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UVOD 

Letni delovni načrt Srednje trgovske šole Maribor (dalje LDN) predstavlja osrednji 
dokument, s katerim zagotavljamo sistematično uresničevanje z zakonodajo 
predvidenega vzgojno-izobraževalnega dela. Vsebuje vse aktivnosti šole in 
strokovnih aktivov. 

Na osnovi delovnih načrtov strokovnih aktivov in drugih delavcev na šoli, je 
sestavljen pričujoči dokument, ki je bil tematsko obravnavan na roditeljskih 
sestankih, učiteljskem zboru, svetu staršev in svetu šole. 

Struktura LDN omogoča enostaven pregled dela šole in zagotavlja učinkovito 
spremljanje izvajanja načrtovanih nalog.  

 
V LDN so natančno prikazane tiste dejavnosti, ki jih šola mora izvajati na osnovi 
ustanovitvenega akta, pa tudi tiste dejavnosti, ki delajo šolo odprto in prepoznavno 
v njenem prostoru. Velik poudarek je namenjen sodelovanju s starši, Dijaško 
skupnostjo in širšim okoljem, saj je od tega sodelovanja predvsem odvisno tudi 
uspešno delovanje šole. LDN Srednje trgovske šole Maribor za leto 2008/09 
predstavlja vsebinsko celoto vzgojno izobraževalnega dela, seveda pa se bo po 
potrebi dopolnjeval, saj se nekatere aktivnosti, ki so posledica svežih idej, pojavijo 
tudi nenačrtovano med samim šolskim letom. Veliko pozornosti bomo v tem 
šolskem letu namenili uvajanja prenovljenih programov, čemur bo tudi v naprej 
namenjena večina izobraževanja zaposlenih.      

                      

 
            Ravnatelj: 
                                                                                            Alojz Velički 
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Poslanstvo in vizija Srednje trgovske šole Maribor - ŠOLE ZA USTVARJALNOST 
IN POSLOVNOST 
 
Smo Srednja trgovska šola, ki na nivoju srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja usposablja mladino in odrasle za trgovske in komercialne poklice. 
 
Na temeljih dolgoletnih izkušenj izobražujemo trgovce, aranžerske in ekonomske 
tehnike komercialnega ter poslovno-upravnega področja. Smo in bomo 
profesionalci, ki jim kaže zaupati, saj mladino ne le izobražujemo, temveč tudi 
vzgajamo za kvalitetno življenje v tem hitro spreminjajočem se svetu. Zaupamo v 
sposobnosti in ustvarjalno moč mladih, ki so nam jih zaupali njihovi starši. 

 

Naše dijakinje in dijake spodbujamo k samostojnemu učenju in jih usmerjamo na 
pot vseživljenjskega izobraževanja. V dobi sodobnih komunikacijskih sredstev 
učitelji nismo le posredovalci znanja, ampak predvsem svetovalci in mentorji. 
 
Mladostniku pomagamo pri izbiranju in vrednotenju informacij. 
 
Skrbimo za spoštovanje različnosti, dobre medsebojne odnose, predvsem pa za 
kvalitetno strokovno izobraževanje in osebnostno rast dijakov in učiteljev šole. 
 
Naša prihodnost je v večjem povezovanju s prakso in socialnimi partnerji, v 
prilagajanju potrebam trga, posodabljanju in individualizaciji izobraževalnega 
procesa ter mednarodnem povezovanju. 
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TEMELJNI CILJI IN NALOGE 

 
Cilji: 
1. Izvajati kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo. 
2. Dijake kvalitetno pripraviti na zaključni izpit in poklicno maturo. 
3. Dijakom vseh programov naše šole zagotoviti kvalitetno praktično usposabljanje. 
4. Kvalitetno izvajati učno podjetje in projektno delo v  programu ekonomski 

tehnik. 
5. Kvalitetno izvajati praktični pouk v vseh programih. 
6. Še naprej povezovati šolo s sodobnimi komunikacijskimi sistemi - svetovnim 

omrežjem Internet, na katerega smo priključeni – obnova mreže - širokopasovno 
omrežje. 

