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UVODNIK 

Spet se je začelo novo šolsko leto. Po 

dolgem času dela na daljavo smo se 

končno vrnili v šolske klopi. V tem šolskem 

letu lahko pričakujemo različna 

tekmovanja, športne in naravoslovne dni 

ter ekskurzije, o katerih si boste lahko več 

prebrali v našem časopisu. Preberete pa si 

lahko tudi mesečni intervju s 

podjetnikom/podjetnico. 

Veliko sreče in uspehov v novem šolskem 

letu!   

Živa Štimulak 

 

-------------------------------------------------

Darko Petrijan: Skozi življenje 

hodite pokončno in 

optimistično 

Ob začetku šolskega leta smo se 

pogovarjali z ravnateljem naše šole 

Darkom Petrijanom, o katerem smo 

med drugim izvedeli, da je poveljeval 

teritorialcem v protioklepni četi. 

Kaj ste želeli postati kot otrok? 

Kot otrok sem se rad podil za žogo, zato 

sem si želel postati nogometaš. Potem 

sem sanjal 

o poklicu 

gasilca, ko 

sem 

opazoval 

vaške 

gasilce v 

domačih 

Sodišincih 

na 

gasilskih 

vajah. V 

prvem 

razredu podružnične osnovne šole v 

Gederovcih, ki sem jo obiskoval štiri leta, 

pa me je učiteljica navdušila za učiteljski 

poklic. Še sedaj se rad spominjam, kako 

sva se z mlajšim bratom igrala učitelja in 

učence. Vse, kar sem določenega dne 

izvedel v šoli, sem mu poskušal doma 

razlagati na enak način. Bilo je zabavno. 

Preostala štiri leta osnovne šole pa sem 

obiskoval Osnovno šolo Tišina, kjer se je 
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bilo potrebno dokončno odločiti, kateri 

poklic izbrati v prihodnosti.       

Katero šolo ste obiskovali kot dijak in 

kakšna so bila vaša dijaška leta? 

Srednjo šolo sem obiskoval v Murski 

Soboti, takrat se je imenovala 

Srednješolski center tehniško-pedagoške 

usmeritve; to je današnja Srednja poklicna 

in tehniška šola. Izobraževal sem se za 

strojnega tehnika, to pa zaradi tega, ker 

me je za ta poklic navdušil oče. Velikokrat 

sem mu namreč pomagal pri kleparskih 

delih na strehah hiš. 

Na srednješolska leta me vežejo zelo lepi 

spomini. Rad se spominjam praktičnega 

pouka v delavnicah, kjer smo se učili delati 

na stružnicah, reskalnih strojih, varili z 

varilnimi aparati idr. Zelo sem hvaležen 

učiteljem, ki so me takrat poučevali.  

Kje in kaj ste študirali? Kako dolgo ste 

že ravnatelj in ali ste vedno želeli voditi 

večji kolektiv? 

Po obveznem 12-mesečnem služenju 

vojaškega roka sem se vpisal na študij 

strojništva na Tehniški fakulteti Univerze v 

Mariboru. Takrat je bilo na razpolago 

veliko kadrovskih štipendij in spomnim se, 

da sem lahko izbiral med kar štirimi 

različnimi delodajalci. Odločil sem se za 

podjetje Elrad iz Gornje Radgone, kjer 

sem se po končanem študiju tudi zaposlil. 

Po treh letih je šlo podjetje v stečaj, zato je 

bilo potrebno iskati nove priložnosti. Novo 

delovno mesto se mi je ponudilo na 

Srednji strojni in tekstilni šoli v Murski 

Soboti, ki sem jo obiskoval kot dijak, zato 

sem z veseljem sprejel delo učitelja 

strokovno-teoretičnih predmetov. Ker pa 

me je zanimal tudi študij ekonomije, sem 

se vpisal na Ekonomsko-poslovno 

fakulteto v Mariboru, kjer sem diplomiral iz 

poslovne informatike. Zadnji dve leti 

službovanja na Srednji strojni in tekstilni 

šoli sem svojo učno obvezo dopolnjeval na 

Ekonomski šoli v Murski Soboti, kjer sem 

se kasneje stalno zaposlil. 

Po 15 letih poučevanja v srednjih šolah se 

mi je čisto po naključju ponudila priložnost, 

da najprej postanem pomočnik ravnatelja. 

