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1  PREDSTAVITEV SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR 

 

Srednja trgovska šola Maribor je vzgojno-izobraževalna ustanova, ki deluje na področju srednjega 

poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehničnega izobraževanja. Pri mladini izobražujemo 

v izobraževalnih programih prodajalec, administrator, ekonomski tehnik in aranžerski tehnik. Pri 

izrednem izobraževanju ob že omenjenih programih izobražujemo tudi v programu predšolska 

vzgoja. Izobraževanje se v progamih, ki jih izvajamo, zaključi z zaključnim izpitom oz. s poklicno 

maturo. 

 

Z odgovornim in strokovnim vzgojno-izobraževalnim delom dijakom omogočamo posredovanje 

temeljnih znanj in spretnosti ter jih spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na pot 

vseživljenjskega učenja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev učitelji nismo le posredovalci 

znanja, ampak predvsem svetovalci in mentorji. Mladostniku pomagamo pri izbiranju in 

vrednotenju informacij. 

 

Skrbimo za spoštovanje različnosti, dobre medsebojne odnose, predvsem pa za kvalitetno 

strokovno izobraževanje in osebnostno rast dijakov in učiteljev šole. Naša prihodnost je v večjem 

povezovanju s prakso in socialnimi partnerji, v prilagajanju potrebam trga, posodabljanju in 

individualizaciji izobraževalnega procesa ter mednarodnem povezovanju. 

 

Predstava o prihodnosti naše šole temelji na zadovoljnih in srečnih ljudeh. Zavedamo se, da so 

prijaznost, strpnost, empatičnost, strokovnost in motiviranost za učenje vrednote, ki jih 

spoštujemo že več let. 

 

V šolskem letu 2012/2013 smo bili vključeni v projekt o usposabljanju za samoevalvacijo pod 

okriljem šole za ravnatelje, projekt smo nadaljevali in uspešno končali v tem šolskem letu. V 

naslednjih šolskih letih bomo po ustaljeni metodologiji izvajali samoevalvacijo in ugotovitve 

zapisali v Samoevalvacijskem poročilu oz. v Poročilu komisije za kakovost. 
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Naša šola izobražuje dijake za največjo gospodarsko panogo – trgovino, v petih izobraževalnih 

programih za številna delovna področja in zanimive poklice, ob tem pridobijo veliko poslovnega in 

računalniškega znanja, hkrati pa jih vzpodbujamo tudi za ustvarjalno delo. Ob vsem tem na naši 

šoli delujejo tudi obšolske dejavnosti kot so: raziskovalna dejavnost, kulturna in športna 

ustvarjalnost, delo v mednarodnih projektih, krožki, promocijska dejavnost šole, šolsko glasilo in 

razstave ter vse ostale dejavnosti, za katere se dogovorimo z dijaki. 

 

Dijaki šole so se pod vodstvom profesorjev mentorjev udeležili več šolskih, regijskih in državnih 

tekmovanj, na nekaterih so bili tudi zelo uspešni: 

 mladi raziskovalci za napredek Maribora, 

 šolsko, regionalno in državno tekmovanje iz matematike – »Kenguru«,  

 tekmovanje iz poslovne matematike, 

 državno tekmovanje v znanju nemškega jezika, 

 državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje in šolsko tekmovanje Slovenski književniki, 

 športna tekmovanja (šolska, regionalna, državna), 

 državno tekmovanje v tehniki prodaje, 

 tekmovanje iz ekonomskih predmetov, 

 državno tekmovanje aranžerjev. 

 

V mesecu oktobru 2019 so se na šoli pričela obnovitvena dela.  
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2  PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PREDNOSTNEGA  PODROČJA 

 

Na naši šoli že nekaj časa opažamo, da so dijaki premalo motivirani za obšolske dejavnosti. 

Osebnost mladega človeka se lahko celostno razvija, samo če razvijamo vse njihove talente. 

Motivacija dijakov za uspeh v življenju se začne že v osnovni šoli, ko jih vključimo v različne 

aktivnosti, ki so organizirane po šolah. Bolj ko jih vključimo v šolski proces, bolj se dijaki počutijo 

kompetentne in motivirane. Tudi pohvale so del motivacije. S takšnim pristopom razvijamo njihovo 

odgovornosti in samomotivacijo. Z doživljanjem uspešnosti jih navajamo, da te svoje aktivnosti 

nadaljujejo in da so še bolj motivirani.  

 

Namen obšolskih dejavnosti je razvijati interesna področja posameznikov s poudarkom na 

kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen je razvoj 

na učnem in socialnem področju, pri čemer posamezniki razvijajo produktivno mišljenje in so 

celostno, miselno in čustveno aktivni. Izpostavljena je svetovalna vloga mentorjev, ki s sodobnimi 

oblikami in metodami dela omogočajo soustvarjanje programov posameznih interesnih dejavnosti 

in posledično pridobivanje novih znanj. V okviru obšolskih dejavnosti lahko udeleženi dijaki 

poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula in spoznavajo vsebine, ki formalno niso 

predpisane oz. predlagane.  

