra Derganc, Lara Guzej, Laura Knez, Evelin Korez, Lea
Koštomaj, Tara Mušić, Nika Obal, Ema Osojnik, Pia Pungaršek Steiner, Nik Slemenšek in Ema Urleb.
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2. a

Program: ekonomski tehnik

Luka Aleksić
Patricija Arsenić
Aneja Bitenc
Blaž Boček
Ermir Cikaqi
Vita Taja Cocej
Iva Čede
Tia Dobrijevič

Klara Golob
Tjaž Gradišnik
Lukas Grobelnik Ovtar
Klara Jančič
Aljaž Jošovc
Teja Kantužer
Domen Klasič
Lara Kontrec

Razrednik: Blaž Knep

David Labaš
Aldijana Medić
Nika Melanšek
Benja Murko
Sara Oset
Neža Pikl
Filip Pohar
Lan Šarlah

Jakob Špes Podbregar
Anja Turk
Maša Urleb
Tia Vornšek
Tanja Zakošek

Priznanje prejme: Blaž Boček.
Pohvalo prejmejo: Domen Klasič, David Labaš, Sara Oset in Maša Urleb.
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2. b

Program: ekonomski tehnik

Neža Anderluh
Gaja Bele
Alen Djokić
Nina Fijavž
Jaka Gačnik Zupanc
Denisa Hasanović
Urh Jagodič
Jakob Kobal

Lara Kodelič
Luka Kolar
Sara Koprivc
Lan Kostajnšek
Jaša Krajnc
David Kušar
Luan Ljatifi
Nika Lovrek

Razredničarka: Jasmina Bornšek

Larisa Molan
Filip Nakov
Maj Papinutti
Rok Petrič
Matic Pogačnik
Aleš Poljanšek
Lovro Praprotnik
Alen Reihss

Mark Ribič
Ajda Robnik
Denis Štiglic
Ema Tkauc
Gal Turecki
Tilen Vipotnik
Nea Žolgar

Priznanje prejmejo: Mark Ribič, Ajda Robnik, Denis Štiglic in Nea Žolgar.
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2. c

Jan Divjak
Šakira Grošić
Timotej Hrvatič
Lea Hudej
Cecilija Jagar
Urh Jelen

Program: tehnik varovanja

Drago Kerle
Alen Kotnik
Marko Liubimirescu Pečar
Patricia Mahmutović
Noel Novak Žibret
Žan Pavlić

Razredničarka: Antonija Petričič
Šnajder

Žan Pesjak
Domen Plevnik
Lovro Račnik
Blažka Skornšek Šemenc
Adnan Šabanagić
Isabelle Tratnik

Pohvalo prejmejo: Jan Divjak, Drago Kerle in Žan Pesjak.
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Nik Vodišek Tajnšek
Aljaž Vovčko
Lana Weiss
Žiga Zagajšek

2. č

Program: trgovec

Lucija Bevc
Fatlinda Bilalli
Domen Brumec
Jerneja Dečman
Asmira Hakiu
Veton Ibraimi
Vid Jereb Cilenšek

Miha Kokotec
Denis Kolar
Laticija Koprivšek
Ema Kovačič
Leja Krajšek
Teuta Krasniqi
Fatjona Kurti

Razredničarka Lilijana Povalej

Erblina Lugi
Urška Majer
Mejra Maslić
Melisa Nezić
Petar Petrović
Valton Qenaj
Ema Ržen

Fatlinda Susuri
Snežana Vehovar
Patrik Vodišek Iskrač
Stefan Vučićević
Barbara Zupan

Priznanje prejmejo: Lucija Bevc, Fatlinda Bilalli, Jerneja Dečman, Teuta Krasniqi in Fatjona Kurti.
Pohvalo prejmejo: Lucija Bevc, Miha Kokotec, Laticija Koprivšek, Teuta Krasniqi, Fatjona Kurti,
Erblina Lugi, Urška Majer, Ema Ržen, Snežana Vehovar in Patrik Vodišek Iskrač.
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2. e

Program: ekonomska gimnazija

Aneja Adrinek
Naja Arčan Magajne
Živa Češnovar
Hana Dermol
Aljaž Dobnik
Katarina Ezgeta
Tej Grosek

Emina Hankušić
Taiša Jerovšek Kolenc
Dajana Jović
Nastja Kovač
Nika Kovačič
Nika Kovačić
Jurij Lovšin