7. Nadaljevati uporabo KPIS-a - Šolski kadrovsko informacijski sistem - za vodenje 
kadrovskih evidenc. 

8. Še naprej pripravljati učna gradiva za slušatelje. 

9. Nadaljevati s programom izobraževanja brezposelnih oseb v povezavi z ZZZ in 
MŠŠ. 

10. Skrbeti za kvalitetno andragoško dejavnost na šoli in oddajo šolskih prostorov. 
11. Učiteljem začetnikom omogočiti kvalitetno vključevanje v vzgojno-izobraževalno 

delo in priprave na strokovni izpit. 
12. Pridobiti zanimive (za dijake) šolske programe. 
13. Nadaljevati s pripravami višješolskega programa za trgovske poklice (če bomo 

pridobili aktivne sodelavce) v primeru interesa širše družbe. 
14. S strokovnimi argumenti vplivati na nastajanje mreže šol v Mariboru in ugodno 

rešitev naše prostorske stiske (preselitev na novo lokacijo v Cankarjevi ulici) 
15. Skrbeti za prijetno delovno vzdušje, zdravje in varnost vseh na šoli. 
16. Uspešno se pripraviti na uvajanje in izvajanje novih prenovljenih učnih 

programov. 
17. Zmanjšanje osipa dijakov. 
 
Naloge: 
1. Načrtovanje in spremljanje pedagoškega dela na šoli. 
2. Omogočati izobraževanje učiteljev in drugih delavcev šole, zlasti iz stroke. 
3. Uporabljanje sodobnih oblik in metod izobraževanja v povezavi s sodobno učno 

tehnologijo. 
4. Zagotoviti kontinuirano sodelovanje s starši in okoljem. 
5. Vključevati se v mednarodne projekte.  
6. Vključevanje dijakov v različne izvenšolske aktivnosti. 
7. Upoštevanje šolskih pravil in hišnega reda na podlagi pravilnika. 
8. Motiviranje učencev osnovnih šol za vpis v naše programe - predstavitev po 

šolah. 
9. Poučevanje z uporabo aktivnih metod dela. 
10. Zmanjševanje izostajanja od pouka in drugih šolskih obveznosti. 
11. Sprotna posodobitev spletne strani naše šole. 
12. Sodelovanje z gospodarskimi subjekti v okolju. 
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A- VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V MLADINSKIH ODDELKIH 
 
1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI: 
 
 
1.1. Vpis v 1. letnik mladinskih oddelkov 
 
V šolskem letu 2008/2009 imamo v 1. letnikih vpisanih 5 oddelkov in 1 skupino v 
naslednje programe in poklice: 
 
Program Poklic Št. oddelkov Št. dijakov 

Srednje poklicno izobraževanje – 

Trgovec – TRG  

Prodajalec 2 oddelka 55 

Srednje strokovno izobraževanje – 
Ekonomski tehnik - ET 

Ekonomski tehnik 1 oddelek 22 

Srednje strokovno izobraževanje – 

Aranžerski tehnik - AT 

Aranžerski tehnik 1 skupina 15 

Poklicno tehniško izobraževanje –  

Ekonomski tehnik - ET 

Ekonomski tehnik 2 oddelka 68 

Skupaj  5 oddelkov, 

1 skupina 

160 

 
Vpisni postopek je potekal v skladu z Rokovnikom za vpis učencev v srednje šole za 
šolsko leto 2008/2009. V razpisu za vpis v šolsko leto 2007/2008 smo imeli za 
program aranžerski tehnik razpisanih 56 mest za novince in programu 
trgovec/prodajalec 78 mest, vendar je MŠŠ glede na stanje prvih prijav obseg vpisa 
zmanjšalo in sicer v programu aranžerski tehnik na 28 vpisnih mest in v programu 
trgovec/prodajalec na 52 vpisnih mest. 
 
 
Programi Srednje trgovske šole Maribor 

 
PRODAJALEC 
Srednje poklicno izobraževanje – trgovec 
Poklic: prodajalec 
Število vseh oddelkov: 6 in 2 skupine 
Število 1. letnikov: 2 oddelka 

 
IZVEDBENI KURIKUL 2008/09: trgovec (1. letnik) :  

Oznaka Progr. enota 1.letni

k 

2.letni

k 

3.letni

k 

 Skupaj Kr.t

. 