Naš sedanji direktor doc. dr. Beno 

Klemenčič me je, ko je prevzel 

ravnateljevanje na srednji šoli, oziroma 

direktorsko mesto na Ekonomski šoli 

Murska Sobota, povabil k sodelovanju, da 

bi postal njegov pomočnik. To je bilo 

januarja 2008. Ker imam rad nove izzive, 

sem delo z veseljem sprejel. Oktobra 2008 

je on postal ravnatelj naše višje strokovne 

šole, jaz pa sem nekaj časa opravljal 

funkcijo v. d. ravnatelja, 1. marca 2009 

sem začel svoj prvi redni petletni mandat. 

To delo opravljam s predanostjo še danes. 

Ali sem imel željo voditi večji kolektiv? O 

tem nisem nikoli razmišljal. Nekako se mi 

je to v življenju vedno zgodilo sproti. Pri 

služenju vojaškega roka sem bil poveljnik 

oddelka, med osamosvojitveno vojno prav 

tako, kasneje sem prevzel poveljevanje ca 

stotim teritorialcem v protioklepni četi. Tudi 

ravnateljevanje se je zgodilo po naključju. 

Nikoli pa se nisem bal sprejeti novih 

izzivov.    

Je kakšen poseben dogodek, ki ste ga 

doživeli kot ravnatelj? 

Spomnim se 70. obletnice naše srednje 

šole, ki smo jo praznovali l. 2009. Ob 

prihodu na govorniški oder so me dijaki 

pozdravili z bučnim aplavzom, kar mi je na 

začetku moje ravnateljske poti ogromno 

pomenilo in me spremlja še danes. 

Posebno mesto v mojem spominu ima tudi 

muzikal »Pariz ali jaz«, ki smo ga z dijaki 

skupaj soustvarjali pred leti.  

Je kdaj vaše delo tudi naporno? 

Delo ravnatelja je velikokrat stresno, 

predvsem pa polno izzivov. Moraš biti 

pedagoški vodja, skrbeti za učno 

uspešnost dijakov, za varno in 

vzpodbudno učno okolje, za finančno 

vzdržnost, kadrovske in pravne zadeve, 

investicijsko vzdrževanje idr. Velikokrat se 

znajdeš v vlogi mediatorja. Kolektiva 

visoko izobraženih učiteljev ni lahko voditi, 

saj ima vsak svoja pričakovanja. Z vsemi 

INTERVJU 
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se trudim vzpostaviti korekten odnos. 

Dijaki mi veliko pomenite in zaradi vas 

imam svoje delo neizmerno rad in mi ni 

težko priti v službo tudi kdaj ob sobotah in 

nedeljah.    

Kaj počnete v prostem času? 

Prosti čas, ki ga žal ni veliko, najraje 

preživim v naravi. Rad imam sprehode, 

rad kolesarim, postorim kaj okrog hiše, v 

veliko veselje so mi moji trije vnučki, s 

katerimi se podimo za žogo, prebiramo 

pravljice, zlagamo sestavljanko ali kocke. 

Poprimem tudi za sesalec za prah, če je 

potrebno počistiti po hiši, ali za 

»kuhalnico« za domačim štedilnikom.  

Katera je vaša najljubša hrana, 

glasbena skupina, pesem in knjiga? 

Glede hrane nisem izbirčen. Rad imam 

raznovrstne jedi, ki jih z veseljem tudi sam 

pripravim po receptih, ki jih najdem na 

internetu, predvsem ob vikendih. 

Tudi glasbo rad poslušam, domačo in tujo 

sceno. Nimam izrazitega »favorita«. Je pa 

v moji mladosti prevladovala skupina 

AC/DC in njihova Highway to Hell, pa tudi 

Avseniki z legendarno Golico. Trenutno mi 

na misel pade tudi pesem Lady Gaga in 

Bradleyja Cooperja, Shalow. Tudi sam 

sem obiskoval glasbeno šolo in se učil 

igrati harmoniko, zato verjetno tudi 

naklonjenost in spoštovanje do 

narodnozabavne glasbe. 

Knjiga, ki me je prevzela, je bil roman z 

naslovom Da Vincijeva šifra ameriškega 

pisatelja Dana Browna. Trenutno pa 

berem prvenec Aljoše Bagole Kako 

izgoreti in vzeti življenje v svoje roke. 

Kaj bi sporočili vašim dijakom? 

Skozi življenje hodite pokončno in 

optimistično. Kar lahko storite danes, ne 

prelagajte na jutri. Bodite prijazni in 

spoštljivi do drugih. Izražajte svoj jaz, živite 

svoje sanje.  

