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Drage dijakinje, dragi dijaki, spoštovani starši! 

Ekonomska šola Murska Sobota je šola z več kot 80- letno tradicijo, uspehi in ambicijami, ki želi postati 
središče odličnosti na področju izobraževanja v regiji. S kvalitetno izvedbo programov, učitelji, ki znajo 
prisluhniti dijakom in staršem ter odličnimi pogoji dela na šoli, ki po arhitekturnih rešitvah na področju 
šolstva spada med deset najlepših na svetu, želimo dijakom posredovati kompetenčna in praktično 
uporabna znanja v spodbudnem in ustvarjalnem okolju ter graditi odlične temelje za nadaljnje 
izobraževanje. 

  
Številne, za šolo prepoznavne interesne dejavnosti, omogočajo, da vsak posameznik v polni meri 

razvije svojo ustvarjalnost in talente na področjih projektnega učenja, glasbenega in likovnega ustvarjanja, 
fotografije in filma, turizma, učenja tujih jezikov ter skrbno pripravljenih strokovnih ekskurzijah doma in v 
tujini.  

 
Pred vami je publikacija šole. Z njo vam želimo med drugim predstaviti organiziranost šole, 

izobraževalne programe, ki jih izvajamo in druge dejavnosti šole. V njej najdete tudi določila šolskega in 
hišnega reda in Pravilnik o podeljevanju pohval, nagrad in priznanj dijakom.  

 
Kakovost in učinkovitost šole sta odvisni od dobrega sodelovanja treh temeljnih dejavnikov, ki 

nastopajo v vzgojno-izobraževalnem procesu: to so šola, starši in dijaki. 
 
Predpogoj za uspeh je primerna informiranost vseh s temeljnimi podatki o šoli. Za našo šolo to velja 

še bolj, saj izvaja izobraževanje v sedmih izobraževalnih programih. V tem šolskem letu jo obiskuje 360 
dijakov.  

 
Publikacija naj vam torej olajša delo med šolskim letom; naj vas spomni, da smo na šolskem področju 

partnerji in da lahko z dobrim sodelovanjem dobre stvari vselej naredimo odlične, slabe pa – če se že 
pojavijo – izboljšamo. 

 
Dragi dijaki, vsi ki delamo na Ekonomski šoli želimo, da se boste na naši šoli odlično počutili in veliko 

naučili. Da boste spoznali prave prijatelje in razvili pripadnost šoli. Upam, da vam bodo srednješolska leta, 
ki spadajo med najlepše življenjsko obdobje, ostala v lepih spominih. 

 
 

Darko Petrijan, ravnatelj 
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I. IZKAZNICA ŠOLE 

 
EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA 
Srednja šola in gimnazija 
Noršinska ulica 13 
9000 Murska Sobota 
 
Matična številka: 5216214000 
Davčna številka: SI 20192533 
 
tel: 02 521 34 00 
fax: 02 521 34 50  
 
E-mail: ekonomska.sola@s-es.ms.edus.si 
    info@ekonomska-ms.si  
Spletna stran: http://www.ekonomska-ms.si 
Facebook: https://www.facebook.com/ekonomskams 
 

 
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Ekonomska šola Murska 
Sobota" je Republika Slovenija. Sklep o ustanovitvi je 2. septembra 2008 sprejela Vlada 
Republike Slovenije. 

 

  

mailto:ekonomska.sola@s-es.ms.edus.si
http://www.ekonomska-ms.si/
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II. ORGANI ŠOLE 

 

SVET ZAVODA: 
 
Svet zavoda ima 17 članov. Sprejema letni delovni načrt in poročila o njihovi uresničitvi, 
odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojni in 
izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom dijaka in odraslega, o 
pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostjo delavcev, opravlja druge 
naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. V Svetu zavoda so zastopani delavci 
šole, ustanoviteljica, mesto Murska Sobota, predstavniki študentov, predstavniki 
dijakov, predstavniki staršev in predstavnik Strateškega sveta. 
 
Predsednica Sveta šole je Simona MUSIČ, univ. dipl. ekon. 

 
Predstavniki VSŠ:                                     Dejan PETJE 
                                                                    Erna VÖRÖŠ, predsednica 

 
Predstavnici SŠ in G:   Maja KRAJNC 

       Cvetka GOMBOC ALT, namestnica predsednice 

       Tanja KUTOŠ 

 
Predstavnik lokalne skupnosti:   

 
Predstavnika ustanovitelja:   

 
 
Predstavniki staršev:   Tjaša KOS 

Teodora OŠLAJ 
      Marko SLAVIČ 
 
Predstavnika dijakov:    
       
      
Predstavnika študentov:   
       
       
  
       
Predstavnik Strateškega sveta:  mag. Matija MAUČEC 
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VODSTVO ZAVODA: 
 

Direktor zavoda in ravnatelj Višje strokovne šole: 
 

dr. Beno Klemenčič, univ. dipl. ekon. 
 

Ravnatelj Srednje šole in gimnazije:     
 

Darko Petrijan, univ. dipl. ekon., inž. str. 
 

Ostali delavci šole: 
 
SVETOVALNA SLUŽBA 

 

Nataša Gomiunik, univ. dipl. psih. 
 

TAJNIŠTVO, REFERAT ZA MLADINO IN IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

Nataša Škraban 
 

RAČUNOVODSTVO 
 

Tanja Kutoš, mag. posl. ved 
 

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 

Darja Horvat, univ. dipl. ekon. 
Nataša Škraban 

 
ŠOLSKA KNIŽNICA 

 
Metka HAREJ, prof. 
 

 
LABORANTKA 

 
Olga KUPLEN, kem. tehnik 

 
TEHNIČNA SLUŽBA 

 
Rolando HORVAT, inž. – vzdrževalec učne tehnologije 
Dejan PETJE, inž. - vzdrževalec učne tehnologije 
Rudolf RAJSAR – hišnik 
Marija ČONTALA, Angela LAINŠČEK, Olga MIHOLOČ, Marjana RANTAŠA, Marjana 
BEZNEC, Nadira ZEKOVIČ – snažilke 
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UČITELJSKI ZBOR SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE 
 

Zap. 
št. 

PRIIMEK IN IME Naziv v diplomi 

1  BALER Barbara prof. zgod. in nem. j. s knj. 

2  BRAČUN Natalija prof. angleščine in nemščine 

3  GERIČ Tjaša univ. dipl. inž. živil. tehn, mag. inženir logistike 

4  GOMBOC ALT Cvetka univ. dipl. ekonomist 

5  GOMBOC Jasna prof. matematike 

6  GOMIUNIK Nataša univ. dipl. psihologinja 

7  HAREJ Metka prof. zgodovine in sociologije 

8  HORVAT Darja univ. dipl. ekonomist 

9  IVANIČ Renata univ. dipl. informatik 

10  JAKOVLJEVIČ Zlatko prof. likovne pedagogike 

11  mag. KATALINIĆ Evelina prof. geografije in pedagogike, mag. geografije 

12  KOLENKO Alenka prof. nem. j. s knj. in slov. j. s knj. 

13  KRAJNC Maja prof. slov. j. s knj. in sociologije 

14  KRIVEC Sabina prof. biologije in kemije 

15  KUPLEN Olga kemijski tehnik 

16  KUZMA Bernarda univ. dipl. ekonomist 

17  MATAJIČ Vesna univ. dipl. germanist 

18  MENCIGAR RITUPER Cvetka prof. slov. j. in ruščine 

19  MUSIČ Simona univ. dipl. ekonomist 

20  PAJNHART Simona prof. geografije in ang. j. s knj. 

21  PETRIJAN Darko univ. dipl. ekonomist, inž. strojništva 

22  mag. PODGAJSKI Betina univ. dipl. ekonomist, mag. 

23  PUCKO Dušan univ. dipl. ekonomist 

24  RITUPER Jožef univ. dipl. inž. tekst. tehnologije 

25  SEP Suzana prof. telesne vzgoje 

26  SOBOČAN Ana  mag. prof. ang. in mag. prof. slov. j. in knjiž.  

27  SVETEC Marija univ. dipl. ekonomist 

28  SUKIČ - ŠKALIČ Slava višji upravni delavec 

29  ŠIPLIČ ŠIFTAR Nataša univ. dipl. ekonomist 

30  TERNAR HORVAT Viktorija  mag. prof. matematike  

31  TOJNKO Patricija  prof. ang. in ped.  

32  VARGA Stanislava prof. matematike in fizike 

33  ZAVEC Milena prof. nemškega jezika s knj. 

34  ŽALIG Janez prof. telesne vzgoje 

 
 
Spremljevalki za nudenje fizične pomoči dijakoma:  
 

Zap. 
št. 

PRIIMEK IN IME 

1 KOLMANIČ Tina, mag. prof.  

2 TERNAR HORVAT Viktorija, mag. prof.  
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Zunanji strokovni sodelavci: 
 

Zap. 
št. 

Priimek in ime Inštitucija/Podjetje 

1 ADANIČ Luka, mag. inž. str.  Medicop  

2 FRANKO Melita, prof. zgo. in soc.  Gimnazija Murska Sobota, (SOC)  

3 
KERČMAR Saša, mag. prof. soc. in ped.  Osnovna šola Benedikt (koordinatorica dela z 

DSP)  

 
Strokovni delavci, ki dopolnjujejo obvezo na drugih šolah: 

 

Zap. 
št. 

Priimek in ime Šola, iz katere prihajajo 

1  BALER Barbara, prof.  Biotehniška šola Rakičan (NEM, ZGO)  

2  IVANIČ Renata, univ. dipl. inf.  Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci (IKT)  

3  JAKOVLJEVIČ Zlatko, prof.  Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci (UME)  

4  mag. KATALINIĆ Evelina, prof.  Biotehniška šola Rakičan (GEO, DRU)  

5  KOLENKO Alenka, prof.  OŠ Bakovci (podaljšano bivanje)  

6  KUPLEN Olga, kem. teh.  Srednja zdravstvena šola Murska Sobota (lav. vaje)  

7  SOBOČAN Ana, mag. prof.   Osnovna šola Radenci (ANG), Biotehniška šola Rakičan 

(ANG)  

8  ZAVEC Milena, prof.  Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota (NEM)  

 
STROKOVNI AKTIVI PO PREDMETNIH PODROČJIH: 

 

Zap. 
št. 

Strokovni aktiv Vodja aktiva 

1 Strokovni aktiv za jezikoslovje (SLO, ANG, NEM) Vesna MATAJIČ 

2 Strokovni aktiv za naravoslovje (MAT, BIO, KEM, NAR, FIZ) Jožef RITUPER 

3 Strokovni aktiv za družboslovje (ZGO, GEO, SOC, PSI, UME, DRU, ŠVZ) Suzana SEP 

4 
Strokovni aktiv za področje strokovno-teoretičnih predmetov, 
praktičnega pouka in IKT  

Slava SUKIČ ŠKALIČ 

 
Razredniki: 

 

ODDELEK Program Razred Razrednik 

1 EG 1. A Vesna Matajič 

2 ET 1. C Milena Zavec 

3 LT 1. D Tjaša Gerič 

4 TRG 1. E Jožef Rituper 

5 ET - pti 1. G Simona Pajnhart 

6 EG 2. A Sabina Krivec 

7 ET 2. C Renata Ivanič 

8 LT 2. D Tjaša Gerič 

9 TRG 2. E Dušan Pucko 

10 ET - pti 2. G Maja Krajnc 

11 EG 3. A mag. Betina Podgajski 

12 ET 3. C Bernarda Kuzma 

13 LT 3. D Simona Pajnhart 

14 TRG 3. E Simona Musič 

15 EG 4. A Cvetka Gomboc Alt 

16 ET 4. C Jasna Gomboc 

17 LT 4. D Maja Krajnc 
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SVET STARŠEV 
 

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Člane sveta 
staršev bomo natančno obveščali o vsem, kar se bo dogajalo na šoli. Tako bodo lahko na sejah sodelovali 
s konstruktivnimi predlogi in pobudami. 
 

