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Pred vami je v sliki in besedi predstavljeno leto dni pestrega dogajanja na šoli. 
Mnogo nepozabnih dosežkov, dogodkov, potovanj in še česa, kar bo ostalo 
v našem spominu in prekrilo morebitne ne tako lepe situacije, ki so, žal, tudi 
spremljevalec našega življenja. A vse skupaj nas naredi take, kot smo. Iz dneva v 
dan bogatejši, pametnejši, odločnejši, z ‘bolj debelo kožo’, večjo samozavestjo. 
Pripravljeni na nove izzive, ki vedno pridejo. Hočemo mi to ali ne. Osebno, 
doma, v šoli, službi, partnerskih odnosih. Zato vsem bralcem kličem z besedami 
Boba Dylana, nobelovega nagrajenca za književnost leta 2016:

Da bi vselej bil pravičen, 
vselej vzor poštenosti, 
naj občutka za resnico ne skalijo ti laži! 
Bodi hraber in ponosen, 
úči stat se in obstat, 
in ostani za vedno mlad.  
(slovenski prevod dela Dylanove pesmi Forever young)

Zahvaljujem se vsem, ki ste mi pomagali pri zbiranju in pisanju prispevkov 
za to glasilo, naslednje leto pa vajo ponovimo. Srečno novim dogodivščinam 
naproti!

Urednica Simona Musič

Predstavitev



ŠOLSKEMU GLASILU NA POT

Dragi bralci Šolskega glasila EŠMS!

Naša šola v letu 2019 praznuje častitljivih 80 let delovanja, zato si v jubilejnem letu 
prizadevamo biti aktivni na različnih področjih ustvarjanja.

Šolsko leto smo začeli optimistično, polni načrtov in pričakovanj. Rezultati znanja ob 
prvem ocenjevalnem obdobju so vzpodbudni. Prvič v zgodovini šole je maturantski 
ples potekal na šoli. Bilo je veličastno. Maturanti so sijali v vsej svoji lepoti. Rešujemo 
podjetniške izzive v projektih za mlade, sodelujemo na kulturnih prireditvah, 
raziskujemo na področju turizma. Na 16. mednarodnem festivalu Več znanja za več 
turizma smo z “Dogodivščinami male Tikvice” ogreli srca žirantov in prejeli zlato 
priznanje.

Tudi v tem šolskem letu smo mobilni v okviru projekta Erasmus+, na ta način si 
dijaki nadgrajujete znanje, veščine in kompetence v Španiji na Tenerifih, Dublinu na 
Irskem, Krakovu na Poljskem in Plymouthu v Združenem kraljestvu. Udeležili se bomo 
strokovnih ekskurzij v Salzburgu, Münchnu, Bratislavi in na Dunaju. Lanska ekskurzija 
v Toscano je bila sanjska. Postali smo šola ambasadorka evropskega parlamenta, zato 
se že veselimo potovanja v Bruselj ali Strasbourg. Prejeli certifikat Learning Brand 
učeče se organizacije ter ponovno plaketo raziskovalne šole. Odlični smo tudi na 
športnih tekmovanjih in ostalih tekmovanjih v znanju. Kar pa je najbolj pomembno, 
uspešni smo bili tudi na poklicni in splošni maturi. Sanja Zver, Manuela Tibaut in Robi 
Kučan so postali zlati maturanti generacije.

V šolskem glasilu, ki je pred vami, vam v besedi in sliki predstavljamo šolski utrip. 
Dosežke dijakinj in dijakov, ki so prejeli priznanja na tekmovanjih iz znanja, doživetja 
na strokovnih ekskurzijah po Sloveniji in Evropi, številne projekte, utrinke iz 
usposabljanj v tujini, dejavnosti EKO in ZDRAVE šole, literarne dogodke, dejavnosti v 
okviru aktivnega državljanstva, dejavnosti Simbioz@ šole… 

Hvala vsem, ki ste prispevali besedila, fotografije, risbice, svoje občutke. Hvala vsem 
za dosežke, da jih lahko zapišemo na straneh našega glasila.

Prijetno branje.

Darko Petrijan, ravnatelj
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… za dva groša fantazije

v žepu moraš le imet,

pa že delaš coprnije,

da vse lepši je ta svet…

(Frane Milčinski - Ježek)

ZNANJE, USTVARJALNOST IN INOVATIVNA UČNA OKOLJA

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA je šola z bogato, skoraj 80-letno tradicijo, ki mladim že vrsto let odpira 
vrata v poslovni svet.

Dijakom in študentom posredujemo znanje, veščine in kompetence za iskane poklice na trgu dela na področjih 
prodaje, oglaševanja in trženja, turizma, računovodstva in financ, podjetništva, bančništva in zavarovalništva, 
transportne, trgovske in skladiščne logistike, informacijske tehnologije, javne uprave ter trgovine.

Pouk izvajamo s kompetentnimi učitelji in predavatelji, v novi, sodobno opremljeni šoli, v inovativnih učnih 
okoljih, z uporabo najsodobnejše informacijsko-komunikacijske tehnologije. Šola razpolaga z bogato založeno 
knjižnico, modernim laboratorijem za naravoslovne predmete, veliko športno dvorano s plezalno steno, plesno 
dvorano in fitnesom, zunanjimi športnimi igrišči ter lastno kuhinjo. 

Velik poudarek dajemo ustvarjalnosti in podjetniškim vsebinam ter znanju tujih jezikov, omogočamo mednarodno 
mobilnost dijakov s praktičnim usposabljanjem v tujini, sodelovanje v projektih za mlade, številne interesne 
dejavnosti ter učno pomoč. Kot obvezna tuja jezika v vseh programih sta angleščina in nemščina, fakultativno pa 
se lahko bodoči dijaki učijo tudi španščino in ruščino. Najboljši lahko pridobijo tudi nemško jezikovno diplomo.

Športniki, kulturniki, tekmovalci in raziskovalci imajo na šoli poseben status. V okviru EKO dejavnosti in ZDRAVE 
šole skrbimo za zdrav življenjski slog in prijetno vzdušje.  Dijaki prejmejo učbenike v prvem letniku iz učbeniškega 
sklada brezplačno, vsak pa ima tudi svojo garderobno omarico. Tudi prevozi do šole so urejeni.

EKONOMSKA GIMNAZIJA je atraktiven gimnazijski program, ki se zaključi s SPLOŠNO MATURO.

Dijake pripravlja za študij, spodbuja ustvarjalnost ter razvija znanja, spretnosti, veščine in druge osebnostne 
lastnosti, potrebne za kasnejši uspeh v poklicu. Je prava izbira za dijake, ki želijo pridobiti splošna znanja, 
temeljna ekonomsko-poslovna znanja, razvijati organizacijsko-vodstvene sposobnosti, sposobnosti timskega 
dela, pridobiti podjetne lastnosti in menedžerske spretnosti.

Od splošne gimnazije se razlikuje v tem, da ima namesto fizike in filozofije predmeta podjetništvo in ekonomijo. Vsi 
ostali predmeti so enaki kot v splošni gimnaziji. Dijaki si lahko znanje tujih jezikov, marketinga ter elektronskega 
poslovanja izpopolnijo tudi na praktičnem izobraževanju v Španiji, Nemčiji ali Angliji, v okviru projekta mobilnosti 
Erasmus+. Po uspešno opravljeni splošni maturi lahko nadaljujejo študij na kateremkoli študijskem programu 
višjih in visokih šol ter fakultet, povsem enako kot diplomanti splošnih gimnazij.
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4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja 

EKONOMSKI TEHNIK

Odlikuje ga kompetenčna zasnovanost ter povezovanje 
teoretičnih znanj s praktičnimi v učnem podjetju. Po opravljeni 
poklicni maturi omogoča široke zaposlitvene možnosti v 
podjetjih, turizmu, javni upravi, bančništvu, zavarovalništvu, 
poštnem prometu, carini, špediciji in drugod. Med najbolj 
iskanimi v podjetjih so strokovnjaki za prodajo, oglaševanje 
in trženje. Dijaki si znanje tujih jezikov ter praktične izkušnje 
pridobivajo tudi na 3- tedenski praksi v Španiji, Nemčiji, Angliji 
ali na Portugalskem. Program je odlična odskočna deska tudi 
za študij na visokih šolah in nekaterih fakultetah z opravljenim 
dodatnim predmetom splošne mature. Tudi v tem programu ni 
fizike.

4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja

LOGISTIČNI TEHNIK

Program se zaključi s poklicno maturo. Uvršča se med pomembne 
poklice prihodnosti. Poleg splošnih znanj dijaki pridobijo tudi 
strokovne kompetence in tehnična znanja, opravijo pa lahko 
tudi izpit za upravljanje viličarja. Zaposlijo se v podjetjih na 
področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja 
prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih 
delovnih mestih ali pa nadaljujejo študij na višjih in visokih šolah 
ter nekaterih fakultetah z opravljenim dodatnim predmetom 
splošne mature. Nepogrešljivi so tudi v slovenski vojski in policiji. 
Tudi logistični tehniki se lahko odpravijo na 3- tedensko prakso v 
tuja podjetja na Portugalsko ali v Anglijo. 

3-letni program srednjega poklicnega izobraževanja

TRGOVEC/PRODAJALEC

Program se zaključi z zaključnim izpitom. Delo prodajalca je timsko in poteka v dinamičnem okolju. Dijaki 
se naučijo svetovati in prodajati kozmetiko, modna oblačila, čevlje, avtomobile, računalnike, knjige, pohištvo, 
športno opremo… Skrbijo za potrebe potrošnika, prodajo blaga in trgovinske storitve. Komunicirajo s kupci, 
dobavitelji in sodelavci. Uporabljajo najsodobnejšo IKT tehnologijo. Poklic prodajalca omogoča brezmejne 
karierne priložnosti, npr. vodja oddelka, vodja trgovine, vodja blagajne, spletni referent za delo s strankami…

Po končanem izobraževanju se lahko vpišejo v program poklicno-tehniškega izobraževanja ekonomski tehnik. 

Dijaki, ki uspešno opravijo poklicno ali splošno maturo, se lahko odločijo tudi za študij na naši VIŠJI STROKOVNI 
ŠOLI in izbirajo med dvema študijskima programoma:

EKONOMIST 6/1 (podjetništvo in trženje, turizem, računovodstvo) ter

INFORMATIKA 6/1 (programske aplikacije, računalniške komunikacije in omrežja).

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA - PRAVA IZBIRA!
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SKUPNOST, KI NAS POVEZUJE – 

DIJAŠKA SKUPNOST EŠ MS

         
8

Naloga dijaške skupnosti je, da popestri dogajanje in izboljša kakovost bivanja na šoli. Vsaka 
skupnost potrebuje svoje zveste člane, da skupaj ustvarjajo svojo zgodbo, ter seveda dobrega 
in zvestega voditelja, ki usmerja svoje člane na pravo pot. 

Letošnji člani dijaške skupnosti smo: Lara Seredi, Franc Lukač, Nika Hari, Melisa Rainer, Sara 
Horvat in Mateja Kurnjek.

Dijaška skupnost pomaga pri organizaciji šolskega in  obšolskega življenja dijakov in zastopa 
njihove pravice, podaja predloge ter druge interese v vseh organih šole. 

Članstvo v dijaški skupnosti ne zahteva velikega znanja ali nadarjenosti, saj smo vanjo 
vključeni vsi dijaki šole od prvega do zadnjega dne svojega izobraževanja. Organizirani smo v 
oddelčni skupnosti, predsednik in njegov namestnik, ki ju dijaki izvolijo, pa zastopata oddelek. 
Skupnost je sestavljena iz več organov:  predsednik, podpredsednik, pomočnik, zapisnikar, 
varuh dijakovih pravic in vodja projektov in projektnih skupin.  Člani dijaške skupnosti aktivno 
sodelujemo tudi s Dijaško organizacijo Slovenije ter se udeležujemo različnih sestankov, 
okroglih miz in drugih dogodkov. 

Pod mentorstvom  Barbare Baler, prof., in predsednice dijaške skupnosti Lare Seredi 
organiziramo redne mesečne sestanke, kjer obravnavamo tekočo problematiko, in dve dijaški 
konferenci, kjer bo na dnevnem redu pregled uspešnosti po oddelkih. Poleg rednih sestankov 
pa dijaška skupnost prireja še druge aktivnosti na šoli, kot so:

• krst dijakov prvih letnikov,  
• priprava proslave in dogodkov ob dnevu samostojnosti in enotnosti,  
• priprava prireditve na pustni torek, 
• sodelovanje pri informativnem dnevu, 
• priprava prireditve ob predaji ključa,   
• priprave prireditve ob zaključku šolskega leta in dnevu državnosti, 
• sodelovanje z lokalnimi organizacijami, ki ponujajo dijakom različne aktivnosti 
(MIKK), in MO Murska Sobota, 
• skrb za pripravo in izpeljavo  maturantskega plesa naše šole ter  
• sodelovanje v projektu Simbioza, kjer so mladi prostovoljci meseca oktobra starejše 
učili e-veščin.

Pred nami pa je še kar nekaj aktivnosti in dogodkov, zato je potrebno zavihati rokave in 
začeti danes.