Predvsem pa naj vas vodi misel mojega 

cenjenega kolega, upokojenega ravnatelja 

Ivana Lorenčiča: »V življenju lahko uspeš 

samo takrat, ko si upaš, včasih je potrebno 

tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ 

tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si.« 

Megi Car in Jan Horvat 

--------------------------------------------------------- 

Matej Šiftar: Izkušnje in praksa 

sta neprecenljiv vir znanja 

Z direktorjem podjetja Vigros, d. o. o., 

smo se pogovarjali o izzivih 

podjetništva. 

Gospod 

direktor, 

kako se je 

začela 

vaša 

poslovna 

pot? 

Moja 

poslovna 

pot se je 

začela leta 

2002, ko sem se po končanem študiju 

zaposlil v očetovem podjetju, kjer delam 

še sedaj. 

Kakšna je vaša izobrazba in kje ste se 

šolali? 

Končal sem magistrski študij ekonomije na 

Ekonomski fakulteti v Gradcu. 

Kje vse ste opravljali prakso in si 

nabirali izkušnje pred nastopom 

službe? 

Izkušnje sem si najprej nabiral z dijaškim 

delom ter kasneje tudi s študentskim 

delom med poletnimi počitnicami. Pred 

samim začetkom dela v podjetju sem bil 

tudi ca 1 mesec na Irskem pri enem od 

naših zdajšnjih dobaviteljev, ker sem 

spoznaval njihov način dela ter utrjeval 

svoje znanje angleščine. 

Ob kateri uri se po navadi začne vaš 

dan in kakšna je vaša dnevna rutina? 

Moj dan se običajno začenja med 6. in 7. 

uro zjutraj. Vsako jutro najprej z jutranjo 

INTERVJU 
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telovadbo in zajtrkom. V pisarno običajno 

pridem med 7.30 in 8. uro. Kašne druge 

rutine pa v bistvu nimam. Moj dan običajno 

narekujejo dnevne obveznosti. 

Na kakšen način nadgrajujete svoje 

znanje? 

V današnjem času je na razpolago 

ogromno možnosti, kako nadgrajevati 

svoje znanje. Internet nam omogoča veliko 

različnih možnosti, tako da lahko praktično 

v vsakem trenutku najde vsak vse, kar ga 

zanima. Je pa težko verjeti vedno 100-% 

vsemu, kar najdeš na spletu, zato je 

potrebno še vedno poseči po kakšni 

strokovni literaturi in si pogledati kakšno 

strokovno oddajo ali obiskati kakšno 

izobraževanje. Moje mnenje je, da 

ogromno novega spoznavamo tudi vsak 

dan skozi vsakodnevno prakso. Izkušnje in 

praksa sta neprecenljiv vir znanja in to je 

nekaj, česar se ne da naučiti.  

Kakšen je po vašem mnenju pravi profil 

človeka, ki stopa na podjetniško pot? 

Nisem prepričan, da obstaja odgovor, ki bi 

odgovoril na to vprašanje in bi to res 

držalo. Lahko bi začel naštevati neke 

lastnosti, ampak vse to nima smisla, ker je 

uspešnost odvisna od več notranjih kot 

tudi zunanjih dejavnikov. Drži pa verjetno 

eno: točno moraš vedeti, v kaj se spuščaš, 

torej, imeti moraš nek cilj in pri tem biti 

vztrajen ter vložiti veliko energije in želje, 

da bo ta pot uspešna.  

Katere so po vašem mnenju 

najpomembnejše stvari, ki jih mora 

upoštevati vsak podjetnik? 

Težko je nekomu drugemu dajati nasvete, 

ker je vsak v drugačni poziciji, ko se 

odpravlja na neko pot. Zagotovo pa je eno: 

potrebno je biti vztrajen in nepopustljiv. 

Pot do nekega cilja ni nujno enostavna, 

zato je zelo pogosto potrebno tudi veliko 

sreče. Ampak po drugi strani pa sreča ne 

pride sama po sebi, potrebno jo je izzvati. 

Izjemno pomembno se mi tudi zdi, da si 

pošten in dosleden.  

Kako se soočate s stresnimi situacijami 

in kako si v prostem času naberete 

novih moči in premagate stres? 

Stres je sestavni del poslovnega življenja. 

Kakorkoli se trudimo, da bi se mu izognili, 

to v celoti ni možno. Z njim se je potrebno 

soočiti in ga nekako imeti pod kontrolo. V 

prostem času pa je potrebno poskrbeti, da 

je čim več brezskrbnih trenutkov in zato je 

potrebno delati tisto, kar nas sprošča. 