Vse ure Opomb

e 

A – Splošnoizobraževalni predmeti 

SLO Slovenščina 3 2 3  8 12 213   

MAT Matematika 3 2 3  8 12 213    

TJ1 Tuji jezik 2 2 2  6 9 164  

UME Umetnost 1    1 2   33    

NAR Naravoslovn

je 

2 2   4 6 

 

132  

DRU Družbolsovj

e 

2 2   4 6 

 

132  

ŠVZ Špor. vzgoja 2 2 2  6 7 164  

Skupaj A  15 12 10  37 54 1051    

B – Strokovni moduli 
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M1- 

Temelji 

gospodar

stva 

 

GD                

T 

  1 

(33) 

     

5 

 

108 

 

 

54 ur       P 0.6 

(21) 

    

TPK              

T 

 1 

(33) 

   

54 ur      P     0.6 

  (21) 

   

M2- 

Poslovanj

e 

trgovseke

ga 

podjetja 

Poslovanje 

podjetij         

T 

1 

(33) 

1 

(33) 

    

17 

 

324 

 

 

 

 

 126 ur    P    1 

 (33) 

   0.8 

  (27) 

   

PMA            

T 

1 

(33) 

2 

(66) 

   

99 ur      P      /    

IKT              

T 

/     

99 ur      P 

 

2 

(66) 

1 

(33) 

   

M3- 

Prodaja 

blaga 

POB            

T 

4 

(132 

2 

(66) 

2.4 

(39) 

   

29 

 

513 

 

 

286 ur    P    /      1 

  (33) 

     1 

    (16) 

  

PRB            

T 

 0.5 

(16) 

1 

(16) 

  

129 ur   P      1.5 

   (50) 

     2.9 

    (47) 

  

PSP            T  1 

(33) 

1 

(16) 

  

98 ur    P  1 

(33) 

      1 

    (16) 

  

M4 –  

Upravlja

nje z 

blagovno 

skupino 

živil 

POŽ          T 

                   

 /    5 108 

 

 

66 ur    P  2(66)    

PRŽ          P  1.27(42

) 

   

      

Skupaj B                           10.6       16.72        11.36                                          1053 

Skupaj A in B                   25.6       28.72        21.36                                          2104 

 

 
Oznaka Progr. enota 1.letnik 2.letnik 3.letnik  Skupaj Kr.t. Vse ure Opombe 

C - Od tega prak. 

pouk 

    675    

E – Odprti kurikul 8.03 5.12 10.5  602  

 uri 

   

Veščine ustnega in 

pisnega 

komuniciranja 

     2 

(66) 

   66 ur    

Tuji jezik 2 - 

strokovni 

     2 

   (66) 

     1 

   (33) 

  99 ur    
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Pospeševanje prodaje     

    

T 

1.1(37) 

P 3(99) 

 

     

  

 136 ur    

Poslovni bonton     1 

 (33)  

      

   

   33 ur    

Poslovne simulacije       T 1(16)  

P 3(48) 

  64 ur    

Urejanje prodajnega 

blaga in prostorov 

     

   

     2 

  (32) 

  33 ur    

Zdravstvena vzgoja s 

hig. minimumom 

   2 

 (66) 

    66 ur    

Poznavanje blagovnih 

skupin drogerijskih 

izdelkov, tekstilij in 

tehničnega blaga 

  T 3(48) 

P 

1.5(24)  

                       

  

 72ur 

   

Ekonomska 

geografija in zg. 

trgovine 

  1.03 

  (34) 

      34ur    

D – Interesne 

dejavnosti 

 

  3 t 
 

 1 t 

 

1 t 

 

  5 

    

Č – Prak. 

Usposabljanje z 

delom 

  2t   4t 18t  24     

Št. Tednov pouka          33           33           16         82 

SKUPAJ POUKA        33.6         33.8         31.8 

  (št. Ur na teden) 

 
 

PREDMETNIK (za 2. in 3. letnik): 

PREDMETI 

Skupaj 
ur po programu 

1. L 2. L 3. L 

Letno 

štev. 