Razredničarka: Marjana
Gajšek

Ajda Maher
Doroteja Mikolič Špiljar
Kristijan Miljanović
Sara Mohor
Leon Planinšek
Maša Plaznik
Anastazija Savković

Priznanje prejmeta: Živa Češnovar in Hana Dermol.
Pohvalo prejmejo: Jurij Lovšin, Sara Mohor, Maša Plaznik in Tim Šantl.
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Tit Selčan
Taja Sotlar
Tim Šantl
Klara Šestanj
Timotej Štekovič

3. a

Program: ekonomski tehnik

Tristan Arko
Albatrin Demiraj
Julija Dermol
Žiga Drofenik
Mojca Fegeš
Naida Ferhatović
Gašper Fišer
Ana Klanšek

Eva Kolar
Lucija Krebs
Nastja Križan
Laura Kužner
Maja Legnar
Belmin Lozić
Pascal Mojzeš
Tanja Papež

Razredničarka: Tatjana Ivšek

Edona Plava
Taja Podgoršek
Nika Praznik
Jan Satler
Maj Škoflek
Rok Štorman
Luka Štravs
Neja Tamše

Kaja Titovšek
Lana Valand
Elitsa Vladimirova Stavreva
Kaja Zalokar
Katarina Zalokar
Marija Žugič

Priznanje prejmejo: Julija Dermol, Eva Kolar, Tanja Papež, Nika Praznik in Marija Žugič.
Pohvalo prejmeta: Tanja Papež in Taja Podgoršek.
.
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3. b

Program: ekonomski tehnik

Ditmire Arifaj
Max Artnak
Despina Atanasova
Tim Atelšek
Marina Bele
Leja Divjak
Urh Grabnar
Staša Kamenšek

Valentina Kladnik
Ema Kocjanc
Tin Kozar
Blažka Kuntara Krajnc
Tjaša Majcen
Maruša Mastnak
Anže Medved
Mark Mlinar

Razredničarka: Olga Iskra

Jure Močnik
Tjaša Plavčak
Nika Rems
Inesa Rexhepi
Mojca Rogelšek
Edvin Suljić
Marko Tovornik
Nejc Trnovšek Jašarovič

Priznanje prejmeta: Inesa Rexhepi in Mojca Rogelšek.
Pohvalo prejmeta: Tjaša Majcen in Maruša Mastnak.
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Gašper Urleb
Laura Vaš
Lana Vidovič
Nuša Vodušek
Tadej Vrešak
Julija Zgonec

3. c

Program: tehnik varovanja

Nejc Beltram
Nik Beltram
Luka Čančala
Armin Delić
Taja Gabrovec Voršnik

Razredničarka: Karmen Kranjec

Luka Jamšek
Primož Jeranko
Miha Mihevc
Sven Rakovnik
Ines Škrabl

Nejc Vidovič
Marcel Zidanšek
Mia Zidar
Jan Zobec
Maja Žižek
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3. e

Program: ekonomska gimnazija

Vesna Artnak
Aneja Atelšek
Lara Bevc
Eva Bračun
Jakob Bratuša
Ana Delakorda
Simoen Hrženjak
Blerta Jashari

Miha Juričan
Veronika Jurko
Miha Komplet
Vita Kovče
Ana Lesjak
Filip Lukman
Marcel Marovšek
Leon Motoh

Razredničarka: Lidija Rebeušek

Vasja Petrak Zajc
Pia Posl
Sergej Potočnik
Gaja Radovac
Meta Robnik
Matevž Ročnik
Davor Soklič
Tina Strašek

Matija Sušin
Iza Turnšek
Ana Vrečar
Lara Vrešak
Neža Zupančič

Priznanje prejmejo: Jakob Bratuša, Miha Komplet, Ana Lesjak, Filip Lukman, Leon Motoh in
Matevž Ročnik.
Pohvalo prejmejo: Jakob Bratuša, Ana Delakorda, Miha Komplet, Ana Lesjak, Leon Motoh, Matija
Sušin in Ana Vrečar.
245

1. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Nika Čakš
Aljaž Čokl
Leon Ferenčak
Anastasija Jelen
Adisa Kahrimanović
Matej Kitak

Teja Krivec
Julijana Medina Omerovic
Matic Pernovšek
Anja Poljanšek
Tjaša Rečnik
Alen Smukavec

