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Poročilo ravnateljice o realizaciji Letnega delovnega načrta Srednje 
trgovske šole Maribor 2019/2020 

 

Letni delovni načrt 2019/2020 je bil predstavljen strokovnim delavcem/učiteljskemu zboru na 
pedagoški konferenci, Svetu staršev in Svetu šole septembra 2019. Svet šole ga je potrdil  
septembra 2019. 
 
Načrtovane naloge iz Letnega delovnega načrta 2019/2020 smo praviloma realizirali oziroma 
prilagodili glede na razmere covid-19. V marcu smo se prilagodili popolnoma novim okoliščinam 
zaradi covid-19, tako zaposleni kot dijaki.  
 
Vzpostavili smo enotno učno okolje za izobraževanje na daljavo Office 365 Teams, za kar je 
bilo potrebno veliko vloženega truda in pozitivnega sodelovanja med vsemi udeleženci. 
 
Opravili pa smo tudi naloge v skladu z zakonodajo in predpisi ter nalogami Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport.  
Pedagoško delo je bilo usmerjeno na vodenje pedagoških in ocenjevalnih konferenc, vodenje 

in koordinacijo PUZ, usmerjanje ter usklajevanje dela aktivov, sodelovanje pri urejanju 

elektronske redovalnice in dnevnika, hospitacije in letne razgovore, spremljanje dela 

svetovalne službe in  šolske dijaške skupnosti ter druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.  

Skrbeli smo za kvalitetno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v šoli in v spletnih učilnicah. 

Veliko skrb smo posvečali tudi dobremu sodelovanju s starši. Vodstvo šole je skupaj s 

svetovalno službo, učitelji in razredniki svetovalo dijakom in staršem na področju učenja in 

vzgoje ter pomagalo pri reševanju določenih težav. V razmerah covid-19 smo še posebej skrbeli 

za sodelovanje s starši na daljavo. 

Razredniki so izvedli najmanj dva roditeljska sestanka, na katerih so obveščali starše o uspehu 

razreda ter o aktivnostih za uspešen zaključek šolskega leta. Na prvem roditeljskem sestanku  

v septembru 2019 je vodstvo šole aktivno sodelovalo in predstavilo šolsko 

zakonodajo/predpise.  

Skupne govorilne ure smo imeli drugi torek v mesecu od 17.00 do 18.00 ter redne tedenske 

govorilne ure, ki so bile v dopoldanskem času, vse do razmer covid-19. 

Stiki s starši so potekali tudi na sestankih sveta staršev. 

Delovne naloge svetovalne službe so bile oblikovane na osnovi smernic šolskega svetovalnega 

dela, novosti s področja srednjega šolstva ter nalog šole. Opravljenih je bilo veliko razgovor in 

svetovanj s posameznimi dijaki in starši.  Posebno skrb smo namenili tudi  dijakom z dodatno 

strokovno pomočjo, izvedli smo načrtovane ure dodatne strokovne pomoči in izvajali srečanja 

strokovnih timov znotraj šole, staršev ter zunanjih strokovnjakov. 

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

tekmovanj ter dosegli tudi dobre rezultate, kar je razvidno v nadaljevanju tega poročila. 

V skrbi za pridobivanje dijakov je skupina učiteljev obiskovala številne osnovne šole ter 

morebitnim bodočim dijakom predstavljala naše izobraževalne programe, izvedli smo tudi 
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informativna dneva, dan odprtih vrat, predstavljanje programov je bilo tudi v širšem okolju 

šole, v Europarku…  

Posebno pozornost smo usmerili tudi na praktično pridobivanje znanja dijakov. V ta namen 

smo uporabljali učno prodajalno, v kateri dijaki »igrajo« različne vloge na delovnem mestu. 

Vodstvo šole se je udeleževalo tudi sej Sveta šole, ki je obravnaval vso tekočo šolsko vzgojno-

izobraževalno problematiko, sprejel Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 

2018/2019, Letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2019/2020 in 

potrdil Poslovno poročilo Srednje trgovske šole Maribor za leto 2019.  

V prilogah se lahko natančneje seznanite z izvedbo interesnih dejavnosti, zaključnega izpita in 

poklicne mature, ki smo jih izvedli po pripravljenem programu. Realizirali smo tudi vse roke za 

popravne, dopolnilne in ostale vrste izpitov, tudi roke za izpite občanov. 

 
Vodstvo šole se je udeleževalo izobraževanj/ strokovnih posvetovanj za potrebe opravljanja 
delovnih nalog, in sicer: ZRŠŠ, MIZŠ. CPI,  Društva ravnatelj, Zveze srednjih šol in dijaških 
domov, posameznih skupnosti združenj, Izobraževanja odraslih ali drugih sklicateljev oziroma 
organizatorjev.  

 
 
 
 

 
 

 Ravnateljica STrgŠ Maribor 
                  Tanja Lakoše, univ. dipl. ekon. 
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A - Vzgojno izobraževalno delo v mladinskih oddelkih 

 

1. Realizacija vpisa v šolskem letu 2019/2020 

 
V šolskem letu 2019/2020 smo izvedli vpisni postopek, kjer smo nazadnje vpisali 120 dijakinj 
in dijakov, razporejenih v 6 oddelkih, petih izobraževalnih programov. Od tega smo učence 
osnovnih šol vpisali v 5 oddelkov 1. letnika in dijake z zaključenim 3-letnim izobraževanjem v 
programih trgovec ali administrator v 1 oddelek 1. letnika poklicno-tehniškega izobraževanja.  
 

Program Poklic Št. vseh 

oddelkov 

Št. oddelkov 

1. letnika 

Srednje poklicno izobraževanje 

- trgovec  

Prodajalec 2 53 

Srednje poklicno izobraževanje 

- administrator  

Administrator 1 10 

Srednje strokovno izobraževanje 
– 
Ekonomski  tehnik  

Ekonomski tehnik 1 14 

Srednje strokovno izobraževanje 
– 
Aranžerski  tehnik  

Aranžerski tehnik 1 18 

Poklicno tehniško izobraževanje – 

Ekonomski tehnik  

Ekonomski tehnik 1 25 

Skupaj 5 6 120 

 

Vpisni postopek je potekal v skladu z rokovnikom za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 

2019/2020 oziroma v skladu z razpisom za vpis za šolsko leto 2019/2020. 

 

Vpis je računalniško podprto vodila šolska svetovalna služba v sodelovanju z vodstvom šole in 

MIZŠ. Razporeditev v programe, letnike, oddelke in skupine je potekala v skladu z LDN, navodili 

MIZŠ, normativi in standardi ter odobritvijo dodatnih skupin za izvedbo pouka športne vzgoje 

in tujih jezikov (ANJ in NEJ). V šolskem letu 2019/2020 smo imeli na dan 15. 9. 2019 skupno 

vpisanih 383 dijakov. 
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                  ŠOLSKO LETO 2019/2020 (15. 9. 2019)  
                    

 
ODDELEK PROGRA

M 

ŠT. R PR PO
D 

PRI TU
J 

NA
D 

DS
P 

DS
P 

FAN
T 

DEK
L 

ANJ  NEJ  Razredništvo 
 

 
    DIJAKO

V 
NAŠ

I 
ZUN

. 
STA ŠO

L 
    ? 

 

    1 1   
 

 
1. A ET 14 2 1     3       5 9 14 0 Pleteršek Staklenac Petra 

 

 
  AT 18 2 1     1     3 1 17 17 1   

 

 
1. C TRG 26 3 3     1     4 10 16 26 0 Miličič Tanja 

 

 
1. D TRG 27 4 8           4 6 21 20 7 Hlebič Marjana   

 
1. E ADM 10 5       1       2 8 10 0 Bračko Špela 

 

 
4 

 
95 16 13 0 0 6 0 0 11 24 71 87 8 

 

 

 
1.F ET-pti 25 1           6   8 17 23 2 Lesjak Darja 

 

 
1   25 1 0 0 0 0 0 6 0 8 17 23 2   

 

 

5   120 17 13 0 0 6 0 6 11 32 88 11
0 

10   

 

 
2. A ET 29   9     3     1 6 23 28 1 Kranjc Nataša   

 
2. B AT 17   1     1     2 0 17 17 0 Borovinšek Jasna 

 

 
2. C TRG 26 2 1           7 15 11 26 0 Steineker Tina 

 

 
2. D TRG 27   13     4     1 14 13 24 3 Zadravec Jana   

 
2. E ADM 18 2 3         2 5 2 16 15 3 Lepej Barbara 

 

 

5 
 

117 4 27 
 

0 8 0 2 16 37 80 11
0 

7 
 

 

 
2.F ET-pti 21               4 7 14 16 5 Jesenko Dušan 

 

 
1   21 0 0   0 0 0 0 4 7 14 16 5   

 

 

6   138 4 27 0 0 8 0 2 20 44 94 12
6 

12   

 

 
3. A ET 17 1 2           1 8 9 15 2 Baumhakl Tina   

 
  AT 13               2 4 9 11 2   

 

 
3. B TRG 23   1 1   2     6 9 14 23 0 Rojs Vlasta 

 

 
3. C TRG 27 1 2     1     4 10 17 25 2 Thaler Suzana   

 
3. D ADM 15   1     1     1 8 7 14 1 Ljubec Vlasta 

 

 
4   95 2 6 1 0 4 0 0 14 39 56 88 7 

 

 

 
4. A ET 20   1 1         1 5 15 20 0 Primorac Mojca   

 
  AT 10 1             1 1 9 10 0   

 

 
1   30 1 1 1 0 0 0 0 2 6 24 30 0 

 

 

 

16 
 

383 24 47 2 0 18 0 8 47 121 262 
35
4 29 

Pripravila:        

 

   
 

                          dr. Golobb Strmšek Suzana 
 

                   

 Legenda:                

 PR ZUN / dijaki prepisani iz drugih šol           

 PS / dijaki s podaljšanim statusom                 

 PRI ŠOL / dijaki s prilagoditvami šolskih obveznosti       

 TUJ / dijaki tujci               

 NAD / dijaki identificirani kot nadarjeni         

 DSP / dijaki z dodatno strokovno pomočjo - odločba v potrjevanju    

 DSP / dijaki z dodatno strokovno pomočjo - veljavna odločba     
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2.Realizacija vzgojno izobraževalnega dela 
 

2.1  Statistika izpisov in prejetih vlog za preusmerjanje 
 
Šolsko leto 2018/2019 (september 2018 - avgust 2019) 
 
 
V šolskem letu 2019/2020 je šolska svetovalna služba opravila številna svetovanja s področja 

usmerjanja in preusmerjanja dijakov med izobraževalnimi programi znotraj šole in med 

izobraževalnimi programi drugih srednjih šol. Za vključitev v naše programe izobraževanja 

oziroma za različna preusmerjanja, ipd. smo pred 15. 9. 2019 prejeli in obravnavali 47 

vlog/prošenj, v času od 16. 9. 2019 pa 60 vlog/prošenj za vpis, preusmeritve, opravljanje 

diferencialih izpitov ali za poročanje o obiskovanju pouka dijakov tujcev. 

V času od 1. 9. 2019 do zaključka pouka (24. 6. 2020) je izobraževanje pred iztekom šolskega 

leta prekinilo skupno 38 dijakinj/dijakov (36 izpisov in 2 izključitev zaradi neobiskovanja pouka 

oz. neodzivnosti), kar je 9,9 % skupnega začetnega števila dijakov (383 dijakov; 15. 9. 2019), 

od tega 22 dijakov 1. letnika srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (20 izpisov in 

2 izključitvi zaradi neobiskovanja pouka oz. neodzivnosti) ter 8 novincev v programu poklicno-

tehniškega izobraževanja (8 izpisov), skupno torej 30 dijakov ali 25 % skupnega začetnega 

števila dijakov 1. letnika (120 dijakov; 15. 9. 2019).  

V času od 15. 9. 2019 do zaključka pouka (24. 6. 2020) se je v naše izobraževalne programe 

iz drugih šol na novo vključilo/vpisalo 21 dijakov, 2 dijakinji pa sta preusmerili v drug 

izobraževalni program znotraj šole, kar je skupaj 23 dijakov ali 6 % skupnega začetnega števila 

dijakov (383 dijakov; 15. 9. 2019). 

 

 
Preglednica 5: Število vpisanih in izpisanih dijakov v šolskem letu 2019/2020 
 

Letnik 

 

Št. 

vpisanih  

dijakov 
15. 9. 

2019 

Št. 

izpisanih 
dijakov 

Št. 

izključenih 
dijakov 

% 
izpisanih/    

izključenih 
dijakov 

Št. 

prepisanih 

dijakov 
znotraj 

šole 

Št. 
vpisanih  

dijakov 
med letom 

% 

vpisanih  
in 

prepisanih 
dijakov 

med letom 

1. letnik 95 20 2 23,2 1 15 17 

2. letnik 117 4 0 3,4 1 6 6 

3. letnik 95 3 0 3,2 0 2 2,1 

4. letnik 30 1 0 3,3 0 0 0 

1. letnik - PTI 25 8 0 32 0 0 0 

2. letnik - PTI 21 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 383 36 2 9,9 2 23 6,5 
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2.2 Učni uspeh ob koncu pouka in šolskega leta 

 
 

POROČILO O UČNEM USPEHU PO RAZREDIH - za šol. leto 2019/2020 

Zap. 
št. 

Razred Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob 
koncu pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1.  1. A  AT- SSI 64,71 75 

2.  1. A  ET- SSI 58,33 100 

3.  1. C TRG SPI 66,67 79,17 

4.  1. D TRG SPI 61,90 71,43 

5.  1. E ADM SPI 25 31,25 

6.  1. F ET-PTI 88,24 100 

7.  2. A ET- SSI 63,33 90 

8.  2. B AT- SSI 84,21 100 

9.  2. C TRG SPI 68 88 

10.  2. D TRG SPI 26,92 73,08 

11.  2. E ADM SPI 94,44 100 

12.  2. F ET-PTI 95,24 95,24 

13.  3. A  AT-SSI 92,86 92,86 

14.  3. A  ET- SSI 94,12 94,12 

15.  3. B TRG SPI 91,30 95,65 

16.  3. C TRG SPI 96,29 100 

17.  3. D ADM SPI 84,62 100 

18.  4. A  AT-SSI 100 100 

19.  4. A  ET- SSI 95 100 

                                                      Povprečje 76,38 88,73 

 
Opomba: Upoštevani uspeh ob koncu pouka za zaključne letnike  22. 5. 2020, za ostale razrede  24. 6. 
2020. 
 

2.2.1 Poročilo o zaključnih izpitih 2019/2020 
 
Preglednica 8:  

POROČILO O UČNEM USPEHU ET  SSI - za šolsko leto 2019/2020 

Zap. 
št. 

Razred Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob koncu 
pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1.  1. A ET- SSI 58,33 100 

1.  2. A ET- SSI 63,33 90 

2.  3. A ET- SSI 94,12 94,12 

3.  4. A ET- SSI 95 100 

 
 
Preglednica 9:  

POROČILO O UČNEM USPEHU ET  PTI - za šolsko leto 2019/2020 

Zap. 
št. 

Razred  Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob koncu 
pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1. 1. F ET-PTI 88,24 100 

2. 2. F ET-PTI 95,24 95,24 
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Preglednica 10:  

POROČILO O UČNEM USPEHU AT SSI - za šol. leto 2019/2020 

Zap. 
št. 

Razred  Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob koncu 
pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1. 1. A AT- SSI 64,71 75 

2. 2. B AT- SSI 84,21 100 

3. 3. A AT-SSI 92,86 92,86 

4. 4. A AT-SSI 100 100 

 
 
Preglednica 11:  

POROČILO O UČNEM USPEHU TRG SPI - za šol. leto 2019/2020 

Zap. 
št. 

Razred  Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob koncu 
pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1. 1. C TRG SPI 66,67 79,17 

2. 1. D TRG SPI 61,90 71,43 

3. 2. C TRG SPI 68 88 

4. 2. D TRG SPI 26,92 73,08 

5. 3. B TRG SPI 91,30 95,65 

6. 3. C TRG SPI 96,29 100 

 
 
Preglednica 12:  

POROČILO O UČNEM USPEHU ADM SPI  - za šol. leto 2019/2020 

Zap. 
Št. 

Razred  Izobraževalni 
program 

Uspeh v % ob 
koncu pouka 

Uspeh v % ob koncu 
šolskega leta 

1. 1. E ADM SPI 25 31,25 

2. 2. D ADM SPI 94,44 100 

3. 3. C ADM SPI 84,62 100 

 
 
 
POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 2019-2020 – spomladanski rok 
 
Na zaključnem izpitu so bili dijaki 3.b, 3.c in 3.d programov  trgovec in administrator. V spomladanskem 
roku je bilo na zaključni izpit prijavljenih 55 dijakov in 10 udeležencev izobraževanja odraslih.  
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Uspešnost je razvidna iz priložene tabele:  
 

 

 

 

 

 

 

 

         Tajnica zaključnih izpitov 
Nataša Kranjc 

Priloga: izpis seznama kandidatov in uspeh na zaključnem izpitu, e-ric 

 
POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 2019-20 – jesenski rok 

 

Na zaključnem izpitu so bili dijaki 3.b, 3.c in 3.d programa trgovec in administrator. V jesenskem roku 

je bilo na zaključni izpit prijavljenih 10 dijakov in 1 udeleženec izobraževanja odraslih.  En dijak na 

zaključni izpit ni pristopil, ostali so zaključne izpite uspešno opravili. 

 

Uspešnost je razvidna iz priložene tabele:  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tajnica zaključnih izpitov 
Špela Bračko 

Priloga: izpis seznama kandidatov in uspeh na zaključnem izpitu, e-ric 

 

ZI 
2019/2020 

 

SPOMLADANSKI ROK 

oddelek program prijavljeni 
na ZI 

uspešni na 1. 
izpitni enoti 

uspešni na 2. 
izpitni enoti 

opravili ZI 

3.b trgovec 21 20 19 19 

3.c trgovec 23 23 23 23 

3.d administrator 11 11 10 10 

IO trgovec 9 9 9 9 

 administrator 1 1 1 1  
skupaj 65 64 62 62   

ZI 

2019/2020 

 

JESENSKI ROK 

oddelek program prijavljeni 

na ZI 

uspešni na 1. 

izpitni enoti 

uspešni na 2. 

izpitni enoti 

opravili ZI 

3.b trgovec 3 3 3 3 

3.c trgovec 4 4 4 4 

3.d administrator 3 2 2 2 

IO trgovec 1 1 1 1 

      
 

skupaj 11 10 10 10 
  



12 

 

 

2.2.2 Poročilo o poklicni maturi 
 
Dijaki Srednje trgovske šole Maribor so v šol. letu 2019/2020 opravljali poklicno maturo po 
naslednjih programih: 
 
a) srednje strokovno izobraževanje: 

- ekonomski tehnik  
- aranžerski tehnik 
- predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih) 
 

b) poklicno tehniško izobraževanje 
- ekonomski tehnik   

 
c) poklicni tečaj 

- predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih).  
 
Kandidati iz programa ekonomski tehnik (PTI) so opravljali poklicno maturo iz štirih izpitnih 
enot: 
 
-  I. izpitna enota: Slovenščina 
- II. izpitna enota: Gospodarstvo 
- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 
- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor   
 
 
 
Kandidati iz programa aranžerski  tehnik (SSI) so opravljali poklicno maturo iz štirih izpitnih 
enot: 
 
-  I. izpitna enota: Slovenščina 
- II. izpitna enota: Oblikovanje v aranžerstvu  
- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 
- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor  
 
 
Kandidati iz programa ekonomski tehnik (SSI) so opravljali poklicno maturo iz štirih izpitnih 
enot: 
 
-  I. izpitna enota: Slovenščina 
- II. izpitna enota: Gospodarstvo 
- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 
- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor  
 
 
 
Kandidati iz programa predšolska vzgoja (SSI, PT) so opravljali poklicno maturo iz štirih 
izpitnih enot: 
 
-  I. izpitna enota: Slovenščina 
- II. izpitna enota: Vzgoja predšolskega otroka 
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- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 
- IV. izpitna enota: Izpitni nastop in zagovor   
                                                 
Kandidati programa ekonomski  tehnik (SSI) pri četrtem predmetu opravljajo izdelek oz. 
storitev v obliki projektnega dela. Kandidati v svoji projektni nalogi dokažejo, da znajo povezati 
teoretično znanje v praktičnih primerih. 
 

POKLICNA MATURA – spomladanski rok 2020 

 

                        Št kandidatov 

Prijavljeni (redna šola)     47 

Odjavljeni (redna šola)      1 

Prijavljeni IO                  32 

Odjavljeni IO                   9 

 

 

Uspešnost kandidatov  - skupaj 

 

POKLICNO MATURO OPRAVLJALO 46  kandidatov (redna šola) in 23 kandidatov v programu 

izobraževanja odraslih 

 

    Kandidati redne šole                

                                           št.                 v % 

Uspešno opravili POM               43              93,5 % 

Negativni kandidati     3               6,5  % 

Skupaj    46             100,0% 

 

    Kandidati izobraževanja odraslih                 

                                           št.                 v % 

Uspešno opravili POM               18            85,7  % 

Negativni kandidati     1               4,8 % 

Dela v dveh delih     2               9,5 % 

Skupaj    23          100,00% 

 

Dva kandidata sta opravila poklicno maturo z 21 točkami in dva kandidata z 20 točkami.  