 

Temeljni namen obšolskih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje 

prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za nadaljnje izobraževanje. Povezovanje in druženje v 

ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne 

podobe. Z vidika vseživljenjskega učenja je pomembno navajanje na samoorganizacijo oz. 

»samoregulacijo«, kar omogoča razvoj posameznika tudi na drugih področjih in v različnih 

obdobjih življenja.  

 

Obšolske dejavnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev:  

 Zadovoljujejo lastne potrebe dijaka (izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih 

in po lastni presoji, razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente). 
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 Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja, in pripomorejo h 

globljemu razumevanju tudi učnih vsebin. 

 Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in 

družbenem življenju. 

 Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo;  

 Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih. 

 Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine. Na 

naši šoli je to še posebej pomembno, saj izobražujemo prodajalce, administratorje, 

ekonomske in aranžerske tehnike. 

 Razvijajo ustvarjalno in kritično mišljenje ter presojo, predvsem na področju strokovne 

tematike. 

 Navajajo se na reševanje konfliktov, predvsem poslovnih konfliktov. Hkrati tudi pridobijo 

uvid v poslovne razmere, ki vladajo na trgu. 

 S takšnim načinom dela presegamo meje med obveznim in razširjenim programom. 

 Povezujemo teorijo s prakso. 

 Spoznavajo poklicne interese. 

 Spoznavajo potrebe po učinkoviti in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti 

zadovoljevanja interesov v kasnejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v 

smislu vseživljenskega učenja. 

 

Izvajanje obšolskih dejavnosti zahteva strokovno in pedagoško usposobljene ljudi. Mentorji na naši 

šoli, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc avtonomno načrtujejo in vodijo program omenjenih 

dejavnosti, so usposobljeni in kompetentni za opravljanje najrazličnejših dejavnosti. Njihova vloga 

je vodenje, posredovanje in usmerjanje ter spodbujanje udeležencev k spoznavanju pomembnosti 

lastnega učenja in razvoja interesov. Poznati in izvajati morajo sodobne metode in oblike dela, ki 

predstavljajo pomemben del profesionalnih spretnosti in spodbujajo k aktivnosti in ustvarjalnost 

posameznika. Poznati mora razvojne značilnosti dijakov v posameznih izobraževalnih programih, 

razumeti psihološke posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske dinamike. 
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Ob začetku šolskega leta smo na šoli naredili izbor dejavnosti, ki smo jih zapisali tudi v Letni 

delovni načrt za šolsko leto 2018/2019. Kriterij za izbor predstavljajo področja oz. vsebine, ki 

temeljijo na sprejemljivih teoretičnih podlagah, in so v okviru splošnih vrednot šole. Pomembno je, 

da vsebinsko-organizacijsko delo, povezano s programi izobraževanja vodi in usmerja nosilec 

programa določene obšolske dejavnosti. Njegovo delo je zahtevno, osredotočeno na pripravo, 

usklajevanje in vodenje dela, organizacijo in spremljavo poteka obšolskih dejavnosti, organizacijo 

predstavitev rezultatov in pripravo končnega poročila o poteku dela. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo si zastavili cilj, kako motivirati dijake za obšolske dejavnosti in 

povečati njihovo udeležbo na pestri izbiri organiziranih obšolskih dejavnostih, ki jih na šoli 

organiziramo oz. ponujamo. 

 

Naš cilj je bil zastavljen za vsako posamezno področje, ki ga izbere posamezen učitelj, v skladu z 

učnimi programi šole. Učitelji so določili: prednostno področje, cilje, strategijo za dosego ciljev, 

obseg ur, število sodelujočih dijakov in kočni cilj oz. končni izdelek. Namen je bil, da si dijaki 

prostovoljno izberejo vrsto obšolske dejavnosti, učitelji pa delo izvajajo strokovno in 

profesionalno. Učitelji razvijajo njihove interese in razvijajo raziskovalno delo, projektno delo, 

sodelovanlno učenje, omogočajo apliciranje znanja v prakso in podobno. V okviru omenjenih 

dejavnosti lahko dijaki poglabljajo in nadgrajujejo vsebine šolskega kurikula. Dijaki se v delovne 

skupine vključujejo prostovoljno, vedno imajo možnost zapustiti delovno skupino, če ugotovijo, da 

zanj ni ustrezna. Zaželjeno je tudi sodelovanje s starši in drugimi deležniki (podjetja, kjer opravljajo 

dijaki praktično usposabljanje) ali pa celo sodelovanje med ostalimi šolami (športno 

udejstvovanje). 

 

Vodilo pri izbiri cilja so bila tudi stališča, ki smo jih opredelili z Letnim delovnim načrtom za šolsko 

leto 2018/2019. Učitelji so na začetku šolskega leta načrtovali nekatere dejavnosti, ki bi jih radi 

predstavili dijakom. 

 

V Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019 so zapisani od strani 45 do 58. 