Ur 

Obvezni predmeti – splošni 
del 

Ure na teden     

Slovenski jezik in književnost 4 4 3 385 

Umetnost 2 - - 70 

Matematika 4 4 - 280 

Družbena znanja 4 4 2 350 

Športna vzgoja 2 2 1 175 

Obvezni predmeti – 
strokovno teoretični del 

 

Naravoslovje s poznavanjem 
blaga 

6 4 2 420 

Gospodarsko poslovanje 4 5 2 385 

Poslovna informatika 1 2 - 105 

Izbirni predmeti  

Tuji jezik I 4 4 2 350 

Izbirni predmeti: 
Tuji jezik II 
 
Zdravstvena vzgoja s hig. min. 
 
Poslovni bonton 
Naravoslovje s poznavanjem 
blaga (seminarska naloga) 

1 
 
- 
 
- 
 
- 

1 
 

2 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

1 
 

1 

70 
 

70 
 

35 
 

35 
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Interesne dejavnosti 96 32 32 160 

Praktično usposabljanje - 72 630 702 

 

 
ARANŽERSKI TEHNIK 
Srednje strokovno izobraževanje – aranžerski tehnik 
Poklic: aranžerski tehnik 
Število vseh oddelkov: 2,5, 1 kombiniran oddelek (ET, AT - 3. letnik), 1 skupina 
Število 1. letnikov: 1 skupina 

 

IZVEDBENI KURIKUL 2008/2009 - aranžerski tehnik (1. letnik) 

  1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik št. tednov št. ur 
VSEH tednov 151 38 38 38 37 151  

A+B+C (v šoli) 136 34 34 34 34 136 4807 

D (interesne dejav.) 11 4 2 2 3 11  

Č (prak. izobr. pri 

delodajalcu) 

4 0 2 2 0 4  

SKUPAJ UR  33 33 33 32 131 4454 

 

PREDMETI 1. 2. 3. 4. Skupaj 

število ur 

Število 

kred. točk 

A – SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNI PREDMETI 

Slovenščina 3 4 4 3,32 487 24 

Matematika 3 2 3 3,26 383 19 

Tuj jezik I 3 2 4 3,26 417 20 

Umetnost  2    68 3 

Zgodovina 2 1   102 5 

Geografija 2    68 3 

Sociologija   2  68 3 

Psihologija   2  68 3 

Kemija 1,09 2   105 5 

Biologija 1 2,09   105 5 

Športna vzgoja 2 3 2 3 340 14 

Tuj jezik II 2 2 2  204 10 

SKUPAJ A 21,09 18,09 19 12,84 2415 114 

B – STROKOVNI MODULI: O – Obvezno, I – izbirno, OI – obvezni izbirni modul 

Podjetje na trgu- O 5 3/2 6 6/0   374 18 

Vizualne komunikacije – O 5 5/0 2 2/0 4 4/0  374 18 

Aranžerstvo – O  3 1/2 3 1/2 4 2/2 340 18 

Dekoraterstvo – IO   3 1/2 4 2/2 238 12 

Pospeševanje prodaje – I (ET)    4 2/2 136 7 

Multimedijsko oglaševanje – 

I(AT) 

   4 2/2 136 7 

SKUPAJ B 10 11 10 12 1462 79 KT 

*(73) 

SKUPAJ A + B 31,09 29,09 29 24,84 3877  

E – ODPRTI  KURIKUL 578 23 KT 

*(30) 

Poslovni projekti – Projektno delo 

(brez IKT) 

 4 2/2   136 7 

Tržno komuniciranje   3 3/0 4 2/2 238 12 

Oblikovanje s cvetjem    1 0/1 34 2 
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Studijsko oblikovanje zvoka    1 0/1 34 2 

Razvoj trgovanja   1 1/0  34 2 

Multimedijska orodja 2 0/2    68 3 

Tuj jezik II    1 1/0 34 2 

SKUPAJ POUKA (A+B+E) 33,09 33,09 33 31,84 4455 216 KT 

Praktično izobraževanje v 

delovnem procesu 

    152     6 KT 

Skupaj izobr. v šoli  A+B+D+E     4807 230 KT 

Skupaj (A+B+Č+D+E)     4959 236 KT 

Poklicna matura (stor. in zagov.)          4 KT 

Skupaj kreditnih točk      240 KT 

PRAKTIČNI POUK SKUPAJ: 748 ur   (TEO/PRA) 

 

 

PREDMETNIK (za 2, 3. in 4. letnik): 

Predmeti 
Letnik (ur tedensko) Skupaj 

ur po 
programu 

1. 2. 3. 4. 