 

Uspešnost kandidatov redne šole po razredih 

Razred Pristopili uspešni Uspešni v % 

4.a    26      26     100,0 

2.f    20      17      85,0 

SKUPAJ    46      43      93,5  

 

Kandidati, ki so bili na spomladanskem roku neuspešni, imajo: 

2 dijaka  imata 1 popravni izpit 

- 1 dijakinja  bo opravljala POM v celoti (na DKPM je naslovila prošnjo za opravljanje 
POM v dveh delih, zaradi zdravstvenih težav, vendar sklepa še ni dobila 
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Uspešnost po predmetih je bila sledeča 
 

PREDMET USPEŠNOST V % 

Slovenščina 97,8 

Gospodarstvo 97,5 

Matematika 85,7 

Angleščina 100,0 

Nemščina 100,0 

4. predmet 100,0 

Oblikovanje v aranžerstvu 100,0 

 

Opomba: Podatki za kandidate redne šole 

Spomladanski rok  poklicne mature je potekal od 30.5.2020 do 23.06.2020  in se ga je udeležilo 
46 kandidatov, dijakov oddelkov redne šole in 23 kandidatov oddelkov izobraževanja odraslih.  
DKPM je 1.7.2019 seznanila šole z merili za pretvorbo točk v ocene.  
 
Pri ustnih zagovorih 4. predmeta na tem roku nismo imeli zunanjega člana.  
 
Pregled uspešnosti kandidatov  po posameznih razredih in po posameznih predmetih je 
razviden iz priloge »Uspešnost na poklicni maturi –spomladanski  rok  (priloga 1 ) 
 

 

POKLICNA MATURA  – jesenski  rok 2020  
 
 
 
                        Št kandidatov-redna šola 
Prijavljeni       5 
Odjavljeni       1 
 
 
POKLICNO MATURO OPRAVLJALO    4 kandidati  
 
 
Uspešnost kandidatov  
                       
                                              št.                 v % 

Uspešno opravili POM                4                100,0 % 

Negativni kandidati     0                   0,0% 

Skupaj     4              100,00% 

 
 
Uspešnost kandidatov  jesenskega roka po razredih 
 

Razred Pristopili uspešni Uspešni v % 

4.a    1     1 100,0 
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2f   3     3 100,0 

SKUPAJ    4     4 100,0 

Jesenski rok poklicne mature je potekal od 24. 8. 2020 - 3. 9. 2020  
 

SKUPNO POROČILO PO ZAKLJUČKU SPOMLADANSKEGA IN JESENSKEGA ROKA 2020 (redni 

dijaki, ki so šolanje zaključili v šol. letu 2019/2020) 

 

Skupaj  je v spomladanskem  in jesenskem roku,  v času od 29. 5. 2020 do 3. 9. 2020 opravljalo 
poklicno maturo 47 kandidatov : 
 

- spomladanski  rok: 46 kandidatov 
- jesenski rok: 1 kandidatov  (+ 2 kandidatov, ki sta opravljala popravne izpite 

spomladanskega roka + 1 kandidatka, ki je opravljala POM v dveh delih-po sklepu 
Državne komisije za PM) 

  
Poklicno maturo je v tem času uspešno opravilo 47 kandidatov od 47 kandidatov zaključnega 
letnika (ki so pristopili k opravljanju poklicne mature) 
 
 
Preglednica : POKLICNA MATURA- SKUPNA USPEŠNOST PO PROGRAMIH 
 
 

PROGRAM Št. dijakov, ki so pristopili 

k poklicni maturi 

 Št. dijakov, ki so uspešno 

opravili poklicno maturo 

ET- SSI    18        18     (100,0 %) 

ET –PTI    20        20     (100,0 %) 

AT-SSI     9         9      (100,0 %) 

Skupaj     47        47    (100,0 %) 

 
 
 
Opomba. : V poročilo sta zajeta spomladanski in jesenski izpitni rok poklicne mature 2020 
(rok 201 in 202), redni dijaki, ki so v šol. letu 2019/2020 obiskovali zaključni letnik, ga uspešno 
zaključili in pristopili k opravljanju poklicne mature.  
 
Skupna uspešnost kandidatov po zaključku obeh izpitnih rokov je bila 100,0 % 
 
 
 
Zapisala: Darja Lesjak, tajnica ŠMK 

2.2.3 Poročilo o popravnih, dopolnilnih in diferencialnih izpitih 

 

V šolskem letu je bilo razpisanih in izvedenih osem izpitnih rokov. Prijavljenih izpitov-

kandidatov je bilo 245. Pozitivno opravljenih izpitov in zaključenih predmetov je bilo 125 

oziroma 51 %, število negativno opravljenih izpitov in zaključenih predmetov je 42 ali 17 %. 

Dijaki niso pristopili k 32 izpitom ali na 32 %. 
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2.3 Realizacija ur pouka v šolskem letu 2019/2020 
 

Iz tabela je razvidno, da je bila realizacija ur pouka v tem šolskem letu zadovoljiva. 

Oddelek Realizacija ur 
pouka v % 

1. A AT 100,0 

1. A ET 100,4 

1. C 102,2 

1. D 102,9 

1. E 101,8 

1. F 99,9 

2. A 107,1 

2. B 105,1 

2. C 102,1 

2. D 102,5 

2. E 101,5 

2. F 97,1 

3. A at 99,1 

3. A et 99,3 

3. B 98,6 

3. C 102,1 

3. D 98,3 

4. A at 94,3 

4. A et 93,6 

SKUPAJ 100,41 

 

 

2.4 Realizacija interesnih dejavnosti v šolskem letu 2019/2020 
 
 

REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI DIJAKOV SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE 

MARIBOR v šolskem letu 2019/2020 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicno-

tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od 

šolskega pouka, pomenijo med drugim tudi enega od načinov za razširjanje in poglabljanje 

splošnega in posebnega znanja, na eni strani povezanega s cilji programov, ki jih izvaja 

posamezna šola, ter na drugi strani s spoznanji o socialnem okolju, v katerem šola deluje. 

Hkrati je z interesnimi dejavnostmi dijakom omogočeno, da odkrivajo tudi področja, ki niso 

opredeljena s programom, po katerem se izobražujejo, ter da spoznavajo svoje talente, jih 

razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire med 
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posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova 

odgovornost za lastne odločitve.  

V letu 2019/2020 so interesne dejavnosti potekale po načrtu do 15. 3. 2020, prišlo je le do 
nekaterih sprememb datumov zaradi objektivnih razlogov (bolezen, organizacija).  
 
Po 15. 3. 2020 smo načrtovane ID zaradi Coronavirusa (Covid 19) prilagodili po najboljših 
možnostih. 

 

REALIZACIJA UR  INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

Pregled interesnih dejavnosti po programih in letnikih 

 

Program: TRGOVEC (spi), ADMINISTRATOR (spi)  

LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERSNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN TEDNOV 

INTERSNIH 

DEJAVNOSTI 

I. letnik 11 dni x 6 ur = 66 ur 

  2 dni x 3 ure = 6 ur 

3 dni x 8 ur = 24 ur 96 ur = 15 dni = 3 

tedni 

II. letnik   4 dni x 6 ur = 24 ur  1 dan x 8 ur =  8 ur 32 ur =   5 dni = 1 

teden 

III. letnik   4 dni x 6 ur = 24 ur 1 dan x 8 ur =  8 ur 32 ur =   5 dni = 1 

teden 

                                                                                     Skupaj: 160 ur = 25 dni = 5 tednov 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK (ssi) 

LETNIK OBVEZNI DEL INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN TEDNOV 

 INTERESNIH DEJAVNOSTI 

I. letnik 15 dni x 6 ur = 90 ur 

  2 dni  x 3 ure = 6 ur 

4 dni x 8 ur = 32 ur 128 ur = 20 dni = 4 tedni 

II .letnik   8 dni x 6 ur = 48 ur 2 dni x 8 ur = 16 ur  64 ur = 10 dni = 2 tedna 

III. letnik   8 dni x 6 ur = 48 ur 2 dni x 8 ur = 16 ur  64 ur = 10 dni = 2 tedna 

IV. letnik 12 dni x 6 ur = 72 ur 3 dni x 8 ur = 24 ur  96 ur = 15 dni = 3 tedni 

                                                                                   Skupaj: 352 ur = 55 dni = 11 tednov 
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Program: EKONOMSKI TEHNIK (pti)  

LETNIK OBVEZNI DEL INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN TEDNOV 

INTERESNIH DEJAVNOSTI 

I. letnik 8 dni x 6 ur = 48 ur 2 dni x 8 ur = 16 ur 64 ur = 10 dni = 2 tedna 

II. letnik 4 dni x 6 ur = 24 ur 1 dan x 8 ur =  8 ur 32 ur =   5 dni = 1 teden 

                                                                                            Skupaj: 96 ur = 15 dni = 3 tedni 

        

Pregled interesnih dejavnosti po letnikih in datumu 

Program: TRGOVEC (spi) 

I. letnik 

Razred:  1.C, 1.D – praksa 11. 5. 2020 – 22. 5. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

4. 9. 2019 8        P Jaz in moj razred Pleteršek,  

Primorac 

17. 10. 2019 6       O Dan odprtih vrat slovenske vojske Žmavec 

24. 10. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

6. 11. 2019 6        O Delavnice o EU Lepej 

7. 11. 2019 6        O Rastem s knjigo in okrogla miza s pisateljico 

 Cvetko Sokolov 

Letnik 

24. 12. 2019 6       O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

Enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

 

Po razporedu 3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Golobb 

7. 2. 2020 6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom- ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 
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14. 2. 2020 8        P Predstavitev delodajalcev 

 

Ivanek Knehtl 

5. 3. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

22. 4. 2020 6        O Eko dan  Kavčič 

1.6. 2020 8       P Strokovna ekskurzija v Piran Vratanar 

9. 6. 2020 6       O Ogled mesta Maribor** Baumhakl, Rojs 

24. 6. 2020 3        O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 

Razrednik 

*položnice naj dijaki dobijo pred prakso 11. 5. 2020 

* *po 12. uri 

 

Program: ADMINISTRATOR (spi) 

I. letnik 

Razred:  1.E – praksa 11. 5. 2020 – 22. 5. 2020 

 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

4. 9. 2019 8        P Jaz in moj razred Pleteršek,  

Primorac 

17.10.2019 6       O Dan odprtih vrat slovenske vojske Žmavec 

24. 10. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

6. 11. 2019 6       O Delavnice o EU Lepej 

7. 11. 2019 6        O Rastem s knjigo in okrogla miza s  

pisateljico  Cvetko Sokolov 

Letnik 

24. 12. 2019 6       O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

Po razporedu 3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Golobb 

7. 2. 2020 6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 
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14. 2. 2020 8        P Predstavitev delodajalcev Ivanek Knehtl 

5. 3. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

16. 4. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

22. 4. 2020 6        O Eko dan  Kavčič 

1.6.2020 8       P Strokovna ekskurzija v Piran Vratanar 

24. 6. 2020 3        O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 

Razrednik 

*položnice naj dijaki dobijo pred prakso 11. 5. 2020 

 

 

 

Program: TRGOVEC (spi) 

II. letnik 

Razred:  2.C, 2.D- praksa 2. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019  6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

24. 12. 2019 6       O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

Enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020  6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

Praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

15. 4. 2020  8        P Vinag in Piramida Miličič 

11. 6. 2020  6        O Strokovna ekskurzija Ogled muzeja  

krapinskih neandertalcev in Trakoščan 

Steineker 
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Program: ADMINISTRATOR (spi) 

II. letnik 

Razred:  2.E - praksa 2. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019  6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

10. 10. 2019 8       P Ogled Poštno logističnega centra in  

obrtne cone Tezno 

Ljubec, Borovinšek 

24. 12. 2019 6       O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020  6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

11. 6. 2020  6        O Strokovna ekskurzija Ogled muzeja  

krapinskih neandertalcev in Trakoščan 

Steineker 

 

 

Program: TRGOVEC (spi) 

III. letnik 

Razred: 3.B– praksa – praksa: 3. 9. 2019 –17. 1. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

7. 2. 2020 6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

Praznikom – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

14. 2. 2020 8        P Informativni dan / 

5. 3. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

Po dogovoru 6       O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

15. 4. 2020 6        O Muzej NOB in zgodovina Maribora do  

2. svetovne vojne 

Zadravec 
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Program: TRGOVEC/ADMINISTRATOR (spi) 

Razred: 3. C, 3.D – praksa 20. 1. 2020 – 27. 5. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

8. 10. 2019 8        P Psihoaktivne snovi in zasvojenost Tojnko, Ljubec, 

Lonec 

5. 12. 2019 6        O Ta veseli dan kulture Kremser, Letnik 

24. 12. 2019 6       O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – OGLED FILMA 

Baumhakl, Rojs 

Po dogovoru 6       O Zobozdravstveni pregled in predavanje  

na temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi )  
I. letnik 
Razred:  1. A – ekonomski  tehnik 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

4. 9. 2019 6        O Jaz in moj razred Pleteršek,  

Primorac 

12. 9. 2019 8        P MOS 51 Premzl, Lesjak 

17.10.2019 6       O Dan odprtih vrat slovenske vojske Žmavec 

24. 10. 2019 6       O Športni dan Lepej, Jesenko 

6. 11. 2019 6       O Delavnice o EU Lepej 

7. 11. 2019 6        O Rastem s knjigo in okrogla miza s  

pisateljico Cvetko Sokolov 

 

Letnik 

18. 12. 2019 8        P Božična ekskurzija Lj Pleteršek, Primorac 

24. 12. 2019 6        O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

16. 1. 2020 8        P Izdelava poslovnih daril za karierni sejem Steineker, Kavčič 

Po razporedu 3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Golobb 

7. 2. 2020 6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

Praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

5. 3. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 
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16. 4. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

22.4.2020 6        O Eko dan Kavčič 

28.5.2020 6        O Spoznajmo konjenika policista Tojnko 

1. 6. 2020 8        P Strokovna ekskurzija v Piran Vratanar 

9. 6. 2020 6        O Ogled mesta Maribor* Baumhakl, Rojs 

11. 6. 20120 6        O Muzej NOB in zg. Maribora do  2. svetovne 

 vojne* 
Zadravec 

24. 6. 2020 3        O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 
Razrednik 

* po 12. uri 

Razred: 1. a – aranžerski tehnik 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

4. 9. 2019 6        O Jaz in moj razred Pleteršek,  

Primorac 

12. 9. 2019 8        P MOS 51 Premzl, Lesjak 

17.10.2019 6       O Dan odprtih vrat slovenske vojske 
 

Žmavec 

24. 10. 2019 6       O Športni dan Lepej, Jesenko 

6. 11. 2019 6       O Delavnice o EU Lepej 

7. 11. 2019 6        O Rastem s knjigo in okrogla miza s  

pisateljico Cvetko Sokolov 

Letnik 

18. 12. 2019 8        P Božična ekskurzija v Ljubljano Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6        O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

Po razporedu 3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Golobb 

16. 1. 2020 8        P Izdelava poslovnih daril za karierni sejem Kavčič, Steineker 

7. 2. 2020 6        O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

5. 3. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

16. 4. 2020 6        O Športni dan Lepej, Jesenko 

22.4.2020 6        O Eko dan Kavčič 

28.5.2020 6       O Spoznajmo konjenika policista Tojnko 

1. 6. 2020 8        P Strokovna ekskurzija v Piran Vratanar 

4. 6.2020 6        O Muzej NOB, Umetnostna galerija, Galerija  

Rotovž 

Thaler, Žitnik 

18. 6. 2020 6        O Delavnica keramike Thaler, Žitnik 

24. 6. 2020 3        O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 

Razrednik 

 

 



24 

 

II. letnik Razred: 2. A – ekonomski tehnik / praksa 16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

7.- 9. 10. 2019 6 

6 

6 

O Šola v naravi - socialne veščine Kremser 

24. 10. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

18. 12. 2019 8 P Božična ekskurzija v Ljubljano Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020 6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

14. 2. 2020 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

11. 6. 2020 8 P Strokovna ekskurzija Ogled muzeja  

krapinskih neandertalcev in Trakoščan 

Steineker 

 

 

Razred: 2. B – aranžerski tehnik / praksa 16. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

10. 10. 2019 6 O PLG in Poslovna cona Tezno Ljubec, Borovinšek 

18. 12. 2019 8 p Božična ekskurzija v Ljubljano Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020 6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

14. 2. 2020 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

25. –  

27.5.2020 

6 

6 

6 

O Šola v naravi – socialne veščine Kremser 

11. 6. 2020 

 

8 P Strokovna ekskurzija Ogled muzeja  

krapinskih neandertalcev in Trakoščan 

Steineker 
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III. letnik 

Razred: 3. A – ekonomski tehnik – praksa 2. 12. 2019 – 13. 12. 2019 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

24. 10. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

18. 12. 2019 8 P Božična ekskurzija na Dunaj Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti-ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

Po razporedu 3 O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6 O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena  

Strmšek Golobb 

7. 2. 2020 6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

Marec 2020 6 O Meet the native Primorac, Kranjc 

14. 2. 2020 6 O Športni dan Jesenko, Lepej 

9. 6. 2020 8 P Zasvojenost* Tojnko, Ljubec, Lonec 

24. 6. 2020 3 O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 

Razrednik 

*po 12. uri 
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III. letnik 

Razred: 3. A – aranžerski tehnik - praksa 2. 12. 2019 – 13. 12. 2019 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

3. 10. 2019 8 P Prostor v prostoru Thaler, Žitnik 

24. 10. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

18. 12. 2019 8 P Božična ekskurzija na Dunaj Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

Enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

Po razporedu 3 O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Golobb 

Po razporedu 6 O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena  

Strmšek Golobb 

7. 2. 2020 6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom-ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

Marec 2020 6 O Meet the native Primorac, Kranjc 

4. 6.2020 6 O Muzej NOB, Umetnostna galerija, Galerija  

Rotovž 

Thaler, Žitnik 

24. 6. 2020 3 O Proslava pred dnevom državnosti in  

zaključek pouka ter razdelitev spričeval 

Razrednik 
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IV. letnik 

Razred: 4. A – ekonomski tehnik 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan  Lepej, Jesenko  

4. 9. 2019 6 O Zaključil bom šolanje Lesjak 

12. 9. 2019 8 P MOS  51 Lesjak, Premzl 

24. 9. 2019 6 O Yearbook Primorac 

24. 10. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

20. 11. 2019 6 O Izdelava spletnih strani in statistično iskanje 

podatkov 

Lonec, Lesjak 

18. 12. 2019 8 P Božična ekskurzija Dunaj Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

6. 2. 2020 6 0 Maturantski ples – priprava programa Primorac 

7. 2. 2020  6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom- ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

14. 2. 2020 8 P Informativni dan  

marec 2020 6 O Meet the native Primorac, Kranjc 

25. 3. 2020 6 O Priprave na POM Premzl 

16. 4. 2020 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

21. 5. 2020 6 O Priprava na predajo ključa Razrednik 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: 4. A  - aranžerski tehnik 
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DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko  

4. 9. 2019 6 O Zaključil bom šolanje Lesjak 

12. 9. 2019 8 P MOS 51 Lesjak, Premzl 

24. 9. 2019 6 O Yearbook Jesenko, Primorac 

3. 10. 2019 6 O Prostor v prostoru Thaler, Žitnik 

24. 10. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

20. 11. 2019 6 O Izdelava spletnih strani in statistično iskanje 

podatkov 

Lonec, Lesjak 

18. 12. 2019 8 P Božična ekskurzija na Dunaj Primorac, Pleteršek 

24. 12. 2019 6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in 

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

6. 2. 2020 6 O Maturantski ples – priprava programa Primorac 

7. 2. 2020  6 O Proslava pred slovenskim kulturnim 

praznikom – ogled predstave 

Baumhakl, Rojs 

14. 2. 2020 8 P Informativni dan / 

marec 2020 6 O Meet the native Primorac, Kranjc 

25. 3. 2020 6 O Priprave na POM Žitnik 

21. 5. 2020 6 O Priprava na predajo ključa Razrednik 
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Program: EKONOMSKI TEHNIK (pti) 

I. letnik 

Razred:  1.F – praksa 11. 11. 2019 – 22. 11. 2019 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019  6 O Športni dan  Lepej, Jesenko 

 

4. 9. 2019  6 O Jaz in moj razred Pleteršek,  

Primorac 

17. 10. 2019 6 O Dan odprtih vrat slovenske vojske Žmavec 

24. 12. 2019  6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020  6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – OGLED PREDSTAVE 

Bumhakl, Rojsa 

5. 3. 2020  6  O Športni dan Lepej, Jesenko 

16. 4. 2020  6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

1.6. 2020 8 P Strokovna ekskurzija v Piran Vratanar 

9. 6. 2019 8 P Zasvojenost* Ljubec, Lonec,  

Tojnko 

11. 6. 2020  6 O Muzej NOB in zgodovina Maribora do  

2. svetovne vojne* 

Zadravec 

*po 12. uri 

 

II. letnik 

Razred: 2. F 

DATUM ŠT. 

UR 

Obvezne in 

prostoizbirne 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2019 6 O Športni dan Lepej, Jesenko 

4. 9. 2019  6 O Zaključil bom šolanje Lesjak 

24. 12. 2019  6 O Proslava pred dnevom samostojnosti in  

enotnosti – ogled filma 

Baumhakl, Rojs 

7. 2. 2020  6 O Proslava pred slovenskim kulturnim  

praznikom – ogled predstave 

Bumhakl, Rojs 

 

14. 2. 2020  8 P Informativni dan  / 
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2.5 Poročilo o dosežkih pri praktičnem usposabljanju z delom 
 
a) Realizacija praktičnega usposabljanja z delom 
V šolskem letu 2019/2020 se je praktično usposabljanje dijakov izvajalo v skladu z letnim 
delovnim načrtom šole: 
1. V programu TRGOVEC – PRODAJALEC: 
 1. letnik 76 ur 2 t 
 2. letnik 152 ur 4 t 
 3. letnik 684 ur 18 t 
2. V programu EKONOMSKI TEHNIK 
 2. letnik 76 ur 2 t 
 3. letnik 76 ur 2t 
3. V programu ARANŽERSKI TEHNIK 
 3. letnik  76 ur 2 t 
4. V programu EKONOMSKI TEHNIK – PTI 
 1. letnik 76 ur 2 t 
5. V programu ADMINISTRATOR 
 1. letnik 76 ur 2 t 
 2. letnik 152 ur 4 t 
 3. letnik 684 ur 18 t 
Praktično usposabljanje z delom smo realizirali v predvideni časovni razporeditvi skladno s 
šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom šole. Ker imajo nekateri razredi oz. skupine 
skupaj pouk pri posameznih predmetih in modulih, smo imeli veliko razredov hkrati na PUD. 
 

ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ZA ŠOLSKO LETO 
2019/2020 

Program TRGOVEC 

razred termin število ur oz. tednov 

3. B 03. 09. 2019 – 17. 01. 2020 684 ur, 18 tednov 

3. C 20. 01. 2020 – 27. 05. 2020 684 ur, 18 tednov 

2. D 02. 03. 2020 – 27. 03. 2020 152 ur, 4 tedni 

2. C 02. 03. 2020 – 27. 03. 2020 152 ur, 4 tedni 

1. C 11. 05. 2020 – 22. 05. 2020   76 ur, 2 tedna 

1. D 11. 05. 2020 – 22. 05. 2020   76 ur, 2 tedna 

Program ADMINISTRATOR 

razred termin število ur oz. tednov 

3. D 20. 01. 2020 – 27. 05. 2020 684 ur, 18 tednov 

2. E 02. 03. 2020 – 27. 03. 2020 152 ur, 4 tedni 

1. E 11. 05. 2020 – 22. 05. 2020   76 ur, 2 tedna 

Program EKONOMSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

2. A 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 76 ur, 2 tedna 

3. A 02. 12. 2019 – 13. 12. 2019 76 ur, 2 tedna 

Program ARANŽERSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

2. B 16. 03. 2020 – 27. 03. 2020 76 ur, 2 tedna 

3. A 02. 12. 2019 – 13. 12. 2019 76 ur, 2 tedna 
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Program EKONOMSKI TEHNIK poklicno tehniško izobraževanje 

razred termin število ur oz. tednov 

1. F 11. 11. 2019 – 22. 11. 2019 76 ur, 2 tedna 

 

b) Dosežki pri praktičnem usposabljanju po programih in letnikih 
 

  
Program 

  
Vsi dijaki 

  
Opravili PUD  

  
2 razreda 1. letnik trgovec 

  
        45 

  
 39 dijakov – 86 % 

  
2 razreda 2. letnik trgovec 

  
        51 

  
 45 dijakov – 88,23 % 

  
2 razreda 3. letnik trgovec 

  
        50 

  
 49 dijakov – 98 % 

  
1 razred 1. letnik administrator 

  
        16 

  
  8 dijakov – 50 % 

  
1 razred 2. letnik administrator 

  
        18 

  
  18 dijakov – 100 % 

  
1 razred 3. letnik administrator 

  
        13 

  
 11 dijakov – 84,61 % 

  
1 razred 1. letnik ekonomski t.- pti 

  
        17 

  
 17 dijakov – 100 %     

  
1 skupina 2. letnik ekonomski tehnik 

  
        30 

  
 30 dijakov – 100 %   

  
1 skupina 3. letnik ekonomski tehnik 

  
        17 

  
 17 dijakov –  100 % 

  
1 skupina 2. letnik aranžerski  tehnik 

  
       19 

  
 19 dijakov – 100 % 

  
1 skupina 3. letnik aranžerski  tehnik 

  
        14 

  
 13  dijakov – 93 % 

  
skupaj 

  
     290 

  
  267 dijakov –  92 %  

 
V zgornji statistiki niso upoštevani vsi dijaki napoteni na PUD. Nekateri dijaki so se namreč po 
končanem praktičnem usposabljanju izpisali – teh nisem upoštevala, ker pač niso več dijaki 
šole. 
 
 
Ocenjevanje praktičnega usposabljanja z delom: praktično usposabljanje z delom se 
ocenjuje z oceno opravil/ni opravil. Pogoj za oceno opravil je opravljeno predpisano število ur 
praktičnega usposabljanja, kar dijak dokazuje z izpolnjenim in s strani delodajalca podpisanim 
ocenjevalnim listom in napisan dnevnik oz. poročilo. Opravljeno praktično usposabljanje z 
delom je pogoj za napredovanje dijaka v višji letnik oz. za uspešni zaključek razreda. Nekateri 
dijaki so PUD v istem letniku opravljali pri dveh delodajalcih. Večinoma so to dijaki, ki tudi pri 
pouku veliko neopravičeno izostajajo, kar pa delodajalci ne tolerirajo. V teh primerih vedno 
opravim skupni razgovor z dijakom in mentorjem, včasih tudi skupaj s starši. Po potrebi se v 
šoli vključi še razrednik in svetovalna služba v želji, da je dijak uspešen. 
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c) Sodelovanje z delodajalci 
 
Vsi dijaki so opravljali praktično usposabljanje z delom na podlagi kolektivnih pogodb, ki jih je 
z delodajalci sklenila šola. V šolskem letu 2019/2020 je šola sklenila 135 kolektivnih pogodb z 
različnimi delodajalci v vseh programih. 
Posebno dobro je sodelovanje z delodajalci s področja trgovine. Pogosto nas predstavniki 
trgovinskih podjetij, ki so zadolženi za izobraževanje tudi obiščejo na šoli (tudi če niso iz 
Maribora), da se podrobno dogovorimo za sodelovanje. Sodelujejo tudi na zaključnih izpitih in 
poklicni maturi. 
 
 

d) Sodelovanje z mentorji 
 
Sodelovanje z mentorji, ki neposredno uvajajo dijake v delo je bilo zelo dobro. Vsem 
mentorjem pred napotitvijo dijaka na praktično usposabljanje pošljem pisna navodila za 
mentorje in  izvedbeni program za posamezni letnik in vzgojno-izobraževalni program, če to 
želijo. Mnogi mentorji pred pričetkom praktičnega usposabljanja tudi dodatno pokličejo in želijo 
dodatne informacije. Pred pričetkom praktičnega usposabljanja se z mentorjem tudi natančno 
dogovorim o uri začetka praktičnega usposabljanja za vsakega dijaka. 
Spremljava dijakov poteka v obliki obiskov pri delodajalcih, telefonskih razgovorov z mentorji 
in preko elektronske pošte. 
 
 
e) Delo z dijaki 
 
Praktično usposabljanje je del izobraževanja dijakov, zato je moje delo usmerjeno k njim: 
 v začetku šolskega leta dijake seznanim s sistemom izvajanja praktičnega usposabljanja, 
 motiviram jih, da tudi sami poiščejo potencialne delodajalce, 
 vodim seznam delodajalcev in ga dopolnjujem, 
 poskrbim za ustrezno število mest za praktično usposabljanje, 
 seznanjam delodajalce z vsebino učnih pogodb in izvedbenim programom, 
 pripravim obvestila za delodajalce z napotki za izvedbo praktičnega usposabljanja, 
 preverim in poskrbim za zavarovanje dijakov, 
 seznanim dijake z upoštevanjem varnosti pri delu, 
 pred napotitvijo na praktično usposabljanje dijakom v pisni in ustni obliki posredujem 

navodila o obveznostih, evidenčnih listih in pisanju poročil, 
 načrtujem in izvajam obiske dijakov na praktičnem usposabljanju, 
 pregled delovnih poročil oz. dnevnikov, 
 zbiram evidence o praktičnem usposabljanju in vpisujem opravljene obveznosti v 

redovalnico.  
 preverjam zadovoljstvo dijakov s praktičnim usposabljanjem, 
 vse dijake opozorim, da me lahko po telefonu ali preko elektronske pošte obvestijo, če 

menijo, da je na PUD kaj narobe oz. če potrebujejo mojo pomoč. 
 

f) Dijaki z odločbo (posebnimi potrebami): 
 
Vsako leto imamo na šoli tudi dijake z usmeritvijo oz. z odločbo in je zanje potrebno pripraviti 

individualizirani program za izobraževanje. Za nekatere od teh dijakov je potrebno prilagoditi 

tudi opravljanje PUD ali opremljenost delovnega mesta. V šolskem letu smo prvič zabeležili, da 

dijaki v poklicno-tehniškem izobraževanju praviloma niso bili upravičeni do usmeritve. 
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g) Posebne okoliščine zaradi Covid-19 
 
Pri dijakih zaključnih  letnikov, ki se jim je PUD prekinila, se je pri določanju uspešnosti na PUD  
upošteval Interventni zakon (ZIUZEOP, UL RS, 49/2020), ki je v 46. členu v točki 1 
opredelil: »Če zaradi epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo 
omogočeno praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim 
to prizna kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v 
zaključnem letniku«.  
 
Dijaki 2. letnikov so s PUD-om začeli 2. 3. 2020. Zaradi razglasitve pandemije se jim  prekinjeno 

praktično usposabljanje z delom v celoti prizna kot opravljeno v trajanju 152 ur, v kolikor so 

opravili tudi naloge s tega področja na daljavo, kar je pripravila in koordinirala S. Letnik za 

programe trgovec in administrator, za programe ekonomski in aranžerski tehnik in ekonomski 

tehnik – PTI pa D. Medved Gerečnik. Za opravljanju nalog s področja PUD so bili v urniku 

določeni dnevi  med 18.05.2020 in 25. 5. 2020. 

Dijakom prvih letnikov, ki bi morali biti napoteni na PUD  11. 05. 2020 zaradi izvajanja ukrepov 

za obvladovanje epidemije in zagotavljanja varnosti dijakov ter oteženega iskanja delodajalcev 

se PUD v trajanju 76 ur prizna kot opravljen, v kolikor so opravili tudi naloge s tega področja 

na daljavo kar je pripravila in koordinirala S. Letnik. Za opravljanju nalog s področja PUD so 

bili v urniku določeni dnevi  med 18.05.2020 in 25.05.2020. 

Pri oblikovanju smernic za rešitev iz nastale situacije smo upoštevali Sklepa Ministrstva o 

določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju PUD za dijake z dne 04.05.2020 (št. 6036-

90/2020/3) in Okrožnico  Ministrstva o določitvi izpolnjevanja obveznosti na področju PUD za 

dijake z dne 13. 5. 2020 (št. 603-3/2020/30). Dijaki so prenehali z opravljanjem PUD-a 16. 3. 

2020. 

 

 

2.6 Poročilo o delu z dijaki s posebnimi potrebami 

 
V šolskem letu 2019/2020 smo imeli skupno sedeminpetdeset (57) dijakov s posebnimi 

potrebami oz. z odločbo o usmeritvi, od tega 49 ob koncu septembra 2019, 56 ob koncu 

januarja 2020 in 57 ob koncu pouka. V 2. letnik smo imeli vključeno tudi dijakinjo, ki je 

upravičena do stalne spremljevalke. Večina dijakov je letnik uspešno ali zelo uspešno zaključila 

ter napredovala v višji letnik oz. so izobraževanje uspešno zaključili. Strokovne skupine smo 

za vsakega od teh dijakov pripravile Individualiziram program dela (IP) ter skozi vse šolsko 

leto na konferencah oddelčnih učiteljskih zborov/strokovnih skupin za pripravo IP spremljale 

doseganje v IP zastavljenih ciljev ter napredka posameznih dijakov. Za dijake s posebnimi 

potrebami so bilo v šolskem letu 2019/2020 skupno izvedenih 2212 ur dodatne strokovne 

pomoči (DSP), o čemer sem dvakrat poročala tudi MIZŠ, tj. v poročilu konec januarja in konec 

junija 2020. Tudi tokrat so ure DSP, glede na odlično dosedanjo prakso DSP, po pogodbi 

izvajale štiri (4) zunanje strokovne sodelavke. Ure DSP so se tudi tokrat kot učna pomoč 

izvajale na predmetnih področjih matematike (713 ur) in jezikov: angleški in slovenski jezik 

(698 ur), nemški jezik (88 ur). Za namen premagovanja ovir, motenj in primanjkljajev je 

pedagoginja z dijaki izvedla 713 ur dodatne strokovne pomoči.  
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2.7 Poročilo o delu z nadarjenimi dijaki 
 
V Srednji trgovski šoli Maribor smo tudi v šolskem letu 2019/2020 nadaljevali s kompleksno 
vizijo dela z nadarjenimi dijaki, ki teži k: 

 odkrivanju in evidentiranju nadarjenosti (oziroma talentiranosti) dijaka, 
 zagotavljanju kvalitetnega, sistematičnega ter nazornega razvijanja nadarjenosti dijaka 

na posameznem področju, 
 spodbujanju dijakove večje samostojnosti in odgovornosti do sebe in družbe, 
 spodbujanje dijakove ustvarjalnosti in k poglabljanju osnovnega šolskega znanja, 

 upoštevanju individualnosti posameznika ter k vključevanju sodelovalnih oblik učenja, 
 ustvarjanju mentorskih relacij med dijakom in učiteljem, 
 večji uporabi višjih oblik mišljenja, 
 pripravi dijakov na tekmovanja v znanju in sposobnostih ter na projektno in 

raziskovalno delo. 
 
Delo z nadarjenimi dijaki v Srednji trgovski šoli Maribor je v šolskem letu 2019/2020 temeljilo 
na Konceptu vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju in 
operacionalizaciji tega koncepta. Tudi tokrat smo v začetku šolskega leta učitelje in razrednike 
ponovno podrobneje seznanili z zgoraj navedenim Konceptom, učitelji so načrtovali, spodbujali 
in vodili dijake k razvoju nadarjenosti na posameznih področjih skozi različne projekte, priprave 
na tekmovanja ipd.. Koordinacijo dela z nadarjenimi dijaki v Srednji trgovski šoli Maribor je v 
šolskem letu 2019/2020 vodila šolska svetovalna delavka, dr. Suzana Golobb Strmšek. 
Dijake 1. letnikov in njihove starše smo o možnostih dela z nadarjenimi dijaki seznanili že na 
uvodnem roditeljskem sestanku. Nihče od dijakov 1. letnika ni predložil dokazil o odkriti 
nadarjenosti v osnovni šoli (1. način odkrivanja nadarjenosti). Kljub temu, da smo novince in 
njihove starše povabili k projektu odkrivanja nadarjenosti, se žal tudi v tem šolskem letu na 
povabilo ni nihče odzval. Enako je bilo pri dijakih višjih letnikov. Tudi v šolskem letu 2019/2020 
smo se v višjih letnik posebej usmerili v pripravo dijakov na tekmovanja iz različnih znanj in v 
spodbujanje dijakov k samostojnemu delu. Na tem področju smo dosegli dokaj dobre rezultate, 
kar je razvidno iz drugih poročil tega področja. Na osnovi izkušenj na področju dela z 
nadarjenimi dijaki, za šolsko leto 2020/2021 načrtujemo: 

 dodatno posvetovalno in redno srečanje razrednikov v smeri spodbujanja identifikacije 
nadarjenih dijakov, predvsem spodbujanje dijakov in staršev za identifikacijo; 

 postopno širjenje izvajanja Koncepta dela z nadarjenimi na celoten čas šolanja 
posameznega dijaka; 

 nadaljevanje dela z dijaki, ki so se v šolskem letu 2018/2019 pripravljali ter udeležili 
različnih tekmovanj iz znanja; 

 natančnejšo opredelitev dejavnosti (posamezni strokovni aktivi), s katerimi lahko dijaki 
razvijajo svoje potenciale – celostni razvoj zmožnosti nadarjenih dijakov ter 
spodbujanju ustvarjalnosti, vztrajnosti, radovednosti vseh dijakov oz. krepitev njihove 
pozitivne samopodobe; 

 spreminjanje in dopolnjevanje dejavnosti za nadarjene dijake, skladno s potrebami in 
željami dijakov ter zmožnostmi šole.  
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2.8 Sodelovanje dijakov v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 
Dijaki so organizirano nastopali v šolski dijaški skupnosti. Njihova mentorica Brigita Kremser je 
vodila delo dijaške skupnosti. Sklicali so 2 konferenci in 2 sestanka šolske dijaške 
skupnosti.  Obravnavali so predvsem učno in vzgojno problematiko, maturantski ples, 
fotografiranje dijakov, dijaške izkaznice, medsebojne odnose in pomoč, izvrševanje in kršitve 
pravilnika o šolskem redu ter pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem 
strokovnem in poklicnem izobraževanju. Predsednica šolske skupnosti dijakov in mentorica sta 
redno sodelovali tudi z vodstvom šole. Največkrat smo govorili o dijaku, ki mora biti subjekt 
izobraževanja - aktiven in soodgovoren za uspehe in neuspehe šole. Šolska dijaška skupnost 
dijakov je imela dva člana v svetu šole.  
 
 

2.9. Druge dejavnosti šole 
 

a) Šolska kronika 

b) Dežurstvo 

c) Šolska dijaška skupnost 

d) Učbeniški sklad 

e) Zavarovanje dijakov 

f) Poročilo o izvedbi javnih naročil male vrednosti  

g) eAsistent 

h) Facebook 

i) Instagram 

j) Organizacija mednarodnih ekskurzij 

k) Delavnica ličenja 
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a) Šolska kronika 
 
  
ŠOLSKA KRONIKA ŠOLSKO LETO: 2019/2020 

MENTOR: Zdenka Tojnko 

IZVEDBA (REALIZACIJA) NALOG: 

V kroniki sem zabeležila naslednje dogodke, ki pričajo o življenju in delu dijakov in učiteljev naše šole: 
SEPTEMBER 

 3.9.2019 so vsi dijaki naše šole preživeli športni dan v UŠC Leona Štuklja v Mariboru. 

 12.9.2019 so se dijaki 1.a in 4.a udeležili strokovne ekskurzije v Celje in si ogledali 52. 

mednarodni  obrtni sejem. Obisk sejma je dal dijakom vpogled v slovensko gospodarstvo in 

ponudbe na trgu in s tem razširil in dopolnil njihova znanja iz ekonomije, aranžerstva, 

trženja in poslovne komunikacije. 

 17.9.2019 smo za dijake tretjih letnikov v evropskem tednu mobilnosti v sodelovanju za 

Zavodom VOZIM, izvedli dve preventivni prometni delavnici  pod naslovom: ŠE VEDNO 

VOZIM, VENDAR NE HODIM. Delavnici je vodila predavateljica ga. Barbara Slaček v obliki 

podajanja osebne zgodbe. Pri devetnajstih letih je namreč v prometni nesreči utrpela hude 

poškodbe hrbtenjače in postala paraplegik. Dijaki so vsebini delavnic zbrano prisluhnili.  

 26.9.2019 smo  se ob evropskem dnevu jezikov udeležili dogodka po sloganom POGOVORI 

SE Z MENOJ. Oblečeni v rumene majice so se dijaki naše šole po ulicah Maribora 

pogovarjali z mimoidočimi v tujih jezikih in jih ozaveščali o jezikih, ki se v Evropi 

uporabljajo. Namen tega dogodka je spodbujati  kulturno in jezikovno različnost ter učenje 

tujih jezikov. 

 

OKTOBER 

 V mesecu oktobru smo z dijaki 2.A et izvedli ŠOLO V NARAVI – TRENING SOCIALNIH 

VEŠČIN in to v LD Podvelka.  

 8.10.2019 je naši šoli trgovsko podjetje Mercator predalo v uporabo novo in najsodobnejšo 

učno prodajalno v Sloveniji. Učni prodajalni smo dali ime PIKA.  

 10.10.2019 so si dijaki 2.B in 2.E v okviru interesnih dejavnosti ogledali nekdanjo 

podzemno tovarno letalskih delov, ki je delovala med drugo svetovno pod tovarno TAM v 

industrijski coni Tezno v Mariboru. 

 17.10.2019 so nas na šoli obiskali učenci OŠ Selnica ob Dravi z mentoricama. Učencem smo 

predstavili utrip naša šole in programe, ki jih na šoli izobražujemo.  

 17.10.2019 so naši dijaki 1. letnikov  obiskali VOJAŠNICO GENERALA MAISTRA v Mariboru. 

Na tem dnevu odprtih vrat so dijakom predstavili življenje in urjenje vojakov ter  večino 

vojaške tehnologije, s katero se rokujejo. 

 19.10.2019  se je dijak 3. letnika Jaka Mastnak udeležil pokalnega tekmovanja v 

POWERLIFTINGu, v katerem je dosegel 5. mesto.  

 25.10. 2019 smo si v okviru projekta ŠPORT IN ZDRAVJE ogledali mednarodno gimnastično 

tekmovanje 52. Šalamunov memorial. Navdušeni smo bili, saj so tekmovalci prikazali zelo 

težke, zahtevne in nevarne elemente na orodjih. 

 24.10.2019 smo na šoli dobili v uporabo Mercatorjevo učno prodajalno PIKA – dogodek 

smo slavnostno obeležili tudi s pomočjo medijev 
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 V mesecu oktobru so se trije dijaki naše šole z mentoricama udeležili PROJEKTA 

ERAZMUS+ na Poljskem  - Vroclav 

 

NOVEMBER 

 V sredo, 6.11.2019 so dijaki 1. Letnikov na zanimiv način spoznali EU in njeno delovanje.  

Na šoli smo jim v okviru ID postregli s predavanji in delavnicami o EU, z interaktivnimi 

igrami o EU, z dejstvi o evru, z informacijami o državah v EU. 

 Od 6.11.2019 do 8.11.2019 sta se dijakinji Monika Pajtler in Tina Kramberger  udeležili 

Euroscole v Strasbourgu, kjer sta sodelovali v simulaciji zasedanja evropskega parlamenta 

skupaj s še 520 vrstniki iz 22 evropskih držav. V evropskem parlamentu so debatirali o 

perečih problemih, s katerimi se ta čas ubada Evropa. 