 Aranžerske in kulturne dejavnosti, 
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 Šolsko razstavišče, 

 Filmski in gledališki abonma, 

 Športne dejavnosti, 

 Projekt Erasmus+, 

 Projekt EPAS 

 Projekt NA-MA POTI, 

 Projekt Eko šola, 

 Projekt Šola ambasadorka Evropskega parlamenta 2018/2019, 

 Projekt Qi Gong in Tai Ji Quan, 

 Oblikovanje keramike, 

 Medgeneracijsko računalniško opismenjevanje v domu ostarelih, 

 Novinarski krožek, 

 Etnografski krožek, 

 Projekt prostovoljstvo, 

 Uporabni glineni izdelki, 

 Finančna pismenost, 

 Javno nastopanje, 

 Obdelava zvoka z računalnikom, 

 Gremo po gobe, 

 Bralna značka, 

 Trening socialnih veščin. 
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3  ZBIRANJE IDEJ IN PREDLOGOV ZA DOLOČITEV PRIORITETNEGA CILJA 

 

Komisija za kakovost je menila, da je zelo pomembno, da pri načrtovanju zastavljenih ciljev 

sodelujejo vsi zaposleni. Načrt dela in posamezne korake smo oblikovali na pedagoških 

konferencah, večino dela pa smo opravili na sestankih strokovnih aktivov (akcijski načrti strokovnih 

aktivov).  

 

Mnenja smo bili, da je kakovost izvedbe obšolskih dejavnosti odvisna od strokovne usposobljenosti 

mentorjev, njihovega sodelovanja in povezovanja različnih deležnikov v ožjem in širšem okolju 

šole.  

 

Učiteljski zbor se zaveda, da mora izvedba teh dejavnosti temeljiti na: 

 zadovoljevanju interesov dijakov; 

 aktivnem sooblikovanju dijakov pri načrtu nalog, ciljev, poti in evalvacijo obšolske 

dejavnosti; 

 spodbujanju in razvijanju kompleksnih miselnih procesov, ki omogoča širjenje in uporabo 

znanja in lažje razumevanje posameznih učnih vsebin; 

 spoštovanju posebnosti posameznikov in sprejemanju skupinske dinamike; 

 sproščenem delovnem/učnem okolju oz. vzdušju. 

 

Zaželjena bi bila tudi vključenost staršev ali poslovnih ljudi iz gospodarstva, vendar bo to verjetno 

težje zagotoviti, saj morda ne bodo želeli sodelovati.  

 

Postopek načrtovanja obravnavanega problema/cilja:  

a) Učitelji so pripravili izbor tem oz. krožkov, ki so jih predstavili dijakom na začetku šolskega leta. 

b) Motiviranje dijakov za obšolske dejavnosti. 

c) Oblikovanje skupin, določitev nalog in ciljev in oblikovanje terminskih načrtov za izvedbo. 

d) Izvedba nalog, lahko tudi predstavitev na nekaterih prireditvah šole. 

e) Samoevalvacija dela po skupinah. 

f) Predstavitev rezultatov na pedagoški konferenci.  
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PREDSTAVITEV TERMINSKIH NAČRTOV 

 

Ob začetku šolskega leta smo izdelali osnovni model sistematičnega zapisa razvoja dogodkov, 

povezanih z organizacijo in potekom obšolskih dejavnosti. 

 

  

Naslov obšolske dejavnosti: 

Izobraževalni 
program 

Mentor Cilji/mesto 
izvedbe 
 

Predvideno 
število ur 

Predvideno 
število dijakov 

Potrebno gradivo 
(material, stroški …) 

Pričakovani 
rezultati 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V nadaljevanju navajamo vse terminske načrte, ki smo jih v tem šolskem letu realizirali: 

 

Naslov obšolske dejavnosti: MEDNARODNA OLIMPIJADA ANGLEŠKEGA JEZIKA 

Izobraževalni program Mentor Mesto 

izvedbe 

Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Ekonomski in aranžerski 

tehnik 1. in 2. letnik,  

Znanje angleščine B1 

Nataša Kranjc Strgš 4 12 Prijavnina 5 eur na 

dijaka.  

Dijaki uspešno sodelujejo na 

mednarodnem tekmovanju, dvig 

samozavesti, razvijanje slušnih in 

bralnih spretnosti v angleškem jeziku.  

 

Naslov obšolske dejavnosti: PROJEKT ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Izobraževalni 
program 

Mentor Cilji Predvideno 
število ur 

Predvideno 
število 
dijakov 

Potrebno gradivo 
(material, stroški…) 

Pričakovani rezultati 

dijaki VSEH 
izobraževalnih 
dijakov 

Barbara Lepej 
 
Nataša Kranjc 
 
Lucia Žitnik 

Pridobivanje znanja o Evropski uniji, 
ozaveščanju o delovanju evropske 
parlamentarne demokracije, 
državljanskih pravicah, prepoznavanju 
vloge Evropskega parlamenta znotraj 
evropskega postopka odločanja ter kot 
institucije, 
aktivna udeležba v kampaniji Tokrat 
grem volit, seznanjanje z delom 
evropskih poslancev, sodelovanje na 
simulaciji EP v Strasbourgu. 