Meni osebno zelo pomaga več stvari, na 

primer kolesarjenje, sprehodi, druženje z 

družino in prijatelji, vožnja z motorjem.  

Kako je situacija glede koronavirusa 

vplivala na vaše poslovanje? 

Koronavirus je imel in ima še vedno zelo 

negativen vpliv na naše poslovanje. Sploh 

v letu 2020, ko smo izgubili več kot 20 % 

prometa v primerjavi z 2019, v letošnjem 

letu kaže že bolje, s tem, da je pred nami 

še jesen in zima, ko so razmere za širjenje 

virusov najugodnejše. Verjetno pa bodo 

posledice še dolgo vidne in se še niti ne 

zavedamo in ne poznamo vseh težav, ki 

nam jih je virus povzročil, oziroma nam jih 

še bo. Po drugi strani pa je vse to spet ena 

nova neprecenljiva izkušnja. Upajmo sicer, 

da se to ne bo ponavljalo prepogosto. 

Kaj svetujete ljudem, ki si želijo na 

svojo podjetniško pot, a si tega ne 

upajo, mislijo, da ne zmorejo? 

Kot zapisano že prej, težko je drugemu 

dajati nasvete. Vsak mora zase vedeti, kaj 

je za njega najbolj primerno. Zagotovo pa 

ne smeš dvomiti vase, potrebno je biti 

pozitivno naravnan in prepričan v svoje 

odločitve in sposobnosti. Človek običajno 

zmore več, kot si misli, le upati si je treba. 

Živa Sečko 

--------------------------------------------------------- 

 

 

INTERVJU 

Oglejte si foto utrinke septembrskih  

dvodnevnih športnih udejstvovanj v 

Kranjski Gori, terenskih vaj v 

Stanjevcih ter druge dogodke na 

spletni strani naše šole:  

https://www.ekonomska-ms.si/ 
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Obisk mednarodnega obrtnega 

sejma v Celju 

V nedeljo, 19. septembra, smo se 

dijakinji Kaja Baum in Maja Benko ter 

nekdanje dijakinje naše šole, Veronika 

Horvat, Neža Klement in Danaja Škrilec, 

udeležile Mednarodnega obrtnega 

sejma v Celju. Tam smo za svojo 

stojnico zastopale UP Svet poklicev. 

Naše nekdanje dijakinje pa so končno 

prevzele nagrado za osvojeno 2. mesto 

za najboljšo poslovno idejo na 

državnem prvenstvu na 14. 

Mednarodnem sejmu UP. 

Naša stojnica je pritegnila kar nekaj 

obiskovalcev sejma, ki so bili navdušeni 

nad poslovno idejo UP Svet poklicev. Ker 

smo na sejmu bili edini razstavljavci 

učnega podjetja med pravimi podjetji, jim 

žal nismo mogli nobene dejavnosti čisto 

zares prodati. V nasprotnem primeru bi se 

to nedvomno uresničilo. Pri naši stojnici so 

se ustavljali predvsem osnovnošolci, dijaki 

in njihovi starši, ki še niso čisto prepričani, 

kam naprej v srednjo šolo ali študirat. Na 

stojnici so se oglasili tudi starejši, ki so z 

veseljem delili njihovo poklicno izkušnjo z 

nami. Med drugim smo tudi ugotovili, da bi 

bila dejavnost učnega podjetja v 

poslovnem svetu zelo uspešna. 

Za naju je bila to izjemna izkušnja, ki se 

nama bo vtisnila v lep spomin, saj sva 

spoznali veliko novih ljudi in se spoprijeli s 

tržiščem ter postali bogatejši za še eno 

novo izkušnjo. Zanimivo je bilo videti, kako 

v praksi potekata ponudba in 

povpraševanje ter kako se sklepajo posli. 

Na sejmu je delo potekalo poslovno, 

prijetno, in seveda najbolj pomembno od 

vsega, sproščeno.  

 

Kaja Baum in Maja Benko, 4. c 

 

Strokovna ekskurzija: 

Primorska–Ljubljana 

V torek, 14. septembra, smo se dijaki 2., 

3. in 4. letnika programa logistični 

tehnik odpravili na dvodnevno 

strokovno ekskurzijo.  

Naša pot se je začela ob petih zjutraj, ko 

smo se z avtobusom odpeljali v smeri proti 

Luki Koper, kjer smo opravili voden ogled. 