 12.11.2019 smo na naši šoli gostili g. Franca Jagra, ustanovitelja trgovskega podjetja 

Jager. Ob sproščenem vzdušju smo se pogovarjali o njegovi poslovni poti, o tem, kaj je 

pomembno za dobrega prodajalca in nekaj malega o njegovem osebnem življenju. 

 V sredo, 13.11.2019 je v Mariboru v Lukni potekal že tradicionalni  KARIERNI SEJEM, ki je 

bil namenjen učencem devetih in osmih razredov osnovnih šol. Sejem je potekal od 8.00 do 

18.00, na njem pa so se predstavile vse mariborske srednje šole s svojimi programi. 

Predstavitve so potekale v obliki stojnic in delavnic, ki so jih izvajali dijaki in njihovi 

profesorji. Največ zaslug za uspešno predstavitev naše šole v oblikovnem smislu je imel 

program aranžerski tehnik  z mentoricama, ki je stojnico uredil na visoko profesionalni 

ravni. Na kariernem sejmu je na predstavitvi naše šole sodelovalo 40 dijakov in 15 

profesoric. Na naši stojnici sta nas obiskala tudi gospodarski minister g. Zdravko Počivalšek 

in župan Maribora s svojo delegacijo. 

 V ponedeljek, 18.11.2019 smo izvedli šolsko tekmovanje učnih podjetij. Tekmovali so dijaki 

2.F – et  pti in dijaki 3.A – et ssi. Komisijo je najbolj prepričalo podjetje Web-group digital, 

ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo oglaševalskih panojev in z brezžičnimi polnilniki mobi  

telefonov. 

 20.11.2019 so dijaki  4.letnika na delavnici o izdelavi spletnih strani spoznali procese 

nastajanja in ažuriranja spletnih strani. Delavnico je vodil direktor podjetja Lahkotnost 

g.Borut  Dretar. ga.Renata Rejec s Statističnega urada RS nam je predstavila možnost 

iskanja informacij na njihovih spletnih straneh, interpretiranje njihovih informacij in 

praktične uporabe statistike, kot vede. Na delavnici nam je tudi v živo predstavila njihove 

aplikacije in izvedla statistični kviz. 

 27.11.2019 smo na šoli izvedli DAN ODPRTIH VRAT ŠOLE za učence osnovnih šol, ki smo 

jih povabili k nam preko SMS vabila in šolske spletne strani. Učencem in njihovim staršem 

smo predstavili programe, ki jih izobražujemo na naši šoli in naš šolski utrip.  

DECEMBER 

 V četrtek, 5.12.2019, so dijaki 3.c in 3.d razreda v okviru ID obiskali Pokrajinski muzej  

Maribor. Tam so imeli voden ogled muzeja s poudarkom na trgovini v Mariboru in ogled 

nove prodajalne izvirnih spominkov ter vodenje po aktualni razstavi. 

 5.12.2019 se je celoten kolektiv naše šole udeležil strokovne ekskurzije v Avstriji. Ogledali 

smo si čokoladnico Zotter in praznično okrašen Gratz. 

 V mesecu decembru smo na naši šoli  znova izvedli že tradicionalno akcijo zbiranja rabljenih 

igrač, ki smo jih nato predali otrokom iz društva prijateljev mladine Maribor. 

 V sredo, 18.12.2019 so dijaki 1.A obiskali božično Ljubljano, dijaki  3.A in 4.A pa na Dunaj. 

Strokovni ekskurziji sta potekali ves dan, ki je bil obsijan s soncem, dobro voljo in 

radovednostjo. Zraven mestnih znamenitosti so si dijaki zvečer tudi ogledali božične sejme. 
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 20.12.2019 so se dijaki naše šole udeležili tekmovanja EVROŠOLA 2019 – državno 

tekmovanje v poznavanju EU.  

 23.12.2019 smo v šolski avli obeležili  kulturni dogodek v čast državnemu prazniku. 

 24.12.2019 so si dijaki naše šole v okviru kulturnega dne ogledali film z naslovom                 

Ne bom več luzerka. 

JANUAR 

 8.1.2020 je na naši šoli potekalo tekmovanje iz znanja nemškega jezika. Udeležili so se ga 

dijaki drugih in tretjih letnikov. Bronasto priznanje sta prejela Adelina Abdič (2.a) in Urška 

Rožman (2.f). 

 V začetku meseca januarju smo obeležili spomin na našega preminulega dijaka 

humanitarca Roka Černica. Ob pobudi društva Humanitarček smo tudi mi izvedli akcijo, ki jo 

je zadnja leta svojega življenja udejanjal Rok – zbiranje bombažnih nogavic za brezdomce. 

Akcija je potekala do 16.1.2020 

 22.1.2020 je v Mariboru potekalo področno tekmovanje v badmintonu, ki sta se ga udeležili 

Sara Vogrinec in Ema Verdonik, obe dijakinji 2.B. Sara je v svoji skupini osvojila 1.mesto.  

 Od 22. do 24. januarja 2020 je potekala vseslovenska akcija TEDEN PISANJA Z ROKO. 

Osrednja tema  akcije je – v naši družini radi pišemo z roko. Dijaki 2.b – at so ob tej 

priložnosti pod vodstvom prof. Lucije Žitnik izdelali iluminirane rokopise. Njihova zbirka 

citatov je bila nato razstavljena v avli šole. 

FEBRUAR 

 5.2.2020 smo organizirali zimski športni dan. Dijaki so uživali v zimskih radostih na ledu v 

Ledni dvorani Tabor v Mariboru. 

 7.2.2020 smo ob bližnjem kulturnem prazniku organizirali ogled predstave Lucije Čirović z 

naslovom S TREBUHOM ZA KRUHOM. Predstava je govorila igralkinem šolanju, iskanju 

poklica in lastnega jaza. Dijaki in učitelji so bili nad predstavo zelo navdušeni.  

 14.2.2020 je Valentinov praznik. Napočil je čas, da smo po enem tednu zbiranja 

Valentinovih pisem odprli skrinjo in razdelili ta pisma med dijake in profesorje, ki jim je bilo 

namenjeno. 

 Na Valentinov dan smo organizirali še en športni dan, na katerem smo spoznali  jogo. 

Dijakom jo je predstavila instruktorica joge ga. Daša Jurgec. 

 15. in 16.2.2020 je po vsej Sloveniji potekal  INFORMATIVNI DAN. Tudi naša šola je odprla 

na stežaj svoja vrata in v petek in soboto predstavila svoje programe. Predstavitve naših 

programov so bile dobro obiskane. 

 21.2.2020 je na naši šoli potekala osma mednarodna olimpijada angleškega jezika. Udeležili 

so se je dijaki  prvih,  drugih in tretjih  letnikov srednjih strokovnih programov. 

MAREC 

 5.3.2020 je bil organiziran športni dan za dijake prvih letnikov in 3.b  

 11.3.2020 so dijaki na 14. mednarodnem tekmovanju na sejmu učnih podjetij z učnim 

podjetjem UP Power info, d.o.o., osvojili prvo mesto za najboljšo poslovno idejo. 

 14.3.2020 je potekalo v Celju, na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, državno 

tekmovanje Poliglot 3 za dijake srednjih poklicnih šol. 

 S 16.3.2020 so vse šole zaprle vrata zaradi razglasitve epidemije COVIDA 19. Pouk je s tem 

dnem pričel potekati izključno na daljavo. Na šoli smo v začetni fazi komunicirali z dijaki in 

med seboj preko kanalov v e-asistentu. 

 19.3.2020 je bilo po epidemioloških podatkih v Sloveniji  obolelih z korona virusom 157 

žensk in 160 moških. Ena oseba je umrla. 
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APRIL 

 2.4.2020 smo začeli z uvajanjem dela na daljavo v programskem orodju Teams. Za delo v 

tem okolju smo se pripravljali najprej profesorji, nato smo uvajali še dijake. 

 Dijaki naš šole, 2.F in 3.A, ki so razvijali idejo polnilnih postaj v svojem učenem podjetju UP 

Powerinfo d.o.o. so se v kategoriji poslovne ideje uvrstili na 1. mesto na štirinajstem 

mednarodnem tekmovanju učnih podjetij. Dijaki so snovali projekt pod mentorstvom 

profesorjev: A. Premzl, D. Lesjak in L. Žitnik. 

 Z mesecem aprilom se je zaključil ABONMA – gledališče za dijake. Abonma je vključeval: 

opero – balet, dramo in simfonični cikel. 

MAJ 

 Rezultat prijave učencev osnovnih šol  v naše programe za šolsko leto 2020/21: v smer 

TRG 29, v smer  ADM 21, v smer ET 19, v smer AT 9. Skupaj 77, kar je največ po preteklih 

desetih letih 

 Sredi meseca maja so se v šolske klopi vrnili le zaključni letniki. Vsi ostali dijaki nižjih 

letnikov so opravljali svoje obveznosti do šole še vedno preko Teamsov na daljavo. 

 Ves čas izobraževanja na daljavo smo dijake vzpodbujali in usmerjali v različne virtualne 

oglede razstav, predstav in potovanj. Eden takih  je tudi virtualni ogled evropskih gradov. 

JUNIJ 

 Do 1.6.2020 je bilo v Sloveniji okuženih s korona virusom 1473 oseb, do takrat pa tudi  

potrjenih  108 smrtnih primerov kot posledica te pandemije 

 3.6.2020 smo se na delovno mesto v  šolo vrnili tudi profesorji naše šole,  a še vedno delali 

z dijaki na daljavo 

 V šolskem letu 2019/20 sta bila izjemno uspešna  izven šolskih aktivnosti  dijaka 3.A razreda: 

Nino Jernejšek – na glasbenem področju,  Jaka Mastnak – na športnem področju. Omenjena 

dijaka sta nas in našo šolo zastopala in promovirala še skupaj z dijakinjama 1.A Tino Šuc in 

Barbaro Matjašič ter dijakom 1.F Tomažem Podvršnikom pod mentorstvom  ge. Suzane 

Strmšek Golobb  s predstavitvijo projekta POZDRAV SONCU. V ta glasbeni projekt smo bili 

vključeni tudi ostali dijaki in profesorji naše šole. Zaključili smo ga 24.6.2020 ob zadnjem 

dnevu šolskega leta. Dogodek je bil odmeven ne le med dijaki in zaposlenimi  naše šole, 

temveč tudi medijsko. O tem so poročali različni mediji  - časopisi, radio, televizija. 

 22.6.2020 smo izvedli 2. ocenjevalno  konferenco za nižje letnike. Od 256 dijakov naše šole 

je izdelalo 65,2%. Od neuspešnih dijakov je bilo 27 negativnih in 62 neocenjenih. 

Najuspešnejši razredi so bili 2.e ADM - 94,4%, 3.A ET -  94,11%, 3.A AT – 92,85%. Najslabša 

razreda sta bila 1.E ADM – 25% in 2.D  TRG – 26,9%. 

 24.6.2019 smo imeli ta dan zadnji dan pouka in podelitev lednih spričeval, na začetku 

delovnega dne pa smo z dijaki s krajšo proslavo obeležili državni praznik 25.6. 

JULIJ - AVGUST 

 MATURA: Matura je v šolskem letu 2019/20 potekala v spomladanskem roku od 30.5.2020 

do 23.62020, v jesenskem roku pa os 24.82020 do 3.9.2020. Maturo so opravili vsi prijavljeni 

dijaki zaključnih letnikov (18 dijakov programa ET – SSI,     20 dijakov  programa ET – PTI, 

9 dijakov  programa AT – SSI). Uspešnost mature je bila 100% 

 ZAKLJUČNI IZPIT: K spomladanskemu roku ZI je pristopilo 65 kandidatov, k jesenskemu roku 

pa 11 kandidatov.  Zaključni izpit so opravili vsi, razen enega, ki k izpitu sploh ni pristopil. 
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b) Dežuranje učiteljev  
 

Dežurstvo učiteljev smo v šolskem letu 2019/2020 organizirali za vsak glavni odmor posebej, 
ko sta dežurala po dva učitelja. Tako so dnevno dežurali po štirje učitelji. 
Seznam dežurnih učiteljev, ki je usklajen z urnikom učiteljev in na voljo v pogled na oglasni 
deski v zbornici ter objavljen v e-zbornici. 
 

Dežuranje dijakov 

Dežuranje dijakov v avli šole v šolskem letu 2019/2020 je potekalo po imenskih seznamih – 
določenih po redovalnici, vendar le do 15. 3. 2020 zaradi COVID-a. Seznami dijakov so bili 
obešeni na oglasni deski pred zbornico in v avli šole. Z dežuranjem so začeli dijaki zaključnih 
letnikov, nadaljevali nižji letniki vse do prvega letnika – slednji so dežurali zadnji. Ob začetku 
dežuranja vsakega razreda so razredniki skupaj z gospo ravnateljico dijake seznanili z 
dolžnostmi, ki jih mora vsak dežuren dijak opravljati. Dijaki so vsa potrebna opažanja beležili 
v posebej za to pripravljeno dežurno mapo in jo vsaki dan sproti oddali v tajništvo ali mentorici 
– organizatorici dežuranja ge. Mojci Primorac. V šolskem letu 2019/2020 je dežuranje potekalo 
brez večjih zapletov. 
 
c) Šolska dijaška skupnost 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 
ŠOLSKA DIJAŠKA SKUPNOST  
SREDNJE TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR 

           Šolsko leto: 2019/2020 

MENTORICA: Brigita Kremser 
ČLANI: dijaki 

 
 Izvedba dveh konferenc (januar in junij 2020) Šolske dijaške skupnosti s 

problematiko učnega uspeha v posameznih razredih ter vzgojno problematiko.  
 Aktivno sodelovanje z vodstvom šole na dijaških konferencah, sestankih Sveta šole 

in drugih sestankih ter pri podajanju pripomb in predlogov. 
 Aktivno sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in aktivno sodelovanje z Dijaško 

organizacijo Slovenije. Konferenc dijaške organizacije sta se udeležile predsednica, 
podpredsednica, zapisničarka dijaške skupnosti in ena članica ter poročala o 
aktualnih temah. 

 Pomoč pri organizacija maturantskega plesa (predvideno marec 2020 / odpadlo 
Covid) pod okriljem plesne šole Salsero, za katero so se odločili dijaki zaključnih 
letnikov. 

 Organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti (oktober 2019), izbrani 
fotograf je bil Miroslav Homer, s.p.  

 Izpeljava projekta »Dijaška izkaznica«: dijaške izkaznice so prejeli dijaki prvih 
letnikov. Možnost je bila tudi dodatnega naročila za vse dijake. Dijaki višjih letnikov 
so prejeli nalepke. 

 Sodelovanje s Šolskim skladom STrgŠ Maribor ter posredovanje želja dijakov glede 
porabe  sredstev iz  Šolskega sklada.  

 Pomoč dijak dijaku ter profesorjev pri učnem delu 
 Izbira melodije šolske zvonca (4.a in 2.f) 
 Izvedba projekta Valentinova pisma (pobudnice dijakinje 4.a) 
 Sodelovanje naše dijakinje Leile Furlan, 4.a v vodstvu/članstvo v Dijaške skupnosti 

Maribor 
 Predaja šolskega ključa v Covid razmerah – kateri razred in zakaj ga bo prejel 
 Obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči problematiki. 
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d) Učbeniški sklad 
 
Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Denar, ki ga zberemo z izposojo učbenikov, namenimo 
za nakup novih učbenikov in drugih učnih gradiv. Letos smo z denarjem iz učbeniškega sklada 
dokupili učbenike. Vsako leto brezplačno izposodimo učbeniške komplete dijakom, ki zaradi 
slabih socialnih razmer za tako pomoč zaprosijo. V letu 2019 je prispelo 6 prošenj in prav toliko 
je bilo odobrenih. Učbenike smo izposodili prav vsem, ki so si jih naročili. 
 

e) Zavarovanje dijakov 
 
Dijakom smo  razdelili prospektni material, ki so nam jih poslale zavarovalnice. Zavarovali so 
se direktno pri njih. 
 
 
 
f) Poročilo o izvedbi javnih naročil male vrednosti v šolskem letu 2019/2020 
 
V šolskem letu 2019/2020 je delovala komisija za JNMV v sestavi: 

- Maja Žmavec, predsednica do 31. 5. 2020; od 1. 6. 2020 Vlasta Ljubec 
- Zdenka Tojnko, članica 
- Hermina Jerič, članica 

Naročanje blaga in storitev v  šolskem letu 2019/2020 se je nanašalo na: 

- Čiščenje šolskih prostorov. Ponovno smo sklenili pogodbo za čiščenje šolskih prostorov z isto 

izvajalko, Čistilni servis Lidija Leskovar, s.p. Na podlagi ocenjene vrednosti storitve čiščenja 

šolskih prostorov v preteklem šolskem letu pogodbena cena ni presegala mejne vrednosti, ki 

jo določa 24. člen zakona ZJN-2- UPB 5, Ur.l. RS, št. 12/2013. Za taka naročila ni potrebno 

izvesti postopka javnega naročanja, saj se določbe ZJN-2 ne uporabljajo za javna naročila 

blaga in storitev, katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV. 

Pred sklenitvijo pogodbe smo zbrali ponudbe od treh izvajalcev čiščenja in izbiro opravili na 

podlagi merila najnižje ponujene cene. 

   

- Za dobavo pisarniškega materiala smo sklenili okvirni sporazum o sukcesivni dobavi 
pisarniškega materiala, prav tako za dobavo tonerjev.  

 

g) e-Asistent 

 

e-Asistent Letno poročilo za šolsko leto 2019/2020 

Administrator: Barbara Lepej  

Realizirali smo naloge:  
- Aktivna uporaba : e-Dnevnika, e-Redovalnice, e-Obveščanje, e-Izpisi, e-Prehrana in  

e-Delovodnik. 
- Na začetku šolskega leta smo natisnili lanske e-Redovalnice in e-Dnevnike in jih tudi 

shranili v e-Hrambo. 
- Spremljali novosti, o katerih nas je naša skrbnica Sara Šmid pisno obveščala. 
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h) Facebook stran 
 

Urednica Facebook strani: 
Mojca Primorac 

Letno poročilo za šolsko leto 2019/2020 

Realizirane naloge: 
V šolskem letu 2019/2020 smo na Facebook strani Srednje trgovske šole Maribor redno 
objavljali obvestila, slike in utrinke z dogodkov. Na sami strani je bilo vsak mesec poskrbljeno 
za od 10 in do več kot 20 objav. Kot urednica in administratorka Facebook strani sem 
poskrbela za redno ažuriranje in objavo dogodkov in fotografij, ki sem jih ali zagotovila sama 
ali pa so jih posredovali dijaki in delavci šole. FB je zelo dobro sprejet pri dijakih in določene 
objave so bile zelo odmevne in spremljane. Skupaj sledi strani več kot 700 uporabnikov 
Facebooka. 

 
 
i) Instagram 

INSTAGRAM SREDNJE TRGOVSKE 
ŠOLE MARIBOR 

Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Urednica Facebook strani: 
Mojca Primorac 

 

Realizirane naloge: 
 
V šolskem letu 2019/2020 smo objavljali pomembne trenutke na Instagramu Srednje 
trgovske šole Maribor. Kot urednica in administratorka te aplikacije sem poskrbela za redno 
ažuriranje in objavo dogodkov in fotografij, ki sem jih večino zagotovila sama, nekaj pa so 
jih posredovali dijaki in delavci šole. Instagram je zelo dobro sprejet pri dijakih in določene 
objave so bile zelo odmevne in spremljane. Instagramu Srednje trgovske šole sledi več kot 
280 uporabnikov te aplikacije. 

 
 
j) Organizacija mednarodnih ekskurzij 
 

Mednarodna ekskurzija v Benetke in 
Verono 

Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentorica: 
Mojca Primorac 

 

Realizirane naloge: 
V šolskem letu 2019/2020 bi dijaki Srednje trgovske šole Maribor obiskali  BENETKE in 
VERONO. Ekskurzija je bila organizirana, plačana s strani dijakov in napovedana za 7. in 
8.marec. Zaradi virusa Covid 19 smo morali ekskurzijo odpovedati. Vsi dijaki so dobili vrnjen 
ves denar v roku enega tedna. 

 
 
k) Delavnica ličenja 
 

Delavnica ličenja Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentorica: 
Mojca Primorac 

 

Delavnica ličenja načrtovana za mesec marec in april (zaradi prakse dijakov in prostora na 
šoli) je bila zaradi  virusa Covid 19 odpovedana. 
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2.9.1 Izvenšolske dejavnosti in krožki 
 
a) Krvodajalske akcije 
 
Skupaj z Rdečim križem Slovenije in v sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino UKC 
Maribor smo izvedli krvodajalsko akcijo za polnoletne dijake naše šole in vse zaposlene.  
Uspešno je kri darovalo 30 dijakov od 37 prijavljenih. Ostali so bili odklonjeni zaradi 
najrazličnejših razlogov. 
V okviru ur pouka Biologije – anatomije človeka smo izvedli tudi predavanje  na temo 
krvodajalstva in darovanja organov in sicer s pomočjo študentov medicine Medicinske fakultete 
Maribor. 
 
 
b) Filmski abonma 
 
Vsem dijakom, ki so imeli filmski abonma smo izdali potrdila o opravljenih prostoizbirnih 
dejavnostih. 
 
 
c) Kulturne dejavnosti 
 
V šolskem letu 2019/2020 so bile izpolnjene vse načrtovane naloge in cilji, ki smo si jih zastavili 
na začetku šolskega leta: 
 

 pridobivanje obvestil o kulturnih dogodkih v Sloveniji preko različnih virov; 
 obveščanje udeležencev na šoli o kulturnih dogodkih v Sloveniji, predvsem Mariboru; 
 posredovanje obvestil udeležencem o gledaliških in filmskih predstavah ter drugih 

pomembnih kulturnih dogodkih; 
 obveščanje in udeležba na razstavah, koncertih in drugih kulturnih dogodkih, ki so 

jih  učitelji lahko vključili v vzgojno - izobraževalni proces. 
 