Predsednica DS 
Lara Seredi
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Krst fazanov
Fazane, naše nove dijake, vsako leto tradicionalno sprejmemo v dijaško skupnost šole s krstom 
fazanov. To je zabavna prireditev, ko starejši dijaki skozi različne šaljive igre preizkušajo in 
spoznavajo ‘prveke’. Letos je bil krst fazanov v petek, 7. 9, organizirala ga je dijaška skupnost v 
sodelovanju zaključnih letnikov (vsak oddelek je pripravil eno zabavno igro). Vsi prvi letniki so se 
dobro odrezali, zmagal pa je 1.d, torej razred logistov. Po razglasitvi zmagovalca so vsi dijaki prvih 
letnikov svečano prisegli in postali polnopravni člani dijaške skupnosti EŠ. 

Simona Musič



Dijakinji tretjega letnika ekonomske gimnazije Neja Kutoš in programa logistični tehnik Tjaša Gerič sta se 
udeležili jubilejnega 10. mednarodnega raziskovalnega  študentskega tabora ŠPIC, ki je trajal v od 9. maja 2018 
do 11. maja 2018. Tabora se je udeležilo petdeset udeležencev iz sedmih držav. Dijakinji sta svoje znanje in 
izkušnje s področja raziskovalnega in projektnega dela urili in suvereno pokazali  v mednarodni študentsko-
dijaški skupini pod vodstvom mentoric mag. Betine Podgajski in dr. Mirjam Zwiter Šlemic. Tema raziskovanja je 
bila: Značilnosti poslovanja start up podjetij v Sloveniji in Avstriji. Skupina je raziskala značilnosti start up podjetij 
in jih primerjalno analizirala. Na zaključni prireditvi so izdelano raziskovalno nalogo tudi predstavili javnosti. 
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Dijaki 4. letnikov programa ekonomska gimnazija Ajda Mešič, Blažka Rous in Ria Grof so pod mentorstvom mag. 
Betine Podgajski izdelali naj poslovni načrt z naslovom: Poslovni načrt podjetja Smart socks. Nagrada jim je bila 
podeljena na 24. letni konferenci Pomurskega društva za kakovost 29. novembra 2018. 

 
Že dlje časa na trgu opažamo naraščanje povpraševanja po kakovostnih nogavicah, s katerimi bi lahko posamezniki 
zmanjšali vsakodnevne težave ob nošenju nogavic ali nadzorovali posamezne aktivnosti, zdravstvene težave, 
spremljanje posameznikovih aktivnosti med športom, delom in podobno. Ustanoviti želimo podjetje Smart 
Socks, ki bo na trgu pametnih tekstilij ponujalo kakovostne pametne nogavice. Konkurenčne prednosti nogavic 
so: izdelane bodo iz koži prijaznih materialov, ki sami po sebi preprečujejo nastanek nezaželenih stranskih 
učinkov  na nogah in stopalih, kot so razne alergije, potenje, neprijetne vonjave, nogavice ne bodo polzele z 
nog, ob pritrditvi čipa nanje pa bodo merile posameznikove aktivnosti in/ali telesno stanje (srčni utrip, poraba 
kalorij, prehojeno/pretečeno/premagano razdaljo, tempo, določanje lokacije uporabnika itd.), ki  se bodo 
prenašale, shranjevale in analizirale s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu.  Namenjene bi bile namenjene 
preprostemu spremljanju, nadzorovanju in načrtovanju posameznikovega zdravega življenjskega sloga, športnih 
aktivnosti, poslovnega življenja, zdravja, gibanja.  Zaskrbljenim staršem pa bi omogočale nevpadljivo možnost 
lociranja njihovih malčkov, otrok. Pametna nogavica Socks je sestavljena iz: nogavic različnih vzorcev in/ali barv 
izdelanih iz kakovostnih materialov, pametnega čipa (lahko se ga pritrdi na nogavico) in aplikacije za pametne 
telefone. Kupci bodo lahko ločeno kupovali bodisi klasične nogavice, pametne nogavice, čip, aplikacijo ali pa 
paket pametnih nogavic Sock. Prodajali bi jih po naši spletni trgovini in preko drugih spletnih medijev oz. spletnih 
blogerjev (Instragram, Snapchat, Facebook).

mag. Betina Podgajski
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POUK PODJETNIŠTVA MALO DRUGAČE

Dijaki 3. a oddelka ekonomske gimnazije so se v petek, 21. 
septembra 2018 udeležili tematskega dogodka v Pomurskem 
tehnološkem parku v sklopu operacije »SIO 2018 – 2019« 
na temo: Kako 2x uspeti na Kickstarterju? Program delavnic: 
predstavitev projekta Kefirko (od ideje, poslovnega načrta do 
izvedbe izdelka, množičnega zbiranja finančnih sredstev ter 
odprtja podjetja in zagona poslovanja); zbiranje zagonskih 
sredstev s pomočjo platforme Kickstarter (predstavitev 
primera, platforme, priprava projekta). Izkušnje iz prve roke 
je delil  g. Andrej Glažar, vodja dveh uspešnih projektov 
KEFIRKO in CHEESE MAKER na platformi za množično 
zbiranje denarja Kickstarter. 

UDELEŽBA DIJAKINJ NA 10. MEDNARODNEM 
RAZISKOVALNEM  ŠTUDENTSKEM TABORU ŠPIC

NAJBOLJŠI POSLOVNI NAČRT
- 24. letna konferenca Pomurskega društva za kakovost
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Posamezni dijaki naše šole so bili tudi v šolskem letu 2017/2018 vključeni v projekt “Aktivacija 
mladih talentov v Pomurju - razvoj poslovnih idej in njihov preizkus v praksi”, ki ga ob 
sodelovanju s podjetji iz okolja, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira 
Pomurski tehnološki park. Dijaki  so na petih delavnicah ob pomoči podjetja, zunanjih 
mentorjev in mentoric učiteljic reševali konkretne izzive, s katerimi se ta podjetja dnevno 
spopadajo. Podjetje, katerega probleme so dijaki reševali je bilo: MenSana, socialno podjetje, 
d. o. o. – so. p. Dijaki so izdelali projektne naloge ter svoje ugotovitve in predloge rešitev 
izzivov 14. junija 2018 predstavili na dogodku ustanoviteljem, direktorici, komisiji in javnosti, 
v prostorih novozgrajenega medgeneracijskega središča MenSana. Naši dijaki so s svojimi 
kakovostnimi predlogi rešitev izzivov podjetja navdušili in posebej izstopali. 

V projektu sta z mentoricami sodelovali dve skupini dijakov:

a) Skupina drugih in tretjih letnikov ekonomske gimnazije, pod mentorstvom mag. Betine 
Podgajski, ki so reševali izziv socialnega podjetja MenSana: Kako v socialnem podjetju 
MenSana pripraviti bolšji sejem, ki bo pritegnil obiskovalce?  Dijaki so pripravili idejno zasnovo 
Soboškega bolšjaka ter natančno kadrovsko, vsebinsko, terminsko in finančno načrtovali vse 
potrebne aktivnosti socialnega podjetja pred, med in po organizaciji bolšjega sejma. Skupino 
so sestavljali: Ajda Mešič, Neja Kutoš, Žiga Žekš, Dominik Gönc, Sara Horvat, Sara Temlin.

b) Skupina drugih in tretjih letnikov programa ekonomski tehnik, pod mentorstvom Darje 
Horvat in Simone Musič, ki so reševali izziv socialnega podjetja MenSana: Kako v socialnem 
podjetju MenSana izvesti medgeneracijski dogodek na temo ponovne uporabe? Dijaki so 
pripravili predloge za izvedbo treh medgeneracijskih dogodkov, ki so po narejeni analizi 
ankete najbolj privlačni ciljni skupini populacije. Skupino so sestavljali: Tadej Horvat, Maša 
Kutoša, Lara Seredi, Denis Kočar, Til Makovec. 
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V torek, 5. junija 2018  je na Ljubljanskem gradu potekal 5. Akademsko – gospodarski kongres 
z mednarodno udeležbo, kjer so bili predstavljeni najvišji dosežki na področju znanj, podelili 
pa so tudi certifikate Učečim se organizacijam. Ekonomska šola Murska Sobota je sodelujoči 
partner te mreže. Na slavnostni podelitvi priznanj »Referenca«, »Mentor« in »Učeča se 
organizacija«, ki jih podeljuje Life Learning Academia. Kot nagrado za zelo uspešno, aktivno 
in inovativno sodelovanje dijakov in mentorjev v različnih projektih, so šoli na letošnji 
slavnostni prireditvi podelili tri potrdila oziroma certifikate:

• priznanje »Referenca« je dobila Anja Horvat, lanskoletna dijakinja 4. letnika programa 
ekonomski tehnik (za aktivno, inovativno in uspešno delo v različnih šolskih projektih ter 
dosežek na državnem tekmovanju v znanju računovodstva, kjer je postala državna prvakinja), 

• priznanje »Mentor« je dobila Betina Podgajski, učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov 
za mentorstvo dijakom v različnih projektih aktivacije mladih talentov Pomurja, 

• certifikat »Učeča se organizacija Learning Brand« je dobila Ekonomska šola Murska Sobota, 
prevzel pa ga je ravnatelj Darko Petrijan. 

mag. Betina Podgajski

SODELOVANJE DIJAKOV S PODJETJI
V OKVIRU PROJEKTA POMURSKEGA   TEHNOLOŠKEGA PARKA

PRIZNANJA LIFE LEARNING ACADEMIE 
za zelo uspešno, aktivno in inovativno 
sodelovanje dijakov in mentorjev v 
različnih projektih



Z dijaki 2. a oddelka ekonomske gimnazije smo se,  v okviru medpredmetno povezanih obveznih izbirnih 
vsebin – Poslovno komuniciranje in predmeta podjetništvo 12. in 13. junija 2018 udeležili  zabavnih in poučnih 
delavnic:  Coca-Colina priložnost za mlade, ki so potekale v MIKKovem klubskem prostoru. Prvi dan smo s 
pomočjo priznane predavateljice Saše Einsiedler pridobivali veščine  komuniciranja in  osebnega razvoja, 
ki smo jih nadgradili s pomočjo kadrovske strokovnjakinje Aste Otavnik. Naslednji dan pa smo s pomočjo 
podjetnika Matije Goljarja krepili veščine za začetek posla.    

mag. Betina Podgajski
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ZABAVNE IN POUČNE DELAVNICE V OKVIRU OIV – 
POSLOVNO KOMUNICIRANJE in PREDMETA PODJETNIŠTVO

Pohvalimo se lahko z izrednim uspehom na poklicni maturi v 
šolskem letu 2017/18. V spomladanskem roku je poklicno maturo 
opravljalo 32 kandidatk in kandidatov rednega izobraževanja in 
vsi so jo opravili, kar pomeni 100-odstoten uspeh. Z največjim 
ponosom pri tem izpostavljamo naslednje tri dijake: 

• Sanjo Zver (ekonomski tehnik) in Manuelo Tibaut (logistični 
tehnik), ki sta dosegli 22 točk in sta postali zlati maturantki ter

• Robija Kučana, ki je dosegel vseh 23 možnih točk in postal 
diamantni maturant. 

Robi Kučan se je 6. 10. 2108 udeležil slavnostnega sprejema 
diamantnih maturantov pri predsedniku države Borutu Pahorju na 
Brdu pri Kranju. 

Z letošnjimi rezultati smo na šoli izjemno zadovoljni, saj so dijaki 
v povprečju dosegli 17 točk od možnih 23. Vsem maturantom 
čestitamo in jim želimo veliko uspeha na njihovi nadaljnji življenjski 
poti. Čestitke gredo tudi učiteljem, ki so dijake tako dobro pripravili 
na njihov zadnji, ‘zrelostni’ izpit. 

Simona Musič

100 % uspeh na spomladanskem roku poklicne mature
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Vsako leto v začetku januarja poteka šolsko tekmovanje iz 
znanja nemščine. Tako je v torek, 9.januarja.2018, na naši 
šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja nemščine, na 
katerem lahko sodelujejo dijaki drugih in tretjih letnikov. 

V šolskem letu 2017/18 se je tekmovanja udeležilo 9 
dijakov, ki so tekmovali v treh različnih skupinah. 

Bronasta priznanja so osvojile naslednje dijakinje: Medeja 
Kuhanec in Neja Kutoš iz 3.a- oddelka (mentorica Milena 
Zavec) in Nuša Hašaj iz 3.c-oddelka (mentorica Barbara 
Baler).

Na državno tekmovanje, ki je potekalo 6. februarja 2018 
na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani, se je uvrstila Larissa 
Černela iz  2. e-oddelka (mentorica Barbara Baler) in 
osvojila zlato priznanje. 

Tako se je Larissa udeležila podelitve zlatih priznanj 
in nagrad, ki je potekalo 15. maja 2018 na gimnaziji 
Slovenske Konjice.

Iskrene čestitke!

Organizatorica tekmovanja Barbara Baler

Tekmovanje iz logike je potekalo 27. 9. 2018, 18 dijakov 
je prejelo bronasto priznanje.  Organizatorica je bila prof. 
Stanislava Varga. Dijaki Lan Slavinec, 1.a, Mihaela Černi, 
2.d, Jerneja Lipič, 3.a, Tjaša Gerič, 4.d, so se udeležili 
državnega tekmovanja iz logike, ki je bilo 10.11.2017 v 
Ljubljani, in dosegli lepe rezultate. Čestitke!