 
70 

 
200 

 
plastični pokrovšči, 
odpadna embalaža, 
KEMS embalaža, 
odpadni polivinil, 
stiropor 

 
Dijaki bodo pridobili ključna znanja o EU, 
njenih institucijah in delovanju, aktivno bodo 
sodelovali v kampaniji Tokrat grem volit, 
aktivno sodelovali v debatah na simulaciji EP 
v Strasbourgu 

 
 

Naslov obšolske dejavnosti: PLESNA SKUPINA 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predviden
o število 
ur 

Predvideno 
število 
dijakov 

Potrebno 
gradivo 
(material, 
stroški…) 

Pričakovani rezultati 

dijaki VSEH izobraževalnih 
dijakov 

Barbara 
Lepej 
 
 

Razvijanje in krepitev gibalnih in plesnih 
sposobnosti, sodelovanje pa proslavah in 
prireditvah. 

 
10 

 
6 

 
/ 

Dijaki bodo uspešno predstavili svoje plesno 
znanje na različnih prireditvah. 
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Naslov obšolske dejavnosti: FOTO KROŽEK 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predviden
o število 
ur 

Predvideno 
število 
dijakov 

Potrebno 
gradivo 
(material, 
stroški…) 

Pričakovani rezultati 

dijaki VSEH izobraževalnih 
dijakov 

Barbara 
Lepej 
 
 

Dijaki spoznajo osnove fotografije, 
fotografsko opremo, značilnosti dobre 
kompozicije in uporabo časa oz. zaslonke 
pri fotografijanju. 

 
15 

 
8 

 
/ 

Dijaki bodo spoznali osnove fotografije in 
sodelovali na različnih foto natečajih. 

 

Naslov obšolske dejavnosti: ŠPORT IN ZDRAVJE 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predviden
o število 
ur 

Predvideno 
število 
dijakov 

Potrebno 
gradivo 
(material, 
stroški…) 

Pričakovani rezultati 

dijaki VSEH izobraževalnih 
dijakov 

Barbara 
Lepej 
 
 

Dijaki bodo skozi različne dejavnosti 
spoznavajo šport in njegov pomen za 
zdravje. Ogledali oz. se jih aktivno 
udeležili se bodo različnih športne 
prireditev v Mariboru 

 
20 

 
20 

 
/ 

Dijaki bodo razumeni pomen športa in 
rekreacije. 

 

Naslov obšolske dejavnosti: ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predvideno 
število ur 

Predvideno 
število 
dijakov 

Potrebno 
gradivo 
(material, 
stroški…) 

Pričakovani rezultati 

dijaki VSEH izobraževalnih 
dijakov 

Barbara Lepej 
 
Dušan 
Jesenko 
 

- dijaki se bodo udeležili tekmovanj 
na področni in državni ravni  
- fair play 
- kolektivno sodelovanje 

 
20 

 
20 

 
/ 

Dijaki bodo uspešno zastopali šolo na ŠŠT  
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Naslov obšolske dejavnosti: POLIGLOT 3 

Izobraževalni program Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški 

…) 

Pričakovani rezultati 

Vsi SPI programi,  

Znanje angleščine med A2 in 

B1 

Nataša Kranjc Strgš 12 30 na 

šolskem 

tekmovanju,  

6 na 

državnem 

tekmovanju 

Prijavnina 10 eur na 

dijaka, ki se udeleži 

državnega 

tekmovanja. 

Dijaki uspešno sodelujejo na 

šolskem in državnem 

tekmovanju, dvig samozavesti, 

razvijanje vseh 4 spretnosti v 

angleškem jeziku, mreženje z 

drugimi dijaki na državnem 

tekmovanju. 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: PRAVA IDEJA 

Izobraževalni 

program/področje 

dejavnosti 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Strokovni modul: 

Trženje 

Jasna 

Borovinšek 

Dijaki: 

 razumejo, kaj je dobra 

poslovna ideja; 

 pripravijo predstavitev 

posameznih uspešnih 

podjetij v Sloveniji; 

 urijo se v javnam 

nastopanju. 

30 17 Informacije 

pridobljene v 

podjetju samem ali 

na spletnih straneh. 

Dijaki bodo postali »mali« 

poslovneži. Navdušili se bodo 

za poslovno razmišljanje in 

poslovno delovanje.  
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Naslov obšolske dejavnosti: POTROŠNIŠTVO 

Izobraževalni 

program/področje 

dejavnosti 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Strokovni modul: 

Podjetje na trgu 

Jasna 

Borovinšek, 

Barbara Lepej 

Dijaki: 

 razumejo, zakaj smo 

danes potrošniki preveč 

potrošniški oz. zapravljivi; 

 spoznajo področja 

potrošništva v lastnem 

gospodinjstvu; 

 raziskujejo potrošništvo 

na izbranih področjih; 

 urijo se v javnam 

nastopanju. 

15 17 Informacije 

pridobljene na 

spletnih straneh in 

informacije 

pridobljene z 

opravljeno raziskavo 

trga. 

Dijaki bodo razumeli, kdo 

spodbuja potrošništvo in 

zakaj. Razumeli bodo odzive 

kupcev in njihove odločitve pri 

nakupu.  

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: NEMŠKO BRALNO TEKMOVANJE PFIFFIKUS 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki 

(osnovni nivo: 

nemščina kot 2.TJ; 

višji nivo: nemščina 

kot 1. TJ) 

Petra 

Pleteršek  

Staklenac  

 Širiti bralno kulturo. 

 Uriti globalno 

razumevanje besedila v 

tujem jeziku. 