Prav tako sodelujemo z zaposlenimi pri izboru kulturnih vsebin za dijake. 
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d) Dijaški gledališki abonma 
 

DIJAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA Šolsko leto: 2019/2020 

Mentorica: JASNA LONEC 
Realizacija: 

V šolskem letu 2019/2020 je STRgŠ Maribor pod vodstvom mentorice za gledališki abonma 
dobro sodelovala z SNG Maribor, vendar od meseca marca 2020 do konca sezone žal 
precej okrnjeno - zaradi izbruha korona virusa in nezmožnosti SNG Maribor, da izpelje 
nekatere predstave.                                                                                                                                            
V okviru interesnih dejavnosti (prosta izbira) so se dijaki naše šole lahko vključili v enega 
ali več naslednjih dijaških abonmajev: 
Abonma Opera in balet  
Abonma  Drama  
Abonma Simfonični ciklus 

Izbor predstav je bil primeren, abonenti zadovoljni.  
Žal pa je zaradi izbruha korona virusa in posledično zaprtjem do preklica SNG Maribor moral 
odkazati nekatere predvidene predstave. SNG Maribor bo predvidoma izpeljal abonmajske 
neizpolnjene predstave v naslednji sezoni oziroma abonentom omogočil  ogled po izbiri ali 
na drug ustrezen način izpolnili svoj del obveznosti. Mentorica za dijaški gledališki abonma 
bo dijake abonente o odločitvi SNG Maribor redno obveščala, da abonenti ne bi bili 
oškodovani. Na spletni strani šole je bila objavljena tudi novica, da se v času korona virusa 
lahko dijaki vključijo v FB stran SNG Maribor – Gledališče na domu, ter si tam brezplačno 
ogledajo nekatere predstave iz preteklih sezon. Vsem tistim dijakom, ki so imeli gledališki 
abonma, smo izdali potrdila o opravljenih prostoizbirnih dejavnostih. 
 
Zapisala: Jasna Lonec 

 
 
f) Šolsko razstavišče 

 

V šolskem letu 2019/2020 je bila realizacija zastavljenih ciljev razstaviščne dejavnosti v 

šolskem razstavišču v avli delno spremenjena zaradi obnove šole in tudi namembnosti avle.  

Razstaviščna dejavnost se je preselila iz avle na hodnike naše šole in v nove vitrine (1. 

nadstropje), kjer je bilo med šolskim letom mogoče občudovati risbe, slike in različne druge 

izdelke dijakov naše šole ter postavitve dekorativnih in drugih izdelkov dijakov iz oddelkov 

aranžerskih tehnikov. Izdelki naših dijakov krasijo tudi nekatere učilnice in pisarne na šoli. 

Aktivnosti razstavljanja smo sproti dokumentirali tudi slikovno na spletni strani naše šole. 

Zapisala: Jasna Lonec, vodja razstavišča na STrgŠ Maribor 

 
 
h) Plesna skupina 
 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 
Plesna skupina 

Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentor interesne dejavnosti: 
Barbara Lepej 

Člani: dijakinje 

Realizirane naloge: 
Plesna skupina v tem šolskem letu ni delovala. 
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i) Aranžerske dejavnosti 
Pregled delovanja aranžerskih dejavnosti v šolskem letu 2019/2020 

Vrsta dejavnosti  

 

Aktivnosti opravljene – 

časovni okvir 

 

Udeleženci 

iz 

STrgŠ 

 

Mentor 

(ime in 

priimek) 

 

Aranžiranje razstave 

vrtnin na Trgu Svobode 

september 2019 

 

Suzana 

Thaler 

Suzana 

Thaler 

Urejanje kabineta, kabinetnih 

zbirk in skladiščnih in delovnih 

prostorov v kleti. 

Ureditev prostorov za keramiko 

in fuzijo v kleti. 

september  2019 – marec 

2020 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

Pridobivanje ponudb in nabava 

orodij in materialov za potrebe 

aranžiranja in promocije šole 

september 2019 do marec 

2020 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

Čiščenje, barvanje in urejanje 

velike zunanje izložbe pri 

glavnem vhodu v šolo 

september 2019 – marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Ureditev razstavnega prostora 

na šoli 

september 2019- marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT  

Jasna 

Lonec, Lucia 

Žitnik, 

Suzana 

Thaler 

Organizacija in izvedba 

strokovne ekskurzije v MNO 

Muzej narodne osvoboditve 

Maribor, UGM in Galerije Rotovž 

4. 6. 2020 – odpadlo 

zaradi Covid-19 

dijaki 

programa 

AT  

Lucia Žitnik 

Pomoč pri selitvi lutk (Toni 

Hamler) na celjski sejem 

februar 2019 

 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Izdelava promocijskih in 

novoletnih daril in zavijanje daril 

za potrebe šole 

November 2019 – marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Sodelovanje pri tekmovanju 

učnih podjetij na Celjskem 

sejmu (tokrat na daljavo) 

 

marec 2020  dijaki 

programa 

AT, ET in 

PTI 

Lucia Žitnik 

Delavnica keramike 18. 6. 2020 - odpadlo 

zaradi Covid-19 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 

 

Medgeneracijsko sodelovanje s 

starostniki v Domu pod Gorco 

Maribor 

Letos odpadlo dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 
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Ureditev in priprava učilnic ob 

predstavitvi poklicev na 

tehničnem dnevu in dnevu 

odprtih vrat, ter promocija 

poklica aranžerski tehnik na 

informativnem dnevu 

oktober 2019 – marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Oblikovanje celostne podobe 

videza stojnice za Karierni sejem 

-načrtovanje, skice 

(velemesto, vesolje): 

september 2019 

-pridobitev materiala, 

priprava lutk, priprava 

kubusov za velemesto 

oktober, november 2019, 

-izdelovanje svetilk iz 

fuzije: oktober, november 

2019 

-slikanje vesolja: oktober, 

november 2019 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Celodnevna delavnica z 

Hamlerjem – izdelava ročno 

slikanih tapet 

Oktober 2019 dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Montaža panojev z ročno 

izdelanimi tapetami v hodnik v 

1. nadstropju 

November, december 

2019 

Matjaž 

Pintarič, 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

Informativni dan januar – februar 2020 dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Izdelava promocijske uradne 

predstavitve za program 

aranžerski tehnik 

Februar 2020 Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Sodelovanje na 10. Državnem 

tekmovanju aranžerjev 

marec 2019, Celjski sejem 

- odpadlo 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Organizacija in oblikovanje ter 
postavitev razstav v šolskem 
razstavišču: 
- razstava likovni del dijakov ob 
tednu pisanja na roko z 
naslovom Inicialka in rokopis, 
- dva razstavi del dijakov 
programa aranžerski tehnik 
(materiali in krinoline, ter projekt 
Barve šole). 
- ureditev osrednjega 
razstavnega prostora na 

september 2019 – marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 
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podestu šolske avle, namenjen 
kreacijam z aranžersko vsebino. 
- ureditev sten pisarniških 
prostorov (dekorativne lutke v 
okvirjih) 
- urejanje razstav po hodnikih in 
učilnicah 6., 8. in 9. v I. 
nadstropju naše šole. 

Izdelava drobnih daril, ki jih 

dobijo dijaki na kariernem sejmu 

in predstavitvi poklica na šolah 

september 2019 – 

december 2020 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler 

Izdelava valentinove dekoracije 

in škatle za izvedbo izmenjave 

ljubezenskih pisem med dijaki 

Februar 2020 dijaki 

programa 

AT  

Lucia Žitnik, 

Brigita 

Kremser 

Izdelava promocijskih svetilk 

(rože iz Organze) osnovnim 

šolam 

Februar 2020 – delno 

izvedeno (podelitev OŠ še 

ni bila izvedena zaradi 

Covid-19) 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler 

Tehnični dan - delavnica 

spomladanske dekoracije z 

Matejo Kapun 

januar 2020  dijaki 

programa 

AT in 

osnovnošolci 

zaključnih 

letnikov OŠ 

France 

Prešeren 

Maribor 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik, 

Mateja 

Kapun 

ID – aranžerske dejavnosti september 2019– marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Obnova poškodovanih 

aranžerskih lutk 

september 2019– marec 

2020 

dijaki 

programa 

AT 

Lucia Žitnik 

Dodajanje aranžerskih vsebin v 

grobi kurikul za modul: Poslovni 

projekti/Projektno delo 

Maj 2020 Suzana 

Thaler 

 

 

Maturitetne pole – izdelava in 

prenova maturitetnih pol 

April 2020 Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 
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LETNO POROČILO IZVEDBE AKTIVNOSTI V KROŽKU – PROSTOVOLJCI STrgŠ Maribor za 

šolsko leto 2019/2020 

 

ČAS IZVEDBE: 

   December 2019  

 zbiranje rabljenih igrač, otroških knjig, šolskih potrebščin … 

 obdaritev otrok na sedežu Društva prijateljev mladine Maribor v 

Razlagovi ulici 

1.    Januar 2020 

 Zbiranje nogavic za brezdomce – Rokovanje v spomin na preminulega 

dijaka naše šole, humanitarca Roka Černica 

 

2.      April 2020 

 aktivno sodelovanje pri reševanju ogroženih vrst živali v času drstenja 

žab na lokaciji Rošpoh in Mestni park. 

  v projektu so prostovoljno sodelovali dijaki naše šole v spremstvu 

mentorjev (Tojnko, Milićić, Kavčič). Aktivnosti so organizirane v 

sodelovanju z  Društvom za zaščito ogroženih vrst živali in Mestne 

občine Maribor. Komunalno podjetje Maribor v času akcije opremi 

aktivne odseke z dodatnimi prometnimi znaki, ki opozarjajo na 

prisotnost žab in prostovoljcev na omenjenih lokacijah. 

 

Mentorica: 

Zdenka Tojnko 

 

 

 

e) Poročilo šole v naravi - Delavnica treninga socialnih veščin 
 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 2.a at/et, LD Podvelka, šolsko leto 2019/2020 

 

V ponedeljek 7.10.2019 smo se ob 8.30 z organiziranim avtobusnim prevozom odpravili na 

pot. Po poti mo se pogovorili o ciljih in namenu druženja. Med vožnjo smo se razdelili v dve 

skupini. Prva skupina dijakov se je s prof. Lepej podala proti lovskem domu izpred 

hidroelektrarne Ožbalt. Druga skupina pa se skupaj s prof. Kremser izstopila iz avtobusa pri 

Podvelki in se peš odpravila na LD Podvelka. Opravičeni športne vzgoje so se prof. Kranjc in 

prof. Baumhakl peljali do lovskega doma in znosili vso prtljago skupaj z hrano iz avtobusa. 

Vzpon je trajal več kot dve uri in je bil že prvi preizkus, kako se znamo drug drugega bodriti in 

se vzpodbujati. 

Po prihodu smo skupaj pomalicali, nato so se dijaki namestili v sobe. Kasneje so dijaki sami 

določili pravila obnašanja, pravila za sobivanje in organizirali delo skupin. 

Popoldan smo nadaljevali s predstavitvijo samega sebe – poslikava majic in igre krepitve 

samozavesti, samopodobe, sodelovanja.   

Zvečer, po poznem kosilu-večerji, smo zaključili s socialnimi igrami. 

V torek, 8.10. 2019 smo dopoldan pričeli s vajami čuječnosti. Nato so dan nadaljevali z 

orientacijskim pohodom. Sledilo je kosilo. Popoldan smo nadaljevali z zunanjimi športnimi 
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igrami, ki so na praktičnih primerih izkazovale potrebo po sodelovanju, zaupanju in poznavanju 

samega sebe.  

Popoldan so se nam pridružili lovci Lovske družine Podvelka in so nam predstavili delo lovca 

na splošno, pa tudi posebnosti njihove lovske družine. Prav tako so nam predstavili živalske 

vrste živeče na Pohorju ter njihovo obnašanje. Nato je sledil prikaz streljanja glinastih golobov. 

Dijaki so lahko sami poskusili streljati. 

Večer smo s predstavitvijo skupin ter socialnimi igrami 

V sredo smo po zajtrku druženje zaključili s skupno evalvacijo, pospravljanjem ter čiščenjem 

lovskega doma. Okoli 11.00 smo se z avtobusom odpravili proti šoli.  

 

Zapisala: Brigita Kremser, vodja Šole v naravi – trening socialnih veščin   

    

   

 

f) Fotografski krožek 

FOTOGRAFSKE DELAVNICE Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentor interesne dejavnosti: 
Barbara Lepej 

Sodelujoči: 
dijaki 

Realizirane naloge: 
Dijaki so fotografirali na različnih prireditvah, ki so potekale na šoli. Natečajev se v tem 
šolskem letu nismo udeležili. 

 
 

 

 

g) Šola ambasadorka evropskega parlamenta EPAS 
 

Šola ambasadorka evropskega 
parlamenta EPAS 

Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentorice projekta: 
Barbara Lepej, Nataša Kranjc, Jana 
Zadravec in Tina Baumhakl 

Sodelujoči: 
Dijaki  

Realizirane naloge: 
Dijaki so vse leto skozi različne dejavnosti spoznavali EU, njene institucije in problematiko s 
katero se le-te ukvarjajo: 

 

 Ob dnevu jezikov smo se po ulicah Maribora pogovarjali z mimoidočimi v tujih jezikih 
in jih ozaveščali o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo in spodbujali kulturno in jezikovno 
različnost ter učenje tujih jezikov. 

 Obiskal nas je ga. Lina Leskovec iz PIP-a, Pravno informacijskega centra Maribor. 
Predstavila nam je zgodovino Evropske unije, njene institucije in predvsem Evropski 
parlament in njegovo delovanje. 

 Svoje znanje pa smo nato še preverili v delavnici, ki sta jo vodila dijaka ambasadorja  
Evropskega parlamenta, Emine Asani in Jernej Jug. 

 O poznavanju EU sta delavnico pripravili in vodili dijakinji ambasadorki Evropskega 
parlamenta Ava-Domina Zamuda in Ena Kadrić. 

 Dijakinjja ambasadorka Evropskega parlamenta Nina Rotvein je dijakom predstavila 
kako spoznati EU še malo drugače, preko zanimivih interaktivnih igric. 

 Lara Arih in Tjaša Pupaher,  dijakinji ambasadorki Evropskega parlamenta sta 
dijakom 1. letnika predstavili EVRO.  
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 Od 6. 2. do 8. 2. se je ekipa slovenskih dijakov udeležila Euroscole v Strasbourgu. 
Našo šolo so zastopale Tina Kramberger, Monika Pajtler in mentorica Nataša Kranjc.  

 Dijaki so se udeležili EUROŠOLE. Našo šolo so na tekmovanju v znanju o EU zastopale 
Monika Pajtler, Emine Asani in Lara Arih. Tomaž Podvršnik, Laura Lešnik in Matic Alić 
pa so sodelovali v debati ZA in PROTI na temo »Odnos mladih do alkohola in drog«. 

 Zadali smo si tudi problem na temo »Odnos mladih do alkohola in drog« in poskušali 
poiskati rešitve. 

 Za družbena omrežja smo pripravili več objav. Teme so bile vezane na temo na 
katero smo debatirali na Evrošoli, na teme EU in o projektih v naši okolici, ki jih je 
sofinancirala EU. Dijaki so sami posneli tudi fotografije. 

 Preko videokonference (zaradi koronavirusa) smo pripravili okroglo mizo na temo 
»Odnos mladih do alkohola in drog«. 

 Ob dvevu Evrope je dijakinja Emine Asani posnela filmček, kjer je predstavila svoj 
pogled na projekt EPAS in zakaj se je udeležila za sodelovanje v tem projektu. 
Filmček smo objavili na FB. 

 
Dijaki, ki so sodelovali v projektu so prejeli naziv dijak ambasador evropskega parlamenta, 
mentorice mentor ambasador, šola pa je potrdila naziv šola ambasadorka evropskega 
parlamenta.  
V tekmovanju EUROŠOLA so dijaki dosegli 14. mesto od sodelujočih 53-tih šol. 
 

 

 

 

 

Šport in zdravje 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 
Šport in zdravje 

Letno poročilo za šolsko leto: 2019/2020 

Mentor interesne dejavnosti: 
Barbara Lepej 

Člani: zainteresirani dijaki 

Realizirane naloge: 
Dijaki so skozi različne dejavnosti spoznavali šport in njegov pomen za zdravje. Ogledali so 
si lahko Šalamunov memorial v gimnastiki in odbojkarsko tekmo med Nova KBM Branik in VC 
Lokomotiv Kaliningrad Rusija. 

 

 

2.9.2 Tekmovanja 
 
Dijaki naše šole so v šolskem letu sodelovali v naslednjih tekmovanjih: 

a) športna tekmovanja,  
b) tekmovanja iz ekonomskih predmetov, 
c) tekmovanje iz računovodstva, 
d) tekmovanje iz finančne pismenosti 
e) tekmovanje v tehniki prodaje, 
f) tekmovanju iz znanja Sodobnega gospodarstva 
g) tekmovanje iz angleškega in nemškega jezika ter slovenščine, 
h) tekmovanje iz znanja poslovne matematike, 
i) tekmovanje iz znanja matematike: Kenguru, 
j) tekmovanje učnih podjetij 
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a) Športna tekmovanja 
 
Udeležba na tekmovanjih: 

- 21. 1. 2020 Badminton turnir ŠRD Zvezdica: 
Sara Vogrinec 3. mesto, 

Ema Verdonik 9. – 16. mesto  

 
 
 
b)Tekmovanja iz ekonomskih predmetov 
 
 

Vrsta 

tekmovanja 

 

 

Organizator 

tekmovanja 

 

Udeleženci iz STrgŠ  (ime 

in priimek) 

   

 

Doseženo 

mesto 

 

Mentor 

(ime in 

priimek) 

Šolsko 

tekmovanje UP 

STRGŠ 

 

Dijaki 3.a ET in 2. e ET-PTI / Aleš Premzl 

14. Mednarodni 

sejem UP 

CUPS Celje Dijaki 3.a ET in 2. e ET-PTI 1. mesto Aleš Premzl 

Šolsko 

tekmovanje iz 

znanja 

sodobnega 

gospodarstva 

(ekonomije) 

STRGŠ Dijaki 4.A et ssi Bronasto 

priznanje 

(dijakinja Ana 

Mari Vinko) 

Jasna 

Lonec 

Šolsko 

tekmovanje iz 

računovodstva  

STRGŠ  Dijaki 2. A et ssi / Darinka 

Medved 

Gerečnik 

Tekmovanje v 

tehniki prodaje 

Šolski center 

Ptuj 

Dijakinja 1. D  odpovedano Marjana 

Hlebič 

Evrošola Pisarna EU 

Parlamenta LJ 

Dijaki 4. letnika (debata) 7. mesto Jana 

Zadravec 

Šolsko 

tekmovanje v 

znanju poslovne 

matematike in 

statistike 

DMFA  Dijaki 3.a in 4a ET in 1f,2. e 

ET-PTI 

Poslovna 

matematika: 

bronasta 

priznanja Fras al. 

Kordič K. 

Statistika: Mustič 

Đ, vinko A., 

Bajraj M., Močnik 

M. 

Darja 

Lesjak 
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c) Tekmovanje iz računovodstva 

 

Dne 12. 3. 2020 je potekalo šolsko tekmovanje iz računovodstva ob 14.15 uri v učilnici 7. 

Prijavljeni so bili dijaki 2. A  razreda programa ekonomski tehnik. Pisalo je 17 dijakov 2.a 

razreda. 

 

Tekmovalci so pisali nalogo 60 minut in dosegli  med 10 % in 60 % od  skupnega števila točk.  

Zaradi virusa Covid 19 je državno tekmovanje letos odpadlo. 

 

Mentorica: Darinka Medved Gerečnik 

 

 

d)Tekmovanje iz finančne pismenosti 

 

V šolskem letu 2019(2020 smo se z 3. A razredom pripravljali na državno tekmovanje iz 

finančne pismenosti, ki ga v mesecu maju organizira časopis Finance in Ekonomska fakulteta 

iz Ljubljane, vendar je letos zaradi virusa Covid 19 je tekmovanje  odpadlo. 

 

Mentorica: Darinka Medved Gerečnik 

 

 

e)  Tekmovanje v tehniki prodaje 
 
V šolskem letu 2019/2020 bi se naj odvijalo 44.  tekmovanje v tehniki prodaje, in sicer 16. 04. 
2020 na Ptuju v organizaciji Šolskega centra Ptuj. Tekmovanje je bilo zaradi koronavirusa 
prestavljeno n 21. 05. 2020, kasneje p v celoti odpovedano. 
 
V šolskem letu 2019/2020 naj bi dijaki tekmovali na naslednjih področjih:  
Konfekcija (Modiana),  
Živila (Hipermarket Mercator),  
Kozmetika (DM Drogerie),  
Veliki GA (Mercator tehnika),   
Mali GA ( Mercator tehnika),  
Obutev (Alpina),  
Barve in Laki (Mercator),  
Športna oprema (Intersport).  
Mentorice na Srednji trgovski šoli Maribor , ki sma dijake pripravljale na tekmovanje: Tanja 
Miličič, Tanja Ivanek Knehtl, Darinka Medved Gerečnik, Tina Steineker, Marjana Hlebič in 
Simona Letnik. 
 