Razredničarka: Manja Ferme

Tomaž Teržan
Ana Užmah
Albina Vezaj
Robi Zupančič
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PREDSTAVITVE ZAKLJUČNIH RAZREDOV

3. č

Program: trgovec

Nea Acman
Edin Jahić
Amir Alibašić
Benjamin Kajtezović
Nejc Bizjak
Neja Klemen
Ismeralda Brkić
Lara-Anja Klobasa
David Fideršek
Lovro Kovač
Manja Fišer
Alen Križnik Levec
Asibe Islamaj
Valentina Martinović
Priznanje prejme: Anej Padežnik.
Pohvalo prejmeta: Neja Klemen in Špela Mohorko.

Razrednik: Saši Pešec

Špela Mohorko
Klemen Oset
Anej Padežnik
Doroteja Pavlovič
Špela Plevnik
Timon Potecin
Vid Satler

Sara Skerbiš
Ana Stanko
Alen Škoberne
Urša Štrok
Ingrid Žibert
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Dragi moji!

Pot, ki smo jo prehodili skupaj, se končuje. Kamorkoli vas bo vodila pot življenja, ohranjajte zdravo
samopodobo, bodite prijazni do sebe in drugih.

»Sami izbiramo pot, po kateri bomo hodili.«
John Marks Templeton

Vaš razrednik
Saši Pešec
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4. a

Program: ekonomski tehnik

Larisa Bernard
Anile Cocaj
Martin Deželak
Maša Dežmarić
Tjaša Dežmarić
Nastja Fidler

Jožica Grašič
Gal Guček
Lan Kos
Rebeka Kubale
Tim Lampret
Eva Mastnak

Razredničarka: Alenka Gotlin Polak

Anastasija Pantović
Lana Pildek
Ines Plevčak
Žiga Rebernik
Jasna Skelić
Klavdija Tržan

Tilen Veber
Tim Veber
Gaber Vizlar
Nik Vrešnjak
Miha Žerdoner

Priznanje z nagrado prejme: Larisa Bernard.
Priznanje prejmejo: Larisa Bernard, Anile Cocaj, Martin Deželak, Nastja Fidler, Gal Guček in Miha
Žerdoner.
Pohvale prejmejo: Anile Cocaj, Nastja Fidler, Klavdija Tržan in Miha Žerdoner.
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Dragi moji,
spoznali smo se v prvem letniku, prvotno zasedbo so zaznamovale menjave, nekateri sošolci so
odšli, vsakega novega pa ste, tako kot tudi mene, brez težav sprejeli. Takoj sem vas vzljubila, ure z
vami so bile zanimive, tragedije ste spretno spreobrnili v komedije, moje pridige pa v iskrive
pogovore, ki so pregnali slabo voljo. Poleg tega, da ste veljali za neproblematične, simpatične,
zvedave in zgovorne, me je najbolj razveselila vaša samostojnost – z izzivi ste se znali sčasoma
spoprijeti zrelo in taktno.
Na naši skupni poti ste veliko doživeli in se marsikaj naučili, veliko učenja pa vas še čaka. Vajeni ste
življenjskih izzivov. S takšno popotnico, ki so jo vam dali vaši domači in naša šola, ste dobro
pripravljeni na nove preizkušnje. Ohranite pravo mero samozavesti, ki vam bo pomagala najti, kar
iščete in si želite. Zaupajte vase, izkoristite svoje potenciale in ostanite optimistični.

Alenka Gotlin Polak,
vaša razredničarka
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4. c

Program: ekonomski tehnik in tehnik
varovanja

Razredničarka: Sonja Salobir Lindsay

Advije Ademi
Andraž Čakš
Mija Klokočovnik
Eva Slana
Klemen Anclin
Sara Gorenjec
Pia Konovšek
Tjaša Sovinšek
Brina Amadeja Bastl
Maruša Gros
Ema Rom Zupanc
Maša Tepić
David Čadej
Valentin Jereb
Hana Mehle
Klemen Strojanšek
Ana Germ
Mark Kovačič
Nika Ostrožnik
Dajana Vignjević
Filip Žak Glavnik
Anastazija Kranjec
Nina Perger
Enej Vovk Šulgaj
Nik Jazbec
Nik Mastnak Gričar
Magdalena Pinoza
Priznanje z nagrado prejmejo: Advije Ademi, Sara Gorenjec, Pia Konovšek, Tjaša Sovinšek in Filip
Žak Glavnik .
Priznanje prejmejo: Advije Ademi, Klemen Anclin, Sara Gorenjec, Mija Klokočovnik, Pia Konovšek,
Ema Rom Zupanc, Tjaša Sovinšek, David Čadej, Nik Mastnak Gričar, Nika Ostrožnik, Nina
Perger in Dajana Vignjević.
Pohvale prejmejo: Brina Amadeja Bastl, Maša Tepić, Ana Germ in Anastazija Kranjec.
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Drage dijakinje in dijaki 4. c-razreda!