 Uriti in širiti besedni 

zaklad v tujem jeziku. 

Vsak dijak 

prebere 2 knjigi v 

nemščini: 4  do 10 

ur;  spletno 

tekmovanje:  30 

do 60 minut 

49 dijakov 

(2018/2019)  

Bralno gradivo knjige  

dobavimo preko 

šolske knjižnice. 

Spletno tekmovanje 

poteka preko DMFA 

serverja. 

 

 

 

Dijaki bodo razumeli sporočilo 

in vsebino prebrane knjige in 

glede na svoje razumevanje 

bolj ali manj uspešno 

odgovorili na spletna 

vprašanja. Ob tem obogatili 

svoje besedišče v tujem jeziku 

in razumevanje le tega. 
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Naslov obšolske dejavnosti: TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠKEGA JEZIKA 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki 2. 

in 3. letnikov – pogoj 

je znanje nemščine 

vsaj na nivoju B1 

Petra 

Pleteršek 

Staklenac 

Dijaki razumejo posredovano 

sporočilo, bogatijo besedni 

zaklad in urijo jezikovno zanje 

v nemškem jeziku. Prav tako 

dobijo povratno informacijo o 

pravilnosti in uspešnosni 

rešenega ter merijo svoje 

znanje z  ostalimi dijaki šole.  

Priprava na 

tekmovanje:  

2 šolski uri 

Šolsko 

tekmovanje: 60 

minut 

8 Prijavnina za  dijaka: 

10 EUR 

Dijaki urijo bralno 

razumevanje in pisne 

spretnosti v nemškem jeziku, 

bogatijo besedni zaklad ter 

merijo svoje znanje. Dijaki, ki 

bodo dosegli več kot 85 % 

pravilnih odgovorov, se 

udeležijo državnega 

tekmovanja iz nemškega 

jezika v Ljubljani.  

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: OBLIKOVANJE KERAMIKE 

Izobraževalni 

program 

Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Aranžerski tehnik Suzana 

Thaler 

Prostori Strgš Maribor 20 5–10 Glina, glazure Dijaki izdelajo uporabne keramične 

predmete. Oblikujejo posodo z 

valjano ploščo, pinčing tehniko in na 

lončarskem vretenu. 
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Naslov obšolske dejavnosti: FILMSKI KROŽEK 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški 

…) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki  

Marina 

Mlinarič  

 Spoznati pomen 

filma kot medij. 

 Umestiti film v 

zgodovinski 

prostor. 

 Primerjati film s 

preostalimi vrstami 

umetnosti. 

 Spoznati pomen in 

moč filma v družbi. 

20 5 

(2018/2019)  

Zgoščenke z 

izbranimi filmi so 

dosegljive v šolski 

knjižnici. 

 

Vstopnina za ogled 

filma v izbranem 

kinematografu. 

 

 

 

Dijaki spoznajo vpliv filma, kot močnega 

medija v današnji družbi. 

Spoznajo različne žanre filmov ter 

njihove značilnosti. Izkaže sposobnost 

sprejemanja različnih mnenj. Razvijejo 

interes za različne vrste filmov. Razvijejo 

pozitiven odnos do filmske kulture kot 

pomembnega dejavnika splošne 

razgledanosti 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti:  TEKMOVANJE ARANŽERJEV NA CELJSKEM SEJMU 

Izobraževalni 

program 

Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Strokovi modul: 

Aranžerstvo -  

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki 

programa aranžerski 

tehnik iz 2., 3., ali 4. 

letnika 

Lucia Žitnik Priprave – Srednja 

trgovska šola Maribor,  

Izvedba tekmovanja – 

Celjski sejem 15. 3. 

2019 

30 – 40 ur  5 Izdelava lesenih 

nosilnih likov, nabava 

osnovnih barv, papir, 

lepilo, drobni 

potrošni in 

dekorativni material, 

prevozni stroški na 

tekmovanje 

Dijaki se urijo v praktičnem aranžiranju 

razstavišča, oblikovanju idejne zasnove, 

izdelavi profesionalne aranžerske skice, 

pridobivajo izkušnje pri praktičnem delu 

pred ljudmi, v omejenem času, z 

možnostjo vključitve v nadaljevanje 

tekmovanja na državni nivo. 
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Naslov obšolske dejavnosti: GREMO PO GOBE! 

Izobraževalni 

program 

Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki – 

ne glede na letnik in 

program 

izobraževanja 

Maja 

Žmavec 

Učilnica, delo z 

računalnikom 

 

Terensko delo, 

gozd 

15 5 / Dijaki spoznajo vrste užitnih, neužitnih in 

strupenih gob. Razumejo sožitje rastlin v 

gozdnem biotopu. Upoštevajo pravne akte 

glede omejitev nabiranja gob in obnašanja v 

naravnem okolju. Razvijejo pozitiven odnos 

do bivanja v naravi in ohranitve zdravega 

življenjskega okolja. 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: PROSTOVOLJCI SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujoči so lahko 

vsi zainteresirani 

dijaki – ne glede na 

letnik in program 

izobraževanja 

Zdenka 

Tojnko 

Dijaki: 

 razvijajo in krepijo čut za 

pomoči potrebnim; 

 Se znajo organizirati in 

pristopiti k reševanju 

problema; 

 s pimernim pristopom in 

besedo opogumljati. 