Splošno izobraževalni 
predmeti 

 

Slovenščina 4 4 3 3 487 

Umetnost 2 - - - 70 

Tuji jezik I. (angleški, 
nemški) 

3 3 3 3 417 

Matematika 3 3 3 2 383 

Zgodovina 2 2 - - 140 

Psihologija - - 2 - 70 

Sociologija - - - 2 68 

Informatika 2 - - - 70 

Biologija 2 2 - - 140 

Športna vzgoja 3 3 3 3 417 

Strokovno teoretični 
predmeti 

 

Tuji jezik II. (angleški, 
nemški) 

2 2 2 2 278 

Trženje 2 2 2 2 278 

Kemija in poznavanje blaga 2 2 - - 140 

Podjetništvo - - - 2            70 

Stili in vsebine umetnin - 2 2 - 140 

Aranžerstvo in oblikovanje 3 4 3 3 452 

Praktično izobraževanje  

Praktični pouk 2 3 2 3 347 

Izbirni praktični pouk - 
dekoraterstvo 

 

Dekoriranje - - 4 4 276 

Metode oglaševanja - - 3 3 207 

Izbirni praktični pouk – 
pospeševanje prodaje 

 

Pospeševanje prodaje - - 4 4 276 

Poslovno komuniciranje - - 3 3 206 

Delovna praksa - 72 72 - 144 

Interesne dejavnosti 96 96 96 64 352 

Interesne dejavnosti  96 96 96 32 320 
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EKONOMSKI TEHNIK 

Srednje strokovno izobraževanje: ekonomski tehnik  
Poklic: ekonomski tehnik 
Število oddelkov: 3, 5, kombiniran oddelek (ET, AT - 3. letnik), 1 skupina 

 

IZVEDBENI KURIKUL 2008/09 ekonomski tehnik za 1. letnik  
Ekonomski tehnik 

predmeti 

1. letnik 2. letnik 3 .letnik 4. letnik Skupaj 

št. ur 

Št. 

kreditnih 

točk 

A- splošno –izobraževalni 

predmeti 

      

P1    Slovenščina 3 4 4 3,32 487 24 

P2    Matematika 3 2 3 3,26 383 19 

P3    Tuj jezik 1 3 2 4 3,26 417 20 

P4    Umetnost 2      68 3 

P5    Zgodovina 2 1   102 5 

P6    Geografija 2      68 3 

P7    Sociologija   2    68 3 

P8    Psihologija   2    68 3 

P9    Kemija      1,09 2   105 5 

P10  Biologija  1        2,09   105 5 

P11  Športna vzgoja 2 3 2 3 340 14 

P12  Tuj jezik II 2 2 2  204 10 

SKUPAJ A      21,09   18,09 19 12,84 2415 114 

B Strokovni moduli 

O- obvezno, I- izbirno 

      

M1  Poslovni projekti -O 3 (1/2) 4 (1/3)   238 12 

M2  Poslovanje podjetij - O  4 (2/2) 4 (2/2)  272 14 

M3  Ekonomika poslovanja - O  3 2  2 238 12 

M4  Sodobno gospodarstvo - O 5 (3/2) 2  3 340 21 

M5 Finančno poslovanje M5 -OI   4 (2/2)  136 7 

En modul M6 ali M8 –I /1    4 (2/2) 136 7 

En modul iz M10 – M13 -I    3 (2/1) 102 6 

Skupaj B 8 13 10 12 1462 79 

Skupaj A + B    29,09 31,09 29 24,84 3877 193 

E odprti kurikul =  

578 ur 

      