2. tekmovanje srednješolcev v znanju fizike Čmrlj je 
potekalo v sredo, 10. oktobra 2018. Tekmovanje smo 
organizirali prvič, sodelovali so štirje dijaki 1. d-oddelka 
programa logistični tehnik. Priznanje sta prejela Florijan 
Herman in Valentina Karničnik.

15. 3. 2018 je prof. Jasna Gomboc organizirala šolsko 
tekmovanje iz matematike Kenguru, ki se ga je udeležilo 
33 dijakov v kategorijah A (gimnazija) in B (SSI in PTI). 
Bronasto priznanje so prejeli naslednji dijaki: Kaja 
Flisar Konkolič, Klara Kragl in Maj Šiftar Vučko (vsi iz 1.a, 
mentorica: mag. Simona Šavora), Tina Maučec iz 1.c, Katja 
Tratnjek iz 3.a (mentorica Jasna Gomboc), Mihaela Černi 
iz 1.d, Mateja Kurnjek in Nuša Vogrinčič iz 2.a ter Petra 
Vogrinčič iz 3.c (mentorica Stanislava Varga).

Maj Šiftar Vučko in Petra Vogrinčič sta se uvrstila na 
državno tekmovanje, ki je bilo 21. 4. 2018 na Ptuju. Prejela 
sta srebrno priznanje. Čestitamo!

12. 1. 2018 je potekalo šolsko tekmovanje iz nemščine na naši šoli. Nanj sem se začela pripravljati že decembra 
ob pomoči prof. Baler. Ker sem dosegla dovolj visoko število točk, sem se uvrstila na državno tekmovanje, ki je 
bilo 6. 2. 2018 na Gimnaziji Bežigrad v Ljubljani. Tja smo se peljali skupaj z zdravstveno in biotehniško srednjo 
šolo ter gimnazijo iz Ljutomer. Na državno tekmovanje sem se prav tako pripravljala in dosegla zlato priznanje 
oz. 2. mesto. Zelo sem bila vesela, da sem dosegla 2. mesto in upam, da se bom tekmovanja lahko udeležila tudi 
naslednjo leto. 

Larissa Černela, 3. e

Tekmovanje iz znanja nemščine                                  MATEMATIČNA TEKMOVANJA, FIZIKA

Tradicionalno srečanje srednjih ekonomskih šol Slovenije, že 5. 
po vrsti, je 22. 5. 2018 potekalo na SEPŠ Koper. Osnovni namen 
Ekonomijade je druženje in zabava dijakov ekonomcev. Šolo 
so zastopali dijaki lanskega 3. c oddelka: Maša Kutoša, Jure 
Lajnšček in Nuša Hašaj, spremljala sta jih ravnatelj in Nataša 
Šiplič Šiftar. 

Organizator je vse dijake razdelil na 13 skupin, ki so se nato 
odpravili po mestu Koper in spoznavali njegove znamenitosti. 
Zvedeli so veliko novega in preživeli prijeten dan s svojimi 
vrstniki. V letu 2019 bo Ekonomijada v Celju. 

Simona Musič

EKONOMIJADA 
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Evropski teden zmanjševanja odpadkov je potekal od 17. do 25. 11. 2018. Letošnja tematika je bila preprečevanje 
nastajanja nevarnih odpadkov. Dijakinji 1. d-oddelka programa logistični tehnik Chanel Majhenič in Eva Polak sta 
zastopali našo šolo na srečanju pomurskih srednjih šol , ki je v organizaciji podjetja Saubermacher – Komunala 
Murska Sobota potekalo na naši šoli v ponedeljek, 19. 11 2018. V predstavitvi sta opozorili na številne nevarne snovi, 
ki jih dnevno uporabljamo v gospodinjstvih, in predstavili nekaj idej za izdelavo okolju prijaznih čistil in dišav.

Vodja projekta mag. Simona Šavora

Evropski teden zmanjševanja odpadkov
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ZLATI IN SREBRNI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU V ZNANJU 
POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE V LETU 2018

6. aprila 2018 je na Srednji šoli Slovenska Bistrica potekalo 17. državno tekmovanje v znanju poslovne in finančne 
matematike ter statistike za srednje šole.

Na področju poslovne matematike sta iz 3. c oddelka tekmovala Denis Kočar in Maša Kutoša, ki sta se odlično 
odrezala. Denis Kočar je postal državni prvak in je osvojil zlato priznanje in 1. nagrado, Maša Kutoša pa je osvojila 
srebrno priznanje.

Robi Kučan, Tilen Kramar in Žan Kerman iz 4.c oddelka so  tekmovali v znanju statistike. Vsi so se odlično odrezali 
in osvojili tudi srebrna priznanja.

Tekmovalce sta na tekmovanje pripravili mentorici Majda Svetec in Cvetka Gomboc Alt.

Mentorici Majda Svetec in Cvetka Gomboc Alt

Meseca marca smo imeli šolsko tekmovanje iz poslovne 
matematike. Prvi dve mesti sva zasedla jaz in moja sošolka 
Maša Kutoša, in sicer dosegla sva enako število točk. Ker sva 
zasedla prvi dve mesti na šolskem tekmovanju sva se uvrstila na 
državno tekmovanje. Na tekmovanje smo se pripravljali nekje 
teden dni pred tekmovanjem. Na tekmovanje naju je pripravljala 
mentorica Majda Svetec. Mentorica naju je dobro naučila snov 
in naju opozorila na morebitne nepričakovane naloge. 

16. državno tekmovanje iz poslovne matematike je potekalo 6. 
4. 2018 v Slovenski Bistrici z začetkom ob 9 uri. Bil sem malo 
živčen in imel malo treme, saj nisem vedel, kaj me pričakuje, 
po eni strani sem pa vedel, da nas je mentorica dobro pripravila 
na tekmovanje. Pri reševanju naloge pa sem se takoj počutil 
sproščeno, ker sem videl, da naloge niso bile tako težke in ker 
mi ta snov leži. Po opravljenem tekmovanju sem imel dober 
občutek, vendar vseeno nisem pričakoval naslova državnega 
prvaka. Mentorica mi je kasneje sporočila, da sem dosegel prvo 
mesto in da sem postal državni prvak, kar me je zelo razveselilo. 
Zaradi naslova državni prvak sem bil povabljen tudi na podelitev 
nagrad Bistroumi 2018, ki je 12. 5. 2018 potekala v Ljubljani v 
Unionski dvorani Grad Hotela Union. Z veseljem sem se udeležil 
te slovesne podelitve, kjer sem prejel nagrado za prvo mesto. 

Denis Kočar, 4. c 

ZLATI IN SREBRNI NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU
IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA

V torek, 10. aprila 2018, je na Šolskem centru Postojna potekalo 20. državno tekmovanje iz znanja računovodstva, ki 
se ga je udeležilo 76 tekmovalcev, 41 na osnovnem in 35 na višjem nivoju, ter 29 mentorjev - učiteljev računovodstva.

Tekmovanje je potekalo na dveh nivojih: na osnovnem, kjer so se tekmovalci pomerili  v znanju temeljnih 
računovodskih informacij, in na višjem, kjer so tekmovali v znanju iz materialnega knjigovodstva.

Ekonomska šola Murska Sobota je na državnem tekmovanju sodelovala z ekipo štirih dijakov: na osnovnem nivoju 
sta tekmovali Mateja Kurnjek in Nuša Vogrinčič iz 2. c in osvojili srebrno priznanje.  Njuna mentorica je Majda 
Svetec.

Na višjem nivoju sta tekmovala Nika Hari in Til Makovec iz 3. c, ki sta osvojila zlato priznanje. Posamično je na višjem 
nivoju Nika Hari z osvojenim tretjim mestom poleg zlatega priznanja prejela tudi denarno nagrado. Slavnostna 
podelitev je bila v Ljubljani na ZRFR Slovenije v mesecu maju 2018.  Njuna mentorica je Darja Horvat.

Ekipno so se dijaki odlično odrezali, saj so med petindvajsetimi sodelujočimi srednjimi šolami iz vse Slovenije 
osvojili drugo mesto. 

Mentorica Majda Svetec

V mesecu marcu sem se udeležila šolskega tekmovanja iz znanja računovodstva. Skupaj s sošolcem Tilom 
Makovcem sva dosegla najboljši rezultat in se tako uvrstila na 20. državno tekmovanje, ki je potekalo v Postojni 
10. aprila. Nekaj dni prej smo s profesorico Darjo Horvat veliko vadili in reševali naloge iz šolskih in prejšnjih 
tekmovanj. Profesorica naju je ves čas spodbujala in veliko svetovala. Na dan tekmovanja sem bila nervozna 
in polna pričakovanj. Ko smo odpisali sem imela mešane občutke, vendar sva oba dosegla odlične rezultate. 
Oba sva osvojila zlati priznanji na višjem nivoju, jaz pa sem posamično dosegla 3. mesto. Tekmovanje je bilo 
zanimivo, pridobila sem nove izkušnje in znanja. Vse te občutke bi še enkrat ponovila. 

Nika Hari, 4. c 

TRETJA V DRŽAVI V ZNANJU RAČUNOVODSTVA 
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27. marca 2018 je na Ekonomski šoli v Ljubljani potekalo 19. državno tekmovanje srednješolcev iz znanja 
ekonomije za gimnazije in strokovne šole. 

V kategoriji ekonomskih gimnazij sta na državnem tekmovanju sodelovala Simon Kreslin in Timotej Žerdin, v 
kategoriji ekonomskih tehnikov pa Robi Kučan, Sanja Zver in Nik Vratarič. Odrezali so se odlično! V kategoriji 
ekonomskih tehnikov smo dosegli skupno 2. mesto. Robi Kučan je osvojil zlato priznanje, Sanja Zver in Nik 
Vratarič pa srebrni priznanji. Bronasto priznanje sta osvojila Simon Kreslin in Timotej Žerdin.

Vsem čestitamo za dosežene rezultate.

Mentorica Cvetka Gomboc Alt

Zlati in srebrni na državnem tekmovanju iz ekonomije

Že 16. državno tekmovanje iz logistike  je 20. aprila 2018 potekalo na naši šoli. Poleg tekmovanja je organizacijski 
odbor pod vodstvom Tjaše Gerič pripravil za obiskovalce pester program. Med drugim smo si ogledali nov logistični 
center GMT, za druženje in zabavo tekmovalcev in učiteljev spremljevalcev pa so se vsi pomerili tudi v bovlingu v 
trgovskem centru Maximus. 

Izredno smo bili vsi ponosni tudi na tekmovalni del dneva. Naši logisti so namreč dosegli ekipno PRVO mesto – kot 
že nekajkrat doslej! Na višjem nivoju je bil prvi TIM PLOHL, drugi pa SEBASTJAN JERMAN. Na osnovnem nivoju je 
bila druga LORITTA BENCIK. Čestitke vsem tekmovalcem in mentorici TJAŠI GERIČ! Sodelovalo je 5 srednji šol, ki 
izvajajo program logistika, tekmovalcev je bilo skupno 38. S

Simona Musič

Državno tekmovanje iz logistike na naši šoli - LOGISTIJADA



DOGODIVŠČINE MALE TIKVICE
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Je projekt, ki so ga za 16. Mednarodni festival Več znanja za več turizma pripravili dijaki 
4.c: Lara Seredi, Nika Hari, Melisa Rainer, Nina Novak, Niko Potočnik in Filip Kutoš pod 
mentorstvom Nataše Šiplič Šiftar in Cvetke Gomboc Alt. 

Namen letošnjega festivala, ki ga prireja Turistična zveza Slovenije, je bil, da dijaki pripravijo 
turistični produkt na temo TURISTIČNI SPOMINEK MOJEGA KRAJA, s katerim je bilo potrebno 
predstaviti lokalno turistično ponudbo.

Dijaki so pripravili raziskovalno nalogo, ki so jo predstavili na Turistični tržnici 30. januarja 
2019 v času sejma NATOUR Alpe-Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Sodelovalo 
je 43 srednjih šol iz Slovenije in tujine (Portugalska, Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina). 

Letos je Ekonomska šola Murska Sobota sodelovala s projektom DOGODIVŠČINE MALE 
TIKVICE, kot smo poimenovali naš turistični spominek. Osrednja nit spominka je tikev (buča), 
ki je naš tradicionalni, naravni in lokalni pridelek. Spominek predstavlja edinstveno ponujeno 
vrednost in je namenjen celotni družini, od najmlajših do najstarejših. 

Sestavljen je iz knjižice receptov, družabne igre Mala Tikvica in sestavin za pripravo bučnega 
namaza in je namenjen vsem generacijam. Naš namen je obiskovalcem približati različne jedi 
in okuse iz buč ter značilnosti Prekmurja. Želimo, da jim spominek obudi prijetne spomine 
na Prekmurje.