Nato je sledila predstavitev logističnega 

podjetja Intereuropa in predavanje o 

Incoterms klavzulah. Tisti dan smo obiskali 

Pomorsko fakulteto v Portorožu, kjer smo 

imeli priložnost preizkusiti ladijske 

simulatorje. V Portorožu smo opravili tudi 

kosilo in nekaj športnih aktivnosti. Sledila 

je namestitev v dijaškem domu v Kopru in 

nočitev. Naslednji dan smo ob osmih 

zjutraj krenili v smeri proti železniško 

kontejnerskemu terminalu v Ljubljani, kjer 

so nam pokazali, kako se kontejnerji 

natovarjajo na tovorni vlak in kako se 

zlagajo. Sledil je obisk Inštituta Jožefa 

Stefana, kjer smo imeli predavanje o 

radioaktivnih odpadkih in izotopih v 

vsakdanjem življenju. Omogočen pa smo 

imeli tudi ogled Raziskovalnega jedrskega 

reaktorja TRIGA in Centralnega skladišča 

radioaktivnih odpadkov ARAO. Polni 

novega znanja in pričakovanj smo se v 

domačo pokrajino vrnili ob petih popoldne. 

Valentina Grabar, 2. d 

 

UMETNIŠKI KOTIČEK 

Vse, ki pišete pesmi, slikate, rišete, se 

ukvarjate z umetniško fotografijo …, 

vabimo, da svoje izdelke pošljete po 

eAsistentu ali oddate Simoni Musič ali 

Janji Adanič Vratarič in z veseljem jih 

bomo objavili v naslednji številki 

šolskega časopisa. 

 

 

IZ ŠOLE 
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METULJ 

 
Zvečer postanem metulj, 

Solze za menoj ne spustiš, 
Zvečer postanem metulj, 

Ti za menoj jokati ne smeš. 
 

Zvečer postanem metulj, 
Moja duša odleti daleč stran, 

Kje duša moja spi, 
Nikoli ne izveš. 

 
Zvečer postanem metulj, 

Za menoj ne boš prižgala sveče, 
Zvečer postanem metulj, 

Kje moja duši spi, 
Nikoli ne izveš. 

 
 

ŠUMENJE HRASTA 
 

Šumi hrast celo  noč, 
Moje oči se odprejo, 
Vse kar skriva noč, 
Tvoje veje povejo. 

 
Šumi hrast celo  noč, 
Poslušam te do zore, 
Prižgala svečo sem, 

Da mi najde okna v svet. 
 

Ni več tistih dni, 
Veter piha z vseh strani, 

Rumeno listje, rjavo listje, 
Nikoli več, nikoli več. 

 
Šumi hrast celo noč, 
Noči so mi najteže, 
Moje skrivne žalosti, 
Šumi hrast  celo noč. 

 
Amalthea Celec 

 

Top 5 pesmi po izboru  

Katarine Fišer: 

Da ti ne bo dolgčas med odmori.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šale po izboru Jerneja 

Makovca in Aljaža Vrečiča 

Včeraj sem cel dan taval po mestu in 

spraševal, koliko je ura. Vsakič sem dobil 

drugačen odgovor.  

++++++++++++++++ 

Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: 

»Opiši v sto besedah, kako ste preživeli 

vikend.« 

Mali Jožek je napisal: »Ta vikend smo se 

nameravali odpeljati z družino k teti. 

Naložili smo se v avto in ta nikakor ni hotel 

vžgati. Žalostno smo šli iz avta, razen 

očeta, ki je ostal pri avtomobilu in izrekel 

ostalih 60 besed, ki niso primerne za mojo 

nalogo.« 

 

 

 

UMETNIŠKI KOTIČEK/PROSTI ČAS 

My Universe (Coldplay X BTS) 

That's What I Want (Lil Nas X) 

Out Out (Charli XCX & Saweetie) 

Heat Waves (Glass Animals) 

Pepas (Farruko) 

 

KOLOFON 

Šolski novinarji: Živa Štimulak (urednica 

oktobrske izdaje), Megi Car, Katarina Fišer, 

Jan Horvat, Jernej Makovec, Živa Sečko, 

Aljaž Vrečič. 

Drugi sodelujoči: Kaja Baum in Maja 

Benko, Amalthea Celec, Valentina Grabar, 

Anastazia Rošker. 

Mentorici: Janja Adanič Vratarič, Simona 

Musič. 

Izdajatelj: Ekonomska šola Murska Sobota, 

srednja šola in gimnazija. 