E1  Etika poslovanja     68 ur 2     68 3 

E2  Zavarovalne storitve 102 uri   3 (2/1)  102 6 

E3  Poslovni menedžment – 68 ur  2    68 3 

E4  Marketinško trgovanje –68 ur     2  68 3 

E 5  Pospeševanje prodaje – 136 ur     4 (1/3) 136 7 

E6  Razvoj trgovanja  -      34 ur   1   34 2 

E7  Multimedijska orodja – 68 ur  2 (0/2)     68 3 

TJ 2 – 34 ur    1  34 2 

Odprti kurikul  skupaj     578 23 

    29** 

SKUPAJ A+B+E  33,09 33,09 33 31,84 4455 216 
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 Skupno 
Število ur 

Število  
kreditnih točk 

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu 

Č Praktično usposabljanje z delom  152 6 KT 

 
D – Interesne dejavnosti 

 Interesne dejavnosti  352 14 KT 

 
E – Odprti kurikul 

E Odprti kurikul  578 23 KT 

 

Skupaj pouka (A + B + E)   4455 216 KT 

Praktično izobraževanje v delovnem procesu  152 6 KT 

Skupaj izobraževanja v šoli (A + B + D + E)   4807 230 KT 

Skupaj (A + B + Č + D + E)   4959 236 KT 

Poklicna matura (storitev in zagovor)   4 KT 

Skupaj kreditnih točk   240 KT 

 

Število tednov izobraževanja v šoli  136  

Število tednov praktičnega izobraževanja v 
podjetju 

     4  

Število tednov interesnih dejavnosti    11   

Skupno število tednov izobraževanja  151  

 

 

PREDMETNIK za 3. in 4. letnik: 

Predmeti 
Letnik (ur tedensko) Skupaj 

ur po 
programu 

1. 2. 3. 4. 

Splošno izobraževalni 
predmeti 

 

Slovenščina 4 4 3 3 487 

Umetnost 2 - - - 70 

Tuji jezik I 3 3 3 3 417 

Tuji jezik II 2 2 2 2 278 

Matematika 3 3 3 2 383 

Zgodovina 2 2 - - 140 

Geografija 2 2 - - 140 

Sociologija - - 2 - 70 

Psihologija - - - 2 68 

Informatika 2 - - - 70 

Biologija 2 2 - - 140 

Športna vzgoja 3 3 3 3 417 

Strokovno teoretični 
predmeti 

 

Poslovna informatika - 2 2 - 140 

Gospodarsko poslovanje 3 2 2 3 347 

Računovodstvo - 3 - - 105 

Ekonomija - - 2 2 138 

Pravo - - 2 2 138 

Statistika - - - 2 68 

Izbirni predmeti 
(komercialno področje) 

 

Kemija in poznavanje blaga 2 2 2 2 278 

Poslovna matematika - -   2 2 138 

Interesne dejavnosti 96 96 96 64 352 

Praktični pouk 2 2 4 4 416 

Delovna praksa - - 72 - 72 
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EKONOMSKI TEHNIK - poklicno tehniško izobraževanje 

Poklicno tehniško izobraževanje: ekonomski tehnik  

Poklic: ekonomski tehnik 

Število oddelkov: 4 oddelki 

Število 1. letnikov: 2 oddelka 

 
IZVEDBENI KURIKUL  2008/09  EKONONSKI TEHNIK – PTI  (1. letnik)            .  
SPLOŠNO 
IZOB.REDMETI 

 KRATICA 1. LETNIK 2. LETNIK SKU
PAJ  

KT   

SLOVENŠČINA  O SLO 4 140 4 136 276 14   
MATEMATIKA  O MAT 3 105 3 101 206 10   
TUJ JEZIK O TJ 1 4 140 4 136 276 14     
UMETNOST O UME 0,86  30     30  2   
ZGODOVINA O ZGO 1,14  40     40  2   
GEOGRAFIJA O GEO 1,14  40     40  2   
PSIHOLOGIJA  O PSI   1,18 40   40  2   
KEMIJA O KEM 1,71  60     60  3   
BIOLOGIJA O BIO 1.71 60     60  3   
ŠPORTNA VZG O ŠVZ 2.34 82 2 68 150  6   
TUJ JEZIK 2 O TJ 2 1,94 68    68  3   
SKUPAJ A   21,84 765 14,18 481 1246 61   
STROKOVNI MODULI   
PROJEKTI IN 

POSLOVANJE 

PODJETIJ 

M1 

O 

PRJ 

 