 
Predsednik Sveta staršev je g. Marko SLAVIČ. 
 
Predstavniki SVETA STARŠEV po oddelkih: 
 

Oddelek Ime in priimek 

1. A Teodora OŠLAJ 

1. C Katica GERENČER 

1. D Denis NOVAK 

1. E Nives CAJNKO 

1. G Martina LENARČIČ 

2. A Amir NUHIJA 

2. C Tjaša KOS 

2. D Marija OSTRIČ 

2. E Andrej NOVAK 

2. G Maria Simona ČERNELA 

3. A Bernarda GOMBOŠI 

3. C Simon BENKO 

3. D Sabina SEME 

3. E Patricija CAFUTA 

4. A Marko SLAVIČ 

4. C Simona MAUČEC 

4. D Polona RAJSAR 

 
 
V tekočem šolskem letu se bo svet staršev sestal na formalnih sestankih najmanj trikrat.  
 
OKTOBER – obravnava poročila o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto, obravnava letnega delovnega 
načrta za tekoče šolsko leto. 
 
FEBRUAR - poročilo o uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju, pregled že realiziranih vsebin letnega 
delovnega načrta. 
 
JUNIJ - pregled že realiziranih vsebin letnega delovnega načrta, zaključna prireditev šole, zaključni izpiti, 
poklicna matura, splošna matura. 
 
Člani sveta staršev bodo vabljeni tudi na vse prireditve šole. Na pobudo staršev bodo organizirani tudi 
dodatni sestanki. 
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PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR  
 

 Darja HORVAT, univ. dipl. ekon.  vodja za program Ekonomski tehnik SSI in PTI 
 Tjaša GERIČ, univ. dipl. ekon.   vodja za program Logistični tehnik 
 Simona MUSIČ, univ. dipl. ekon.  vodja za program Trgovec 

 
 
 

KOMISIJA ZA KAKOVOST 
 

Zap. št. Priimek Ime Funkcija 

1 KUZMA Bernarda predsednica komisije, notranja presojevalka 

2 GOMBOC ALT Cvetka namestnica predsednice 

3 HORVAT Darja članica 

4 GOMIUNIK Nataša članica 

5 BUNDERL MAUČEC Maja predstavnica delodajalcev 

 
PRITOŽBENA KOMISIJA – Zakon o gimnazijah 
 

Zap. št. Priimek Ime Funkcija 

1 KUZMA Bernarda predsednica komisije 

  ALT GOMBOC Cvetka namestnica predsednice 

2 PAJNHART Simona članica 

  MUSIĆ Simona namestnica članice 

3 NOIVIRT PRAŠNIKAR Janja zunanja članica 

  ČERPNJAK Marjan namestnik zunanje članice 

 
KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC – Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
 

Zap. št. Priimek Ime Funkcija 

1 KUZMA Bernarda predsednica komisije 

  ALT GOMBOC Cvetka namestnica predsednice 

2 MUSIĆ Simona članica 

  PAJNHART Simona namestnica članice 

3 NOIVIRT PRAŠNIKAR Janja zunanja članica 

  ČERPNJAK Marjan namestnik zunanje članice 
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III. PREDSTAVITEV ŠOLE 

 
Šola ima dve organizacijske enoti: 

 Srednjo šolo in gimnazijo 

 Višjo strokovno šolo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIJAKI PO ODDELKIH IN SMEREH IZOBRAŽEVANJA 
 
V tem šolskem letu so v izobraževanje vključenih 303 dijaki. Šola ima 10 oddelkov in 7 skupin.  

Dijaki po oddelkih in smereh izobraževanja 
A. Prvi letniki 

Program Poklic Razredi D I J A K I PRVI TUJI JEZIK 

   SKUPAJ ŽENSKE NEM 1 ANG 1 
Ekonomska gimnazija - 1. A  19  12  5  14  

Ekonomski tehnik (ssi) Ekonomski tehnik 1. C  28  22  16  12  

Logistični tehnik (ssi) Logistični tehnik 1. D  14  5  5  9  

Trgovec (spi) Prodajalec 1. E  13  10  4  9  

ODDELKOV/SKUPIN  2/2  74  49  31  43  

 

  

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA 
SOBOTA 

 

VIŠJA STROKOVNA 
ŠOLA 

SREDNJA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA 

Programi: 

 Ekonomist 

 Informatika 

Programi: 

 Ekonomska gimnazija 

 Ekonomski tehnik - ssi 

 Logistični tehnik - ssi 

 Ekonomski tehnik - pti 

 Trgovec - spi 

 Administrator - spi 

 Poklicni tečaj -io 
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B. Drugi letniki 

Program Poklic Razredi D I J A K I PRVI TUJI JEZIK 

   SKUPAJ ŽENSKE NEM 1 ANG 1 
Ekonomska gimnazija - 2. A  18  15  8  10  
Ekonomski tehnik (ssi) Ekonomski tehnik 2. C  23  12  6  17  

Logistični tehnik (ssi) Logistični tehnik 2. D  10  5  7  3  
Trgovec (spi) Prodajalec 2. E  25  21  6  19  
ODDELKOV/SKUPIN  3/1  76  53  27  49  

 
C. Tretji letniki 

Program Poklic Razredi D I J A K I PRVI TUJI JEZIK 

   SKUPAJ ŽENSKE NEM 1 ANG 1 
Ekonomska gimnazija - 3. A  18  10  3  15  
Ekonomski tehnik (ssi) Ekonomski tehnik 3. C  29  26  12  17  

Logistični tehnik (ssi) Logistični tehnik 3. D  9  6  3  6  

Trgovec (spi) Prodajalec 3. E  22  17  6  16  
ODDELKOV/SKUPIN  3/1  78  59  24  54  

 
 

Č. Četrti letniki 

Program Poklic/smer Razredi D I JA K I PRVI TUJI JEZIK 

   SKUPAJ ŽENSKE NEM 1 ANG 1 
Ekonomska gimnazija - 4. A  13  10  5  8  
Ekonomski tehnik (ssi) Ekonomski tehnik 4. C  28  20  11  17  
Logistični tehnik (ssi) Logistični tehnik 4. D  23  9  7  16  
Ekonomski tehnik (pti) Ekonomski tehnik 1. G  6  5  4  2  
ODDELKOV/SKUPIN  2/2  70  44  27  43  

 
D. Peti letniki 

Program Poklic/smer Razredi D I JA K I PRVI TUJI JEZIK 

   SKUPAJ ŽENSKE NEM 1 ANG 1 
Ekonomski 
tehnik (pti) 

Ekonomski tehnik 2. G  5  4  4  1  

ODDELKOV/SKUPIN  0/1  5  4  4  4  
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IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH  
 

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

 

 Organizatorica izobraževanja odraslih: Darja Horvat 

 Referat za izobraževanje odraslih: Nataša Škraban 

 Andragoški zbor 
 
Izobraževanje odraslih poteka po naslednjih javno veljavnih izobraževalnih programih: 

 Ekonomski tehnik- ssi 

 Ekonomski tehnik- pti 

 Poklicni tečaj - ekonomski tehnik 

 Logistični tehnik - ssi 

 Trgovec - spi 

 Administrator - spi 

 Maturitetni tečaj 
 

Načini poteka izobraževanja: samoizobraževanje, skupinsko ob zadostnem številu prijav oz. kombinirano: 
vključitev v skupino pri posameznih predmetih oz. modulih.  

Za kandidate so organizirana predavanja in konzultacije tekom šolskega leta.   

Strokovni aktiv v programih izobraževanj odraslih sestavljajo učitelji, ki poučujejo v programih 
izobraževanja odraslih. Vsi učitelji opravljajo svoje naloge tudi v programih rednega izobraževanja.  

 

IZPITNI ROKI  ZA KANIDATE IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
 

 
 NOVEMBER 2019: torek, 10.11.2020  
 DECEMBER 2019: torek, 8.12.2020  
 JANUAR 2020: torek, 12.1.2021   FEBRUAR 2020: torek, 9.2.2021  
 MAREC 2020: torek, 9.3.2021  
 APRIL 2020: torek, 13.4.2021  
 MAJ 2020: torek, 11.5.2021  
 JUNIJ 2020: torek, 8.6.2021  
 AVGUST 2020:  torek, 17.8.2021  
 SEPTEMBER 2020: torek, 14.9.2021  
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DELOVNA PRAKSA  

  

Kandidati morajo opraviti s predmetnikom določeno število ur praktičnega usposabljanja z delom pri 
delodajalcu (PUD). Naloge organizatorja praktičnega usposabljanja z delom bo opravlja Marija Svetec.  

Načrtovane andragoške konference:   

• oktober 2020 

• junij 2021 

• avgust 2021 

V šolskem letu 2020/2021 se po posameznih izobraževalnih programih izobražuje 49 kandidatov:  

 

IV. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA USPEŠNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

Materialni pogoji 

Šola zagotavlja idealne pogoje za izobraževanje, saj razpolaga z 8234 m2 šolskih površin. Le te so 
namenjene izobraževanju v 25 oddelkih za mladino (cca 750 dijakov) ter 300 študentom Višje strokovne 
šole. 
 

Za izvedbo pouka je na razpolago 20 učilnic za splošne in strokovno-teoretične predmete, multimedijska 
učilnica, učilnici za učno podjetje, učilnica za naravoslovje, biologijo in kemijo z laboratorijem in 
digestorijem, učilnica za informatiko in praktični pouk, dvema predavalnicama za 144 in 110 slušateljev, 
športno dvorano z 870 m2, plesno dvorano z fitnesom, zunanjimi športnimi objekti (atletsko stezo, igrišči 
za nogomet, rokomet, košarko in odbojko na mivki. Poleg omenjenega šola razpolaga s knjižnico, čitalnico, 
upravnimi prostori, zbornico, sejno sobo in lastno kuhinjo z jedilnico. 
 
Na podlagi analize ugotavljamo, da ima šola za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela idealne pogoje za 
delo na vseh predmetnih področjih, učilnice so opremljene s sodobno IKT tehnologijo, ki omogoča 
izvajanje sodobnega pouka. V večini učilnic se lahko izvaja pouk z uporabo interaktivnih tabel, kar prispeva 
k popestritvi pouka in vpeljevanju sodobnih oblik in metod dela. Tudi uporabo spletnih učilnic vidimo v 
prihodnje kot priložnost za nadgradnjo, popestritev in izboljšanje kvalitete pouka. Dijaki lahko tudi v 
prostem času dostopajo do interneta preko brezžičnega omrežja Eduroam. Sodobno opremljena športna 
dvorana omogoča izvajanje številnih individualnih in skupinskih športov.   
 

Za kvalitetno izvajanje programa logistični tehnik je potrebno stalno posodabljanje programske opreme 
za izvedbo posameznih modulov. Opremo bomo nabavljali individualno ali v povezavi s šolami, ki izvajajo 
podobne programe, zaradi boljših pogajalskih izhodišč pri oblikovanju cen s ponudniki opreme. Analizo in 
načrt nabave potrebne opreme pripravita aktiv za informatiko ter aktiv strokovno-teoretičnih predmetov 
za logistiko. 