Mentorica: Simona Letnik, prof. slo in soc. 
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f) Poročilo o šolskem tekmovanju iz znanja Sodobnega gospodarstva 

 

Dne 3. 3. 2020 je na Srednji trgovski šoli Maribor potekalo šolsko tekmovanje iz znanja 

Sodobnega gospodarstva. Tekmovanja se je udeležilo 16 tekmovalcev iz 4. A razreda ET SSI. 

Najboljši rezultat je dosegla dijakinja Ana Mari Vinko, ki je od 33 možnih točk dosegla 26,5 

točk (80%) in si tako edina priborila bronasto priznanje ter možnost udeležbe na državnem 

tekmovanju, 26. 3. 2020, v Kopru. Zaradi izbruha korona virusa je bilo državno tekmovanje 

odpovedano. 

 

Mentorica: Jasna Lonec 

 
 
 
g) Tekmovanje v znanju nemškega in angleškega jezika 
 
 

 
 
 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠKEGA  
JEZIKA 

Letno poročilo za šolsko leto 
2019/2020 

 

Vodja dejavnosti: Petra Pleteršek Staklenac Člani: dijaki 2. in 3. letnikov 

 Dijaki so se v šolskem letu  2019/2020 udeležili  tekmovanja iz znanja  nemškega jezika. 
Šolsko tekmovanje je bilo 8. 1. 2020, sodelovalo je pet dijakov iz 2. A, 2. D, 2.F,  3. A in 
3. D razreda. Adelina Abdić (2. A) je dosegla 76%  in Urška  Rožman (2. F) 70% pravilnih 
rešitev, obe dijakinji  sta prejemnici  bronastega priznanje iz znanja nemškega jezika.  
Mentorica in organizatorka tekmovanje je  Petra Pleteršek Staklenac. 

 
 
 
 

TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA Letno poročilo za šolsko leto 
2019/2020 

Vodja dejavnosti: Nataša Kranjc, Mojca Primorac Člani: dijaki 

Opravljene naloge:   
 Širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega znanja 

tujega jezika. 
 Poznavanje in utrjevanje spretnosti na nivoju, ki ustreza sodelovanju na tekmovanju. 
 Priprava dijakov na tekmovanje in reševanje tekmovalnih pol. 
 Šolsko tekmovanje iz angleškega jezika za triletne programe: Poliglot 3 (10. 2. 2020, 

prisotnih je bilo 24 dijakov, na državno tekmovanje se je uvrstilo 6 najboljših. Državno 
tekmovanje, 14. 3. 2020, zaradi izrednih razmer v državi ni bilo izvedeno. 

 Šolsko tekmovanje POLIGLOT iz angleškega jezika za 3. letnike SSI je bilo izvedeno 4. 
3. 2020. Sodelovalo je 5 dijakov, na državno tekmovanje sta se uvrstila 2 najboljša, 
državno tekmovanje 21. 3. 2020 zaradi izrednih razmer v državi ni bilo izvedeno. 

 Mednarodna olimpijada angleškega jezika HIPPO – 21. 2. 2020 je na šoli potekala 8. 
mednarodna olimpijada angleškega jezika. Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakov 1. in 
2. letnika SSI; 6 dijakov 3. letnika SSI in 1. letnika PTI ekonomski tehnik. 
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NEMŠKA BRALNA ZNAČKA CENTRA OXFORD Letno poročilo za šolsko leto 
2019/2020 

 

Vodja dejavnosti: Petra Pleteršek Staklenac Člani:  dijaki  

Opravljene naloge:   
 širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega znanja 

tujega jezika 
 poznavanje in utrjevanje spretnosti na nivoju, ki ustreza sodelovanju na tekmovanju 
 priprava dijakov  na tekmovanje in reševanje testa o prebrani  literaturi v nemškem 

jeziku 
 Pri  nemškem bralnem tekmovanju Centra Oxford  je  v šol. letu 2019/20 sodelovalo  36  

dijakov iz razredov: 1.A, 1.E, 1.D, 1.F, 2.A, 2.B,  2.D, 2.E, 2.F,  3.A in 4.A.  
 Zaradi samoizolacije  in pouka na daljavo v mesecu marcu 2020  kljub prebranemu čtivu 

ni reševalo spletnih testov 10 dijakov, torej je sodelovanje na bralnem tekmovanju v tem 
šolskem letu zaključilo le 26 dijakov.  

  Za odlično rešene bralne teste (več kot 65% pravilnih odgovorov) je prejelo  6 dijakov 
priznanja Centra Oxford: Sara Šmirmaul (1.A), Tina Škratek (1.A), Jana Belec (2.E), 
Adelina Abdić (2.A), Laura Čerić (3.A) in Mojca Hrastnik (2.F). 

 
 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Letno poročilo za šolsko leto 

2019/2020 

Vodja dejavnosti: Tina Baumhakl, Vlasta Rojs Člani: dijaki 

 V mesecu novembru in decembru so potekale intenzivne priprave dijakov na 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje. V programu srednjega strokovnega izobraževanja 

so sodelovale štiri dijakinje pod mentorstvom Tine Baumhakl. Šolskega tekmovanja sta 

se udeležili dve dijakinji, ena dijakinja se je uvrstila na območno tekmovanje. V 

programu srednjega poklicnega izobraževanja se je pod mentorstvom Vlaste Rojs 

pripravljal en dijak, ki pa se ni udeležil šolskega tekmovanja. 

 Cilji: 

 dijake spodbuditi k sodelovanju in branju; 

 dijake motivirati za prijavo na tekmovanje, kjer tekmujejo v pisanju 

literarnega spisa na določeno temo ob prebranih besedilih; 

 razvijati bralne sposobnosti dijakov za analizo besedila. 

 

BRALNA ZNAČKA ANGLEŠKEGA JEZIKA Letno poročilo za šolsko 
leto 

2019/2020 

Vodja dejavnosti: Nataša Kranjc, Mojca Primorac Člani: dijaki 

 Širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega znanja 
tujega jezika. 

 Bralna značka Bookworms je potekala po zastavljenih ciljih, sodelovalo in pripravljalo 
se je 28 dijakov, vendar zaradi izrednih razmer ni bila v celoti izvedena. 

 V šolskem letu 2019/2020 smo izvajanje  angleške bralne značke razdelili in pod 
mentorstvom Mojce Primorac so angleško bralno značko Bookworms opravljale 3 
dijakinje 1. A razreda, Vsak dijak je moral prebrati tri knjige v angleščini in na 
spletnem tekmovanju dobiti več kot 50% točk, a uradnih rezultatov zaradi virusa 
Covid 19 nismo nikoli dobili. 
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BRALNA ZNAČKA Letno poročilo za šolsko leto 

2019/2020 

Vodja dejavnosti: Simona Letnik Člani: dijaki 

 V šolskem letu 2019/2020 je na šoli potekala bralna značka. Dijaki so: 

 brali mladinske romane po izbiri; 

 razvijali zanimanje za jezikovno in bralno kulturo; 

 širili splošno razgledanost; 

 ohranjali lep odnos do knjige. 

 Zaradi izrednih razmer v državi Covid-19 določeni dijaki niso mogli predstaviti prebranih 

knjig. 

 

h) Tekmovanje iz poslovne matematike 
Na  šoli je potekalo  šolsko tekmovanje dijakov v znanju poslovne matematike in statistike. 
Mentorica: Darja Lesjak 

 
i) Šolsko in regijsko tekmovanje iz znanja matematike Kenguru 
 

POROČILO TEKMOVANJ  iz MATEMATIKE – MEDNARODNI MATEMATIČNI 

KENGURU 2019 

 

V marcu 2020 je bilo predvidena izvedba šolskega tekmovanja iz matematike Skupina B – 

srednje tehniške in strokovne šole Skupina C– srednje poklicne šole. Tekmovanja 

se niso izvedla. 

Za tekmovanje  se je prijavilo 36 dijakov, ki so se nanj pripravljali skupaj s svojima 

mentoricama – učiteljicama matematike prof. Bračko in prof. Kremser. Priprave so potekale v 

obliki reševanja nalog iz prejšnjih tekmovanj v šoli ter preko kanala v Easistentu, kjer smo 

dijake pozvali k spletnemu reševanju nalog. 

Spletna stran: 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

Vodja tekmovanja B - Špela Bračko, prof. 

Vodja tekmovanja C - Brigita Kremser, prof. 

 

j) Tekmovanje učnih podjetij 

Dijaki naš šole, 2.F in 3.A, ki so razvijali idejo polnilnih postaj v svojem učenem podjetju UP 

Powerinfo d.o.o. so se v kategoriji poslovne ideje uvrstili na 1. mesto na štirinajstem 

mednarodnem tekmovanju učnih podjetij. Dijaki so snovali projekt pod mentorstvom profesorjev: 

A. Premzl, D. Lesjak in L. Žitnik. 

 
 
 
2.9.3 Seznam pohval in nagrad dijakom 
 
Pohvale, nagrade in priznanja dijakom se izrekajo na podlagi Meril in postopkov za 
podeljevanje pohval, nagrad in priznanj, ki so del Šolskih pravil Srednje trgovske šole Maribor. 
Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme: pohvalo, priznanje, nagrado ali drugo 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
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priznanje. Zbirnik je pripravljen za časovno obdobje od 1. 9. 2019 do zaključka pouka v šolskem 
letu 2019/2020.  

     
 
 
 
 
 

ODDELEK POHVALE NAGRADE PRIZNANJA DRUGA 
PRIZNANJA 

SKUPNO 
ŠTEVILO VSEH 

1. A 22 0 4 0 26 

1. C 3 0 0 0 3 

1. D 4 0 0 0 4 

1. E 1 0 0 0 1 

1. F 7 0 5 0 12 

2. A 4 0 0 4 8 

2. B 4 0 2 0 6 

2. C 5 0 1 0 6 

2. D 9 0 0 0 9 

2. E 9 0 5 0 14 

2. F 1 0 2 0 3 

3. A 24 0 5 0 29 

3. B 1 0 1 0 2 

3. C 1 0 0 0 1 

3. D 7 0 0 0 7 

4. A 27 0 4 0 31 

SKUPAJ 129 0 29 4 162 
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3. Kadrovski pogoji 
 
V šolskem letu 2019/2020 je bilo vseh zaposlenih 38. 
 
Preglednica zaposlenih po sistemizaciji na dan 31. 12. 2019 po izobrazbi. 

 
Na STrgŠ Maribor je 38 zaposlenih od tega 33 strokovnih delavcev. Na naši šoli dopolnjuje 

svojo obvezo:  

 Mojca Šumandl (učiteljica) iz Izobraževalnega centra Piramida, 
 

Učiteljica STrgŠ Maribor dopolnjuje svojo obvezo:  

 Bogdana Vratanar (učiteljica) na Srednji biotehniški šoli Maribor 
 

Preglednica 1: Število učiteljev in strokovnih delavcev v šolskem letu 2019/2020 po nazivu na 
dan 31. 12. 2019, vključena je tudi ravnateljica: 

Naziv 2019/2020 

Brez naziva 8 

Mentor 8 

Svetovalec 13 

Svetnik 4 

Skupaj učitelji in 
strokovni delavci 

33 

 
Preglednica 2: Število administrativnih in tehničnih delavcev v šolskem letu 2019/2020 na dan 
31. 12. 2019: 
 

Delovno mesto 2019/2020 

Administrativni delavci 2 

Tehnični delavci 2 

Spremljevalka gibalno 
oviranega otroka 

1 

Skupaj  5 

 
 

4. Delo pedagoških delavcev  in strokovnih organov šole 

4.1 Delo učiteljskega zbora 
Učitelji so pripravili letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so podlaga za dnevne urne 
priprave pri določenem predmetu. Didaktično metodične dnevne priprave so v srednjih 
poklicnih in strokovnih šolah nekoliko zahtevnejša, saj je populacija dijakov zelo različna po 
predznanju, sposobnostih in motivaciji. Učne priprave (letne in dnevne) učitelji sprotno 
dopolnjujejo in s tem skrbijo za boljše in kvalitetnejše pedagoško delo v prihodnje.  
 
 
 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

/ / / 1 3 1 27 5 1 
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Poročilo o izvedbi spremljav pouka: 
 
V šolskem letu 2019/2020 sem izvajala spremljave pouka predvsem do COVIDA-19, tako v 

razredu, kot tudi pri drugih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela. 

 

O izvedenih spremljavah pouka obstaja obsežna dokumentacija z instrumentarijem o 

spremljavi pouka. Po opravljenih spremljavah pouka, so bili opravljeni razgovori z vsakih 

učiteljem o njegovem strokovnem delu in podana pedagoška in didaktična priporočila. Nekateri 

učitelji so se na podlagi teh dejstev odločili tudi za določene oblike permanentnega 

izobraževanja oziroma ga bodo opravili v naslednjem šolskem letu.  

 

Na šoli so potekale tudi kolegialne hospitacije. Učitelji so spremljali delo dijakov v učni 

prodajalni. 

 

Spremljave pouka pri učiteljih so pokazale, da le-ti delajo dobro ter strokovno in da se tudi 

dijaki in starši nad njihovim delom ne pritožujejo, nismo imeli nobene pritožbe. 

Poudarek pri spremljavi učnih ur (pouka) je bil na motiviranju dijakov. Določene majhne 

napake oziroma nepravilnosti, ki seveda so, pa se bodo učitelji potrudili odpraviti pri nadaljnjem 

opravljanju pedagoškega dela. 

 

 

4.2 Delo strokovnih aktivov 
 
V šolskem letu 2019/2020 so na STrgŠ Maribor delovali 4 strokovni aktivi, ki so se sestajali 
vsaj trikrat v šolskem letu oziroma po potrebi: 
 

 1. Aktiv družboslovcev in športne vzgoje, vodja Dušan Jesenko 
 2. Aktiv naravoslovcev in matematikov, vodja Tina Steineker 
 3. Aktiv slovenistov in tujih jezikov, vodja Tina Baumhakl 
 4. Aktiv strokovnih predmetov (aranžerji in ekonomisti); vodja Aleš Premzl 

 
Zapisniki sestankov strokovnih aktivov se hranijo v tajništvu šole. 
Opravili so letno načrtovanje dela, usklajevanje priprav, kriterijev ocenjevanja, priprave 
tekmovanj in interesnih dejavnosti. Posebno pozornost so posvetili pripravam na zaključne 
izpite in maturo, ter smotrno načrtovali izobraževanje. Pomagali so učiteljem začetnikom in 
opravili še druge naloge po LDN šole. 
Delo strokovnih aktivov je podrobneje opisano v poročilih, ki so jih pripravili vodje aktivov.  
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AKTIV: DRUŽBOSLOVCEV IN 
ŠPORTNE VZGOJE 
(družboslovje, geografija, psihologija, 
sociologija, zgodovina, športna vzgoja) 

Letno poročilo za šolsko leto 2019/2020 
 

Vodja aktiva:  
Dušan Jesenko 

Člani: Bogdana Vratanar, Suzana Golobb 
Strmšek, Igor Vodnik, Renata Slana, Tanja 
Ivanek Knehtl, Marina Mlinarič, Barbara Lepej, 
Jana Zadravec 

Realizirane naloge: 
 
- realizacija učnih načrtov, 
- uporaba sodobnih metod poučevanja (tudi biblio-pedagoške ure in uporaba      
računalnikov pri pouku), 
- uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine, 
- medpredmetno povezovanje znotraj aktiva, 
- povezovanje z ostalimi strokovnimi aktivi, s svetovalno službo, knjižnico, vodstvom  šole 
in ostalimi šolami, 
- sodelovanje v PUZ-ih (trgovec, administrator, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik – pti 
in aranžerski tehnik), 
- roditeljski sestanki in govorilne ure, sodelovanje v komisijah za poklicno maturo, 
zaključne izpite in dopolnilne izpite, 
- skrb za oz. vodenje geografsko-zgodovinske zbirke, 
- svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami in nadarjenim dijakom, 
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti, za katere je bil zadolžen 
družboslovni aktiv, 
- organizacija, vodenje in sodelovanje na informativnem dnevu, 
- priprava dijakov na tekmovanja, 
- druga dela in naloge povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, 
- dva člana aktiva dopolnjujeta učno obvezo na drugih šolah oz. opravljata tudi druga dela 
na šoli (pouk na drugih šolah), kar pomeni dodatno obremenitev članov aktiva, 
- organizacija ID za 1. letnike na temo EU, 
- vodenje projekta EPAS, 
- organizirali smo več športnih dni.  
 
Prav tako smo izvedli projekt: 
  
V začetku junija 2020 smo pričeli šolski projekt z naslovom Z nasmehom v nov 

dan/Smile the day away, v katerem smo priredili  skladbo Gotta Be Patient 

(Confination Song VI), STAY HOMAS, Judit Neddermann 

(https://www.stayhomas.org).  

Vodja projekta: dr. Suzana Golobb Strmšek 

Namen projekta: 

Zaradi razglasitve epidemije/pandemije/samoizolacije se je bilo povsod po svetu potrebno 

čim prej in čim bolje prilagoditi spremembam, ki so se pojavile na vseh področjih življenja. 

Tudi izobraževanje smo čez noč prilagodili in ga izvajali na daljavo. Samoizolacija in socialna 

distanca sta povzročili stisko, tesnobo in osamljenost vsem generacijam, a posebej ranljivi 

so bili mladi ljudje. Mnogi mladi so izgubili nadzor nad dnevnimi obveznostmi, zaradi 

izostanka vsakodnevnih socialnih interakcij z vrstniki in drugimi pomembnimi osebami v živo. 

In vendar smo iskali ter našli poti drug do drugega, tudi na daljavo smo bili in smo še 

https://www.youtube.com/redirect?v=Hd0cN9HZIK8&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbExFX256emhIX05CSU1xVGhqdkUyaTdaNXBIUXxBQ3Jtc0trM29QVlg1Zmc4d0NGdjB5Ql9PUzhlY0RsdFlWUjFfWExtaFh0ejNHMF9PZlFudkRZd0hqZnV2TV94c0VTVHVuS1BRU3FYTjdQTWpxeVYxMkNuZENBVDZkTnRZZVZwbkV3cUdwcENoRG9ka3FMRmhUQQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fwww.stayhomas.org
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povezani. K sodelovanju v projektu smo povabili vse dijake, njihove starše ter zaposlene na 

šoli, pa tudi učence osnovnih šol iz Mehike, kjer živi in deluje bivši dijak šole, s katerim je 

bila vodja projekta v vsakodnevnih stikih.  

 

Projekt ima nekaj ključnih sporočil: 

1. Z njim proslavljamo odgovorno in učinkovito obvladovanje izzivov 

epidemije v Srednji trgovski šoli Maribor in v celotni Sloveniji.  

2. Na ta način izražamo podporo ter solidarnost z vsemi, doma in po svetu, ki se 

še vedno vsakodnevno soočajo z izzivi in posledicami epidemije.  

3. V skladbi smo priredili nekatere dele originalnega besedila, kjer poleg izrednih 

razmer (confination), v katerih smo zaradi epidemije znašli povsod po svetu, mlade 

spodbujamo k nadaljnjemu odgovornemu vedenju v času poletnih počitnic in 

dopustov (staycation), hkrati pa z obilo pozitivnih vibracij poudarjamo tudi 

življenjski optimizem ter optimizem pri načrtovanju vzgojno-izobraževalnih in 

smernic ter novih projektov v šolskem letu 2020/2021. Slogan šole »Skupaj do 

uspeha« smo tako nadgradili tako, da v skladbi v slovenskem jeziku poudarjamo, 

da lahko vsak nov dan zasije, če ga začnemo z nasmehom (Z nasmehom v 

nov dan). 
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AKTIV NARAVOSLOVJA  IN 
MATEMATIKE 

Letno poročilo za šolsko leto:  2019/2020 

 

Vodja aktiva: Tina STEINEKER 

 

Člani: Brigita KREMSER, Sabina KAVČIČ, Špela 

BRAČKO 

REALIZIRANE NALOGE: 

- realizirali smo učni načrt  po učno vzgojnem programu, 
- vključevali smo IKT tehnologijo v učni proces, 
- vključevali različne metode in oblike dela v učni proces, 
- sodelovali smo pri organizaciji interesnih dejavnosti (za vse letnike in programe), 
- sodelovati pri pripravi dijakov na tekmovanje v Tehniki prodaje, 
- pripravljali smo dijake na matematično tekmovanje KENGURU, 
- organizirali Krvodajalsko akcijo, predavanje in delavnico na temo Daruj kri in Daruj 

organe (skupaj s študenti medicine pod okriljem projekta Epruvetka), 
- izvedli krvodajalsko akcijo – polnoletni dijaki so darovali kri v okviru akcije, 
- izvajali vaje v okviru predmetov in modulov prilagojene prostorskim zmožnostim, 
- sodelovali smo pri izvedbi informativnega dne, dnevu odprtih vrat in drugih 

dejavnostih v povezavi s promocijo šole, 
- sodelovali smo na Kariernem sejmu (november 2019), 
- v pouk oz. učni proces smo pri različnih strokovnih modulih vključevali novo Učno 

prodajalno po imenu PIKA, 
- nudili mentorstvo študentom FNM (v okviru predmeta biologija), 
- dijake naučili uporabljati matematiko v vsakdanjem življenju, 
- izvajali smo ure konzultacij za dijake v času govorilnih ur, 
- sodelovali pri projektnih dnevih, 
- nudili mentorstvo zaključnim letnikom SPI pri pripravi zaključnih raziskovanih nalog, 
- upoštevajoč vse varnostne ukrepe in potrebne prilagoditve smo intenzivno 

pripravljali dijake SSI in PTI programov na poklicno maturo, 
- izvajali smo dodatne ure priprav za poklicno maturo za zaključne letnike. 