20 15 Nabran material: 

 Rabljene igrače 

 Nogavice za 

brezdomce 

 Denar za 

zavetišče za živali 

 

Dijaki bodo krepili čut za pomoč 

potrebnim – tako otrokom, 

odraslim in živalim, ki so te pomoči 

potrebni. 
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Naslov obšolske dejavnosti: ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE BOOKWORMS 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki: 

angleščina kot TJ1 ali 

TJ2 

Mojca 

Primorac 

 Širiti bralno kulturo. 

 Uriti globalno 

razumevanje besedila v 

tujem jeziku. 

 Urit in širiti besedni 

zaklad v tujem jeziku. 

Vsak dijak 

prebere 3 

knjige v 

angleščini: 5  

do 10 ur;  

Spletno 

tekmovanje:  

30 do 60 

minut 

32 

(2018/2019)   

Bralno gradivo – knjige  

dobavimo preko šolske 

knjižnice. 

Spletno tekmovanje 

poteka preko DMFA 

serverja. 

 

 

 

Dijaki bodo razumeli sporočilo in 

vsebino prebrane knjige in glede na 

svoje razumevanje bolj ali manj 

uspešno odgovorili na spletna 

vprašanja. Ob tem obogatili svoje 

besedišče v tujem jeziku in 

razumevanje le tega. 

 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: EKSKURZIJA V TUJINO: LONDON 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno število 

ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko 

dijaki 4-letnih 

programov (razen 1. 

letnika) 

Mojca 

Primorac 

 Širiti kulturo. 

 Spoznavati jezik v realnem 

okolju, širiti znanje o 

zgodovini in geografiji 

posamezne države/mesta. 

 Doživeti nove stvari (vožnja z 

letalom, podzemno, 

milijonsko mesto ...). 

 Uriti in širiti besedni zaklad v 

tujem jeziku. 

4 dnevi – v London 

se gre v petek in se 

vrača v ponedeljek. 

V hotelu so 

predvidene 3 

nočitve.   

13 

(2018/2019)   

Dijaki sami vplačajo 

potovanje pri 

turistični agenciji. 

Cena je odvisna od 

potovanja, v tem 

primeru se je gibala 

okoli 400 evrov. 

 

 

 

Dijaki bodo spoznali nove 

kraje/države, v realnem 

okolju se bodo srečali s 

tujim jezikom, nove izkušnje 

bodo nabirali na letalu in 

podzemni in seveda ne gre 

zanemariti vidik druženja, 

širjenja obzorij in večanja 

samostojnosti. 
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Naslov obšolske dejavnosti: IGRANJE Z BARVAMI SENCAMI IN MORFOLOGIJO OBRAZA 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo (material, 

stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko dijaki, 

število prijavljenih na 

posamezno delavnico 

je omejeno na 10 

dijakov. 

Mojca 

Primorac 

 Spoznati in utrditi 

znanje o barvah in 

barvnih kombinacijah 

ter se igrati s 

senčenjem.  

 Pridobljeno znanje 

aplicirati na posamezne 

značilnosti obraza in 

posebnosti. 

 

4 šolske ure za 

izvedbo same 

delavnice   

2 x 10 

v šol. letu 

2018/19  je 

prijavljenih 2 x 

10 dijakov  

Dijaki nimajo stroškov. Material 

je nabavila šola, ki prav tako 

zagotavlja prostor. 

 

 

Dijaki se skozi ličenje 

spoznavajo z barvnimi 

kombinacijami, senčenjem 

ter z morfologijo obraza. 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: OGLED PREDSTAVE EST NA DRUGI GIMNAZIJI: SEN KRESNE NOČI 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predviden

o število 

ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko dijaki 

3. in 4. letnika 

Mojca 

Primorac 

 Spoznati delovanje EST  

(English Student Theatre) in 

vrstnikov na drugi šoli.  

 Spoznati delo angleškega 

avtorja W. Shakespearja: 

Sen kresne noči.  

 Se seznaniti s kulturo 

glasbenih predstav 

(musical) ter v 

neformalnem okolju 

utrjevati angleški jezik. 

2–3 ure: 

trajanje 

predstave 

22 

(2018/2019)  

Cena predstave je 8 

evrov. 

 

 

 

Dijaki spoznajo glasbeno predstavo in 

udejstvovanje vrstnikov. Spoznajo 

angleško igro v glasbeni obliki. Širijo 

spoznavanje angleškega jezika skozi 

predstavo in pesem. Uživajo v 

skupnem druženju. 
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Naslov obšolske dejavnosti: ETNOGRAFSKI KROŽEK – MULTIKULTURNA DEJAVNOST 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki ne 

glede na izobraževalni 

program. 

Tanja 

Ivanek 

Knehtl  

 Raziskovati tradicijo, kulturo 

in način življenja svojega 

naroda. 

 Spoznavati in spoštovati 

kulturo drugih. 

 Razvijati strpnost. 

 Znati se predstaviti v 

javnosti. 