V ospredje smo postavili bučno olje, ki je zelo dobro za naše zdravje, z njim pa je povezan 
tudi naš slogan “Bučno olje, da ti bo takoj bolje”. Da bi promovirali uporabo bučnega olja 
v prehrani, smo pripravili tudi knjižico receptov z uporabo bučnega olja pri pripravi jedi in 
pijač ter s popisom zdravilnih učinkov bučnega olja.  Skozi turistični spominek želimo vplivati 
na večjo prepoznavnost Prekmurja, tako doma kot širše. Slovenski spominki kljub svojemu 
potencialu še vedno niso dovolj prepoznavni. Ravno zato smo izdelali sestavljen spominek, 
ki predstavlja različne značilnosti Prekmurja in buč. 

Naš projekt Dogodivščine male tikvice je dobil zlato priznanje. S tem šola nadaljuje tradicijo 
vrhunskih rezultatov na tem festivalu.

Mentorici Nataša Šiplič Šiftar in Cvetka Gomboc Alt
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Že štiri leta z obeležitvijo svetovnega dneva duševnega zdravja sledimo izbirnim vsebinam predmeta 
Psihologija, ki se nanašajo na spoznavanje pojmov duševno zdravje, duševne motnje, psihološko svetovanje 
in psihoterapija. V šolskem letu smo takrat zakorakali v šesti teden pouka. Pojavi se priložnost, da dijake v 
okviru spoznavanja praktičnih panog psihologije seznanimo s poklicem psihologa in psihiatra ter razmišljamo 
o duševnem zdravju.

Tako smo v našo sredo povabili predstavnika Zavoda Etnika, ki je spregovoril o odvisnosti iger na srečo.

Pri pouku pa smo spoznavali duševne stiske in bolezni. Pripravili smo tudi predstavitev na oglasni deski pri 
učilnici za psihologijo.

Nataša Gomiunik

Prireditev pripravljamo že več let, omogoča pa dijakom 4. 
letnikov in dijakom 2. letnika programa ekonomski tehnik-pti, 
da pravočasno pridobijo informacije o študijskih programih. 
Dogodek smo pripravili skupaj z Gimnazijo Franca Miklošiča 
Ljutomer.

Dijaki so se ob 11. uri zbrali v dvorani ŠIC Ljutomer, kjer so 
prisluhnili Vpisno-prijavni službi Univerze Maribor. Gospa Brina 
Zavrl je  predstavila prijavni postopek in rokovnik vpisa.

Nato je sledil obisk dijakov na stojnicah in pogovori s predstavniki 
fakultet, policije, vojske, študentskih domov, Višje strokovne šole 
(Ekonomska šola Murska Sobota).

Nataša Gomiunik

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NAJDIŠTUDIJ.SI POMURJE 2019

Dijakinja Nuša Kos se je pod mentorstvom mag. Eveline Katalinić v šolskem letu 2017/18 odločila napisati 
raziskovalno nalogo z naslovom Motokros kot turistični potencial Pomurja. Občina Puconci je bila nad izborom 
tematike navdušena in je raziskovalno nalogo takoj podprla. Raziskovalna naloga je poleg raziskovanja strokovne 
literature zajemala veliko empiričnega in terenskega dela (kartiranje proge, anketiranje motokrosistov in 
obiskovalcev motokros tekmovanja). Pri nalogi  je sodeloval najbolj znan slovenski motokrosist Tim Gajser ter 
dr. Mateja Ferk z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Prednost raziskovalne naloge je, da se vsebine 
lahko implementirajo v vsakdanjo prakso, saj nakazujejo možnosti spremembe občinskega prostorskega načrta 
(OPN) in motokros z vidika športnega turizma predstavi kot enega izmed turističnih potencialov Pomurja. Nuša je 
z raziskovalno nalogo sodelovala na 26. Regijskem srečanju mladih raziskovalcev Pomurja, kjer je za nalogo prejela 
zlato priznanje in se tako uvrstila na državno raven, kjer pa je med mladimi raziskovalci Slovenije prejela srebrno 
priznanje

                                                                                                    Mentorica mag. Evelina Katalinić
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RAZISKOVALNA NALOGA MOTOKROS KOT TURISTIČNI 
POTENCIAL POMURJA
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ŠTUDIJSKI OBISK AMBASADORJEV IZ PROGRAMA  
 
ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKE UNIJE V  
 
STRASBOURGU IN UDELEŽBA NA EUROŠOLI 
V Strasbourg smo se odpravil v sredo, 17. 10. 2018, ob 3. 15 iz Murska Sobote. Potovale smo 
dijakinje Kaja Flisar Konkolič, Klara Kragl in Iris Rehar z mentorico Natašo Gomiunik. Skupaj z 
dijaki iz ostalih sedmih srednjih šol  smo se ob 4.00  zjutraj iz Maribora odpeljali proti Avstriji. 
Pot nas je vodila preko Nemčije v Francijo. V Strasbourg smo prispeli ob 17. uri.

Strasbourg leži v Alzaški ravnini. Je središče zahodne Evrope. Skozenj teče reka Ill, ki se v  
središču mesta, imenovanem Petite France, razdeli na pet rokavov. Ob reki Ren, ki teče mimo 
njega, je mestno pristanišče, ki je za Duisburgom drugo največje na Renu.

Ob prihodu v mestu smo si najprej ogledali katedralo (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg), 
zgodovinsko četrt Petite France, najstarejšo gostilno in se sprehodili ob rečnih kanalih. Mesto 
nas je očaralo s svojim utripom in urejenostjo.

Zvečer smo se namestili v hotelu, se družili in spoznavali dijake drugih šol.

Naslednji dan smo se že ob 6. 15 zbrali na zajtrku. Čakal nas je dan v Evropskem parlamentu. 
Eurošola

je simulacija Evropskega parlamenta, ki mladim omogoča, da neposredno izkusijo, kako 
evropska integracija deluje v praksi.  

V okviru Eurošole mo dijaki iz celotne Evrope za en dan zavzeli plenarno dvorano v Strasbourgu 
ter spoznavali, kako poteka oblikovanje stališč in odločitev o aktualnih vprašanjih v Evropi. 

Dijaki smo spoznavali delovanje Evropskega parlamenta, aktualne tematike, s katerimi se srečuje 
Evropska unija, izražali svoja mnenja.

V večjezičnih delovnih skupinah – simuliranih parlamentarnih odborih,  smo pripravili rešitve za 
aktualna evropska vprašanja, o katerih smo tudi glasovali. Naša šola je sodelovala na področju 
varnosti in človekovih pravic.
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ZVEZDA IMA 5 KRAKOV 
Na naši šoli je potekala avdicija za projekt 
Zvezda ima 5 krakov, ki sem se je udeležila 
tudi jaz. Predvsem sem si želela spoznati kako 
poteka snemanje filma in podobno. Vsi na 
avdiciji smo se predstavili in o sebi povedali 
nekaj zanimivega. Zbrani smo bili 4 dijaki, jaz, 
Mateja, Franc in Filip. Ko smo se prvič sestali z 
režiserjem, smo bili vsi vznemirjeni, kajti nihče 
od nas ni vedel kako bo potekalo snemanje 
dokumentarnega filma. Skupaj smo na temo 
populizem in dezinformacija začeli ustvarjati 
naš prvi film. Snemanje je potekalo na naši 
šoli, v Puconcih in v Bruslju. V Bruslju smo bili 
en teden, kjer smo obiskali parlament, opravili 
nekaj intervjujev s poslanci in si ogledali tudi 
mesto. Vse to je bilo zelo poučno in hkrati 
zabavno. Naš končni izdelek smo si ogledali v 
šoli. Glede na to, da nismo izkušeni igralci in da 
je to za vse nas bilo nekaj popolnoma tujega, 
mislim da smo opravili odlično. 

Sara Horvat, 3. a

ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA
V  šolskem letu 2017/18 se je naša šola vključila v izobraževalni program Šola ambasadorka 
Evropskega parlamenta. Gre za mednarodni program, ki med seboj povezuje mrežo 
šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z 
informacijskimi pisarnami v državah članicah, Evropskim parlamentom ter njegovimi člani – 
evropskimi poslanci. Namenjen je ozaveščanju dijakov o delovanju evropske parlamentarne 
demokracije, državljanskih pravicah, prepoznavanju vloge Evropskega parlamenta in 
vključevanju v dejavnosti za pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu. Mentorice v 
programu smo bile: Simona Pajnhart, mag. Evelina Katalinić in Bernarda Kuzma. 

Z dijaki smo izvedli raznovrstne aktivnosti: pripravili informacijsko točko EU, izvedli javno 
debato z evropskim poslancem na temo Erasmus+ in pripravili priložnostno razstavo, 
organizirali dogodek na šoli ob dnevu Evrope, na katerem so dijaki pripravili Evropsko vas, v 
okviru krožka obdelali učne module iz programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 
in v sodelovanju s TV AS Murska Sobota posneli film na temo Populizem in dezinformacije. 
Snemanje filma je potekalo na šoli, v Parlamentu v Ljubljani in v evropski prestolnici v Bruslju. 
Pri vseh dejavnostih so si dijaki pridobivali širša znanja s poudarkom na spoznavanju in 
razumevanju vloge aktivnega državljana in razvijali kritično mišljenje o družbenih dogajanjih. 
Predvsem pa so ob izvajanju dejavnosti tudi zabavali,  navezovali prijateljske stike in nova 
poznanstva.

Dijaki ambasadorji EP in mentorice smo obiskali tudi Hišo Evropske unije in se udeležili 
zaključne slovesnosti v Ljubljani, na kateri je šola prejela plaketo Šola ambasadorka Evropskega 
parlamenta, dijaki pa so prejeli potrdila – dijak ambasador Evropskega parlamenta.

Bernarda Kuzma



V trgovskem centru Maximus v Murski Soboti je potekal  med 21. in 23. novembrom 2018 Festival Inovativnosti, 
Znanosti in Ustvarjalnosti Mladih - IZUM 2018. Tudi dijaki Ekonomska šola Murska Sobota so se  tega festivala 
udeležili in predstavili projekte ter izobraževalne programe šole. 

Še posebej se je izkazal Tadej Horvat, dijak 3.c,, ki je v preobleki Ivana Cankarja vodil goste po razstavi ob počastitvi 
100-letnice smrti Ivana Cankarja in deklamiral učencem, staršem ter mimoidočim  Cankarjeve pesmi. Ob koncu jih 
je povabil še  na skodelico kave. 

Razstava »Skodelica kave«  je bila nagrajena s tretjim mestom za ustvarjalnost in inovativnost projekta. 

Alenka Kolenko

IZUM 2018

Aprila 2018 smo za dijake 2., 3. in 4. letnika programa logistični tehnik organizirali dvodnevno strokovno ekskurzijo 
na Primorsko in v Ljubljano.

Najprej smo se odpravili v Luko Koper, kjer smo imeli vodeni ogled. Dijaki so se tako malo pobližje seznanili z 
logistiko in s poslovanjem našega edinega pristanišča ter spoznali  gospodarsko-logistični pomen Luke Koper 
za Slovenijo. Nato smo obiskali še podjetje Intereuropa d.d., ki je vodilni ponudnik celovitih logističnih rešitev v 
Sloveniji in deluje po celotni Evropi. Prvi delovni dan smo zaključili z obiskom Fakultete za pomorstvo in promet 
v Portorožu, kjer so nam pokazali ladijski simulator, kjer se njihovi študentje urijo v plovbi z ladjo in  v upravljanju 
z ladjo. Tudi dijaki so lahko preizkusili plovbo z ladjo. Nato pa smo se še malo sprehodili po Portorožu ter se polni 
vtisov proti večeru odpeljali do Debelega Rtiča, kjer smo prenočili.

Naslednji dan smo se po zajtrku odpravili proti Ljubljani. Najprej smo obiskali Kontejnerski železniški terminal v 
industrijski coni BTC Ljubljana. Prikazali so nam njihovo logistiko, kar smo lahko tudi z zanimanjem opazovali. 
Nato smo si ogledali Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, ki deluje v okviru  Inštituta Jožef Štefan. Imeli smo 
zelo zanimivo predavanje na temo Radioaktivnost in radioaktivni odpadki, vodeni ogled razstave o radioaktivnosti, 
ogled raziskovalnega jedrskega reaktorja TRIGA. Temu je sledil še obisk Centra za nadzor in upravljanje prometa 
DARS, kjer smo na ekranih opazovali potek prometa po avtocestah Slovenije. Za zaključek smo želeli obiskati še 
Hidroelektrarno Fala na Dravi, a smo bili prepozni. Sicer pa je dan že tako bil zelo naporen, a poučen, tako da smo 
se polni novih spoznanj in zanimivih vtisov proti večeru odpravili domov.

Organizatorica Tjaša Gerič

STROKOVNA EKSKURZIJA DIJAKOV PROGRAMA LOGISTIČNI 
TEHNIK V MARIBOR, LJUBLJANO IN NA PRIMORSKO

Dne 23.1.2019, sta se dijaka Ekonomske šole Murska Sobota Leon Režonja in Tjan Kazar odpravila na področno 
tekmovanje s standardnim zračnim orožjem, ki je potekalo na soboškem strelišču. Zelo dobro sta se oba odrezala, 
Leon je zaostal le za najboljšim in dosegel končno 2. mesto z rezultatom 409.3 kroga. Tjan pa je z nekoliko slabšim 
rezultatom 397.4 kroga usvojil 3.mesto. Tekmovala sta med 8 strelci Pomurja. Tako se je Leon že uvrstil na državno 
tekmovanje v Ljubljani.