Prostorski pogoji 

Prostorska kapaciteta šole je 8234 m2 šolske površine. Šola ima naslednje učne prostore in ostale prostore: 
a) učilnice za splošne in strokovno-teoretične predmete: 20 
b) specializirane in namenske učilnice: 

 multimedijska učilnica:                   1 

 učno podjetje:      2 

 naravoslovna učilnica:     1 

 računalniške učilnice:     3 

 velika predavalnica – amfiteater (144 oseb):  1 

 mala predavalnica – amfiteater (110 oseb):  1 
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 športna dvorana: 868,38 m2 in 400 sedežev na tribuni 

 mala plesna dvorana: 220,45 m2 

 zunanje športne površine (atletska steza, igrišča za rokomet, košarko, mali nogomet, odbojko na mivki) 

 geografija, zgodovina:     2 

 

 

c) ostali prostori: 
 knjižnica s 390 m2 

 kabineti za učitelje:   19  

 upravni prostori šole 

 sejna soba 

 zbornica – družabni prostor 

 kuhinja, jedilnica 
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V. OBSEG IN RAZPOREDITEV ORGANIZIRANEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
Organizirano vzgojno-izobraževalno delo bo obsegalo obvezne in neobvezne sestavine. 
 
Obvezne sestavine bodo: 

 pouk, 

 praktično usposabljanje z delom (PUD), 

 obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti v skladu z izobraževalnim programom. 
 
Neobvezne sestavine bodo: 

 prostovoljne dejavnosti, 

 tekmovanja in 

 drugo. 
 
Pouk bo potekal po urniku oddelkov, ki je objavljen na spletni strani šole. Vse spremembe urnika se 
evidentirajo v dnevnik šolskega dela. Pouk se začne ob 7.05 in zaključi najkasneje ob 14.30. 
 

Urnik zvonenja: 
 

ŠOLSKI ZVONEC 

URA OD DO 

1 07.05 07.50 

2 07.55 08.40 

3 08.45 09.30 

4 09.35 10.20 

5 10.25 11.10 

6 11.15 12.00 

7 12.05 12.50 

8 12.55 13.40 

9 13.45 14.30 

Malica za dijake: 
MALICA 

URA OD DO Praviloma 

3  09.00  09.30  vezave skupin (ŠVZ, IKT, PP,…)  
4  09.35  10.20  praviloma 1. in 2. letniki  
5  10.25  11.00  praviloma 3.  in 4. letniki  
6      Vezava skupin ŠVZ  

 

Teoretični pouk 

Teoretični in praktični pouk bo potekal v skladu z veljavnimi predmetniki posameznih programov 
izobraževanja in v skladu z izvedbenimi predmetniki za šol. l. 2020/21.  

Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti 

Organizator in koordinator izvajanja obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je Nataša Šiplič Šiftar. 
Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih področjih. 
Za vsak program so obvezne interesne vsebine različne. Del dejavnosti je obvezen in enoten in ga ponudi 
šola, del pa je odvisen od dijakovega interesa- dijakova prosta izbira. 
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Predmetnik šole  po  programih za šolsko leto 2020/2021 
 

PREDMETNIK EKONOMSKA GIMNAZIJA 
PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik SKUPNO 

št. ur 
v programu 

maturitetni 
standard št. ur na št. ur na št. ur na št. ur na 

teden leto teden leto teden leto teden leto 

I - Obvezni predmeti 

Slovenščina 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Matematika 4 140 4 140 4 140 4 140 560 560 

Prvi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Drugi tuji jezik 3 105 3 105 3 105 3 105 420 420 

Ekonomija 2 70 2 70 2 70 2 70 280 280 

           

Zgodovina 2 70 2 70 2 70 
  

210 280 

Športna vzgoja 3 105 3 105 3 105 3 105 420 
 

Glasba*  
2 70       70  

Likovna umetnost* 

Geografija 2 70 2 70 2 70 
  

210 280 

Biologija**  

6 210 4 140     350 

315 

Kemija**  315 

Fizika** 315 

Psihologija***  

  2 70 2 70   140 

280 

Sociologija***  280 

Filozofija*** 280 

Informatika 2 70 2 70 
    

140 
 

Podjetništvo 
  

2 70 3 105 3 105 280 
 

II - Izbirni predmeti**** 
    

3-5 105-175 7-11 245-385 350-560 
 

Aktivno državljanstvo      35   35  

III - Obvezne izbirne vsebine 
 

90 
 

90 
 

55 
 

30 265 
 

Skupaj (I+II+III) 33 1245 33 1245 31-33 1175-1245 29-33 1045-1185 4710-4920 
 

Število tednov pouka 
 

35 
 

35 
 

35 
 

35 140 
 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin 
 

3 
 

3 
 

3 
 

1 10 
 

Skupno število tednov izobraževanja 
 

38 
 

38 
 

38 
 

36 150 
 

 

Pojasnila k predmetniku:  
* Dijak izmed dveh ponujenih predmetov iz umetnosti izbere enega. 
** Šola izmed treh naravoslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov najmanj dva predmeta. 
*** Šola izmed treh družboslovnih predmetov ponudi skladno z interesi dijakov dva predmeta. 
**** Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih 
metod pouka. Za obvezne izbirne predmete z vajami in uporabo informacijske tehnologije je namenjenih 105 ur v 
3. letniku in 35 ur v 4. letniku. 

Strokovni predmeti ekonomske gimnazije so: 

 obvezni štiriletni maturitetni predmet ekonomija, 

 obvezni predmet podjetništvo in 

 obvezni izbirni predmeti z vajami in uporabo informacijske tehnologije 
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Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so: 

Izbirni predmeti: Vsebinski sklop: Št. ur/leto 

Poslovanje 

A-poslovna informatika – poslovno odločanje 35 ur 

B-poslovna informatika – reševanje problemov s programiranjem 35 ur 

C-poslovna informatika – ustvarjanje digitalnih vsebin 35 ur 

D-poslovna informatika – razvoj računalniških aplikacij in iger 35 ur 

E-trženje in prodaja 35 ur 

F-finance 35 ur 

G-mednarodno poslovanje 35 ur 

H-računovodstvo 35 ur 

Ekonomska zgodovina ekonomska zgodovina 35 ur 

Ekonomska geografija ekonomska geografija 35 ur 

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami se izvajajo:  

 v 3. letniku v obsegu 105 ur 

 v 4. letniku v obsegu 35 ur 

Iz skupnega obsega 140 ur šola dijaku obvezno ponudi 70 ur iz vsebinskih sklopov poslovne informatike (A, B, C, D) 
predmeta Poslovanje, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35 urnimi vsebinskimi sklopi 
predmeta Poslovanje, Ekonomsko zgodovino (35 ur) in Ekonomsko geografijo (35 ur). 
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PREDMETNIK EKONOMSKI TEHNIK/SSI 
Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 487 24  

P2 Matematika obvezno 383 19 

P3 Tuji jezik I obvezno 417 20 

P4 Tuji jezik II obvezno 204 10 

P5 Umetnost obvezno 68 3  

P6 Zgodovina obvezno 102 5  

P7 Geografija  obvezno 68 3  

P8 Sociologija  obvezno 68 3  

P9 Psihologija obvezno 68 3  

P10 Kemija obvezno 105 5  

P11 Biologija obvezno 105 5  

P12 Športna vzgoja obvezno 340 14  

Skupaj A 
 

2415 114  

B – Strokovni moduli 

M1 Poslovni projekti obvezno 238 12  

M2 Poslovanje podjetij obvezno 272 13  

M3 Ekonomika poslovanja obvezno 238 12  

M4 Sodobno gospodarstvo obvezno 340 19  

M5 Finančno poslovanje izbirno 136 6  

M6 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6  

M7 Komercialno poslovanje izbirno 136 6  

M8 Upravno administrativno poslovanje izbirno 136 6  

M9 Zavarovalne storitve izbirno 102 5  

M10 Bančno poslovanje izbirno 102 5  

M11 Poštni promet izbirno 102 5 

M12 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5  

M13 Neposredno trženje izbirno 102 5  

Skupaj B 
 

1462 73  

Od tega: 
C - Praktično izobraževanje v šoli 
 

Praktični pouk 
 

748 30  

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 

Praktično usposabljanje z delom 
 

152 6  

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 

 Aktivno državljanstvo  35 2 
 

Interesne dejavnosti 
 

317 13 

E – Odprti kurikulum 

E  Odprti kurikulum 
 

578 29  

Skupaj pouka (A+B+E)  
 

4455 216  

Praktično izobraževanje v delovnem procesu 
 

900 36  

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
 

4807 230  

Skupaj (A+B+Č+D+E)  
 

4959  236  

Poklicna matura (storitev in zagovor) 
  

4  

Skupaj kreditnih točk 
  

240  

Število tednov izobraževanja v šoli 
 

136 
 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 
 

4 
 

Število tednov interesnih dejavnosti 
 

11 
 

Skupno število tednov izobraževanja 
 

151 
 

Pojasnilo k predmetniku:  
Informatika je integrirana v modulu M1 
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 2 strokovna modula izmed M5 – M8 in 1 strokovni modul izmed M9 – M13. 
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PREDMETNIK LOGISTIČNI TEHNIK/SSI 
Oznaka  Programske enote  Obvezno / izbirno  Skupno št. ur  Št. kreditnih točk  

A – Splošnoizobraževalni predmeti  

P1  Slovenščina  obvezno 487  24  

P2  Matematika  obvezno 408  20  

P3  Tuji jezik I  obvezno 417  20  

P4  Tuji jezik II  obvezno 204  10  

P5  Umetnost  obvezno 70  3  

P6  Zgodovina  obvezno 102  5  

P7  Geografija  obvezno 70  3  

P8  Sociologija  izbirno 70  3  

P9  Psihologija  izbirno 70  3  

P10  Fizika  obvezno 140  6  

P11  Kemija  obvezno 70  3  

P12  Športna vzgoja  obvezno 340  14  

Skupaj A  
 

2378  111  

B – Strokovni moduli  

M1  Tehnologija blagovnih tokov  obvezno 204  11  

M2  Tehnologija komuniciranja  obvezno 204  11  

M3  Podjetništvo in gospodarsko poslovanje  obvezno 170  8  

M4  Transportna sredstva  obvezno 238  12  

M5  Logistika tovornih tokov  obvezno 442  24  

M6  Mednarodna blagovna menjava  izbirno 204  10  

M7  Logistika potniških tokov  izbirno 102  5  

M8  Sredstva mehanizacije  izbirno 102  5  

M9  Avtomatizacija in robotizacija  izbirno 102  5  

Skupaj B  
 

1462  76  

Od tega:  
C – Praktično izobraževanje v šoli  
 

Praktični pouk  
 

568  23  

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu  
 

Praktično usposabljanje z delom  
 

152  6  

D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 

 Aktivno državljanstvo  35 2 
 

Interesne dejavnosti  
 

317 13 

E – Odprti kurikulum  
 

Odprti kurikulum  
 

578  29  

Skupaj pouka (A+B+E)  
 

4418  216  

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  
 

720  29  

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
 

4770  230  

Skupaj (A+B+Č+D+E)  
 

4922  236  

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor) 
  

4  

Skupaj kreditnih točk  
  

240  

Število tednov izobraževanja v šoli  
 

136  
 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju  
 

4  
 

Število tednov interesnih dejavnosti  
 

11  
 

Skupno število tednov izobraževanja  
 

151  
 

Pojasnilo k predmetniku: 
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak izmed sociologije in psihologije izbere 1 predmet. 
Izbirni strokovni moduli: Šola ali dijak izbere strokovni modul M6 ali dva od M7-M9. 



Publikacija Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije 

 

  21 

PREDMETNIK: EKONOMSKI TEHNIK- PTI  
 

Pojasnilo k predmetniku: 
Informatika je integrirana v modulu projekti in poslovanje podjetij. 
Izbirni predmeti: Šola oz. dijak lahko izbere sociologijo ali psihologijo. 
Izbirni moduli: Šola ali dijak lahko izbere 1 modul izmed modulov M3 – M6 in 1 modul izmed modulov M7 – M11. 