 

NAČRTOVANE NALOGE, ki jih zaradi razmer (COVID-19) ni bilo mogoče realizirati: 

- izvedba šolskega matematičnega tekmovanja KENGURU (19. 3. 2020), 
- organizacija EKO DNEVA (22. 4. 2020), 
- sodelovanje (priprava stojnice) na sejmu Altermed (15. – 17. 5. 2020), 
- udeležba na tekmovanju v Tehniki prodaje (21. 5. 2020), 
- celodnevna strokovna ekskurzija TRAKOŠČAN/KRAPINA (11. 6. 2020). 

 

Maribor, 15. 5. 2020                                                              Zapisala: Tina Steineker 
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AKTIV: SLOVENISTOV IN TUJIH JEZIKOV Letno poročilo za šolsko leto 
2019/2020 

Vodja aktiva: Tina Baumhakl Slovenščina: Vlasta Rojs 

Tuji jeziki: Nataša Kranjc, Petra Pleteršek 
Staklenac, Mojca Primorac, Mojca Šumandl 

Slovenščina 
Opravljene naloge: 
 Priprava na poklicno maturo in zaključni izpit. 
 Mentorstvo dijakom za pripravo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje (sodelovalo 5 

dijakov) 
 Lektoriranje šolske spletne strani, almanaha zaključnih letnikov in poročila za kakovost. 
 Organizacija kulturnih dni – ogled gledališke predstave in ogled filma. 
 Organizacija proslav ob državnih praznikih (dan samostojnosti in enotnosti, slovenski 

kulturni praznik, dan državnosti). 
 Organizacija in izvedba ID – Spoznavajmo Maribor. 
 Sodelovanje pri projektnih dnevih. 
 Udeležba na študijski skupini. 
 Sodelovanje na sestankih vodij aktivov. 
 Izvedba učnih ur, pri katerih je hospitirala ga. ravnateljica v mesecu novembru. 
 Izvedba vzorčnih učnih nastopov – praktična predstavitev pouka za sodelavce Srednje 

trgovske šole Maribor (Tina Baumhakl). 
 Povečanje sodelovanja s šolsko knjižnico (izbira gradiv za domače branje). 
 Priprava pisnih nalog za zaključni izpit. 
 Koordinatorica za PISA je Simona Letnik. 
 Sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo. 
 Spremljanje dela in napredka otrok s posebnimi potrebami. 
 Sodelovanje s šolsko svetovalno službo, še posebej glede dijakov s posebnimi potrebami, 

ter izvajalci individualne strokovne pomoči.  
 Sodelovanje z izvajalko tečaja za tujce. 
 V okviru aktiva smo po predmetnih področjih opredeli in uskladili natančno število ocen 

(za posamezne programske enote) po ocenjevalnih obdobjih. 
 Članice aktiva smo sodelovale pri promociji šole na kariernem sejmu, dnevu odprtih vrat 

in informativnem dnevu. 
 Vodenje šolske glasbene skupine, ki aktivno sodeluje na šolskih prireditvah.  
 V okviru aktiva smo pripravili in potrdili naloge za popravne in predmetne izpite. 
 Zaradi izrednih razmer v državi Covid-19 smo članice aktiva uskladile vsebinske sklope, 

število ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki so določeni v finih kurikulih, načrtih 
ocenjevanja znanja in katalogih znanja za posamezni izobraževalni program/modul. 

Vzpostavitev pouka na daljavo preko spletnih učilnic Office365/Microsoft Teams 
 
Tuji jeziki: 

Opravljene naloge:   

 Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika. 

 Poznavanje in utrjevanje štirih spretnosti na nivoju, ki ustreza srednji šoli. 

 Poznavanje kultur angleško in nemško govorečih dežel. 

 Znanje besedišča stroke in sposobnosti pisanja strokovno funkcionalnega besedila v 

angleškem ter nemškem jeziku. 

 Priprava na poklicno maturo. 

 Izvedba nemškega bralnega tekmovanja Centra Oxford (sodelovalo 36 dijakov)   
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 Izvedba šolskega tekmovanja iz nemškega jezika (sodelovalo 5 dijakov). Mentorica in 

organizatorka tekmovanje je Petra Pleteršek Staklenac. 

 Tekmovanja iz angleškega jezika: Poliglot 3 za vse letnike srednjega poklicnega 

izobraževanja, Poliglot za 3. letnike srednjih strokovnih šol, Mednarodna olimpijada 

angleškega jezika Hippo, bralno tekmovanje Bookworms. 

 Preverili smo usklajenost v primeru kriterijev za doseganje minimalnih standardov znanj 

in se prilagajali potrebam strokovnega izobraževanja. Dodatno smo se v okviru aktiva 

uskladili glede zaključevanja ocen. 

 V okviru aktiva smo po predmetnih področjih opredeli in uskladili natančno število ocen 

(za posamezne programske enote) po ocenjevalnih obdobjih. 

 V okviru aktiva smo pripravili in potrdili naloge za popravne in predmetne izpite. 

 Izvedli smo učne ure, pri katerih je hospitirala ga. ravnateljica (meseca decembra in 

januarja). 

 Sodelovali smo s svetovalno službo, še posebej glede dijakov s posebnimi potrebami, ter 

izvajalci individualne strokovne pomoči.  

 V mesecu septembru smo organizirali interesne dejavnosti za vse dijake 1. letnikov, na 

temo spoznavanja sošolcev in šole – Jaz in moj razred.  

 V mesecu decembru smo organizirali strokovno ekskurzijo na Dunaj za dijake 3. in 4. 

letnikov in strokovno ekskurzijo v Ljubljano za dijake 1. in 2. letnikov programa SSI. 

Organizatorki sta bili Petra Pleteršek Staklenac in Mojca Primorac. 

 Članice aktiva smo sodelovale pri promociji šole na kariernem sejmu, dnevu odprtih vrat 

in informativnem dnevu.  

 Zaradi izrednih razmer v državi Covid-19 smo članice aktiva uskladile vsebinske sklope, 

število ocen, načine in oblike ocenjevanja, ki so določeni v finih kurikulih, načrtih 

ocenjevanja znanja in katalogih znanja za posamezni izobraževalni program/modul.  

 Vzpostavitev pouka na daljavo preko spletnih učilnic Office365/Microsoft Teams. 
 

 
 
 
AKTIV: strokovnih modulov Poročilo dela za šol. leto: 2019/20 

Vodja Aktiva:  

Aleš Premzl 

Člani: Darja Lesjak, Jasna Borovinšek, Vlasta Ljubec, 

Jasna Lonec, Darinka Medved Gerečnik, Zdenka 

Tojnko, Marjana Hlebič, Jana Zadravec, Tanja Miličič, 

Suzana Thaler, Lucia Žitnik 

 

Evidenca izobraževanj učiteljev po strokovnih aktivih za šol. leto 2019/20 

 

Strokovni aktiv: EKONOMISTOV IN ARANŽERJEV 

 

Ime in priimek 

učitelja 

Naslov 

izobraževanja 

Organizator 

  Kraj 

Datum Št. 

dni 

Točke 

Aleš Premzl Izobraževanje 

mentorjev UP 

Srednja 

ekonomska šola 

Celje 

10.10.2019 2  

Aleš Premzl DATAINFO STRGŠ 12.11.2019 1  

Aleš Premzl 2. IE na POM CPI Ljubljana 21. 1. 2020 1  
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Aleš Premzl Ocenjevanje 4. IE 

na POM 

CPI Ljubljana 29. 1. 2020 1  

Aleš Premzl Ocenjevanje 2. IE 

na POM 

CPI Ljubljana 4. 2. 2020  

1 

 

Jasna Lonec DATAINFO STRGŠ 12.11. .2020 1  

Jasna Lonec 2. IE na POM CPI Ljubljana 21. 1. 2020 1  

Jasna Lonec Ocenjevanje 2. IE 

na POM 

CPI Ljubljana 4.2. 2020 1  

Darinka Medved 

Gerečnik 

Oblikovanje 

poročil in spletne 

učilnice za oddajo 

le teh 

CPI Ljubljana  7.10.2019 1 0,5 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Letni posvet za 

izobraževanje 

odraslih 

ACS IN MIZŠ 

Ljubljana 

19. 11. 

in 20. 11. 

2019 

2 / 

Darinka Medved 

Gerečnik 

Študijska skupina 

za PUD  

Šolski center 

Ptuj 

5. 3. 2020 1 / 

Vlasta Ljubec Izobraževanja na 

šoli 

Strgš Mb  3  

Vlasta Ljubec Polstenje Selnica ob Dravi Nov 2019 1  

Zdenka Tojnko Izobraževanje 

organizirano s 

strani šole 

STrgŠ  4  

Marjana Hlebič Prodaja blaga –

delovna skupina 

CPI – Ljubljana 2.10.2019 1 0,5 

Marjana Hlebič Polstenje Soven – Selnica 

ob Dravi 

25.11.2019 1  

Marjana Hlebič MOST-V: 

Poskrbite za vašo 

spletno varnost 

Arnes December 

2019 

 1 

Darja Lesjak DATAINFO STRGŠ 12.11. 1  

Darja Lesjak Delo v spletnih 

učilnicah  StrgŠ- 

prenova strani 

STRGŠ September 

2019 

1  

Jana Zadravec EvroŠola-EPAS Pisarna EU 

Parlamenta 

Ljubljana 

7.10.2019 1  
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Realizirane naloge: 

- Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti na šoli 
- Sodelovali smo pri organizaciji izletov in ekskurzij 
- Sodelovali smo pri projektnih dnevih  
- Dijake pripravljali in motivirali za sodelovanje na šolskih in državnih tekmovanjih: 

 Tekmovanje v tehniki prodaje (D. Lesjak, D. Medved Gerečnik, Marjana Hlebič 
Tanja Miličič) 

 Sejem učnih podjetij (A. Premzl) 
 Poslovna matematika in statistika ( D. Lesjak) 
 Tekmovanje iz računovodstva (D. Medved Gerečnik) 

- Predstavljali smo našo šolo na 15 osnovnih šolah v okviru tržnice poklicev 
- D. Lesjak  je bila članica državne ocenjevalne komisije za sestavo nalog in 

ocenjevanje  pri tekmovanju v znanju poslovne matematike in statistike 
- J. Lonec in D. Medved Gerečnik, V Ljubec,  Tanja Miličič, Marjana Hlebič so bili člani 

inventurne komisije na šoli 
- Sodelovali v upravnem odboru Šolskega sklada  
- Članice aktiva so sodelovale v komisijah: (Komisija za naročila malih vrednosti – M. 

Žmavec, Z. Tojnko, –J. Borovinšek je vodila komisijo za kakovost, M. Žmavec je 
bila predsednica Komisije za varstvo pravic)                                       

- Aktivno smo pripravljali dijake na poklicno maturo (drugi predmet) 
- Organizirali gledališko dejavnost za interesne dejavnosti na šoli (J. Lonec) 
- Pripravili 3  razstave v šolski avli (Suzana Thaler in L. Žitnik);   
- Članica aktiva je opravljala delo tajnice poklicne mature ( D. Lesjak) 
- L. Žitnik in S Thaler sta izdelali komplete poslovnih daril 
- A. Premzl, Suzana Thaler sta sodelovala pri izdelavi almanaha zaključnih letnikov 
- Organizirali in izvedli smo dneve odprtih vrat za osnovnošolce 
- Sodelovali pri izvedbi informativnega dneva na šoli  
- Pripravljali prispevke in fotografije za spletno stran šole 
- Člana aktiva A. Premzl in D. Lesjak sta člana sveta šole 
- Sodelovali smo na kariernem sejmu pri postavitvi promocijskega materiala, 

postavitvi sejemskega prostora, oblikovanju promocijskega materiala in predstavitvi 
naše šole obiskovalcem 

- Sodelovali z UGM v projektu Ambasadorji EU (L. Žitnik) 
- Obnavljali lutke (L. Žitnik in S. Thaler) 
- Predstavljali šolo v športnih klubih ( D. Lesjak) 
- Nabavljali material za aranžerje in sodelovali pri vizualni zasnovi izložb ( L. Žitnik, S. 

Thaler) 
- Sodelovanje pri tehničnem dnevu in dnevu odprtih vrat 
- Sodelovali v obliki različnih razstav po šoli 
- Delo v projektu Bodi dober bodi kul (M. Hlebič) 
- Okrogla miza s podjetjem Jagros (M. Hlebič) 
- Zbiranje daril za novo leto (Z. Tojnko) 
- Pobiranje žab (Z. Tojnko) 
- Člani aktiva smo mentorji 4.IE na POM in 2. IE na ZI 

 

Materialne potrebe: Materialni stroški so bili v mejah načrtovanih materialnih 

stroškov.  
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4.3 Programski učiteljski zbori (PUZ-i) 
 

Programski učiteljski zbori (PUZ-i)  
Koordinatorica PUZ-ov in vodja PUZ-a ET-pti: Nataša Kranjc,  
Vodja PUZ-a ET SSI: Zdenka Tojnko,  
Vodja PUZ-a AT: Suzana Thaler 
Vodja PUZ-a TRG: Sabina Kavčič  
Vodja PUZ-a AMD: Darja Lesjak   

  V šol. letu 2019/2020 smo na StrgŠ izvajali naslednje izobraževalne programe: 

ekonomskega tehnika ssi, ekonomskega tehnika pti, aranžerskega tehnika ssi, 

administratorja spi in trgovca spi.  

  Izvedel se je projektni dan Učenje za življenje 15. 2. 2020 

  Aktivno smo sodelovali pri vključevanju eAsistenta (e-redovalnica in e-dnevnik), prav 

tako smo izdelovali razredne evidence in statistike ter računalniške izpise 

dokumentov, in sicer: spričeval, obvestil, potrdil o šolanju idr.  

  Aktivno smo sodelovali pri organizaciji predstavitve šole na kariernem sejmu 

  Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izvedbe dneva odprtih vrat, ki je bil izveden 

decembra 

  Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi informativnega dne 

  Izdelali smo načrte ocenjevanja znanja po posameznih oddelkih.  

  Urejali smo spletno učilnico PUZ.  

  Skrbeli in spodbujali smo za povezovanje učiteljev, ki poučujejo različne programske 

enote v omenjenih izobraževalnih programih.  

  PUZ je spremljal delo po posameznih programskih enotah in sproti reševal probleme, 

ki so se pojavljali med šolskim letom.  

  Prenovili so se izvedbeni kurikuli za programe srednjega strokovnega izobraževanja in 

srednjega poklicnega izobraževanja glede na uvedbo predmeta Aktivno 

državljanstvo.   

  Nudila se je pomoč in mentorstvo dijakinjama, ki sta organizirali nagradno strokovno 

ekskurzijo za dijake, ki so se nadpovprečno izkazali pri šolskih in obšolskih 

aktivnostih. Ekskurzija na žalost ni bila izvedena zaradi epidemije Covid 19. 

Na šoli imamo pet različnih PUZ-ov. Večina učiteljev je v več PUZ-ih, kar terja veliko 
dodatnega napora za usklajevanje in povezovanje dela PUZ-ov. 
 

4.4 Šolska svetovalna služba 

 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2019/2020 opravljala svoje naloge v skladu s 

sprejetimi Programskimi smernicami za šolsko svetovalno delo. Temeljna naloga šolske 

svetovalne službe je bila, da se na podlagi svojega specifičnega znanja preko svetovalnega 

odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, 

psiholoških in socialnih vprašanj šole kot ustanove s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi 

udeleženci: dijaki, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami.  
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Svetovalno delo je  teklo preko treh osnovnih med sabo povezanih dejavnosti šolske svetovalne 

službe: 

I. Dejavnosti pomoči 
II. Razvojne in preventivne dejavnosti 
III. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 
Naloge šolskega svetovalnega delavca so opredeljene z okvirnim programom dela, ki ga je 

oblikovala študijska skupina šolskih svetovalnih delavcev pri Zavodu RS za šolstvo in zajemajo 

področja dela: vpis, usmerjanje in preusmerjanje dijakov, svetovanje pri učnih in osebnostnih 

težavah dijakov, sodelovanje z učiteljskim zborom, starši, zunanjimi sodelavci, institucijami in 

drugimi, vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, organizacijsko in analitično delo, načrtovanje, 

priprava in dokumentiranje svetovalnega dela, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje. 

 

Ena pomembnejših nalog ŠSS je bil vpis novincev v 1. letnik Srednje trgovske šole Maribor, za 

šolsko leto 2020/2021. Izbirni postopek vpisa se je tudi v tem letu izvajal za približno 170 

kandidatov. Na področju vpisa novincev za šolsko leto 2020/2021 je vse potekalo tako, kot je 

določeno z rokovnikom za izvedbo Vpisa 2020/2021 s strani MIZŠ, v času od februarja 2020 

do danes. V 1. letnik smo do danes vpisali dijake novince v 6 oddelkov, od tega smo dijake 

vpisali v en (1) oddelek programa ekonomski in en (1) oddelek programa aranžerski tehnik, 

dva (2) oddelka programa trgovec/prodajalec, 1 oddelek programa administrator in 1 oddelek 

programa ekonomski tehnik/poklicno-tehniško izobraževanje. Na osnovi prošenj dijakov 

in/oziroma njihovih staršev smo tudi v šolsko leto 2020/2021 prepisali nekaj dijakov, ki so se 

preusmerili oziroma zamenjali program izobraževanja/šolo.  

 

Za vpis v šolsko leto 2020/2021 sem izvedla tudi informativni dan oz. informativne predstavitve 

naših programov izobraževanja za učence 9. razredov osnovnih šol. V novembru 2019 smo 

sodelovali na  kariernem sejmu, pred in po informativnem dnevu smo izpeljali dva dneva 

odprtih vrat. Skozi vse  leto sem izvajala tudi individualno svetovanje dijakom. Prihajali so  

dijaki z osebnimi stiskami, učnimi ali vedenjskimi težavami in tudi takšni, ki niso izpolnjevali 

šolskih obveznosti (neopravičeni izostanki od pouka…). Na področju individualnega svetovanja 

je bila pozornost usmerjena predvsem na individualno in skupinsko  svetovanje dijakom in 

njihovim staršem za doseganje učinkovitega učenja s/z: načrtovanjem učenja, pomočjo in 

svetovanju na področju motivacije, izbiro ustreznih metod učenja in podobno. Skozi vse leto 

sem izvajala tudi karierno svetovanje, svetovanje pri preusmeritvah dijakov, pri izbiri 

nadaljnjega izobraževanja in podobno. Svetovanje je v prvem primeru temeljilo na iskanju 

rešitev, ki bi odpravile ali zmanjšale nastale težave, v drugem pa na prepoznavanju najboljših 

možnosti za uspešno nadaljevanje izobraževanja na višješolskih, visokošolskih programih ali 

pri vključitvi v maturitetni tečaj oziroma pri iskanju zaposlitve in vključitvi na trg dela. Pod 

mojim vodstvom/koordinacijo je bil v januarju 2020 v šoli izveden karierni dan za dijake 

predzadnjih in zaključnih letnikov, tj. gostovanje višjih šol oz./ali fakultet, vojske in policije, 

organizirala sem tudi izvedbo nekaterih drugih preventivnih srečanj/predavanj/delavnic za 

dijake. V šolskem letu 2019/2020 smo na šoli imeli skupno sedeminpetdeset (57) dijakov z 

odločbo za izvajanje oziroma prilagajanje izobraževanja. Spremljala sem njihov napredek, 

koordinirala delo izvajalk dodatne strokovne pomoči, pripravljala poročila o izvedenem delu 

zaradi izplačil izvajalcem in statistična poročila za MIZŠ RS. Pri svetovanju sem se povezovala 
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tako z  razredniki kakor tudi drugimi učitelji. Skupaj smo iskali poti, ki bi bile za posameznega 

dijaka najboljše. Skozi ves svetovalni proces sem bila v stiku tudi s starši dijakov. Ena stalnih 

nalog je bilo tudi svetovanje učiteljem. Prihajali so zaradi težav, ki so jih imeli s posameznimi 

dijaki, starši ali pa zaradi izobraževalnih in kariernih namer njihovih dijakov. Skozi vse leto sem 

vodila in evidentirala spremembe v evidencah vpisanih dijakov. Skozi vse leto sem vodila tudi 

postopke za vključevanje tujcev, tj. priznavanja v tujini opravljenega izobraževanja za namen 

nadaljnjega izobraževanja, za vključitev v redno izobraževanje v Srednji trgovski šoli Maribor, 

ob tem pa sem vodila tudi evidenco izdanih odločb v postopku priznavanja v tujini opravljenega 

izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja ter poročala upravnim enotam o dejanski 

vključenosti dijakov tujcev v naše izobraževanje.  

 

Vodila sem tudi evidenco o napredovanju učencev in njihovih izobraževalnih in kariernih 

usmeritvah oziroma preusmeritvah, izpisih. Vodila sem dokumentacijo za dijake, ki imajo 

pravico do prilagojenega izvajanja izobraževanja (športniki, kulturniki, promotorji).  

 

Skozi vse leto sem sodelovala z zunanjimi institucijami s področja svetovanja in pomoči 

dijakom. Sodelovala sem tudi z Zdravstvenim domom »dr. Adolfa Drolca Maribor«, s splošno 

ambulanto in zobozdravstveno ambulanto, z namenom izvedbe obveznih sistematičnih 

zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov dijakov, drugimi srednjimi in osnovnimi šolami, 

starši, policijo in drugimi. V okvir mojega dela je sodilo tudi zbiranje različnih statističnih 

podatkov in izpolnjevanje preglednic za potrebe MIZŠ, Zavoda RS za šolstvo in šport, šole ipd. 

Tudi v šolskem letu 2019/2020 zaradi številnih delovnih obveznosti v šoli nisem utegnila redno 

in aktivno sodelovati z aktivom šolskih svetovalnih delavcev v srednjih šolah. 