Področno tekmovanje s standardnim zračnim orožjem
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Počastitev dneva samostojnosti in enotnosti

Dijaki Ekonomske šole Murska Sobota so 21. 12. 2018 počastili 
dan samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije s proslavo 
na Trgu zmage v Murski Soboti. Dijaki so v duhu Cankarjevega 
leta deklamirali in glasbeno uprizorili odlomke iz Cankarjevih 
del. Ob koncu proslave so se nastopajočim zahvalili prvi 
predsednik Republike Slovenije Milan Kučan ter župan MO 
Murska Sobota dr. Aleksander  Jevšek. 

Pod mentorstvom profesorice Alenke Kolenko so nastopali 
Žiga Žekš, Tadej Horvat, Davor Sraka, Sara Horvat, Teja Zelko,  
Nejc Cimerman in Maja Benko.

Alenka Kolenko

V četrtek, 14. junija, smo se z dijaki oddelkov 1. c, 1. d in  1. g  odpravili na strokovno medpredmetno ekskurzijo na 
Dunaj, kjer smo si najprej ogledali graščino Habsburžanov – dvorec Schonbrunn . Po zunanjem ogledu je sledil 
ogled živalskega vrta, kjer so dijaki opazovali naravne in umetne habitate različnih živali, ugotavljali  biotske in 
abiotske dejavnike okolja, kjer živali živijo  ter jih med seboj primerjali.   Sledil je ogled prirodoslovnega muzeja,kjer 
so dijaki najprej preizkusili vožnjo po toboganu in izmerili hitrost vožnje, sledilo pa je reševanje učnih listov med 
samim ogledom starin, muzejskih zbirk starodobnikov …

 Po opravljenem ogledu muzeja je sledil ogled centra mesta Dunaj in čas za popoldansko  kosilo. Pred odhodom 
domov smo se ustavili še v prirodoslovnem muzeju, kjer so dijaki reševali učne liste in ob ogledu soban iskali 
zanimivosti le- teh. 

Organizatorica Sabina Krivec

STROKOVNA EKSKURZIJA NA DUNAJ
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Učenci ekonomske šole smo se 29.3. odpravile v Budimpešto in Bratislavo. To smo šli dijaki 2.,3., 4. letnika. Gda 
smo prišle to smo si oglednile mesto in Bratislavski grad s kerega smo vidli prekrasno Donavo. Te smo si še šli 
poglednili stolnico sv. Martina v keri je bilo kronanih 11 Madžarskeh krolov, sedež negdanje akademije Istropolitane, 
mihaelova vrota, glavni trg z Meaximilianovo fontano. Ob eneh smo se odpravile v podjetje Volkswagen. 

Vura se je vlekla pa vlekla sej smo že vsi nestrpno čakale gda mo šli v hotel. Ko smo končno prišle to, smo se 
takoj spakerali v sobe. Midvi z Iris sme ble v sobe vkup, blo je fest lepo, edino to je ne blo vredi ka se je zaron ne 
mogla spraviti z postele. Druge den smo se po zejtrki odpelali proti Budimpešte, tan smo si oglednile madžarsko 
prestolnico. Spoznale smo vse nejbol pomenbne mestne znamenitoste. Pelali smo se mimo opere, parlamenta. 
Oglednili smo si še Ribiško trdnjavo, Citadelo, Elizabetin most. 

Tamara, Iris, 4. c

BRATISLAVA PO PRLEŠKO 
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Vsi trije letniki omenjenega  programa smo 11. oktobra 2018 preživeli na celodnevni strokovni ekskurziji v Rogaški 
Slatini in Rogatcu. Ogledali smo si dve znani slovenski podjetji: Kozmetiko Afrodita in Steklarno Rogaška. Kozmetike 
Afrodite so se razveselila zlasti dekleta; marsikatera si je pred izhodom kupila kakšno kremico. V Steklarni je bilo 
še posebej zanimivo, kajti dva prijetna vodiča sta nas v dveh skupinah peljala skozi proizvodnjo in lahko  smo 
opazovali, kako nastajajo različni kristalni izdelki. Precej časa smo se mudili v njihovem muzeju izdelkov, kjer imajo 
razstavljena razna protokolarna darila (npr. Trumpu), medalje in pokale (npr. planiškega orla  in pokal za zlato 
lisico). V Rogatcu smo malo potelovadili na zunanjih igralih in si ogledali Muzej na prostem, kjer smo si poskušali 
predstavljati življenje na vasi nekoč, ko še ni bilo elektrike, avtov, televizije in raznih drugih tehničnih pripomočkov, 
ki smo jih navajeni danes. 

Simona Musič

Strokovna ekskurzija dijakov programa Trgovec

V četrtek, 11.10.2018, smo se dijaki 4.c in 2.g letnika odpravili na strokovno ekskurzijo v Ljubljano.Izpred šole 
smo odšli ob 7. uri. 

Ob prihodu  v Ljubljano smo najprej šli v medijsko hišo POP TV, kjer smo si ogledali studie, kjer snemajo oddaje  
24UR, Preverjeno, Svet na kanalu A, informativno oddajo Moto GP, Dan najlepših sanj ter Slovenija ima talent. 

Po ogledu smo imeli nekaj časa in opravili malico, zatem pa se odpeljali do Slovenskega šolskega muzeja. Tam 
smo doživeli učno uro pouka iz leta 1811. Pred učno uro smo si morala dekleta obleči predpasnike, fantje pa 
brezrokavnike, takšne kot so jih imeli v tistem času. Med poukom smo morali ves čas sedeti zravnano, z rokami 
na hrbtu, in biti čisto tiho. Gospod vučenik (učitelj) je bil zelo strog, na vprašanja, ki nam jih je zastavil, smo 
morali odgovarjati stoje, še pred tem pa ga nagovoriti: »Gospod vučenik.«

Po učni uri smo se odpravili do Parlamenta Republike Slovenije, kjer nas je sprejel gospod poslanec Jožef Horvat 
in nas odpeljal v prostor, kjer potekajo seje delovnih teles Državnega zbora. Po pogovoru s poslancem smo si 
ogledali avlo parlamenta, ki je poslikana s freskami iz zgodovine Slovencev. Po končanem obisku Parlamenta 
smo si ogledali še mestno jedro Ljubljane. Preživeli smo prijeten in poučen dan.

         Simona Nemec, 4. c

Strokovna ekskurzija v Ljubljano
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V sredo, 4. 4. 2018 smo se gimnazijci vseh štirih letnikov odpravili na tridnevno ekskurzijo v Toskano. Najprej 
smo si ogledali Piazzale Michelangeloter, kjer se ponuja najlepši razgled na Firence. Katedralo Santa Marie, 
krstilnico, znameniti Giottov zvonik, kip Michelangelovega Davida, cerkev Santa Croce ter Dantejevo hišo smo 
lahko videli v Piazza del Duomo. Nato smo se odpravili v Piso, kjer smo si ogledali tako imenovano Polje 
čudežev s poševnim stolpom, katedralo ter krstilnico. Videli smo tudi nasad cipres v Bolgheriju. 

V četrtek, 5. 4.2018 smo se s trajektom odpravili na otok Elbo, kjer smo si ogledali predelavo mineralov v nakit, 
videli smo lahko bujno vegetacijo in peščene plaže v Marini di Campo. Sprehajali smo se po Portoferrariu. 
Ogledali smo si tudi Napoleonovo vilo in tako izvedeli nekaj več o Napoleonovem življenju. 

Zadnji dan smo se odpravili v Sieno, kjer smo v Piazzi del Campo videli stolp Mangia ter fontano Gail. Zelo nas 
je navdušila Palazza Publica. Nazadnje smo si ogledali San Gimignano in sicer Muzej mučilnih naprav. Mesto 
San Gimignano je nekdaj obkrožalo 76 stolpov, danes pa le še 14. Poskusili smo tudi najboljši sladoled na svetu. 

S sabo smo imeli tudi delovne zvezke, nekaj nalog smo rešili že na ekskurziji nekaj pa doma. Ekskurzija nam je 
bila vsem zelo všeč, saj smo spoznali predstavnike Toskane in še bolj spoznali renesanso. 

Maja Kisilak, 2. a

STROKOVNA EKSKURZIJA V TOSKANO 

Moje potovanje na podjetniški kongres na Dunaju 

20. marca 2018 sva se jaz in naš hišnik Rudi ob 6:00 odpravila na Dunaj. Vožnja je bila naporna in dolga. V centru 
Dunaja sva naletela na gost promet, kar je pomenilo, da sem rahlo zamudila na otvoritev kongresa. Ko sem prispela 
v dvorano sem bila šokirana saj je festivalna dvorana bila prelepa. To je bilo to. Moja pot v socialno podjetništvo se 
je začela. 

Vsako jutro je na vrsto prišel en uspešen podjetnik, ki je imel inspiracijski govor, kjer je povedal svojo zgodbo do 
uspeha ter nas vse navdušil. Nato so se odvijale različne delavnice vse od ustvarjalnih do iger kot so bingo. 

Nisem spoznala le poslovne kontakte temveč tudi ljudi, ki jih sedaj imenujem prijatelji. Podjetniško sodelujem s 
podjetjem Alpha Beat Cancer, brazilsko podjetje, ki ima igro v kateri na igriv način otrokom razlagajo o raku. Z njimi 
sodelujem in jim prevajam angleško igro v slovenščino. Sodelujem tudi z nemškim podjetjem, ki se osredotočajo 
na področje biomedicine. 

Imela sem tudi ena na ena mentorstvo glede moje ideje, kjer mi je Nkemdilib Begho (podjetnica iz Kenije) predlagala 
veliko dobrih rešitev za moj problem. Moj drugi mentor Rahat (iz Bangladeša) sicer ni razumel moje ideje sva pa 
postala dobra prijatelja. Zelo sem se povezala tudi z organizatorji dogodka, ki so me povabili, da jih kdaj pa kdaj 
obiščem v Salzburgu in na Dunaju. 

Bila je izvrstna izkušnja saj sem domov potovala z vlakom. 23 marca 2018 ob 17:00 sem prispela na dom. Bila je 
nepozabljiva izkušnja, ki si jo bom za vedno zapomnila. 

Medeja Kuhanec, 4. a

WORLD SUMMIT AWARDS 2018 
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Tekmovanje v dvoranskem nogometu

V šolskem letu 2017/18 je ekipa naše šole v postavi  Robi Kučan (4. c), Luka Hren (2. a), Niko Barbarič (2. a), 
Alen Špilak (4. d), Žiga Meolic (4. d), Amadej Štaman (3. d), Tadej Titan (3. d), Franc Lukač (3. d), Blaž Toplak 
(3. d) in Klemen Ružič (3. d) na področnem srednješolskem tekmovanju v Lendavi pod mentorstvom 
Janeza Žaliga zasedla 1. mesto med osmimi srednjimi šolami pomurske regije.  S tem odličnim rezultatom 
se je  uvrstila v četrtfinale tega tekmovanja, ki je potekalo  v Mariboru 15. marca. Na čast tako odmevnemu 
dosežku je šola ta dan organizirala športni dan za vse oddelke (razen gimnazijskih), da so lahko naši 
nogometaši igrali ob bučnem navijanju s tribun in se uspeli uvrstiti v polfinale, kar je bil izreden uspeh. 
Polfinale je potekalo 12. aprila v Ljubljani, kjer so fantje zasedli 3. mesto.
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Področno tekmovanje v odbojki za dijake
Potekalo je na naši šoli 29. novembra 2018. Med sedmimi sodelujočimi srednjimi šolami se je naša šola uvrstila 
na 5. do 7. mesto. Šolo so zastopali naslednji dijaki: LUKA LUKAČ in NIKO GOMBOC iz 3. d, JAN RAJSAR iz 2. d, 
ŽIGA HARTMAN in FRANC LUKAČ IZ 4. d, NEJC BENKO iz 3.a, ALEN BAŠA iz 2. c, LUKA HREN iz 3. a, TIL MAKOVEC 
iz 4. c ter FLORIJAN HERMAN iz 1.d. Vodja tekmovanja je bil Janez Žalig. Zmagala je GFM Ljutomer pred GMS. 

ŠPORT IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Zimski športni dan
V četrtek 15. 3. 2018 smo se dijaki vseh programov, razen gimnazijskih, odpravili na zimski športni 
dan v Maribor. Nekaj dijakov se je odpravilo na Pohorsko smučišče, večina pa nas je ostala v 
Ledeni dvorani v Mariboru, kjer smo drsali. Tja smo prišli okrog 8.30. Bilo je zelo zanimivo in 
zabavno. Dvorano so razdelili na dva dela. En del je bil namenjen dijakom, ki obvladajo drsanje, v 
drugem delu pa so drsali začetniki. Tem so pomagali tudi tamkajšnji učitelji drsanja. Okoli desete 
ure smo se odpravili do dvorane Luknja, kjer smo spremljali nogometno tekmo dijaške lige. 
Glasno smo navijali za našo nogometno ekipo in se na koncu veselili, ker so se naši fantje uvrstili 
na zaključni turnir štirih najboljših srednješolskih ekip iz celotne Slovenije. Na zadnji tekmi so 
namreč premagali Velenjčane s 4:1. Domov smo se tako vračali ponosni in veseli. 