  

Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število ur Število kreditnih točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina  obvezno 276 13 

P2 Matematika obvezno 206 10 

P3 Tuji jezik obvezno 276 13 

P4 Tuj jezik II obvezno 68 4 

P5 Umetnost obvezno 30 2 

P6 Zgodovina  obvezno 40 2 

P7 Geografija obvezno 40 2 

P8 Sociologija  izbirno 40 2 

P9 Psihologija izbirno 40 2 

P10 Kemija obvezno 60 3 

P11 Biologija obvezno 60 3 

P12 Športna vzgoja obvezno 150 7 

Skupaj A 
 

1246 61 

B – Strokovni moduli 

M1 Projekti in poslovanje podjetja obvezno 272 13  

M2 Delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja obvezno 238 12 

M3 Finančno poslovanje izbirno 136 6 

M4 Materialno knjigovodstvo izbirno 136 6 

M5 Komercialno poslovanje izbirno 136 6 

M6 Upravno administrativno poslovanje izbirno 136 6 

M7 Zavarovalne storitve izbirno 102 5 

M8 Bančno poslovanje izbirno 102 5 

M9 Poštni promet izbirno 102 5 

M10 Finančno knjigovodstvo izbirno 102 5 

M11 Neposredno trženje izbirno 102 5 

Skupaj B 
 

748 36 

Od tega: 
C – Praktično izobraževanje v šoli 
 

Praktični pouk 
 

240 10 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 
 

Praktično usposabljanje z delom 
 

76 3 

D – Interesne dejavnosti 
 

Interesne dejavnosti 
 

96 4 

E – Odprti kurikulum 
 

Odprti kurikulum 
 

249 12  

Skupaj pouka (A+B+E)  
 

2243 109 

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  
 

316 13 

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
 

2339 113 

Skupaj (A+B+Č+D+E)  
 

2415 116 

Poklicna matura (izdelek oziroma storitev 4 
 

120 

Število tednov izobraževanja v šoli 
 

69 
 

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju 
 

2 
 

Število tednov interesnih dejavnosti 
 

3 
 

Skupno število tednov izobraževanja 
 

74 
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PREDMETNIK: TRGOVEC/SPI 
Oznaka Programska enota Obvezno / 

izbirno 
Skupno število 

ur 
Število kreditnih 

točk 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

P1 Slovenščina obvezno 213 12  

P2 Matematika obvezno 213 12  

P3 Tuji jezik obvezno 164 9  

P4 Umetnost obvezno 33 2  

P5 Naravoslovje obvezno 132 6  

P6 Družboslovje obvezno 132 6  

P7 Športna vzgoja obvezno 164 7  

Skupaj A 
 

1051 54  

B – Strokovni moduli 

M1 Temelji gospodarstva obvezno 108 5 

M2 Poslovanje trgovskega podjetja obvezno 324 16 

M3 Prodaja blaga obvezno 513 27 

M4 Upravljanje z blagovno skupino živila izbirno 108 5 

M5 Upravljanje z blagovno skupino tehnika izbirno 108 5 

M6 Upravljanje z blagovno skupino tekstilj in drogerijskih 
izdelkov 

izbirno 108 5 

Skupaj B 
 

1053 53 

Od tega: 
C - Praktično izobraževanje v šoli 

Praktični pouk 
 

675 27  

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Praktično usposabljanje z delom 
 

912 36  

D - Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela 

Aktivno državljanstvo  30 2 

Interesne dejavnosti 
 

130 6  

E – Odprti kurikulum 

Odprti kurikulum 
 

602 29  

Skupaj pouka (A+B+E)  
 

2706  136  

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)  
 

1587 63  

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)  
 

2866 142  

Skupaj (A+B+Č+D+E)  
 

3778  178 

Zaključni izpit (izdelek oz. storitev in zagovor) 
  

2 

Skupaj kreditnih točk 
  

180  

Število tednov izobraževanja v šoli 
 

82 
 

Število tednov praktičnega usposabljanja za delom 
 

24 
 

Število tednov interesnih dejavnosti 
 

5 
 

Skupno število tednov izobraževanja 
 

111 
 

Pojasnilo k predmetniku: 

Cilji in vsebine družboslovja, naravoslovja in umetnosti se deloma lahko izvajajo v strokovnih modulih v različnih 
oblikah pouka. Načine, oblike in obseg povezovanja določi šola v izvedbenem kurikulu. 

Izbirni strokovni moduli: Šola oz. dijak izbere 1 strokovni modul izmed M4-M6. 

Z individualno učno pogodbo se obseg praktičnega pouka lahko zmanjša in nadomesti s praktičnim usposabljanjem 
z delom, ki se lahko poveča na največ 53 tednov. 
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Pregled interesih dejavnosti  in obveznih izbirnih vsebin po programih: 
 

Organizator in koordinator izvajanja obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti je strokovna delavka Nataša 
Šiplič Šiftar. Obvezne izbirne vsebine dajejo dijakom možnost razvijanja sposobnosti na različnih interesnih področjih. 
Za vsak program so obvezne interesne vsebine različne. Del dejavnosti je obvezen in enoten in ga ponudi šola, del 
pa je odvisen od dijakovega interesa- dijakova prosta izbira. 

EKONOMSKA GIMNAZIJA 

Dejavnosti 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
4. 

letnik 
Skupno 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 110 ur 

športni dnevi 10 10 10 5 35 

kulturno umetniške vsebine 5 5 5 - 15 

vzgoja za družino, mir in nenasilje 15 - - - 15 

knjižnična informacijska znanja 15 - - - 15 

državljanska kultura - 15 - - 15 

zdravstvena vzgoja - 15 - - 15 

OIV obvezne za ekonomsko gimnazijo 60 ur 

poslovno komuniciranje 15 15 - - 30 

dejavnost s projektnim delom - - 15 15 30 

SKUPAJ  
(obvezni enotni del za EG) 

60 60 30 20 170 ur 

Dejavnosti po izbiri šole / prosta izbira dijaka 30 30 60 10 130 ur 

SKUPAJ 90 90 90 30 300 

 
 

1. letnik   

• dva športna dneva (aktiv športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:  

1. ŠD - pohod, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimski športni dan, januar ali februar 2021, (5 ur);  
• kulturne dejavnosti  (kino predstava, gledališka predstava):  

1. predstava, oktober 2020;  

2. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. december 2020, (1 ura);  

3. predstava/koncert: januar 2021 (1,5 ure);  

4. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. februar 2021, (1 ura);  

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri);  

6. proslava pred dnevom državnosti, 24. junij 2021, (1 ura).  
• "Vzgoja za družino mir in nenasilje" 15 ur (Zlatko Jakovljevič, junij 2021),  
 

• knjižnično informacijsko znanje (KIZ), (Metka Harej, oktober 2020 – junij 2021), vključno z ogledom PiŠK 

Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska Sobota,   

• "Poslovno komuniciranje" (POK), (Darja Horvat, oktober do junij 2021),   

• obvladovanje tipkovnice 15 ur (Slava Škalič Sukič, junij 2021),   

•  ekskurzija+terenske vaje (kem-bio-geo): Goričko (Sabina Krivec, Olga Kuplen, Simona Pajnhart), april 2021; 

•  medpredmetne vsebine z ekskurzijo "Budimpešta", april 2021, (Milena 

Zavec); 
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2. letnik   

• dva športna dneva (učitelji športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:   

1. ŠD - pohod: sreda 23. 9. 2020, (5 ur)  

2. ŠD – zimski športi, januar ali februar 2020, (5 ur);  

• kulturne dejavnosti (kino predstava, gledališka predstava),   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. december 2020, (1 ura);  

3. predstava/koncert: januar 2021 (2 uri);  

4. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. februar 2020, (1 ura);  

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri);  

6. proslava pred dnevom državnosti, 24. junij 2021, (1 ura).  

• "Vzgoja za družino mir in nenasilje" 15 ur (Zlatko Jakovljevič, v šol. l. 2020/2021),  

• "Državljanska kultura"- 15 ur  (Bernarda Kuzma, oktober 2020 - junij 2021),  

• "Zdravstvena vzgoja"- 15 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec  – oktober 2020 - junij 2021),   

• poslovno komuniciranje (POK), (Darja Horvat - okt. 2020 - junij 2021),  

• medpredmetne vsebine z ekskurzijo "Budimpešta", april 2021, (Milena Zavec).  

 

3. letnik  

• dva športna dneva (učitelji športne vzgoje) oz. 10 ur športnih dejavnosti:   
1. ŠD - pohod: sreda, 23. 9. 2020), (5 ur);  

2. ŠD - zimski športi, januar ali februar 2021, (5 ur)  

• kulturne dejavnosti: (kino predstava, gledališka predstava),  

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. december 2020, (1 ura);  

3. predstava/koncert: januar 2021 (2 uri);  

4. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. februar 2021, (1 ura);  

5. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri);  

6. proslava pred dnevom državnosti, 24. junij 2021, (1 ura).  
• "Zdravstvena vzgoja"- 15 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec  – oktober 2020 - junij 2021),  

• medpredmetne vsebine z ekskurzijo/dejavnosti s projektnim delom: "Budimpešta", april 2021,  

 

4. letnik  

• športni dan (aktiv športne vzgoje) oz. 5 ur športnih dejavnosti:   

1. ŠD – pohod, sreda 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. zimski športi, januar ali februar 2021, (5 ur)  

• kulturne dejavnosti: (kino predstava, gledališka predstava),  

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. december 2020, (1 ura);  

3. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. februar 2020, (1 ura);  

• medpredmetne vsebine z ekskurzijo/dejavnosti s projektnim delom: "Budimpešta", april 2021,  

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, november 2020, (društvo Nefiks),  

• Predavanje na temo "Ustanavljanje podjetja- SPOT svetovanje, Razvojni center Murska Sobota, januar 2021.    
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Obvezna ponudba dejavnosti za ekonomsko gimnazijo 
Šola ponudi dijakom ekonomske gimnazije naslednje dejavnosti, ki jih dijaki lahko izberejo po prosti izbiri. Dejavnosti 
se bodo Izvajale ob zadostnem številu prijavljenih dijakov. 

DEJAVNOST  ŠT. UR  Termin izvedbe  IZVAJALEC  

Logika  15  oktober - marec  Stanislava Varga  

Medpredmetne vsebine z 

ekskurzijo, taborom itd.  
15  oktober - junij    

Metodologija raziskovalnega 

dela  

15  oktober - junij    

Obvladovanje tipkovnice  15  oktober - junij  Slava Škalič Sukič  

Prostovoljno socialno delo  15  oktober - junij    

Prva pomoč  15  januar – april  RK  

Športni tabori in šola v naravi  15  maj  Aktiv ŠVZ  

Učenje za učenje  15  oktober – april  Nataša Gomiunik  

Verstva in etika  15  marec - maj  Maja Krajnc  
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EKONOMSKI TEHNIK - SSI 

Dejavnosti 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
4. 

letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 

športni dnevi 24 24 24 24 

ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave 18 18 18 18 

seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju 6 - - - 

ogled študijske knjižnice, sejmov 6 - - - 

zdravstvena vzgoja - 18 - - 

SKUPAJ 54 60 42 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: 

metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad 6 - - - 

naravoslovni dan 6 6 6 4 

spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s 
strokovnega področja; 

6 6 6 4 

ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija 6 6 6 4 

poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja - - - 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, pevski zbor, dramska 

skupina, plesni in športni treningi  
    

Tečaj cestnoprometnih predpisov      

Mladinska raziskovalna dejavnost      

Tekmovalna dejavnost v znanju      

Socialno delo      

Mentorstvo in pomoč drugim      

Organizirano dopolnilno izobraževanje  18 18 36 6 

SKUPAJ 96 96 96 64 

 

1. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje):  

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - atletski troboj – junij 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave, koncerti tekom šolskega leta, 

radijske ure, proslave,…  

1. predstava, oktober 2020, (2 uri)  

2. predstava, november 2020 (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert: januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2020, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju (Zlatko Jakovljevič),   

• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo«(Metka Harej),    
• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (Nataša Gomiunik, okt-maj 2021),   
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• naravoslovni dan + terensko delo: DUNAJ- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja - maj 2021 (aktiv 

naravoslovja in stroke), 6 ur + ___;  

• ekskurzija po Prekmurju, april 2021.  