Pojdite vztrajno po svoji poti do konca. Sledite svojim ciljem in naj vas pri tem vodi naš razredni
moto:

Be greater than average.

𝑛

1
𝐵 > ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

Ponosna sem, da sem bila del poti z vami.

Vaša razredničarka
Sonja Salobir Lindsay

253

4. e

Program: ekonomska gimnazija

Anesa Abazi
Manca Avsec
Mai Bašič Fekonja
Filip Cokan
Jakob Gaber Gril
Zala Hudoklin
Ema Jagrič

Natalija Jelen
Nina Jesenek
Lana Jošovc
Kaja Kavc
Marko Kitak
Nina Kitek
Katarina Kovač

Anita Kramar
Mojca Merc
Tinka Napret-Kaučič
Bor Ocvirk
Liam Pfeifer-Moratto
Lan Pristovšek Podergajs
Nejc Rečnik

Razredničarka: Katja Teršek

Melani Sevšek
Eva Strašek
Teja Štorman
Larisa Tojnko
Klara Velenšek
Valeri Yordanov Kamburov

Priznanje z nagrado prejmeta: Jakob Gaber Gril in Ema Jagrič.
Priznanje prejmejo: Manca Avsec, Jakob Gaber Gril, Zala Hudoklin, Ema Jagrič, Nina Kitek, Mojca
Merc, Tinka Napret-Kaučič in Teja Štorman.
Pohvale prejmejo: Ema Jagrič, Nina Kitek, Anita Kramar in Teja Štorman.
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Dragi moji!
V življenju vam želim čim več svetlobe in sreče.
Želim vam čas za razmišljanje – to je izvor moči.
Želim vam čas za delo – to je pot do uspeha.
Želim vam čas za igro – to je skrivnost mladosti.
Želim vam čas za prijateljstvo – to je pot do sreče.
Želim vam čas za sanjarjenje – to je pot k zvezdam.
Želim vam, da ljubite in da vas ljubijo – to je privilegij bogov.
Želim vam čas za smeh – to je glasba duše.

Vaša razredničarka
Katja Teršek
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2. a PTI

Program: ekonomski tehnik – PTI

Tija Čemažar
Dominik Gashi

Dejan Jager
Nika Košir

Razredničarka: Irena Lasnik

Kaja Mikolič
Barbara Zalokar

Pohvale prejmeta: Kaja Mikolič in Barbara Zalokar.
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Dragi moji!

Ste moja zadnja generacija in prav gotovo boste v paleti spominov moje štiridesetletne dobe med
dijaki imeli posebno mesto. Biti razrednik takemu razredu, je zagotovo nagrada, češnja na torti, za
mojo prehojeno pot. Razred šestih mladih, najbolj vztrajnih in prizadevnih, ki se vam je uspelo
prebiti v petih letih do enega izmed ciljev na vaši življenjski poti – do poklicne mature.
Ponosna sem na vas. Ponosna, pa ne samo zaradi uspeha, temveč zato, ker ste krasne osebe. Med
vami so se zagotovo stkale prijateljske vezi in med nami en tak poseben odnos – preprosto, RADI
SMO SE IMELI, vsaj tako sem čutila.
Ena vrata se zapirajo, a odpirajo se nova, vam in meni …
In kaj naj vam ob slovesu zaželim, draga Barbara, Dejan, Dominik, Kaja, Nika in Tija? Kot že mnogim
generacijam pred vami …
Hodite skozi življenje z odprtimi očmi in odprtim srcem, zaznavajte okoli sebe dobro in lepo,
izkoristite ponujene priložnosti, poiščite si svoj JUŽNI OTOK in mu sledite. Saj veste, da Južni otok
JE!
Pa srečno, dragi moji!
Vaša razredničarka
Irena Lasnik