Mihaela Černi, 2. d

Košarka – dijaki
Področno srednješolsko tekmovanje v 
košarki za dijake je potekalo na GFM v 
Ljutomeru 11. decembra 2019.  Našo šolo je 
pod mentorstvom Janeza Žaliga zastopala 
naslednja ekipa: NIKO GOMBOC, LUKA 
GRMIČ, MAJ SLAVIČ, FILIP KUTOŠ, NEJC 
BENKO, ŽIGA HARTMAN, TIMOTEJ BOGDAN, 
VIKTOR UTROŠA, DOMINIK GÖNC in NIKO 
BARBARIČ. Sodelovalo je 7 srednjih šol, 
naša šola je osvojila  3. mesto, zmagala je 
Gimnazija MS pred GFM Ljutomer. 



Tekmovanje je potekalo na naši šoli 29. 1. 2019. Sodelovale so 4 srednje šole. Zmagovalna ekipa je bila iz Srednje 
zdravstvene šole MS, druga Gimnazija MS, tretja GFM Ljutomer in četrta so bila naša dekleta. Šolo so zastopale: 
TIVADAR  ŽANA, STOJKO ANEJA , KOUS  NUŠA , LESJAK  DEJA , GRUDEN  INES, KOLMANIČ  ANA,KARNIČNIK  
VALENTINA, PUHAN  ASJA, FILSAR MAJA in ŠKRILEC DANAJA.

SREDNJEŠOLSKO PODROČNO TEKMOVANJE NOGOMET - 
dijakinje

Odvijalo se je v Medvodah, 23.1.2019.  Nastopilo 
je 40 tekmovalcev v skupini ne-licenciranih 
dijakov, 24 dijakov v licencirani skupini, skupaj 
64 dijakov. Finalnega tekmovanja so se udeležili: 
Niko Barbarič, Staš Heric, Matic Donko

Pri dijakinjah je nastopilo 24 dijakinj v ne-
licencirani skupini in 16 dijakinj v licencirani 
skupini, skupaj 40 dijakinj. Žal med njimi ni bilo 
iz objektivnih razlogov naših dveh dijakinj, ki sta 
si priigrali pravico nastopa na državnem finalnem 
tekmovanju ( Aneja Stojko, Lea Marinič).

DRŽAVNO TEKMOVANJE SREDNJEŠOLCEV V BADMINTONU

9. 11. 2018 je bilo na SPTŠ v Murski Soboti področno rokometno tekmovanje. Našo šolo je zastopala naslednja ekipa:  
Ana Kolmanič,  Anja Kolmanič in  Gaia  Matis iz 1.a,  Aneja Stojko iz 1.c,  Žana Tivadar in  Valentina  Karničnik iz 1.d,   Tjara  
Gergorič in  Iris Rehar  iz 2.a,   Deja Lesjak in  Danaja  Škrilec iz 2.c ter  Doris Ritlop iz 3.e. 

Ekipa se je odrezala več kot odlično, kajti z dobro igro in tekmovalnostjo so dekleta premagovala vse nasprotne ekipe in 
OSVOJILA 1. MESTO. Sodelovalo je 5 srednjih šol, za ekipo EŠ MS so se uvrstile SZŠ Rakičan, GFML, Gimnazija MS ter SŠGT 
Radenci. Bravo, naša dekleta! Čestitke tudi mentorici Suzani 0Sep.

 

ROKOMET ZA DIJAKINJE
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Izobraževanje v tujini – PLYMOUTH, ANGLIJA

»Življenje je knjiga. Tisti, ki ne potujejo, preberejo le eno stran.« 

15. aprila 2018 ob 2. uri zjutraj smo se izbrani prijavljeni dijaki ekonomske gimnazije in ekonomskega 
tehnika za izobraževanje v tujini odpravili do letališča v Benetkah. Od tam smo z letalom potovali do 
Bristola. Čakala nas je še zadnja, dve uri dolga pot do naše destinacije, angleškega mesta Plymouth. 

Potovalo nas je 10 dijakov. Na avtobusni postaji so nas pričakale gostiteljske družine. Vzeli smo 
prtljago in se skupaj odpravili v naš novi dom, v katerem smo živeli 3 tedne. 

Naše izobraževanje se je začelo v ponedeljek, 16. 4. Najina gostiteljica Rosa naju je zjutraj peš 
pospremila do šole, kjer smo se prvi dan spoznali z osebjem in imeli uvodno predavanje. Ob koncu 
izobraževanja smo se odpravili na vodeni ogled mesta. Naš pouk se je vsak dan začel ob 9. uri. Tri 
tedne nas je poučeval naš mentor Russell. Vse teme so se navezovale na učinkovito poslovanje in 
funkcioniranje podjetij. Dijaki smo se že prvi dan z žrebom razdelili v dve skupini. Vsaka skupina je 
ustanovila svoje podjetje. 

Delo v šoli se je torej vsak dan nadaljevalo.S poukom smo končali ob pol štirih popoldne. Čas po tem 
smo lahko izkoristili po svoje. Večina se nas je po šoli z avtobusom ali pa tudi peš odpravila do centra 
Plymoutha, nedaleč stran od šole.Tam smo nakupovali, obiskovali restavracije, posedali v kavarnah, 
se sladkali v slaščičarni in obiskali akvarij. Okrog 18. ure smo se odpravili h gostiteljskim družinam 
in večerjali z njimi. 

Najin gostitelj je rad po večerji posedal z nama in veliko smo se pogovarjali. Odprli smo različne 
teme in našim klepetom kar ni bilo konca. Po večerji smo se dijaki lahko odpravili ven ali ostali 
doma. Odločitve so bile prepuščene nam. Večinoma po večerji nisva več odhajali ven, ker smo 
večerjali pozno. Večere sva si popestrili z glasbo, filmi in pogovori dolgo v noč. 

Jutra so kmalu postajala rutinska, takšni pa so bili tudi dnevi. Vsak dan smo se dijaki med seboj bolje 
razumeli in izmenjavali svoja mnenja, mišljenje in argumente. Za uspeh je bilo glavno sodelovanje 
oz. timsko delo. Vsaka skupina je imela določenega direktorja, ki je vsem delil delo in vsake toliko 
predstavljal skupinski napredek našemu mentorju. 

Vsako soboto smo imeli organizirane skupinske izlete, ko smo se malo odklopili od šole in uživali v 
ponujenih znamenitostih. Imeli smo več ur prostega časa, tako da smo lahko raziskovali tudi sami. 

Zadnjo nedeljo smo se z gostiteljsko družino odpravili na peščeno plažo, kjer sva uživali v pesku in 
opazovale ocean ter celotno okolico. Dan je bil izjemen. Prišli smo do zadnjega tedna in ta je šel 
hitro mimo nas. Pripravljali smo se na zaključne predstavitve podjetij. V četrtek je končno prišel dan 
nastopov in opravili smo jih po naše. Fantastično. Bili smo zelo pohvaljeni od samega vodstva do 
šole kot tudi našega mentorja Russlla, ki je bil več kot zadovoljen z nami. 

V petek, 4. maja 2018 je napočil naš zadnji dan in z njim podelitev certifikatov. Bili smo veseli, da 
se odpravljamo domov; žalostni pa, ker smo se čisto navadili na življenje v Angliji in bilo nam je 
več kot lepo. Na zadnji dan so pritekle tudi kakšne solzice. Nekatere sreče, nekatere žalosti, ker se 
poslavljamo. Po podelitvi smo odšli domov ali pa zadnjič v center in nato pakirali kovčke. V soboto 
smo zjutraj še imeli nekaj časa zase in za poslavljanje od gostiteljskih družin in vseh ljudi, ki smo jih 
spoznali tam. 

Ob 14. uri smo se odpravili na avtobus, se slabe 3 ure vozili do Bristola in od tam poleteli do 
Budimpešte. V Budimpešti smo pristali točno on polnoči in se nato z kombijem vozili še slabe 3 ure 
do Murske Sobote. Po dolgem potovanju so nas pred šolo pričakali naši starši. Po 3 tednih smo spet 
bili skupaj in bili smo polni izkušenj, zgodb in vsega, kar razlagamo še danes. 
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P.S.: Najino potovanje je popestrila še ena dogodivščina. Ker se nama je enega večera zahotela 
pica, sva jo pač morale najti. Najbližja picerija najinemu domu je bila oddaljena le 700 metrov in 
to priložnost sva takoj izkoristili. Po naključju je tam zaposlen Slovenec, natančneje Štajerec, ki 
živi v Angliji že 18 let in razvaža pice picerije Rhodos. Ker so bile pice tako dobre kot osebje, sva 
bili tam skoraj vsak drugi dan in tiste hrane se nikoli nisva naveličali. 

Tri tedensko izobraževanje v Angliji je izkušnja, ki se nama je zelo vtisnila v srce. Komaj čakava 
naslednje leto! 

Mateja Kurnjek, Nuša Vogrinčič; 3. c



Za vsakega tujca, ki se je dolga leta trudil z učenjem angleščine, je obisk dežele, kjer je ta jezik doma, prav posebno 
doživetje. Nenadoma je to, kar si  prej poznal samo iz učbeniških dialogov ter tonskih in video posnetkov, vsepovsod 
okrog tebe in sploh ne deluje tuje, ampak čisto domače. Še posebej močan občutek zadovoljstva pa te preplavi, ko 
se sogovornik na tvojo iztočnico odzove točno tako, kot si se učil v šoli. Kar je bila prej igra vlog, simulacija, suhi 
trening,  je sedaj prava komunikacija,  nastop v živo brez generalke. In ti obvladaš. Še več, morda požanješ še nekaj 
začudenja, morda tudi občudovanja, da ti je uspelo preplezati oviro, ki tolikokrat onemogoča vzpostavitev želenega 
medsebojnega stika in tekoč prenos misli in občutkov med sogovornikoma, ki si ne delita istega kulturnega ozadja. 

Poleg tega kot obiskovalec dobiš enkratno priložnost, da se na lastne oči prepričaš o resničnosti zgodovinskih 
dogodkov in pomenu zgodovinskih osebnosti ter si ogledaš kraje, kjer se dogajajo zgodbe tebi ljubih, seveda 
izmišljenih literarnih del. Ko v plymouthskem pristanišču sestopiš po Mayflower Steps do morja, si zlahka 
predstavljaš, kako so se Romarji (The Pilgrims) pred 400 leti vkrcali na svojo Majsko rožo (The Mayflower) in odpluli 
proti neznanemu Novemu Svetu na jadrih svojega neskončnega upanja. Kot prebivalec s celine morda končno 
razumeš, kaj pomeni morje za prebivalce otoške države in se več ne čudiš, da je Sir Francis Drake iz Plymoutha 
angleški narodni junak, čeprav je večji del svojega življenja preživel kot pirat. Porazil je namreč močno pomorsko 
silo 16. stoletja, Španijo in s tem utrl pot kasnejšemu razcvetu britanskega imperija, za katerega je veljalo, da v njem 
‘sonce nikoli ne zaide’. 

Plymouth leži na južni obali grofije Devon, ki je s svojo osupljivo in raznoliko pokrajino navdihnila številne pisatelje, 
na primer Jane Austen, Arthurja Conana Doyla in Agatho Christie, da so nekatera svoja najslavnejša dela postavili 
v to okolje. Za pravega ljubitelja književnosti je neprecenljivo, če se lahko sprehodi po poteh svojih najljubših 
literarnih junakov in resničnost primerja s svojimi predstavami, ki so nastale ob branju mojstrskih opisov izpod 
peresa avtorjev, ki večinoma še niso poznali razkošja uporabe fotografije ali filma. Morda slika res pove več kot tisoč 
besed, ampak užitka ob branju njihovih  tisoč besed ne more preseči nobena slika. 

Spremljevalka dijakov na praksi v tujini  aprila 2018, Natalija Bračun, prof.angl.

Refleksija – Plymouth, ZK, 2018

Dijaki tretjega in četrtega letnika  programa ekonomski in logistični tehnik smo opravili              3-tedensko praktično 
usposabljanje v Dublinu na Irskem, ki nam ga je omogočil program   Erasmus +. Bilo nas je 7, in sicer 4 ekonomski 
tehniki in 3 logisti. Delali smo v različnih podjetjih in bivali pri gostiteljskih družinah.

ODHOD

Odpotovali smo 28.10.2018 in se s prevoznikom GoOpti ob 5. uri  zjutraj odpeljali do letališča v Budimpešti. Nato 
smo s prevoznikom Ryanair leteli naravnost v Dublin. S tamkajšnjega letališča nas je organizator prakse iz podjetja 
Internsplus razvozil do naših gostiteljskih družin. Prvi dan smo se spoznali z družino in okolico ter se spočili od 
naporne poti. Naslednji dan je bil praznik, zato nismo šli delat, temveč smo dan izkoristili za druženje in ogled mesta 
ter naših delovnih mest.