 

2. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje):   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - ____, junij 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave, koncert, radijske ure, proslave,..  

1. predstava, november 2019, (2 uri);  

2. _____, november 2020, (1,5 ure);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2019, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2020 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. 2. 2020, (1 ura);  

6. predstava, februar 2020, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj2020, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2020, (1 ura).  
• zdravstvena vzgoja 18 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec – junij 2021),   

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2021 (Nataša Š. Šiftar),  
• dvodnevna strokovna ekskurzija "Praga", (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija), 23. in 24. april 2020.  

 

3. letnik  

• štirje športni dnevi, oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje),   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - ____, junij 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave,..   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  
• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2021 (Nataša Š. Šiftar),  

• dvodnevna strokovna ekskurzija "Praga", (Nataša Šiplič Šiftar); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija), april 2021.  
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4. letnik  

• štirje športni dnevi, oz. 24ur (učitelji športne vzgoje)   

1. ŠD - pohod sreda, 23. 9. 2020), (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ples, bowling, februar 2021, (5 ur)  

4. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

5. ŠD - pohod + maturantska četvorka, maj 2021, (4 ure);   
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave,..   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2020, (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri);  

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP: Celje, marec 2021. (Nataša Š. Šiftar),  

• enodnevna strokovna ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), oktober 2020,  

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, november 2020, (društvo Nefiks),  
• predavanje na temo "Ustanavljanje podjetja- SPOT svetovanje, Razvojni center Murska Sobota, januar 2021.  
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EKONOMSKI TEHNIK - PTI 

Dejavnosti 
1. 

letnik 
2. 

letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL: 

športni dnevi 10 8 

ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave 12 6 

ogled študijske knjižnice, 6 - 

SKUPAJ 28 14 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM: 

Spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6 6 

Ekologija(raziskovalni tabor ali ekologija in stroka itd.) 6 - 

ogled sejma s strokovnega področja, organizirano predavanje strokovnega 
področja (sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih 
vrat inštitutov, fakultet  itd. 

6 6 

SKUPAJ 18 12 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 

 16 8 

SKUPAJ 96 62 34 
 

1. letnik  

• 12 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega 

leta, radijske ure, proslave,..   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2020, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2020, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  
• KIZ (2 uri)- vključno s projektom  »Rastem s knjigo v PiŠK Murska Sobota, (Metka Harej)    

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP, Celje, marec 2020. (Darja Horvat)  •  strokovna 

ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), oktober 2020, •  ekskurzija po Prekmurju, april 2021.  

 

2. letnik  

• dva športna dneva oz. 8 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje),   
1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020), (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (3 ure);  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, razstave in koncert, radijske ure, proslave,..  

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (1,5 ure);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021, (1,5 ure);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (1,5 ure);  

• ogled in sodelovanje na mednarodnem sejmu UP, Celje, marec 2021. (Dušan Pucko)   
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• strokovna ekskurzija, Ljubljana, (Bernarda Kuzma, Majda Svetec), oktober 2020,  
• Najdi študij. Si Pomurje 2021, poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja, november 2020, (Nataša 

Gomiunik),  

• Predavanje na temo "Ustanavljanje podjetja- SPOT svetovanje, Razvojni center Murska Sobota, januar 2021.  

 

LOGISTIČNI TEHNIK - SSI 

Dejavnosti 
1. 

letnik 
2. 

letnik 
3. 

letnik 
4. 

letnik 

OBVEZNI ENOTNI DEL:                                                                          198 

Športni dnevi – 96 24 24 24 24 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave - 72 18 18 18 18 

Seznanitev s kult. in zgod. znamenitostmi v šolskem okolju – 6 6 - - - 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, informatike, učil,  izobraževalnih 
ustanov, dnevi odprtih vrat – 6 

6 - - - 

Zdravstvena vzgoja – 18 - 18 - - 

SKUPAJ 54 60 42 42 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:                                                 65 

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad – 3 6 - - - 

Naravoslovni dan  - 22 6 6 6 4 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, obisk predavanja s 
strokovnega področja, - 24 

6 6 6 4 

Ogled sejma s strokovnega področja ali proizvodnih obratov-12 6 6 6 4 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja – 4 - - - 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA                               89 

 18 18 36 6 

SKUPAJ 96 96 96 64 

 352 
 

1. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)   
1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - atletski troboj – jun. 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, radijske ure, 

proslava,…   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2020, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  

• seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi v šolskem okolju; (Zlatko Jakovljevič),  
• KIZ (6 ur) - vključno z ogledom  PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska Sobota, 

(Metka Harej),   

• metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad (Nataša Gomiunik, okt-maj 2020),  
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• naravoslovni dan + terensko delo: Dunaj- obisk prirodoslovnega in tehničnega muzeja - maj 2020 (aktiv 

naravoslovja in stroke), 6 ur + ___;  

• ekskurzija po Prekmurju, april 2020.  

 

2. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - ____, junij 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega leta:  

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021, (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  
• zdravstvena vzgoja 18 ur (Suzana Sep/zunanji izvajalec – oktober 2020 - junij 2021),   

• naravoslovni dan (aktiv naravoslovja, aktiv STP),   
• dvodnevna strokovna ekskurzija München, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, 

organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), april 2020.  

 

3. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

4. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

5. ŠD - ____, junij 2021, (4 ure);   

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega leta:   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2020, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  
• dvodnevna strokovna ekskurzija München, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, 

organizacije panoge, ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), april 2021.  
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4. letnik  

• štirje športni dnevi oz. 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje)   

1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ples, bowling, februar 2021, (5 ur)  

4. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ure);   

5. ŠD - pohod + maturantska četvorka, maj 2021, (4 ure);   
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstav, gledališke predstave, likovne razstave in koncert, tekom šolskega leta:   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021, (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  

8. dvodnevna strokovna ekskurzija München, (Tjaša Gerič); (naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega 

področja,  ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov, ekologija), april 2021.  

• karierni labirint, karierna orientacija, nadaljevanje izobraževanja, november 2020, (društvo Nefiks),  

 

TRGOVEC - SPI 

Dejavnosti 1. 
letnik 

2. 
letnik 

3.  
letnik  

Skupno 

OBVEZNI ENOTNI DEL:  

športni dnevi 24 24 24 72 

ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, razstave; seznanitev s 
kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi; ogled študijske knjižnice, muzeja 14 14 8 

 
 

36 

SKUPAJ 38 38 32 108 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM  

Metoda učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih navad  4  - 4 

Naravoslovni dan- ekološki dan (organizirane čistilne akcije, predavanja, ogledi 

čistilnih naprav - v povezavi s tehnologijo stroke)  
6 - - 

6 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih obratov; ekologija in 

ekološki problemi stroke v obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

naloga); ogled sejmov informatike, učil, izobraževalnih ustanov  
- 8 - 

8 

SKUPAJ 10 8 - 18 

VSEBINE POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA  

 12 14 8 30 

SKUPAJ 60 60 40 160 

 

1. letnik:  

• 24 ur športnih vsebin (učitelji športne vzgoje);   

1. ŠD - pohod, sreda 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - pohod, v okviru strokovne ekskurzije, oktober 2020;  

3. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

4. ŠD - ____, marec ali april 2021 (5 ur);   
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5. ŠD - ____, maj 2021, (5 ur);   

6. ŠD - atletski troboj, junij 2021, (4 ure);   
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave, radijske ure, proslave, ogled 

kulturno zgodovinskih znamenitosti v okolju:   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2020, (1 ura);  

4. predstava/koncert, januar 2021 (2 uri);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 5. 2. 2021, (1 ura);  

6. predstava, februar 2021, (2 uri);  

7. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 8. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  

• metode učenja in motivacije (Nataša Gomiunik, okt-maj 2021),  
• KIZ (4 ure) - vključno z ogledom PiŠK Murska Sobota in projektom »Rastem s knjigo« v PiŠK Murska Sobota, 

(Metka Harej),   

• strokovna ekskurzija, naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper), oktober 2020.  

 

2. letnik:  

• 24 ur športnih dejavnosti (učitelji športne vzgoje),   
1. ŠD - pohod, sreda, 23. 9. 2020, (5 ur);  

2. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2021, (5 ur);  

3. ŠD - ____,  (5 ur);   

4. ŠD - ____, (5 ur);   

5. ŠD - športne igre, plavanje, junij 2021, (4 ure)  

• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave, radijske ure, proslave,..   

1. predstava, oktober 2020, (2 uri);  

2. predstava, november 2020, (2 uri);  

3. predstava, februar 2021, (2 uri);  

4. predstava "Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa"- SNG Maribor, maj 2021, (2 uri); 5. proslava pred 

dnevom državnosti, 24. 6. 2021, (1 ura).  
• strokovna ekskurzija Nazarje - Velenje; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper), 

oktober 2020. 

 

3. letnik:  

• 24 ur športnih dejavnosti (učitelji športne vzgoje),   

1. ŠD - pohod na Rogli do Lovrenških jezer ali kolesarjenje do Bukovnice, (sreda, 25. 9. 2019), (5 ur);  

2. ŠD - ____, november ali december 2019 (5 ur);  

3. ŠD - zimske aktivnosti - januar ali februar 2020, (5 ur);  

4. ŠD - ____, maj 2020, (5 ur);    

5. ŠD - športne igre in dejavnosti na trim stezi, maj 2020, (4 ure) 
• kulturne dejavnosti: ogled kino predstave, gledališke predstave, likovne razstave , radijske ure, proslave,..    