257

MT

Program: maturitetni tečaj

Erna Čivić
Zala Klepac Keržan
Amadej Kreča
Bine Kristan

Hana Lapornik
Sara Musić
Anamarija Prislan
Polona Ratej

Razredničarka: Olga Arnuš

Alojzija Sovič
Nina Strnad
Karin Šmit
Nika Veber
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Dragi moji,
pred vami je pomembna prelomnica, ko končujete izobraževanje in stopate po novi življenjski poti.
Spoznali ste, da ni vsaka pot lahka, zato vam iskreno želim, da bi v prihodnosti našli dovolj moči za
premagovanje težav. Bodite uspešni v vsem, kar vam pride naproti in pogumno sledite svojim
sanjam.
Zame ste bili lepa in prvovrstna izkušnja. Samo osem mesecev ste bili vključeni v izobraževalni
proces šole, le toliko, da smo se spoznali in stkali pristnejše osebne vezi, ki dajejo bivanju smisel.
Želim vam vse dobro, pazite nase, ostanite zdravi, življenje pa naj vam bo naklonjeno in naj vam
nameni veliko lepega. Srečno!

Vaša razredničarka
Olga Arnuš

259

PRAZNA STRAN

260
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OBVESTILA
IZPITI
POPRAVNI, DOPOLNILNI IN PREDMETNI izpiti bodo v julijskem roku potekali od torka, 28. 6., do
petka, 1. 7. 2022, po razporedu, ki bo objavljen v soboto, 25. 6. 2022, na spletni strani šole.
Dijak se mora k opravljanju izpitov v spomladanskem izpitnem roku prijaviti najkasneje do četrtka,
23. 6. 2022, za jesenski rok pa do ponedeljka, 4. 7. 2022.
Popravni, dopolnilni in predmetni izpiti v jesenskem roku bodo od torka, 16. 8. 2022, do petka,
19. 8. 2022. Točen razpored bo objavljen do petka, 12. 8. 2022, na spletni strani šole.
ZAKLJUČNI IZPIT
Slavnostna podelitev spričeval spomladanskega roka zaključnega izpita bo v četrtek, 16. 6. 2022.
V jesenskem roku bo začetek zaključnih izpitov v torek, 23. 8. 2022. Razpored zaključnih izpitov bo
objavljen v petek, 19. 8. 2022, na oglasni deski v prostorih šole.
POKLICNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval poklicne mature bo v sredo, 6. 7. 2022, v prostorih šole.
Prijave na poklicno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od srede, 24. 8. 2022 dalje, je treba
oddati do srede, 7. 7. 2021. Do nedelje, 14. 8. 2022, je možna poznejša prijava iz upravičenih
razlogov.
SPLOŠNA MATURA
Slavnostna podelitev spričeval splošne mature bo v ponedeljek, 11. 7. 2022, v prostorih šole.
Prijave na splošno maturo v jesenskem roku, ki bo potekala od srede, 24. 8. 2022, dalje, je treba
oddati do torka, 12. 7. 2022. Do nedelje, 14. 8. 2022, je možna poznejša prijava iz upravičenih
razlogov.
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OSTALA OBVESTILA

Razdelitev spričeval za zaključne razrede bo v ponedeljek, 23. 5. 2022.

Razdelitev spričeval za nezaključne razrede bo v petek, 24. 6. 2022, po razporedu, objavljenem na
oglasni deski šole.

Razdelitev spričeval po popravnih, dopolnilnih ter predmetnih izpitih bo v torek, 5. 7. 2022. Ta
dan se bodo dijaki, ki so uspešno opravili izpite, vpisovali v višji letnik.

Uradne ure med počitnicami bodo vsak ponedeljek, od 9. do 12. ure, razen v času od 19. 7. do
8. 8. 2022.

ZAČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 BO V ČETRTEK, 1. 9. 2022, OB 8. URI
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EKONOMSKA ŠOLA CELJE
Kosovelova ulica 4
3000 Celje

Telefon: 03 54 82 930
03 62 00 200
Telefaks: 03 54 41 645

SPLETNI NASLOVI EKONOMSKE ŠOLE CELJE

https://www.escelje.si/ – Ekonomska šola Celje
https://srednja.escelje.si/ – Gimnazija in srednja šola
https://dijaki.escelje.si – dijaški splet
https://cups.escelje.si/ – CUPS

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
https://visja.escelje.si/ – Višja strokovna šola
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