 

Maribor, 10. 9. 2020                                                                           
                           dr. Suzana Golobb Strmšek 

 

4.5 Šolska knjižnica 

Knjižnica je sodobno in strokovno opremljena. V njej si dijaki lahko izposodijo knjižno gradivo 
(prozo, poezijo in dramatiko), strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh predmetnih 
področij) in ostalo gradivo knjižnega fonda. Naša šola je postala polnopravna članica Cobissa 
od maja 2016, od leta 2018, ko smo končali vpis v Cobiss katalog. izposoja v celoti poteka v 
programu. 

 
Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih programov 

bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki najdejo v njej nešteto 

možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega 

zaklada.  

 

Opis trenutnega stanja Knjižnica STRGŠ Maribor je odprta v ponedeljek, torek , četrtek in petek 

od 8.00 do 13. 00. V knjižnici imamo tri sodobne računalnike z dostopnostjo interneta. Aplikaciji 

COBISS+ in mCOBISS omogočata članom knjižnice, da si sami podaljšujejo, naročajo, 

rezervirajo gradivo in s spleta ali mobilne naprave pregledujejo stanje na svojem članskem 

kartonu. En računalnik je nameščen v predprostoru knjižnice in ves čas dostopen za dijake. 
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Knjižnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo iger v knjižnici. 

 

Ob prenovi in selitvi v nove prostore smo dobili nov izposojevalni pult, nove omare za učbeniški 

sklad,  in nekaj novih stenskih polic. Nove so tudi mize in stoli, vključno z računalniškimi 

mizicami.  Samostoječe stare police smo obnovili z novimi frontami. Tako je prostor primernejši 

za uporabnike in bolj povezan s strokovnim oddelkom. Nabava, izposoja, medknjižnična 

izposoja in zaloga knjižničnega gradiva ter obdelava gradiva potekajo v okolju COBISS3. 

Vzpostavljen je sistem e-pošte za obveščanje uporabnikov o izposojenem gradivu.  

V letu 2019 smo sodelovali v naslednjih projektih: 

 

- 7. 11. 2019 so dijaki prvih letnikov v okviru projekta Rastem s knjigo (sodelujemo od 

leta 2010), ki je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture. Z njim skušajo 

srednješolce motivirati z branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih 

spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic. Dijaki prvih letnikov so v okviru kulturnega 

dne obiskali Mariborsko knjižnico Rotovž, kjer so se včlanili v knjižnico, če še niso bili 

njeni člani, in se udeležili delavnice iskanja  gradiva. Na šoli smo organizirali srečanje s 

pisateljico Cvetko Sokolov, avtorice podarjene knjige V napačni zgodbi. Za dijake so 

bile v šolski knjižnici organizirane predstavitvene delavnice za aplikacijo mCobiss. 

 

- Bralna značka Knjiga V napačni zgodbi smo izbrali rudi za bralno značko, ki je letos 20. 

12 .2019  potekala pod naslovom naslov: Ni vse zlato, kar se sveti (Ni vse ljubezen, kar 

tako imenujemo) in se je je udeležilo 25 dijakov prvih letnikov. 

 

- Trgovska bere je bil delovni naslov za vključitev v nacionalni projekt Nacionalni mesec 

skupnega branja 2019, s katerim smo se pridružili kar 730 dogodkom in bili eden izvem 

234 izvajalcev po celi Sloveniji. Na šoli smo organizirali bralni dogodek v izvedbi 

knjižničarke, ki je 30 prijavljenim dijakom glasno brala zgodbo Roalda Dahla Pujs, prav 

tako se je projektu pridružil pet učiteljev, ki so branje vključili v pouk. Literaturo so 

izbrali skupaj s knjižničarko.  

 

Na šolo smo povabili gostjo pesnico, aktivistko in strokovnjakinjo za marketing Glorjano Veber, 

ki je za dijake prvih in četrtih letnikov programa aranžerski tehnik pripravila delavnico z 

naslovom Moč besed. 

Prvič smo se pridružili projektu Pišem z roko in ob tej priložnosti pripravili razstavo v avli  

iluminiranih rokopisov, ki so jih naredile dijakinje drugega letnika.  

Knjižničarka je oktobra 2019 izvedla šolski projekt za spodbujanje branja Zmenek na slepo (s 

knjigo) za profesorje, ki je bil zelo lepo sprejet. Enako akcijo načrtujemo za dijake pred 

zimskimi počitnicami. 

V letu 2019 smo izvedli letno petletno inventuro, letos prvič v novem sistemu. Odločili smo se 
za inventuro s pomočjo IZUMA. Delo je potekalo brez zapletov. 92 enot smo odpisali. Večji 

odpis ni bil potreben, saj smo pri prehodu vse enote vpisali na novo.  
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4.6 Izobraževanje učiteljev in drugih  delavcev šole 

 
V preteklem šolskem letu smo pozornost posvečali izobraževanju in izpopolnjevanju strokovnih 
delavcev šole, saj se zavedamo, da le s sodobnim znanjem oboroženi učitelji lahko delajo 
kvalitetno. Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo pa je naš najpomembnejši cilj.  
 
Sicer so se v preteklem šolskem letu učitelji udeleževali raznovrstnih oblik in vsebin 
izpopolnjevanja, kar je razvidno iz priloženih evidenc izobraževanja učiteljev po strokovnih 
aktivih.  
 
Skupno izobraževanje učiteljskega zbora smo izvedli tudi v obliki pedagoških konferenc.  
 
Izvedli smo tudi izobraževanje požarna varnost in varstvo pri delu za zaposlene. 

5 Materialni pogoji 
 

5.1 Prostori 
 
Pouk je potekal na lokaciji na Mladinski ulici 14, Maribor. 
 
Na  šoli smo imeli pouk v 17 učilnicah (v uporabi tudi jedilnica), od tega v treh računalniških 
učilnicah,  jezikovnem kabinetu in učnem podjetju. Za pouk športne vzgoje smo uporabljali 
telovadnico Športni center Maribor. Za najete prostore smo plačevali za uporabo kritja 
materialnih stroškov. 
 
Opravili smo nekaj pomembnih vzdrževalnih del. Šolske prostore smo oddajali Konservatoriju 
za glasbo in balet Maribor za pouk računalništva. 
 
 

5.2 Učna tehnologija in učni pripomočki 
 
Nabavljali smo novo učno tehnologijo, šolske pripomočke in drugo opremo. 
 
Za učno tehnologijo je skrbel vzdrževalec učne tehnologije Iztok Slanič. 
 

6 Drugi pogoji dela 
 
 Na  šoli smo dosledno izpolnjevali odločbe Zakona o šolski prehrani v naši razdelilni kuhinji 

in jedilnici v kletnih prostorih. Dogovor o pripravi in razdeljevanju dijaške prehrane imamo 
sklenjen s sosednjo srednjo šolo (Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor). 

 Dijakom smo na šoli omogočili tudi nakup hladne malice in toplih napitkov. 
 Številnim socialno šibkim dijakom smo omogočili brezplačno izposojo učbenikov. 
 Čiščenje šolskih prostorov je izvajal Čistilni servis Leskovar d. o. o. oz.O2 
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7 Sodelovanje s starši in okoljem 
 
S starši smo sodelovali: 
 na informativnih dnevih, 
 na skupnem roditeljskem sestanku za 1. letnike, 
 na roditeljskih sestankih in skupnih govorilnih urah, ki smo jih izvajali enkrat mesečno –

drugi torek v mesecu ob 17. uri ter individualnih govorilnih urah (vsaj 1 x na teden), 
 na svetu staršev, v času COVIDA 19 pa intenzivno po elektronski pošti in telefonu. 
 na svetu šole (vključeni starši). 
 
Sodelovanje s starši ocenjujemo za zadovoljivo, čeprav si želimo da bi prihajali pogosteje na 
govorilne ure in roditeljske sestanke. Na sestankih Sveta staršev so  starši izražali zadovoljstvo 
z delom na šoli in večkrat izrekli pohvale na račun učiteljev in vodstva šole pri skrbi za njihove 
otroke. 
 
Sodelovali smo z MIZŠ, ZZŠ, CPI, Mestno občino Maribor, konzorcijem uniSVET trgovinskimi 
podjetji (sponzorji), bankami, Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto, Fakulteto za 
matematiko in naravoslovje, drugimi srednjimi šolami, zlasti trgovskimi, ekonomskimi in 
upravnimi, Zdravstvenim domom, policijo, pedopsihiatrijo, Športnim centrom Maribor, 
društvom aranžerjev in drugimi. 

 

8 Realizacija šolskega koledarja 
 
Šolski koledar je bil v glavnem realiziran po načrtu; izjema pa je čas COVIDA 19. 
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B - Poročilo o delu izobraževanja odraslih 

 
Izobraževanje odraslih v  šolskem letu 2018/2019 
 
LETNO POROČILO O IZOBRAŽEVNJU ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 

 

1. POROČILO O VPISU  
 

V šolskem letu 2019/2020 je bilo 242 vseh vpisanih udeležencev izobraževanja odraslih v 
programih trgovec-prodajalec, administrator, ekonomski tehnik SSI, ekonomski tehnik PTI, 
ekonomski tehnik-poklicni tečaj, aranžerski tehnik,  predšolska vzgoja SSI, predšolska vzgoja 
- poklicni tečaj  in logistični tehnik.  

PROGRAM Št. vpisanih  
2014/2015 

Št. vpisanih 
2015/2016 

Št. vpisanih 
2016/2017 

Št. vpisanih 
2017/2018 

Št. vpisanih 
2018/2019 

Št. vpisanih 
2019/2020 

Trgovec 50 
(21 S) 

45 47 
(18 S) 

40 
(17 S) 

39 
(23 S) 

42 
(18 S) 

Evidenčni vpis 

trgovec 

2 1 3 1 3 1 

Administrator 31 
(22 S) 

32 27 
(22 S) 

28 
(24S) 

31 
(25 S) 

28 
(22 S) 

Evidenčni vpis 

administrator 

 4 2 1 1 / 

Ekonomski tehnik SSI 34 36 37 

(28 S 

36 

(22S) 

32 

(13 S) 

36 

(10 S) 

Ekonomski tehnik  
PTI 

15 
(6 S) 

16 13 
(6 S) 

8 
(5S) 

15 
(9 S) 

12 
(5 S) 

Evidenčni vpis – 

ekon. tehnik 

11 7 6 5 5 2 

Aranžerski tehnik 23 

(20 S) 

35 39 

(34 S) 

34 

(29S) 

36 

(27 S) 

37 

(33 S) 

Evidenčni vpis –
aranžerski teh.  

/ / 1 / / / 

Ekonomski tehnik-

poklicni tečaj  

22 

(18 S) 

22 21 

(18 S) 
 

22 

(16S) 

21 

(16 S) 

20 

(17 S) 

Predšolska vzgoja 
SSI 

21 
(20 S) 

18 16 
(12 S) 

19 
(12S) 

24 
(17 S) 

9 
(4 S) 

Predšolska vzgoja-

poklicni tečaj 

28 

(11 S) 

20 11 

(1 S) 

15 

(6S) 

12 

(5 S) 

12 

(3  S) 

Evidenčni vpis-

predšolska vzgoja 

3 3 6 / 1 / 

Logistični tehnik 26 
(S) 

36 38 
(S) 

35 
(S) 

36 
(S) 

32 

Občani 30 15 13 17 7 11 

 
Skupaj  

296 (stanje  
9. 6. 2015) 

289 (stanje 
6. 7. 2016) 

280 (stanje 
7. 6. 2017) 

261 (stanje 
7. 9. 2018) 

263 (stanje 
31.8.2019) 

242 (stanje 
1.6.2020 
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2. POROČILO O USPEŠNOSTI UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Število tistih udeležencev, ki so program zaključili: 

 

Zimski rok 2018/2019 februar 2020 

 

PROGRAM 

Število udelež., 
ki so opravljali 
ZI ali POM 
zimski rok 
2017/18 

Uspešni 
Neuspeš
ni 

Odstotek 
uspešnih 

TRGOVEC 1 1 0 100 

ADMINISTRATOR 1 1 0 100 

VSI ZI 2 2 0 100 

EKONOMSKI TEHNIK - 
SSI 

2 1 1 50 

EKONOMSKI TEHNIK - 
PTI 

5 3 2 60 

ARANŽERSKI TEHNIK 
 

2 2 0 100 

VSI POM  9 
 

6 
 

3 66,67 

 

 

Spomladanski rok 2019/2020 

PROGRAM 

Število udelež., ki 

so opravljali ZI ali 
POM 

spomladanski rok 

Uspešni Neuspešni 

Odstote

k 

uspešnih 

TRGOVEC 
 

9 9 0 100 

ADMINISTRATOR 1 1 0 100 

VSI ZI 10 10 0 100 

EKONOMSKI TEHNIK - SSI 7 5 2 71,4 

EKONOMSKI TEHNIK - PTI 3 2 1 66,7 

EKONOMSKI TEHNIK - PT 1 1 0 100 

ARANŽERSKI TEHNIK 1 1 0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA- PT 8 8 0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA- SSI 2 2 0 100 

VSI POM  22 19 3 86,4 

 

 

Uspešnost na poklicni maturi je v spomladanskem roku šolskega leta 2019/2020 bila 86,4  % 
in je padla za 4,1 % Uspešnost na zaključnem izpitu v programu trgovec in administrator je 
bila 100 %, kar je za 30,3 % boljše kot lani na spomladanskem roku.   
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Na jesenskem roku  zaključnega izpita je opravljal zaključni izpit en kandidat in ga tudi uspešno 
opravil.  

Na jesenskem roku poklicne mature so poklicno maturo opravljale 4 kandidatke. Poklicno 
maturo so opravljali na jesenskem roku: 1 ekonomska tehnika pti programa, 2 kandidatki  ssi 
programa in ena kandidatka predšolske vzgoje – poklicni tečaj. Uspešno so opravili: 1 
kandidatka progama ekonomski tehnik –ssi, 1 kandidatka programa ekonomski tehnik – pti in 
ena kandidatka predšolska vzgoja – ssi.  Skupna uspešnost na jesenskem roku POM je bila 75 
%. 

 

Jesenski rok 2019/2020 

PROGRAM Število 

udelež., ki so 
opravljali ZI ali 

POM jesenski 
rok 

Uspešni Neuspešni 
Odstotek 
uspešnih 

TRGOVEC 1 1 0 100 

ADMINISTRATOR / / / / 

VSI ZI 1 1 0 100 

EKONOMSKI TEHNIK 

- SSI 

2 1 1 50 

EKONOMSKI TEHNIK 
- PTI 

1 1 0 100 

PREDŠLSKA VZGOJA _ 

PT 

1 1 0 100 

VSI POM 4 3 1 75 

 

 

USPEŠNOST V SPOMLADANSKEM IN JESENSKEM  ROKU 2019/2020 

PROGRAM 

Število 

udelež., ki so 
opravljali ZI ali 

POM 

spomladanski 
in jesenski rok 

Uspešni Neuspešni 
Odstotek 

uspešnih 

TRGOVEC 

 

10 10 0 100 

ADMINISTRATOR 1 1 0 100 

VSI ZI 11 11 0 100 

EKONOMSKI TEHN - 
SSI 

9 6 3 66,70 

EKONOMSKI TEHN - 

PTI 

4 3 1 75,00 

EKONOMSKI TEHNIK 

- PT 

1 1 0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA 
-PT 

9 9 0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA 

-SSI 

2 2 0 100 

ARANŽERSKI TEHNIK 1 1 0 100 

VSI POM 26 22 4 84,62 
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Skupna uspešnost na obeh rokih je bila v programu trgovec in administrator 100 % (lani 100 
%),  ekonomski tehnik- ssi 66,70 % (lani 63,6 %), ekonomski tehnik – pti 75 % (lani 50 %), 
ekonomski tehnik – pt 100 % (lani 100 %), aranžerski tehnik 100 % (lani 100% ),  predšolska 
vzgoja - PT 100 % (lani 100 %), predšolska vzgoja – ssi 100 % ( lani 0 %, ker je ena 
kandidatka opravlja izpit v obeh rokih in enega izpita ni opravila). Skupna uspešnost vseh 
kandidatov na POM na obeh rokih je bila  84,62 % (lani 70 %). 

 

Izdali smo 5 pohval razrednika za odličen uspeh udeležencem izobraževanja in sicer: 1 za 
program aranžerski tehnik, 1 za program trgovec in 11 pohval ravnateljice in knjižno nagrado 
za sodelovanje v glasbeni pravljici za udeležence programa predšolska vzgoja. Glasbeno 
pravljico so udeleženci programa predšolska vzgoja izvedli v učilnici 9 na Srednji trgovski šoli 
v Mariboru za otroke učiteljev, udeležencev izobraževanja odraslih in povabljene goste.  

Predavanja so potekala različno po skupinah, od 17.00 do 21.00 ali od 18.50 – 22.00 ure.  

 

 

3. DRUGE AKTIVNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 
 

 V mesecu septembru smo vabili k vpisu v izobraževanje odraslih in postavili promocijsko 
razstavo likovnih del udeležencev izobraževanja odraslih programa predšolska vzgoja in dijakov 
programa aranžerski tehnik. Razstava je bila na ogled v : 

 QULANDIJI  od 2. 9.  2018 do 15. 9. 2019 
 MERCATOR CENTRU na Taboru od 30. 8. 2019 do 30. 9. 2019  
 MERCATOR CENTRU na Taboru od 3. 2. 2020 do 2. 3. 2020 

V mesecu septembru smo na andragoškem zboru določili vodje programskih učiteljskih zborov 
za izobraževanje odraslih in se dogovorili o delu v novem šolskem letu. Imeli smo sestanke 
aktivov, kjer smo se dogovorili o delu v šolskem letu 2019/20 in imenovali vodji aktiva. Vodja 
aktiva splošno izobraževalnih predmetov je Sabina Kavčič, vodja aktiva strokovnih modulov oz. 
predmetov pa je Darinka Medved Gerečnik. S predavanji  smo pričeli 1. 10. 2019 

 

11.9.2019 se je organizatorka izobraževanja odraslih udeležila zaključne konference projekta 
MMM-MODEL MIGRANTSKEGA MENTORSTVA v okviru programa Erasmus+  v Hotelu City v 
Mariboru.  

 

16. 9. 2019 se je organizatorka izobraževanja odraslih udeležila Srečanja vodij srednješolskega 
izobraževanja odraslih na andragoškem zavodu Maribor. 

 

15. 11. 2019 je potekal karierni sejem tudi za odrasle v Lukni. Na stojnici smo predstavili naše 
programe v izobraževanju odraslih in obiskovalce seznanjali s pogoji za vpis, z načinom dela, 
zaključka posameznega programa in možnostmi zaposlitve in nadaljevanja izobraževanja.  

 

V mesecu decembru smo ponovno podpisali pogodbo s Tehniškim šolskim centrom Maribor o 
sodelovanju v projektu ATENA – promocija, animacija in učna pomoč. Tako smo že v mesecu 
decembru za naše izredne dijake organizirali učno za posamezne predmete. 
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17. 12. 2019 se je organizatorka izrednega izobraževanja udeležila izobraževanja, ki ga je 
organiziral Tehniški šolski center Maribor v okviru projekta ATENA – promocija, animacija in 
učna pomoč, ki je bil na Tehniškem šolskem centru v Mariboru z naslovom Zakaj so naši 
možgani tako težko pozitivni, ki ga je vodila Sara Isaković.. 

 

19. 12. 2019 so izredni dijaki programa predšolska vzgoja imeli nastop glasbene pravljice v 
učilnici št. 9 na Srednji trgovski šoli Maribor za otroke učiteljev, udeležencev izrednega 
izobraževanja in povabljene. 

 

Od 16. 3. 2020 so se predavanja in izpiti v šoli prenehali zaradi virusa COVID 19. Najprej smo 
z izrednimi dijaki kontaktirali preko elektronske pošte in telefona, aplikacije zoom, nato smo 
uporabljali Office 365 in izvajali predavanja in izpite na daljavo.   Od 18. 5. smo priprave na 
poklicno maturo izvajali v šoli.  

 

15. 6. 2020 smo podelili spričevala o zaključnem izpitu za program trgovec. 

7. 7. 2020 smo imeli svečano podelitev spričeval poklicne mature.  

  

Sodelovali smo z Andragoškim centrom Slovenije, z Republiškim zavodom za zaposlovanje, 
Andragoškim zavodom Maribor, Tehniškim šolskim centrom Maribor, Andragoškim zavodom 
Maribor, različnimi gospodarskimi in trgovinskimi družbami in vrtci. 

 

 

FINANČNO POROČILO 

 

V šolskem letu 2019/2020 smo dosledno spremljali plačila šolnin. Vse, ki niso pravočasno 
poravnali šolnine in se niso prišli dogovorit o nižjih obrokih, smo dali v izterjavo odvetniški 
pisarni. Zaradi virusa COVID 19 je bilo delo izterjav ustavljeno in so se izterjave nadaljevale 
šele v mesecu maju in juniju, vendar smo kot do sedaj tudi v šolskem letu 2019/20 s šolninami 
iz tekočega šolskega leta in izterjanimi šolninami iz prejšnjih let pokrili vse stroške poslovanja. 

 

Poročilo pripravila: 

Darinka Medved Gerečnik 
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Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2019/2020 je bilo usklajeno na 
strokovnih aktivih, konferenci učiteljskega zbora in Svetu staršev ter obravnavano na Svetu 
šole Srednje trgovske šole Maribor. 
 
Sklep: Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela Srednje trgovske šole Maribor za šolsko 
leto 2019/2020 je dne ____________ potrjeno. 
 
 
Predlagatelj         Predsednik Sveta šole 
Tanja Lakoše, ravnateljica     mag. Aleš Premzl 
 
________________________                                          ________________________ 
 
 
 
 
 

 

 
 