1. predstava "Gledališki festival gluhih, Potovanje po svetu", Gledališče Park, 11. 11. 2019; (2 uri)  

2. akademija ob 80-letnici EŠMS, Gledališče Park, 20. 11. 2019, (1,5 ure);  

3. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti, 24. 12. 2019, (1 ura);  

4. predstava/koncert: Klemen Slakonja "Ni da ni, svetovni hiti", 21. 1. 2020 (1,5 ure);  

5. proslava pred slovenskim kulturnim praznikom, 7. 2. 2020, (1 ura); 6. predstava, februar 2021, (2 uri);  
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• strokovna ekskurzija Nazarje - Velenje; naravoslovni dan, spoznavanje poklicnega področja, (Jožef Rituper), 

oktober 2020,  

• svetovanje v zvezi z zaposlovanjem in nadaljnjim izobraževanjem (Nataša Gomiunik).   
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Dodatna ponudba dejavnosti, ki jih lahko dijaki izberejo v skladu s svojimi interesi: 
 

DEJAVNOST   Št. ur   Termin izvedbe   IZVAJALEC   

Simbioz@ + Simbioz@giba 15 Okt - feb Simona Pajnhart, Renata Ivanič, Dejan 

Petje, Dušan Pucko, Slava Sukič Škalič, 

Janez Žalig, Suzana Sep, Metka Harej 

Tekmovanje v znanju angleščine IATEFL za   
3. letnik EG   

15  Feb  Natalija Bračun   

Tekmovanje v znanju angleščine Poliglot za 3. 

letnik ssi (ET, LT) in 2. l. ET pti   
15+15  mar  Simona Pajnhart  

Tekmovanje v znanju angleščine Poliglot 3 za 

program spi (Trgovec)   
15+15  apr  Natalija Bračun in Simona Pajnhart   

Šolski radio  30  sep - jun  Simona Musič, Maja Krajnc   

Novinarski krožek   30  okt - jun  Simona Musič, Maja Krajnc  

Krožek ročnih del   30  okt - jun  Cvetka Gomboc Alt, Suzana Sep   

Priprava na tekmovanje iz znanja PSI (šolsko in 

državno)   
10+15  nov - jan  Nataša Gomiunik   

Šolsko in državno tekmovanje iz logike   15  sep - nov  Stanislava Varga  

Tekmovanje iz matematike (Kenguru)  20  sep - apr  Jasna Gomboc  

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja kemije   16  maj  Sabina Krivec, Olga Kuplen   

Metodologija raziskovalnega dela   16  jan - feb  Sabina Krivec, Olga Kuplen   

Šolsko in državno tekmovanje iz DIABETESA  16  okt - nov  Sabina Krivec, Olga Kuplen   

Šolsko in državno tekmovanje iz logistike   25  mar - maj  Tjaša Gerič   

Projekt mobilnost   do 8  Sep  Tjaša Gerič   

Video krožek  30  sep - jun  Renata Ivanič  

Fotografski krožek  30  sep – jun  Renata Ivanič   

Urejanje FB skupine  30  sep – jun  Renata Ivanič  

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo 

priznanje   
30/30/40  okt – mar  Maja Krajnc + aktiv SLO   

EKO bralna značka  15  okt - jun  Aktiv SLO  

Gledališki abonma  15  sep - jun  Cvetka Mencigar Rituper  

Bralni klub  30  sep - jun  Maja Krajnc  

Šolsko in državno tekmovanje iz znanja nemščine   15 + 15  jan - feb  Aktiv NEJ   

Šolsko tekmovanje iz znanja ekonomije   20  feb -  mar  Cvetka Gomboc Alt   

Državno tekmovanje v tehniki prodaje   20  dec - apr  Jožef Rituper, Dušan Pucko  

Tekmovanje iz znanja računovodstva   10  Apr  Darja Horvat, Marija Svetec   

Tekmovanje iz znanja poslovne matematike in 

statistike   
10  Apr  Cvetka Gomboc Alt, Marija Svetec   

Geografsko tekmovanje   16 - 48  sep - maj  Simona Pajnhart, mag. Evelina  
Katalinić   
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DEJAVNOST   Št. ur   Termin izvedbe   IZVAJALEC   

EKO kviz 30 okt-maj mag. Evelina Katalinić 

Geografsko tekmovanje   16 - 48  sep - maj  Simona Pajnhart, mag. Evelina  
Katalinić   

Tekmovanje mladih zgodovinarjev  18  nov - apr  Barbara Baler  

Tekmovanje v streljanju z zračno puško   15  jan - mar  Darko Petrijan   

Odbojka dijaki + dijakinje   30  okt - maj  Janez Žalig   

Nogomet dijaki + dijakinje  30  okt - maj  Janez Žalig  

Košarka dijaki + dijakinje  30  okt - maj  Janez Žalig  

Atletika   30  okt - jun  Janez Žalig, Suzana Sep  

Rokomet dijakinje in dijaki   30  okt - jun  Suzana Sep   

Navijaška plesna skupina   20  okt - jun  Suzana Sep   

Badminton  20  okt - jun  Suzana Sep  

Akrobatska skupina   20  sep - jun  Janez Žalig   

Fakultativno učenje tujih jezikov (FRA, ŠPA. RUS, MADŽ.)   40  nov - maj  Zunanji izvajalec   

Tečaj kaligrafije  30  sep - jun  Darja Horvat, Cvetka G. Alt  

Izdelovanje nakita  30  sep - jun  Darja Horvat, Cvetka G. Alt  

Tarok za začetnike  30  sep - jun  Dušan Pucko  

Priprava dijakov z raziskovalnimi nalogami  30  okt - mar  mag. Betina Podgajski, Cvetka g. Alt, 

Nataša š. Šiftar  

Priprav dijakov s projektno nalogo - najboljši 

poslovni načrt ŠPIC in PDK  
20  sep - dec  mag. Betina Podgajski  

POPRI - priprava dijakov na tekmovanje  20  okt - maj  mag. Betina Podgajski,  

Nataša Š. Šiftar  

Sodelovanje na šolskih prireditvah  po dogovoru  sep - jun  mentor  

Sodelovanje na informativnih dnevih  po dogovoru  sep  - jun  mentor  

Ekskurzije izven programa (maturantska, …)  po dogovoru  sep - jun  mentor  

Maturantski ples  po dogovoru  sep - junij  mentor   

Graz erzählt-Storytelling Festival  8  apr -jun  Alenka Kolenko  

Pohod po Goričkem  
Po dogovoru  

sep - jun  Jožef Rituper  

Praksa v tujini  20  okt - nov  Majda Svetec  
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DEJAVNOST  Št. ur  Termin izvedbe  IZVAJALEC  

EKO šola in EKO kviz  40 okt - maj 2019 Jožef Rituper, mag. Simona Šavora, 
Sabina Krivec  

Geografsko tekmovanje  16 - 48 sep - maj 2019 Simona Pajnhart, mag. Evelina 
Katalinić  

Geografski krožek  40 sep - apr 2019 mag. Evelina Katalinić 

Tekmovanje mladih zgodovinarjev 18 nov - apr 2019 Barbara Baler 

Tekmovanje v streljanju z zračno puško  15 jan - mar 2019 Darko Petrijan  

Odbojka dijaki + dijakinje  30 okt - maj 2019 Janez Žalig  

Nogomet dijaki + dijakinje 30 okt - maj 2019 Janez Žalig 

Košarka dijaki  30 okt - maj 2019 Janez Žalig 

Namizni tenis 20 Sep - jun 2019 Janez Žalig 

Atletika  30 okt - jun 2019 Janez Žalig, Suzana Sep 

Rokomet dijakinje in dijaki  30 okt - jun 2019 Suzana Sep  

Navijaška plesna skupina  20 okt - jun 2019 Suzana Sep  

Badminton - srednješolsko tekmovanje 20 okt - jun 2019 Suzana Sep 

Akrobatska skupina  20 sep - jun 2019 Janez Žalig  

Fakultativno učenje tujih jezikov (FRA, ŠPA. RUS, MADŽ.)  40 nov - maj 2019 Zunanji izvajalec  

Tečaj kaligrafije 30 sep - jun 2019 Darja Horvat, Cvetka G. Alt 

Izdelovanje nakita 30 sep - jun 2019 Darja Horvat, Cvetka G. Alt 

Poslušalnica 35 sep - jun 2019 Dušan Pucko 

Projekt "Šola ambasadorka EU" 35 sep - jun 2019 Mag. evelina Katalinić, Simona 
Pajnhart, Nataša Gomiunik 

Aktivacija mladih talentov - raziskovalne naloge 30 okt - mar 2019 mag. Betina Podgajski, Cvetka g. Alt, 
Nataša š. Šiftar 

Najboljši poslovni načrt ŠPIC in PDK 20 sep - dec 2019 Mag. Betina Podgajski 

POPRI - priprava dijakov na tekmovanje 20 sep - dec 2019 Mag. Betina Podgajski, Nataša Š. 
Šiftar 

Ustvarjalne delavnice 30 sep - jun 2019 Alenka Kolenko 

Sodelovanje na šolskih prireditvah po dogovoru sep - jun 2019 mentor 

Sodelovanje na informativnih dnevih po dogovoru okt  - jun 2019 mentor 

Ekskurzije izven programa (maturantska, …) po dogovoru okt - jun 2019 mentor 

Maturantski ples po dogovoru sep - jun 2019 Barbara Baler  

 
Priprava proslav/radijskih ur:   

- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti, 24.12.2020 (Cvetka Mencigar Rituper + DS)  

- slovenski kulturni praznik, 5.2.2021 (proslava) (Ana Sobočan + DS)  

- proslava pred dnevom državnosti 24.6.2021 (Maja Krajnc + DS)  

Drugi dogodki:   

- petek, 25. september 2020- obisk pisateljev v okviru dogodka "Oko besede" (aktiv jezikoslovcev)  

 

Obeležitev svetovnih dnevov:  

Vsak aktiv izbere vsaj 2 svetovna dneva in pripravi razstavo ali radijsko uro:  

- 23.9.2020 - Slovenski dan športa (Janez Žalig)   

- 26.9.2020 - Evropski dan jezikov (Natalija Bračun)  

- 27.9.2020 - Svetovni dan turizma (Simona Musič)  
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- 05.10.2020 - Svetovni/mednarodni dan učiteljev (Natalija Bračun)  

- 10.10.2020 - Svetovni dan duševnega zdravja (Nataša Gomiunik)  

- 31.10.2020- Svetovni dan varčevanja (Majda Svetec, Klavdija Vrečič, Bernarda Kuzma)  

- 16.11.2020 - Svetovni dan strpnosti (Zlatko Jakovljevič)  

- 1.12. 2020 - Svetovni dan boja proti aidsu (Sabina Krivec, Olga Kuplen)  

- 27.1.2021 - Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta (Barbara Baler)  

- 31.1.2021 - Svetovni dan boja proti kajenju (Nataša Gomiunik, Center za krepitev zdravja)  

- 22.3.2021 - Svetovni dan vode (mag. Evelina Katalinić)  

- marec 2021  Gregorjevo in  Večer poezije (Alenka Kolenko)  

- 22.4.2021 - Svetovni dan Zemlje (Simona Pajnhart)  

- 9.5.2021 - Dan Evrope (mag. Evelina Katalinić, Ana Sobočan)  

 

Delavnice za OŠ:  

- Astronomska delavnica, raziskujemo vesolje (Aktiv DRU in NAR)  

- Jezikovne delavnice  

- Fotografska delavnica, Renata Ivanič, zunanji sodelavec  

- Filmska delavnica, Renata Ivanič, zunanji sodelavec  

- Zdrav življenjski slog mladih, (Aktiv NAR, Aktiv ŠVZ)  

- Soba pobega  

- Snemanje radijske oddaje  

- Podjetniška delavnica  

- Natečaji  

  

 
 
Nadstandardni programi: 

• ki jih šola ne financira, pomaga pa pri organizaciji in izvedbi: 

- maturantski plesi 

- maturantske ekskurzije 

• ki jih šola sofinancira: 

- fakultativni pouk španščine, francoščine, ruščine, v primeru zadostnega števila prijav dijakov - 
(sofinanciranje iz Šolskega sklada - nadstandard). 
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VI. ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Šolski koledar je narejen na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS 30/18 in 9/20) in v skladu 
z navodili in priporočili Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.  

1. Trajanje šolskega leta  

Šolsko leto se prične 1. septembra 2020 in se konča 31. avgusta 2021.  