PRAKSA V TUJINI – DUBLIN, IRSKA
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PRAKSA

Delovni dan se je začel v torek, 30.10.2018. Vsak izmed nas se je odpravil do svojega pojetja z avtobusom. Jaz sem 
delala na recepciji študentskega doma – Kavanagh Court, Melisa v podjetju Tax World, Tamara v trgovini Mr. Price, 
Iris v šoli Oscars Internasionals, Klemen in Tadej sta delala skupaj v podjetju Medic Medical, Anja pa v trgovini Mr. 
Price Kylemore. 

Opis mojega delovnega dne: Začela sem ob 9. uri. Najprej sem urejala in popisala prejeto pošto, nato poslala mail 
študentom in ko so prišli po paket, sem jim ga izročila. Sprejemala sem goste in delavce ter se oglašala na telefon. 
Če je kdo izmed študentov potreboval kakšne informacije ali pomoč, sem jim bila na voljo. Opravljala sem tudi 
razna dela za okrasitev in promocijo študentskega doma. Delala sem do 17. ure. 

Opis Melisinega delovnega dne: Začel se je ob 9.30 s kopiranjem in skeniranjem računov, urejanjem prejete in 
poslane pošte ter delanjem z računalniškim programom Excel. Izdelovala je tabele, pisala besedila, dopolnjevala 
tabele ali jih preverjala. Urejala je tudi njihovo spletno stran. Z delom je zaključila ob 17.30

Iris  je opravljala naloge, kot so: tiskanje certifikatov za  študente, ki so zaključili študij, tiskala in skenirala je 
dokumente, v sistem vpisovala potrdilo o vpisu izpita za študente in po elektronski pošti poslala mail, posodabljala  
informacije o študentih (naslov, številka potnega lista) v sistemu za izdajo uradnih pisemskih sporočil in vpisovala 
prisotnost študentov pri pouku v sistem (class sistem). 

Tamara je začela ob 10.,  končala pa ob 16. uri. V trgovini je na police zlagala izdelke, nanje lepila cene, prazne škatle 
pa dajala v stroj za razrez. Drugi teden je delala v pisarni, kjer je skenirala račune in jih nalagala na računalnik. Tretji 
teden je spet delala v trgovini. Malico je  imela od 13. do 14. ure.

Delovni dan Anje: Delo je pričela ob 10. in končala ob 15. uri. Vsak dan je na police zlagala izdelke ter nanje lepila 
cene in dajala škatle v stroj za razrez. Vsak dan je delala na drugem oddelku v trgovini. Za malico je imela 45 minut.

Tadej in Klemen sta delala od 10. do 16. ure.  Opravljala sta različna dela, kot so urejanje podatkov na programu 
Excel, v skladišču  sta izrezovala filtre za aparate, jih sestavljala, testirala blazine za bolniške postelje in še veliko 
drugih zanimivih del.
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Na praksi smo v dvojicah  bivali pri gostiteljskih družinah na različnih koncih Dublina. V treh tednih so nam zelo 
pomagali z raznimi nasveti, zgodbami in opisi mesta ter okusnimi obroki. Veliko smo se pogovarjali in vedno so 
nam  bili na voljo, ko smo karkoli potrebovali.  Zbližali smo se tudi z njihovimi  hišnimi ljubljenčki. 

EKSKURZIJE

Ob vikendih smo imeli organizirane ekskurzije. V soboto, 3.11.2018, smo se zgodaj zjutraj z avtobusom odpeljali do 
Moherskih klifov. Kljub slabemu vremenu smo bili nad videnim navdušeni. Naslednji dan smo imeli prosto nedeljo, 
ki smo jo izkoristili za spoznavanje okusov irske kulinarike, nakupovanje in potepanje po mestu. 

Naslednjo soboto, 10.11.2018, smo se  z avtobusom odpeljali do mesta Wicklow, kjer smo si ogledali prečudovito 
pokrajino. Narava je bila odeta v prekrasne jesenske barve, kljub rahlemu dežju smo uživali ob pogledu na jezero, 
gozd in potoke. Imeli smo čas tudi za  topel napitek, nato pa smo že odhiteli proti mestu Wicklow, kjer smo si 
ogledali grad s čudovito zeleno okolico, nato pa se še sprehodili po mestu.

Naslednji dan smo obiskali Guinness muzej ter muzej voščenih lutk. V prvem smo skozi 6 nadstropij spoznali 
pridelavo piva od začetka do konca. Nazadnje smo ga lahko tudi okusili ob pogledu na mesto Dublin. V muzeju 
voščenih lutk smo se zelo zabavali in nasmejali, nekateri pa tudi pošteno prestrašili v “območju groze”. Seveda 
smo se tudi  fotografirali z znanimi osebnostmi, kot so Donald Trump, papež Frančišek, Albert Einstein in drugi. 
Preostanek dneva smo preživeli po svoje, nekateri v centru, drugi doma.

PRIHOD DOMOV

V soboto, 17.11.2018, smo se odpravili domov. Eni z veseljem, da bodo spet videli družino in prijatelje, drugi malo 
težje, saj nam je bilo tam zelo lepo in smo se že navadili tamkajšnjega življenja. Opoldne so nas od družin odpeljali 
na letališče v Dublinu, od koder smo okrog 17.30  poleteli v Budimpešto. S prevoznikom GoOpti smo domov prispeli 
okrog 2. ure ponoči.
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VTISI IN DOŽIVETJA

Vsem je bila praksa na Irskem nepozabna in predvsem koristna izkušnja. Spoznali smo različna dela, nove ljudi in 
njihovo kulturo ter kulinariko. Razširili smo svoja obzorja in pridobili nova znanja ter odgovornost. Večkrat smo 
se tudi skupaj pozabavali in se družili, obiskali klube, lokale, restavracije. Klemen in Anja sta se v petek udeležila 
koncerta Dubioza kolektiva. Zelo so nam bile všeč organizirane ekskurzije, kjer  smo videli lepo pokrajino, mesta in 
muzeje. Bilo je   boljše, kot smo pričakovali.

Sem DJ šolskega radia Jan in vsako jutro se pred poukom oglašam s prostorov šolskega radia. To delo me zelo 
veseli, opravljam ga prostovoljno in nekoč bi rad postal tonski mojster. 

Moj prvi dan v prostorih šolskega radia je bil zelo stresen, saj še nikoli prej nisem govoril pred tako množico 
poslušalcev. Glasbo, ki jo vrtim, je namreč treba napovedati. Po slabih treh mesecih mi govorjenje v eter ne povzroča 
več nobenih težav. V tem času sem se naučil kar nekaj novega – kako je potrebno snemati in montirati radijsko 
oddajo, spremeniti tempo in višino glasov ipd. 

Ko sem premišljeval, kako bi lahko šolski radio bolj približal dijakom, sem se spomnil na to, da bi lahko tudi oni 
sodelovali pri izbiri glasbe, ki se po radiu predvaja. Tako sem uvedel izpolnjevanje glasbenih želja. Pred prostore 
radia sem nastavil skrinjico in obrazce, ki so jih dijaki izpolnili in oddali. Kasneje sem poskrbel za modernizacijo 
načina zbiranja želja, saj jih lahko dijaki oddajo preko google obrazca na spletni strani šole. 

Zelo sem hvaležen profesorici Simoni Musič, ki me je »angažirala« za to delo. V bližnji prihodnosti bom morda 
uvedel glasbene novičke ter vsak dan poročal o novostih v glasbi. 

Jan Horvat, 1. a

Dobro jutro, Ekonomska šola!
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Pod mentorstvom Simone Musič sta bili v lanskem letu izdani dve številki šolskega dijaškega časopisa EŠ Novine, št. 
4 in 5. Dijaki so predstavljali dogodke na šoli, opisovali tematike, ki jih zanimajo, pisali pesmi, izbirali šale, prispevali 
risbe. S tem krepimo pisano besedo, iščemo raziskovalno žilico, objavljamo avtorska dela posameznikov in širimo 
obzorja bralcem. V tem šolskem letu na žalost novinarski krožek ni zaživel, ker se nihče od dijakov ni prijavil k 
aktivnemu sodelovanju. Kljub temu pa ima mentorica v planu izdati vsaj eno številko časopisa, da ohranimo tudi to 
dejavnost na šoli. 

Simona Musič

Novinarstvo na EŠ



Ravnokar vstopam v dimenzijo 1.1. Še vedno nisem popolnoma prepričana, da sem se odločila za pravo stran. 
Noge se mi tresejo in telo mi deloma preprečuje vstop v novo, nebolečo dimenzijo. Z rahlimi pomisleki sem na 
koncu vseeno vstopila. Svet se ne razlikuje dosti od tistega prej, le da je tu očitno manj zelenja in že na prvi pogled 
več tehnologije. Svet je  izrazito betonski, tu in tam okrašen s koritom cvetlic na okenskih policah prebivalcev. 
Ko sem vstopila, mi je bil podarjen ključ  mojega novega prebivališča. Vzela sem ključ ter vklopila telefon, kajti 
potrebovala sem navigacijo. Preden sem se napotila proti novemu domu, mi je bilo povedano, da bom prve dni 
še vedno lahko sama nadzorovala svoja čustva in da bom še vedno lahko občutila bolečino in strah.         

Pot me je vodila mimo velikih in mogočnih stavb, ki so služile ali gospodarstvu ali prebivanju. Ko sem hodila po 
ulicah in iskala svoje stanovanje, sem opazovala ljudi, ki so bili namenjeni v službo ali pa so hiteli domov k svojim 
družinam. Njihovi obrazi so bili brez izraza. Vse se je zdelo monotono in nihče se ni  smehljal ali jokal ali na 
sploh pokazal kakršna koli čustva. Morda se je kdo tu pa tam nasmehnil ali celo zasmejal, ampak prevladovali so 
ljudje z resnimi obrazi. To sem vendar lahko pričakovala. Ko sem prišla na cilj, sem  odhitela v svoje stanovanje. 
Razpakirala sem stvari in začela načrtovati svoj preostanek dneva. Ker mi je bilo mesto novo, sem se odločila, 
da ga bom raziskala. Vzela sem si kolo ter se napotila po mestu. Ustavila sem se pred zgradbo, kjer sem lahko 
izvedela največ. Pred knjižnico. Ko sem vstopila, me je obšlo razočaranje. Našla nisem nobene knjige. Na mizah so 
bili postavljeni mogočni in tehnološko zelo napredni računalniki, a na koncu velike sobane sem vseeno zagledala 
majhno poličko, na kateri je bilo 7 knjig. Odhitela sem na konec in pograbila kar vse. Začela sem listati in požirati 
informacije, ki so mi bile omogočene. V prvih šestih knjigah nisem izvedela prav veliko. Govorile so o zgodovini 
mesta in o pomembnih ljudeh ter kulturnih dosežkih, ki so pripomogli k razcvetu kraja. Sedma knjiga pa je bila 
drugačna. Bila je tudi drugačne barve in  veliko obsežnejša. Ta knjiga ni bila namenjena zgodovini, temveč 
sedanjosti in prihodnosti. Bila je namenjena ljudem, ki so izgubili čustva, tistim, ki zdaj trpijo v svojih telesih in 
niso zmožni pokazati tistega, kar zares čutijo. Tudi sama sem se začela spraševati, zakaj sem sploh izbrala to 
dimenzijo. Zakaj sem hotela zatreti vsako solzo, vsako bolečino in zakaj bi to sploh hotela. Na srečo sem imela 
en teden časa, da se odločim, v kateri dimenziji želim prebivati. Misli so mi hitele in sama sem na koncu vedela, 
da svet navsezadnje ni svet brez bolečine. Čeprav trpljenje, strah, bolečina niso prijetna čustva, so zagotovo 
ena najpomembnejših. Učijo nas, kako ravnati in kako življenje gre naprej tudi, če smo na trenutke skrajno 
nezadovoljni. Ta svet so obiskali ljudje, ki so v  življenju pretrpeli najhujše stvari oziroma stvari, ki so se zdele 
njim najhujše. Jaz sem obiskala to dimenzijo izključno  iz radovednosti. V tem svetu so se znašli tisti iz ločenih 
družin, zlomljenih src, vojaki, ki so trpeli v vojnah, pa tudi  tisti, ki niso dobili najboljšega telefona ali računalnika. 
Čeprav so se težave zelo razlikovale, so čustva vseh ostala enaka. Na neki točki so bili vsi tako zelo nesrečni, da so 
se odločili za ta ˝krasni neboleči svet ˝. Ko sem knjigo prebrala do konca, sem za trenutek posedela v udobnem 
naslanjaču, v katerem sem brala. Bila sem  namreč  že popolnoma prepričana, da se bom vrnila nazaj. Knjige 
sem položila nazaj na polico in brž odhitela do svojega stanovanja.  Ne, to ni zame! Manjkale mi bodo knjige. 
Pogrešala bom filme, ob katerih se kdaj razjočem. Pogrešala bom objem mame, stisk očeta, nagajanje brata, 
sanjarjenje o fantu ...                                                                                                                                                                                       

Naslednji dan sem spakirala stvari in se pripravila na selitev. Zaklenila sem stanovanje in še enkrat obhodila 
mesto. Znova sem hodila mimo mogočnih stavb in prečkala veliko cest. Med hojo sem tudi sama nekaterim 
ponudila nasmeh ali se pozdravila. Čeprav so ljudje bili zelo resni, so mi vedno vrnili nasmešek in me pozdravili. 
Prišla sem do vrat, skozi katera sem se lahko vrnila  v dimenzijo 1.0. Iskreno sem bila zelo vesela, da se vračam, 
kajti ta krasni neboleči svet me je  naučil pomembno lekcijo, in sicer, kako hvaležni smo lahko za to, da lahko 
izražamo vse, kar čutimo, brez kakršnih koli zadržkov. Vesela in samozavestna sem stopila skozi vrata in niti 
pomislila nisem, da bi se kadarkoli vrnila nazaj. Hvala, ne, krasni neboleči svet! Če nič ne boli, ne poznamo niti 
nasprotja bolečine. Kako naj človek ceni sonce, če ni okusil dežja. Kako naj bo srečen, če ne ve, kaj je nesreča. 
Zmagati pomeni premagati bolečino.