20 15 Informacije 

pridobljene na 

spletnih straneh, v 

knjigah, z ustnim 

izročilom. 

 

 

Dijaki bodo znali predstaviti svojo 

kulturo, spoznali osnovne besede v 

materinem jeziku dijakov druge 

narodnosti, ugotavljali pestrost 

človeških kultur. 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: NOVINARSKA DEJAVNOST 

Izobraževalni program Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani dijaki ne 

glede na izobraževalni 

program. 

Tanja 

Ivanek 

Knehtl  

 Spoznati delovanje množičnih 

medijev; 

 se seznaniti z novinarskim 

delom in spoznati novinarske 

zvrsti; 

 dokumentirati dogodke na šoli 

in izven nje; 

 se preizkusiti v pisanju člankov. 

20 5–10 Uporaba računalnika, 

splet, knjižnica. 

 

Dijaki bodo znali poročati, 

zapisati doživeto, predlagati svoje 

ideje za naslednja šolska leta. 
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Naslov obšolske dejavnosti: TEKMOVANJE V TEHNIKI PRODAJE 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški…) 

Pričakovani rezultati 

SPI TRGOVEC Darja 

LESJAK 

 Uriti tehnike komuniciranja s 

strankami v prodajanem 

procesu; 

 uriti nastopanje pred 

strankami; 

 poglobiti znanje;  

 širiti svoje strokovno znanje s 

področja prodaje malih 

gospodinjskih aparatov. 

   6 x 2 uri 1 

(2018/2019) 

Informacije, 

pridobljene na 

prodajnem mestu, 

interno gradivo 

Dijakinja bo bolj suvereno 

komunicirala v prodajnem razgovoru, 

osebnostno rastla, imela 

samozavestnejši nastop, kar ji bo 

koristilo pri vstopu na trg dela. Hkrati 

bo širila svoje strokovno znanje s 

področja, kjer tekmuje. 

 

 

 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: TEKMOVANJE V ZNANJU POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE 

Izobraževalni 

program 

Mentor Cilji Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število 

dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Sodelujejo lahko vsi 

zainteresirani 

dijaki iz: 

3. letnka ET SSI 

1. letnika ET-PTI   

4. letnika ET SSI 

2. letnika ET PTI  

Darja 

Lesjak  

 Popularizacija matematike in 

statistike med srednješolci; 

 uporaba naučenega znanja 

pri praktičnih nalogah; 

 razvijanje logičnega 

mišljenja. 

Šolsko 

tekmovanje:  

2 x 2 uri 

priprav. 

  

Državno 

tekmovanje: 

cca. 6 ur 

priprav 

Na šolsko 

tekmovanje je 

prijavljeno 22 

dijakov (13 na 

poslovno 

matematiko 

in 9 na 

statistiko)  

Tekmovanje poteka 

preko DMFA, 

tekmovalne naloge so 

objavljene na strežniku, 

fotokopiramo jih na 

šoli.  

 

Dijaki razvijajo svoje numerične 

spretnosti in preverijo svoje 

dosežke v primerjavi z dosežki 

drugih tekmovalcev sorodnih 

šol. 
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Naslov obšolske dejavnosti:SEJEM UČNIH PODJETIJ CELJE 

Izobraževalni program Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo (material, 

stroški …) 

Pričakovani rezultati 

ET SSI Aleš 

Premzl 

Celje 8 7 Informacije so dijaki dobivali 

pri pouku, iz učbenika, spleta 

in primerih dobre prakse. 

Dijaki bodo predstavili njihovo učno 

podjetje in v živo spoznali ostala učna 

podjetja. 

 

 

Naslov obšolske dejavnosti: BRALNI KLUB 

Izobraževalni 

program 

Mentor Mesto izvedbe Predvideno 

število ur 

Predvideno 

število dijakov 

Potrebno gradivo 

(material, stroški …) 

Pričakovani rezultati 

Vsi programi Vlasta  

Rojs 

Šolski prostor 20 15 Bralno gradivo – 

izposojava v knjižnicah 

Dijaki izmenjujejo svoja bralna doživetja 

ob izbranem leposlovju, jih razširijo s 

primeri iz življenja, primerjajo doživljanja 

ob branju in ogledu filma. 



 

 

3. 2 ANALIZA OPRAVLJENIH DEJAVNOSTI IZVAJALCEV OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 

 

Učiteljski zbor je mnenja, da uresničitev in realizacija načrtovanih obšolskih dejavnosti pri dijakih: 

1. spodbnuja k uvajanju novih praks, ki bi vplivale na njihovo socializacijo in motivacijo za 

vseživljensko učenje; 

2. krepi njihov profesionalni razvoj na vseh ravneh; 

3. izboljša učne dosežke, saj so ponujene vsebine na šoli posredno ali neposredno povezane z 

učno snovjo v vseh programih izobraževanja na šoli. 

 

Pri predstavitvi projekta smo se dogovorili oz. določili še nekaj nalog, ki jih bomo v tem šolskem 

letu uresničili: 

 Vzpodbujali bomo medsebojne hospitacije.  

 Medsebojno si bomo redno posredovali novosti v literaturi ali na seminarjih. 