2. Trajanje pouka  

Pouk se prične v ponedeljek 1. septembra 2020 in traja do:  

24. junija 2021 (četrtek)  za vse oddelke razen zaključnih (zaključek pouka in razdelitev spričeval)  

21. maja 2021 (petek)  za oddelke zaključnega letnika (zaključek pouka) in razdelitev spričeval  

 

3. Ocenjevalna obdobja  

a) prvo ocenjevalno obdobje  

Trajanje    

1. 09. 2020 do 15. 01. 2021 (petek)  za vse oddelke, razen 3.e oddelka  

1. 09. 2020 do 05. 02. 2021 (petek)  za 3.e oddelek   

b) drugo ocenjevalno obdobje  

Trajanje    

16. 01. 2021 do 21. 05. 2021 (petek)  za vse oddelke zaključnih letnikov, razen 3.e oddelka  

 08. 02. 2021 do 21. 05. 2021 (petek)  za 3.e oddelek  

16. 01. 2021 do 23. 06. 2021 (sreda)  za vse ostale oddelke  

 

4. 4. Ocenjevalne konference  

a) prva ocenjevalna konferenca  

18. 01. 2021 (ponedeljek)  za vse oddelke, razen 3.e oddelka  

09.02.2021 (torek)  za 3.e oddelek  

 

b) druga ocenjevalna konferenca  

20. 05. 2021 (četrtek)  za vse oddelke zaključnih letnikov   

23. 6. 2021 (sreda)  za vse oddelke razen zaključnih   

 

5. Šolske počitnice  

Počitnice  Trajanje  

jesenske počitnice  od 26. 10. 2020 do 30. 10. 2020  

novoletne počitnice  od 28. 12. 2020 do 01. 01. 2021  

zimske počitnice  od 15. 02. 2021 do 19. 02. 2021  

prvomajske počitnice  od 28. 04. 2021 do 30. 04. 2021  

 

6. Pouka prosti dnevi  

a) z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi;  

b) šolske počitnice;   

c) sobote, razen če je z delovnim načrtom ali po nalogu ravnatelja drugače določeno, ali če    minister s šolskim koledarjem 

drugače določi;  

d) en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov;  

e) dan šole.  
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7. Izpiti  

7.1. Splošna matura  

a) spomladanski rok 2021  

Rok  Aktivnosti  

15. 11. 2020  Rok za predprijavo k splošni maturi  

30. 03. 2021  Zadnji rok za prijavo k splošni maturi  

15. 04. 2021  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj na šoli ter zaključek internega dela (PSI, 

GEO, ZGO, EKN, KEM)  

29. 04. 2021  Rok za zamenjavo izbirnega predmeta ali ravni zahtevnosti  

04. 05. 2021  Slovenščina – (izpitna pola 1 – esej) – pisno   

17. 05. 2021  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita (PSI, ZGO, 

GEO, EKN, KEM)  

19. 05. 2021  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov  

25. 05. 2021  Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli  

24. 05. 2020 do 28. 05. 2021  Organizirana priprava na SM – pisni del   

29. 05. 2021  Angleščina  

31. 05. 2021  Slovenščina (izpitna pola 2)  

01. 06. 2021  Psihologija in sociologija  

03. 06. 2021  Geografija  

04. 06. 2021  Ekonomija  

05. 06. 2021  Matematika  

08. 06. 2021  Nemščina  

09. 06. 2021  Zgodovina  

16. 06. 2021  Kemija   

od 14. do 23. 06. 2021  Ustni izpiti splošne mature  

12. 07. 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi  

12.07. do 14.07.2021  E-vpogled v izpitno dokumentacijo  

15. 07. 2021  Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene  

 

b) jesenski rok 2021  

Rok  Aktivnosti  

13. 07. 2021  Zadnji rok za prijavo k splošni maturi  

14. 08. 2021  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov  

20. 08. 2021  Zadnji rok za predložitev dokazil oz. pisno odjavo na šoli  

24. 08. 2021  Slovenščina   

25. 08. 2021  Matematika  

26. 08. do 30. 08. 2021  Tuji jeziki in izbirni premeti  

Od 24. 08. do 03. 09. 2021  Ustni del mature  

03. 09. 2021  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela maturitetnega izpita (PSI, 

SOC, ZGO, GEO, EKN, KEM)  

16. 09. 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi  

16. 09. 2021 do 18. 09. 2021  E-vpogled v izpitno dokumentacijo  

20. 09. 2021  Rok za vložitev ugovora na oceno oz. način izračuna izpitne ocene  
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 7.2. Zaključni izpiti  

a) zimski rok 2020  

Rok   Aktivnosti   

04. 01. 2021  Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu   

22. 01. 2021  Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  

01. 02. 2021  Zadnji rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  

04. 02. 2021  Slovenščina – pisni izpit  

15. do 19. 2. 2021  Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve   

22. 02. 2021  Razglasitev rezultatov zaključnega izpita  

 

b) spomladanski rok 2021  

Rok   Aktivnosti   

07. 05. 2021  Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu   

10. 05. 2021   Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  

04. 06. 2021  Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita in predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev  

07. 06. 2021  Slovenščina – pisni izpit  

08. do 11. 06. 2021  Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve  

14. 06. 2021  Razglasitev rezultatov zaključnega izpita  

 

c) jesenski rok 2021  

Rok   Aktivnosti   

12. 07. 2021  Rok za pisno prijavo k zaključnemu izpitu   

17. 08. 2021  Rok za oddajo izdelka oz. storitve  (2. izpitna enota)  

20. 08. 2021  Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  

24. 08. 2021  Slovenščina – pisni izpit  

25. do 30. 08. 2021  Slovenščina – ustni izpit in zagovor izdelka oz. storitve   

31. 08. 2021  Razglasitev rezultatov zaključnega izpita  

 

7.3. Poklicna matura  

a) zimski rok 2020  

Rok  Aktivnosti  

03. 12. 2020  Zadnji rok za prijavo kandidatov k poklicni maturi na šoli  

22. 01. 2021  Zadnji rok za naknadno prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov  

28. 01. 2021  Zadnji rok za predložitev dokazil in pisno odjavo od poklicne mature 

na šoli  

01. 02. 2021  Slovenščina   

02. 02. 2021  Matematika, angleščina, nemščina  

03. 02. 2021  2. predmet - pisni izpit  

03. 02. 2021 do 13. 02. 2021  Ustni izpiti in 4. predmet  

03. 03. 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  
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b) spomladanski rok 2021  

Rok  Aktivnosti  

15. 11. 2020  Rok za predprijavo k poklicni maturi  

30. 03. 2021  Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli  

19. 05. 2021  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov  

25. 05. 2021  Zadnji rok za predložitev dokazil in pisno odjavo od poklicne mature 

na šoli   

24. 05. 2021 do 28. 05. 2021  Organizirana priprava na SM – pisni del   

29. 05. 2021  Angleščina – pisno  

31. 05. 2021  Slovenščina - pisno  

05. 06. 2021  Matematika – pisno   

08. 06. 2021  Nemščina – pisno   

10. 06. 2021  2. predmet - pisno  

14. 06. do 23. 06. 2021  Ustni izpiti in 4. predmet  

07. 07. 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  

 

c) jesenski rok 2021  

Rok  Aktivnosti  

08. 07. 2021  Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi  

14. 08. 2021  Zadnji rok za prijavo kandidatov iz upravičenih razlogov  

20. 08. 2021  Zadnji rok za pisno odjavo kandidatov na šoli  

24. 08. 2021  Slovenščina- pisno  

25. 08. 2021  Matematika – pisno  

27 08. 2021  Angleščina – pisno  

27. 08. 2021  Nemščina – pisno  

31. 08. 2021  2. predmet  – pisno  

24. 08. do 03. 09. 2021  Ustni izpiti in 4. predmet  

09. 09. 2021  Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi  

 

7.4. Popravni in dopolnilni izpiti:  

 

Rok    

spomladanski rok  

01. 06. 2021 do 04. 06. 2021 –  za dijake 

3. E oddelka  

01. 07. 2021 do 06. 07. 2021 –  za vse 

ostale oddelke  

jesenski rok  
17. 08. 2021 do 21. 08. 2021  
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7.5. Dopolnilni in predmetni izpiti  

Roki  

21. 09. do 25. 09. 2020  

16. 11. do 20. 11. 2020  

18. 01. do 22. 01. 2021  

15. 03. do 19. 03. 2021  

17. 05. do 21. 05. 2021  

30. 06. do 06. 07. 2021  

16. 08. do 20. 08. 2021  

 

7.6. Predmetni izpiti za izboljšanje ocene:  

a) za dijake predzadnjega letnika  

30. 06. 2021 do 06. 07. 2021  
16. 08. 2021 do 20. 08. 2021  
  

b) za dijake zaključnega letnika:  spi, ssi, pti, gim  

24. 05. 2021 do 26. 05. 2021  
    

7.7. TERMINSKI PLAN IZVAJANJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA PRI DELODAJALCU  
PUD- praktično usposabljanje z delom  

Učni predmet:  Praktično usposabljanje z delom (srednje poklicno izobraževanje)  

Poklic:    Trgovec,   

Oddelki :  

  

  2. e, 3. e  

Učni predmet:  Praktično usposabljanje z delom (poklicno-tehniško izobraževanje)  

Poklic:    Ekonomski tehnik-pti  

Oddelek :  

  

  1. g  

Učni predmet:  Praktično usposabljanje z delom (srednje strokovno izobraževanje)  

Poklic:    Logistični tehnik  

Oddelki :  

  

  2. d, 3. d  

Učni predmet:  Praktično usposabljanje z delom (srednje strokovno izobraževanje)  

Poklic:    Ekonomski tehnik  

Oddelki :    2. c, 3. c  

  

  

Program  Oddelek  Število ur  Termin  Organizator PUD  

Trgovec  2. e  380  02.12.2020 - 12.02.2021  Jožef Rituper  

Trgovec  3. e  532  09.02.2021 - 19.05.2021  Jožef Rituper  

Ekonomski tehnik – ssi   2. c  76  31.05.2021 - 16.06.2021  Marija Svetec  

Ekonomski tehnik – ssi   3. c  76  31.05.2021 - 16.06.2021  Marija Svetec  

Logistični tehnik  2. d  76  31.06.2021 - 16.06.2021  Marija Svetec  

Logistični tehnik  3. d  76  31.06.2021 - 16.06.2021  Marija Svetec  

Ekonomski tehnik – pti   1. g  76  31.06.2021 - 16.06.2021  Marija Svetec  
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VII. ORGANIZIRANJE DIJAKOV 

a)  Oddelčna skupnost dijakov 
 
Oddelčno skupnost dijakov tvorijo dijaki posameznega oddelka.  
 
Oddelčna skupnost dijakov obravnava vprašanja življenja in dela oddelka.  
 
Oddelčna skupnost izvoli svojega predsednika vsako šolsko leto. Na sejo oddelčne skupnosti se vabi 
razrednika, lahko pa tudi ravnatelja, svetovalne delavce in druge pedagoške delavce glede na vsebino 
obravnavanih vprašanj. 
 

b) Dijaška skupnost 
 
Dijaško skupnost sestavljajo vsi dijaki Srednje šole in gimnazije. Predsedniki oddelčnih skupnosti 
sestavljajo odbor dijaške skupnosti. Odbor skupnosti izvoli svojega predsednika vsako šolsko leto. Funkcijo 
predsednika DS bo v šolskem letu 2020/2021 opravljal Viktor UTROŠA, dijak 4. d oddelka. Mentorstvo 
dijaške skupnosti bo v šolskem letu 2020/2021 opravljala učiteljica Ana Sobočan. 
 

VIII. SODELOVANJE S STARŠI 

Roditeljski sestanki 

Šola bo kot obliko sodelovanja s starši ter kot obliko skupnega svetovanja staršem glede družinske vzgoje 
organizirala oddelčne roditeljske sestanke, ki jih bodo razredniki sklicevali vsaj enkrat v posameznem 
ocenjevalnem obdobju. 
 
Na roditeljskih sestankih bomo starše informirali o skupnih vprašanjih vzgoje in izobraževanja, zavzemali bodo 
stališča, dajali predloge in pripombe strokovnim organom šole. 
 
Načrtovani roditeljski sestanki bodo v:  

 torek, 1. september 2020 in torek, 19. januarja 2021 za dijake 1. letnikov,  

 torek, 8. septembra 2020 in torek, 19. januarja 2021 za dijake 2. letnikov,  

 torek, 8. septembra 2020 in torek, 19. januarja 2021 za dijake 3. letnikov,  

 torek, 8. septembra 2020 in torek, 19. januarja 2021 za dijake 4. letnikov, 1. G in 2. G,  
 
Govorilne ure 
Kot obliko individualnega svetovanja in informiranja staršev bo šola izvajala govorilne ure učiteljev. Govorilne 
ure za starše bodo praviloma drugi torek, vsak drugi mesec od 14.45 do 16.15 ure. Razpored govorilnih ur za 
šolsko leto 2020/2021 bo sproti objavljen na oglasni deski in na spletni strani šole. 