Lara Pajnhart, 1. a

Pisalo se je leto 2156. Znanstvenik je odkril novi portal v novo dimenzijo Zemlje in jo označil z 1.1. Odpravil se je 
skozi portal. Ljudstvo je 10 dni nestrpno čakalo njegovo vrnitev. Na Zemlji so se začele širiti govorice o novem 
upanju, novem svetu, novi prihodnosti, ki je brez bolečin, brez trpljenja in žalosti. Vrnitev znanstvenika so 
spremljali po celem svetu. Vsi so nestrpno pričakovali njegove besede, vendar John ni spregovoril niti besede. 
Zaprl se je v svoj laboratorij in razmišljal o času, ki ga je preživel na Zemlji 1.1. Ob vrnitvi živega in zdravega 
znanstvenika na Zemljo je  vlada dobila idejo o preselitvi ljudstva na “onkraj”. Preseljevanje bi rešilo veliko 
gospodarskih problemov , s tem bi lahko rabremenili prvotno Zemljo. Vlada je bila  pripravljena plačati ogromno 
vsoto denarja za odprtje portala, skozenj bi lahko šli vsi ljudje. John je dolgo časa okleval, a je na koncu sprejel 
odločitev, da odpre portal. Novica se je v hipu razširila, kakor epidemija je v trenutku okužila ves svet. Ljudje so 
želeli spoznati svet, v katerem ni razlik,  ni bolečine, ni trpljenja, atm so doma samo sreča, veselje in radost. Po 
radijih so se slišale novice, po ulicah videli plakati, na televizijah oddaje. Mnenja so bila deljena, a prepričevanje 
in obljube močnejše.  In tako je vse več ljudi zapuščalo Zemljo 1.0. 

Znanstevnik pa ni samo razcepil prebivalcev Zemlje,  ampak tudi marsikatero družino, prijateljstvo.  

 V Celju, na Levstikovi ulici 4, je bivala 4-članska družina. Živeli so skromno. Čeprav so imeli dovolj denarja, so 
si redko privoščili razkošje. Nina in Tina sta bili sestri. Njuna mama Metka je bila učiteljica, oče  Samo pa mizar. 
Obe hčeri sta hodili  v srednjo šolo. Nina je bila mlajša, hodila je v prvi letnik ekonomske gimnazije. Rada je 
bila vedno urejena, lepa in bila je priljubljena med sošolci in fanti. Sramovala se je poklica svojih staršev ter 
njihovega skromnega stanovanja. Nekega popoldneva se je vračala iz šole in vznemiril jo je velik plakat: lakat 
z Zemljo 1.1 in obljubo o idealnem svetu. Pogledala je okoli sebe, hitro utrgala plakat  in ga  spravila v torbo.  
Doma je ležala  na postelji in dolgo premišljevala. Nič učenja, nič domačih nalog, nič gospodinjskih opravil. „TO 
JE TO“, je vzkliknila in odhitela povedat družini o svojem odhodu. Sestra  je bila zgrožena nad njeno idejo, oče 
in mati pa sta ji svetovala, naj se ne prenagli. Vendar ni pomagalo,  Nina je še isti dan zapustila družino. Ostalo 
je upanje, da se vrne, kajti odhod je vključeval poskusno dobo - en mesec.

5,4,3,2,1 - bum in že si je ogledovala spektakularno Zemljo 1.1. Niti za trenutek ni obžalovala odločitve. Še 
preden je izrekla svojo željo, se ji je ta uresničila. Počela je lahko, kar si je zaželela, nihče je ni omejeval, niti je ni 
opozarjal. Njene želje so naraščale.  Vedno je hotela več in več. Spoznala je nove ljudi, nove ljubezni.  S Tomom 
sta uživala v razkošju, ne vedoč, da na Zemlji minevajo leta. Ninina družina je doma nestrpno pričakovala njeno 
vrnitev. Na dan, ko je na Zemlji 1.0 minil en mesec, je Tina spekla torto, mama  lazanjo, Ninino najljubšo jed, 
oče pa  je praznično pogrnil mizo. Star gramofon je v ozadju tiho vrtel ploščo. Prvič, drugič, tretjič zapored, 
znova in zopet, in znova. A vrata so še zmeraj ostala zaprta. Dan se je prevesil v večer, a o Nini še vedno ni bilo 
ne duha ne sluha. Tako so v tišini in žalosti minevali naslednji dnevi. Družina se je sčasoma sprijaznila , da je 
Nina tam srečna in jih niti ne pogreša. Minila so leta. Tina je dobila redno službo, s Timom pa sta pričakovala 
že tretjo deklico.  A misel na njeno sestrico  ni ugasnila, skrb jo je spremljala vsak dan, vsak trenutek. Kaj se 
je zgodilo, ko pa je obljubila, da bo čez  en mesec že doma, pa so minila že leta. Nihče pa ni slutil, da za tem 
tiči velika umazana skrivnost, ki jo je John zatajil svetu. Čas namreč na tem planetu ne teče enako kakor na 
drugem. Vendar tega nihče ni vedel, še najnamj pa Nina,  ki jo je čakal še en teden na Zemlji 1.1 . V tem tednu se 
je zgodilo marsikaj:  spoznala je, da  njene potrebe  ne bodo nikoli zadovoljene, da bo vedno pričakovala nekaj 
novega. Kmaluje ugotovila, da je imela Tina prav. V tem tednu se je res veliko zgodilo tako  na Zemlji 1.1 kot  na 
Zemlji 1.0, kjer so minila leta in je mati jzbolela za rakom ter dan pred njenim prihodom umrla.

1,2,3,4,5 - bum. Nina se je vrnila v svoj rojstni kraj, kjer jo je pričakalo veliko presenečenje. Ne ravno prijetno. 
Ozrla  se je po kraju in  dih ji  je zastal. Spoznala je,  da so minila leta, odkar je bila nazadnje  tu. Ob vstopu v hišo 
je zagledala starca, ki je sedel ob kaminu. Vstal je in jo objel. V njem je prepoznala očeta. “Nina, mislil sem,  da te 
nikdar več  ne bom videl,” ji je dejal.  Zvedela je, da matere ni več, kar jo je hudo zabolelo.  Zamudila je najlepše 
trenutke z materjo, In to za kakšno ceno: za lahkotno življenje brez skrbi in bolečin, a tudi brez ljubezni. Nina se 
ne more potolažiti ob misli, kaj vse je zamudila : da ni stala materi ob strani,  ko jo je najbolj potrebovala, da ni 
bila ob sestri, ko se je ta poročila, da ni pomagala očetu premagovati bolečine ... Odločlla  se je, da bo drugače, 
tudi če bo kdaj bolelo.  Obiskovala je sestro in njeno družino, pomagala očetu in sosedom …  Spoznala je, da 
smisel življenja ni v velikih stavreh, ampak se sreča skriva v majhnih drobnih trenutkih našega življenja, ki se 
jih naučimo ceniti skozi življenje, ki nam prinaša ne le vzpone, ampak tudi padce. Tako pač je , brez teme ne bi 
mogli občudovati vseh teh čudovitih zvezd. 

                                                                                                                        Zoja Voroš, 1. a

KRASNI NEBOLEČI SVET Ninino popotovanje
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                 VSAKA LJUBEZEN JE PESEM                 

                 Piš vetra.

                 Odnese jesensko listje

                 in tebe.

                 Val morja.

                 Odnese alge,

                 ki sva jim rekla

                 objem.

                 Naliv dežja.

                 Odplavi usedline

                 najinih naplavin,

                 ki sva jim rekla

                 ljubezen.

                                          Zoja V. 1.a

Pesmi

 
Smartphones are one of the latest gadgets in modern technology.

Millions of people all around the world own one. They are of great use in everyday life but what happens when 
people become too dependent on smartphones? 

Many people have lost their lives due to smartphones. Are you next?

 Smartphones are a very useful tool to have as they are, as many say, a multitool. We may use them to check the 
time, we can gain information from the internet and these smartphones can even act as a form of entertainment.

Because they are fairly affordable and transportable, they are extremely popular throughout the world. 

On the other side, using smartphones too much can have negative effects – some people lose their ability to 
focus on making conversations and thinking clearly. Smartphones take control of their lives.

To summarize, I think that using smartphones is a normal part of our everyday lives and people should be free 
to use them as much as they want and as long as they do not overdo it.

                                                                            Lan Slavinec, 1.a 

Are you next???

Pink and Blue

Pink and Blue

We’re all raised to choose

If you choose pink- long hair

If you choose blue- short hair

Pink is allowed to cry

Blue isn’t

Pink is seen as beautiful

Blue is seen as handsome

If pink is seen with short hair they’re a dyke

And if blue is seen with make up they’re a fag

Blue is made to fight

Pink is made to birth

If you choose blue you get cars

If you choose pink you get dolls

Blue is brave for bleeding

Pink on the other hand -disgusting 

Pink has many partners - slut

Blue has many partners- stud

If pink has muscles - weird

If blue has muscles - hot

Now imagine all those innocent babies

Brought into the “colorful” world of pink and blue

We make them choose - no, we choose for them

We block up their lives for good

Drowning in the rules of society

Pink and blue

Pink or blue

Why not both

Pesmi 

She smiles

She smiles

She cries

She laughs

She takes my hand in hers

And it makes me feel safe

Safe, to allow myself to be loved

To allow myself happiness

To allow myself to be me

Yes she can be weird

yes she can be funny

And yes... she can kiss

She also protects

And she holds me in my sleep

She kisses my cheek

And always worries about me

She is so special to me

No words can describe it

Not even

This poem

Used to be like strangers

Used to be like strangers

Then something grew

And my feelings started to grow 
deeper

Deep into my soul

And i love her

I love her

And she’s the smile on my face

And the light in my life

Her curves used to turn me on

Now they just give me comfort

Her breasts used to make me go 
crazy

Now i see them soft

Comfort grew

And we became closer than ever

And i love her

I love her

I don’t know what the future holds

All i know is i want it to be me 
holding her

And i want us to spend our lives 
together

I want us to spend days and years 
loving

Each other 

And i love her

I love her

 
Medeja
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She was beautiful

She was beautiful

Not just physically

The way her body felt

But also mentally

The way she thought

And spiritually

The way she loved

 
Medeja
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VIŠJA STROKOVNA ŠOLA VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ekonomska šola Murska Sobota Višja strokovna šola deluje že šestnajsto leto. Do danes je diplomiralo in si 
pridobilo 6. stopnjo izobrazbe več kot 1000 študentov.

Izvajamo višješolska študijska programa EKONOMIST in INFORMATIKA za redni in izredni študij. Programa sta 
mednarodno primerljiva, fleksibilna, odprta in prilagodljiva potrebam uporabnikov ter povečujeta zaposljivost 
diplomantom. 

V sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede iz Celja izvajamo dodiplomski in podiplomski študij 
v programu Komerciala in v primeru zadostnih prijav tudi Poslovna informatika. 

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2016/2017 RAZPISUJEMO:

1. Višješolski študijski program EKONOMIST za pridobitev naziva EKONOMIST/EKONOMISTKA za redni in izredni študij. Možne usmeritve: 

KOMERCIALA, RAČUNOVODSTVO, TURIZEM, PODJETNIŠTVO. 

2. Višješolski študijski program INFORMATIKA za pridobitev naziva INŽENIR/INŽENIRKA INFORMATIKE za redni in izredni študij.

3. Visokošolska študijska programa za pridobitev naziva DIPLOMIRANI EKONOMIST ali DIPLOMIRANI POSLOVNI INFORMATIK za izredni 

študij, in sicer:

- drugi letnik, v katerega se lahko vpisujejo diplomanti višješolskih študijskih programov.

4. Magistrski študijski program druge stopnje Komerciala za pridobitev naziva MAGISTER POSLOVNIH VED za izredni študij, v katerega 

se lahko vpišejo vsi, ki imajo diplomo 1. bolonjske stopnje.

Visokošolski in magistrski študij izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za komercialne in poslovne vede iz Celja.

Vabimo vas, da se vključite v višješolski, visokošolski ali magistrski študij in si pridobite strokovno teoretično 
znanje, ki bo praktično uporabno, kar pričakujejo tudi vaši bodoči delodajalci.

PREDNOSTI:

         redni študij   - brez šolnine                                 

         številne strokovne ekskurzije                               

         predavatelji - strokovnjaki iz prakse   

         zaposljivost diplomantov

           skrb za študente s tutorstvom                                

           odlični pogoji za študij                                

           možnost študijske prakse v tujini   

        