 Izmenjavali si bomo nove informacije oz. znanja pridobljena na študijskih skupinah. 

 Sprotno sprejemanje in pregled priporočil organizatorjev delovne prakse, mentorjev 

delovne prakse in delodajalcev in analiza njihovih priporočil v strokovnem aktivu. 

 Upoštevanje idej, predlogov ali želja staršev in njihova analiza v strokovnem aktivu. 

 Redno spremljanje strokovne literature na tem področju, predstavljanje novih vsebin in 

določitev prioritetnih izboljšav v posameznem strokovnem aktivu. 

 Redna izmenjava medsebojnih izkušenj pri analizi povratnih informacij o svojem delu. 

 Organizirali bi predavanja oz. predstavitve dobrih praks. 

 Določili bi kompetence profesionalnega učitelja oz. strokovnega delavca. 

 Spodbujali bi medpredmetno povezovanje v PUZ-ih. 

 Skupaj bi iskali rešitve izbranih problemov. 

 Dosledno bi izvajali samoevalvacije, ki bi vplivale na motiviranje zaposlenih. 

 Primerjava učnih priprav. 

 Izmenjava izkušenj pri reševanju vzgojne problematike. 
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4 GLAVNE UGOTOVITVE SAMOEVALVACIJE 

 

UDELEŽENCI NAJVEČJA PREDNOST DOSEŽENEGA CILJA 

Za strokovne delavce  V tem šolskem letu smo dosegli še večji profesionalni razvoj vseh 

udeležencev. Določanje novih, drugačnih ciljev in nalog izboljšuje 

samopodobo učitelja, hkrati pa smo drug drugega spodbujali in 

motivirali za nove naloge. Udeleženi učitelji smo opazili osebni 

napredek v pedagoškem procesu. 

Za dijake  Dijaki so bili pri načrtovanju ciljev in nalog soudeleženi, kar je 

povečalo njihovo soodgovornost in odgovornost pri izbranem 

delu. 

 Dijaki so bili zadovoljni, da smo učitelji njihove pripombe in 

predloge upoštevali, kar je vplivalo na izboljšanje klime na šoli. 

 Dijaki so spoznali nujno povezanost takšnega dela s promocijo šole 

in so bili ponosni, da so bili sooblikovalci končnih rezultatov. 

Za šolo kot celoto  Zaradi zbiranja, analize in vrednotenja povratnih informacij tudi pri 

zunanjih deležnikih šole, se šola bolje prilagaja okolju, kar 

posledično privede do večjega ugleda šole. 

 Redno sodelovanje z zunanjimi udeleženci šole omogoča, da tudi 

oni bolje razumejo težave, probleme, vrednote in načrte šole in 

nam pri tem pomagajo. 

 Spoznamo, da smo vsi odgovorni in soodgovorni za kakovost dela 

na šoli. 

 Na šoli se spodbuja vseživljensko učenje. 
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4. 1  Temeljne ugotovitve samoevalvacije v šolskem letu 2018/2019  

 

Na podlagi raziskave lahko strnemo in povzamemo temeljne ugotovitve samoevalvacije v šolskem 

letu 2018/2019:   

 

1. Učiteljski zbor je bil seznanjen z rezultati oz. realizacijo obšolskih dejavnosti. Strokovni delavci 

so mnenja, da s tovrstnim načinom dela nadaljujemo, ker je uspešen in učinkovit.  

    

2. Aktivnosti bomo nadaljevali tudi pri promociji naše šole. Obšolske dejavnosti so velik in morda 

odločilen dejavnik pri promociji šole. 

 

3. Intenzivnost oz. stopnja izboljšanja šolske klime je odvisna tudi od obšolskih dejavnosti. 

Rezultati so po opažanjih učiteljev ponekod bolj, ponekod manj vidni. Učitelji jih opažajo tudi 

pri svoji profesionalni in osebni rasti. 
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4. 2  Načrti za prihodnje obdobje 

 

Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019 nam je nakazalo pot za naprej. Komisija za 

kakovost je učiteljskemu zboru predlagala, da v naslednjem šolskem letu nadaljuje s tovrstnimi  

aktivnostmi. 

 

Na pedagoški konferenci v mesecu septembru smo ponovno s celotnim učiteljskim zborom 

razmišljali, kako bomo zastavili delo v naslednjem šolskem letu. Sprejeli smo sklep, da bomo s 

takšnim delom nadaljevali, prav tako pa smo bili enotnega mnenja, da je samoevalvacija in 

evalvacija šole potrebna. 

 

Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti šole nas vodi naš slogan Skupaj do uspeha, ki ga 

uresničujemo na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega dela.  

 

 

 

 

KOMISIJA ZA KAKOVOST:                                                                                                RAVNATELJICA: 

Jasna Borovinšek, predsednica                                                                                       Tanja Lakoše  

                                                                            

________________________                                                                    _________________________ 

 

OSTALI ČLANI KOMISIJE: 

 

Sabina Kavčič, profesorica _____________________________ 

Petra Pleteršek Staklenac, profesorica _______________________________ 

Ana Mari Vinko, predsednica dijaške skupnosti _________________________ 

Mateja  Kontrec, predstavnik Sveta staršev __________________________ 

 
 