 

Načrtovane skupne govorilne ure za starše, ko so prisotni vsi učitelji so:  

• torek, 10. novembra 2020,  

• torek, 19. januarja 2021,  

• torek, 9. marca 2021,  

• torek, 11. maja 2021.  
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Informiranje 

Šola informira dijake in starše ter udeležence izobraževanja odraslih na naslednje načine: 

 preko oglasne deske na šoli, 

 preko sporočil aplikacije e-Asistent, 

 preko spletne strani šole, 

 po pošti.  

 preko spletne strani šole, 

 po pošti.  

IX. SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA SKRB ZA DIJAKE 

Prehrana dijakov  

Prehrana dijakov je organizirana v skladu z Zakonom o šolski prehrani (ZŠP, Ur. l. RS, št. 3/2013), v času 
pouka in v skladu s šolskim koledarjem. Obsega toplo ali energijsko in hranilno bogatejšo hladno malico. 
Dietne obroke organizira šola v okviru dodatne ponudbe, v skladu s svojimi zmožnostmi. Pri organizaciji 
šolske prehrane se upoštevajo smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, sprejete na 
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje, in vsebujejo:  
 

- cilje, načela in vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s šolsko prehrano, ter  
- strokovne usmeritve in navodila, ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, 

količinske normative in način priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih 
določi javni zdravstveni zavod, pooblaščen od ministrstva, pristojnega za zdravje.  

 
Šola opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo 
vzpodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja, v letnem delovnem načrtu. 

Dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku 
oziroma državni štipendiji, znaša:  

- do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini cene malice;  
- nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 

% cene malice;  
- nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 

% cene malice. 
-  

Dnevni obrok se organizira in pripravi na šoli. Sestavo, obseg in kakovost dnevnega toplega obroka v 
skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah določi minister, 
pristojen za šolstvo, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za zdravje. Ponudnika dnevnega toplega obroka 
izbere šola v skladu z določili zakona, ki ureja javno naročanje. V šolskem letu 2020/21 je najemnik šolske 
kuhinje Center šolskih in obšolskih dejavnosti, enota v Murski Soboti. 
 
V januarju 2021 bomo izvedli  anketo o zadovoljstvu s šolsko prehrano. V anketiranje bodo vključeni dijaki, 
starši in zaposleni. 
 
V okviru projekta »Zdrave šole« bomo izvedli predavanja o zdravem načinu prehranjevanja in zdravi 
prehrani mladostnikov. 
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Zdravniški pregledi dijakov 

Za dijake 1. in 3. letnikov bo Zdravstveni dom Murska Sobota, Šolski dispanzer, organiziral sistematične 
preglede in nas o rezultatih teh pregledov tudi informiral. Ugotovitve zdravstvene službe bomo vključili 
na dnevni red ene od konferenc učiteljskih zborov.  
 

 

Preventivni zobozdravstveni pregledi dijakov 3. letnika 

Za dijake 1. in 3. letnika bo Pedontološka ambulanta Zdravstvenega doma Murska Sobota, organizirala 
preventivne zobozdravstvene preglede.   
 

Zavarovanje dijakov 

Dijaki so v šolskem letu nezgodno zavarovani po načelu prostovoljnosti.  

Dežurstvo dijakov 

Dežurstvo je obveza dijaka, zaradi katere lahko izostane od pouka največ enkrat mesečno. Za organizacijo 
dežurstev dijakov so po pooblastilu ravnatelja odgovorni razredniki. Razredniki tri dni pred nastopom 
dežurstva oddelka oddajo seznam dežurnih dijakov v tajništvo šole in dijake obvestijo o dežurstvu. Če je 
dijak na dan, ko bi moral opravljati dežurstvo odsoten, to nalogo opravi po vrnitvi v šolo. Namen dežurstva 
je skrbeti za varnost in red pri vhodu v šolske prostore, kakor tudi za red in disciplino na šoli. Dežurni dijak:  

- skrbi, da nihče ne moti pouka,  

- potek dežurstva vodi v dežurni knjigi, kamor se ob koncu dežurstva podpiše tudi dežurni učitelj,  

- je oproščen pouka samo na dan dežurstva. Zamenjava dežurstva je možna samo s soglasjem 

razrednika ali dežurnega učitelja v upravičenih primerih, kot so napovedano spraševanje, pisanje 

pisnih nalog, neodložljive obveznosti, ki so uradno dokumentirane,  

- zunanje obiskovalce vljudno povpraša po namenu obiska in jih usmeri. Vsakega zunanjega 

obiskovalca vpiše v dežurno knjigo. V kolikor obiskovalec šole ne bi hotel dati zahtevanih 

podatkov, mu dežurni dijak ne sme dovoliti vstopa v šolo. Če tak obiskovalec ne bi hotel zapustiti 

šolskih prostorov, dežurni dijak takoj obvesti dežurnega učitelja ali drugo uradno osebo. Zunanji 

obiskovalci nimajo vstopa v učilnice, razen v spremstvu uradne osebe,  

- ugaša luči, ki so po nepotrebnem prižgane bodisi na hodnikih šole ali v drugih njim dostopnih 

prostorih,  

- po odmorih za malico pobere smeti po šoli. O morebitnih poškodbah in drugih nevšečnostih 

obvesti dežurnega učitelja, ravnatelja ali pomočnico ravnatelja. Vse zapiše tudi v dežurno knjigo,    

- opravlja tudi druge, dodatne zadolžitve, ki jih prejme od dežurnega učitelja, ravnatelja ali drugih 

uradnih oseb šole,  

- poskrbi, da dijaki v oddelkih pravočasno dobijo okrožnice in druga obvestila, ki imajo podpis 

uradne osebe šole.  
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Dežurstvo učiteljev 

Dnevno dežurata praviloma dva učitelja. Razpored dežurstev izdela ravnatelj. Dva dni pred začetkom 
novega obdobja je objavljen razpored za naslednji mesec. Po pooblastilu ravnatelja namestnica Cvetka 
Gomboc Alt poskrbi za nadomeščanje, kadar dežurni učitelj manjka zaradi bolezni in načrtovanega 
strokovnega izobraževanja. Za nadomeščanje v primeru ostalih odsotnosti poskrbi učitelj sam in 
zamenjavo javi v tajništvo šole ali pripravi samostojno delo.  
  

Dežurstvo poteka v času organiziranega izobraževalnega dela v dopoldanskem času od 6.50 do 13.50 ure. 
Dežurni učitelj skrbi za izvajanje nadomeščanj pouka, dela obhode po šoli in šolskem dvorišču med 
prostimi urami, med odmori in po koncu pouka.  
  

Med pet- minutnimi odmori in med poukom imajo status dežurnega učitelja vsi delavci šole. To pomeni, 
da kadarkoli v šoli ali v okolici šole opazijo kršitelje hišnega reda, le-te vpišejo v knjigo dežurstev.  
  

Knjiga dežurstva se nahaja v tajništvu šole. Dežurni učitelj jo posreduje dežurnima dijakoma pred 
začetkom dežurstva. V knjigo dežurstev  vpisujejo:  

- dogodke, ki niso del običajnega življenja in dela na šoli;  

- morebitno škodo na inventarju, ki jo je dežurni učitelj opazil med obhodi po šoli; -  kršitelje 

hišnega reda.  

  

Glavna naloga dežurnih učiteljev je skrb za izpolnjevanje določil Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah 
in iz njega izhajajočih pravilnikov. Najpomembnejše naloge, ki iz tega izhajajo,  so:  

- nadzira delo dežurnega dijaka,  

- v primeru odsotnosti dijaka, poskrbi za nadomeščanje,  

- prepreči zapuščanje šole v copatih,  

- prepreči kajenje in uživanje prepovedanih drog v šoli in na šolskih površinah,  

- ukrepa v primeru psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja med dijaki,  

- posreduje na poziv dežurnega dijaka, ob nepravilnostih ukrepa ali o njih obvesti vodstvo,  

- po potrebi (v okviru pristojnosti) preverja verodostojnost podatkov, ki so jih navedli zunanji 

obiskovalci,  

- skrbi za izvajanje nadomeščanj pouka.  

  

Nadzor nad izvajanjem dežurstva izvaja ravnatelj z občasnimi obhodi in rednim pregledovanjem knjige 
dežurstev.   
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X. UČBENIŠKI SKLAD 

 
Šola je Učbeniški sklad ustanovila v skladu z ZOFVI in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov zato, 
da se dijakom zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku, po nižji ceni. V učbeniški sklad se lahko 
vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Učbeniški sklad je vzpostavljen za vse letnike 
programov srednje šole in gimnazije.  
 
V šol. l. 2020/21 je ravnatelj s sklepom imenoval strokovno delavko Metko Harej za skrbnico učbeniškega 
sklada. Za učbeniški sklad bo opravljala naslednje naloge: 
 

 izračunavanje izposojevalnine po oddelkih, 
 žigosanje novih učbenikov, 
 sestavljanje kompletov, 
 delitev učbenikov po razporedu, 
 zbiranje naročil in naknadna delitev učbenikov (dijakom, ki ponavljajo ali se prepišejo), 
 izposoja učbenikov med šolskim letom, predvsem odraslim, 
 pobiranje učbenikov ob koncu pouka in po različnih izpitih, 
 izpisi dolžnikov (dijaki, odrasli) po izpitih in pred delitvijo spričeval, 
 pospravljanje učbenikov v skladišču (vključno s prenosom iz knjižnice v skladišče) in 
 skrb za blagajno (računi: izposojevalnina za odrasle, plačilo za izgubljeni učbenik, odkup 

učbenika). 
 
Seznam učbenikov in drugih učnih gradiv po programih in razredih, ki jih bodo dijaki uporabljali pri pouku, 
je objavljen na spletni strani šole in je priloga letnega delovnega načrta. 
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XI. ŠOLSKI SKLAD 

 
Namen ustanovitve šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih  in  
pravnih oseb, donacij, daril in drugih virov za financiranje naslednjih dejavnosti:  

• nakup nadstandardne opreme,  

• razvojne in raziskovalne dejavnosti,  

• pomoč socialno šibkim dijakom,  

• izdajanje publikacije šole,  

• dejavnosti posameznega letnika ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa in se ne 

financirajo iz javnih sredstev.  

Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za točno določen namen po sprejetem programu.  
  

K donatorstvu bomo povabili občine na območju pomurske regije, trgovske centre in druga obrtna  in 
storitvena podjetja v Murski Soboti in okolici.  
   

Na Svetu staršev bomo predlagali prostovoljni prispevek staršev v višini 25 EUR na leto, plačilo v 
enkratnem znesku, položnice bodo razredniki razdelili v mesecu januarju 2021. Starši bodo o tem 
podrobno obveščeni na prvem roditeljskem sestanku v mesecu septembru.  
  

Na svoji 1. seji bo Upravni odbor Šolskega sklada obravnaval predlog programa dela šolskega sklada, ki je 
osnova za pridobivanje sredstev. Predlog programa mora potrditi Svet šole Ekonomske šole Murska 
Sobota in Svet staršev.  
 

Šolski sklad - upravni odbor 

Zap. štev. Priimek Ime Funkcija 

1 GOMBOC ALT Cvetka predsednica UO 

2 SVETEC Marija namestnica predsednice UO 

3 PODGAJSKI Betina predstavnica strokovnih delavcev 

4 KUTOŠ Tanja predstavnica zaposlenih 

5 CAJNKO  Nives predstavnica staršev 

 