 

IKT 

 
MEN 

2/89

P 

1/T 

101 

70P 

31 T 

 35P 

 

 

 

 

 
2/2P 

 

 

 

 

 
136 

272 

 

 

14   

DELOVANJE 

GOSPODARSTVA IN 

EKONOMIKA 

PODJETJA 

M2 

O 

RDG 

PRS 

EKP 

2 

2 

1 

70 

70 

35 

 

1,85 

 

63 

238 12   

FINANČNO 

POSLOVANJE 

M3 

I 

   4 136 136 7   

MATERIALNO 
POSLOVANJE  

M4 
I 

   4 136 136 7   

BANČNO 

POSLOVANJE 

M8 

I 

   3 102 102 6   

ZAVAROVALNE 

STORITVE 

M7 

I 

   3 102 102 6   

FINANČNO 

KNJIGOVODSTVO 

M10 

I 

   3 102 102 6   

NEPOSREDNO 

TRŽENJE 

M11 

I 

   3 102 102 6   

SKUPAJ B   8.89 311 12,85 437 748    
ODPRTI KURIKUL 

MARKETINŠKO 

TRGOVANJE 

    2  68 68 3   

UPRAVNO 

POSLOVANJE 

M6 

O 

   4 136 136 7   

IKT   1 P 

0,3 T 

45-

35P  

6 204  45    

SKUPAJ E     7,3 249 249    
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SKUPAJ A+B+E   32,03 1121 33,03 1167 2243    
PRAKTIČNO 

IZOBRAŽEVANJE 

PRI DELODAJALCU 

  76  

2 

tedna 

    3   

INTERESNE 

DEJAVNOSTI 

  64 - 

2 
tedna 

  32 - 

1 
tede

n 

 4   

 

 

 

PREDMETNIK za 2. letnik 

Predmet 
Skupaj ur po 

programu 
1. 2.  

Splošno izobraževalni 
predmeti 

Ure na teden    Skupaj letno 

Slovenščina 3 3 207 

Tuji jezik I 3 3 207 

Umetnost 1 - 35 

Matematika 3 3 207 

Športna vzgoja  3 3 207 

Strokovno teoretični 
predmeti 

Ure na teden      Skupaj letno 

Tuji jezik II 2 2 138 

Gospodarsko poslovanje 2 2 138 

Ekonomija 2 2 138 

Poslovna informatika 2 2 138 

Pravo  1 2 103 

Statistika - 2 68 

Izbirno področje 
(komercialno področje) 

Ure na teden      Skupaj letno 

Poslovna matematika 2 2 138 

Kemija in poznavanje 
blaga 

2 2 138 

Izbirno področje 
(poslovno in upravno p.) 

Ure na teden      Skupaj letno 

Poslovna matematika  2 2 138 

Upravno poslovanje 2 2 138 

Praktični pouk 4 4 276 

Interesne dejavnosti 96 - 96 
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2. RAZPOREDITEV DIJAKOV V LETNIKE, SKUPINE IN LOKACIJI  
 
Število oddelkov in dijakov po programih: 
 
Na Srednji trgovski šoli Maribor imamo v šolskem letu 2008/2009 vpisanih 524  
dijakinj in dijakov, od tega 363 (69,3 %) dijakinj in 161 (30,7  %) dijakov. Vpisani so 
v 16 oddelkov in 4 skupine. 

 
Dijaki se delijo v skupine pri pouku športne vzgoje, poslovne informatike, 
informatike, učna podjetja, tujih jezikov (ANJ in NEJ, prvi in drugi jezik) in 
praktičnega pouka. 
 
Število oddelkov in dijakov po programih: 
 

Program Št. oddelkov Št. skupin Št. dijakov % 

TRG 6 2 190 36,3 

ET 3,5 1 109 20,4 

AT 2,5 1 96 18,3 

ET - pti 4 - 131 25,0 

Skupaj 16 4 524 100  

* V 3. letniku imamo kombinirani oddelek ET/AT. 
 
  

  ŠOLSKO LETO 2008/2009 (stanje 15.9.2008)         
2008 progr. učiln. Št.  R  R NOVI NOTR. DSP fant. dekl. ANJ  NEJ  Razredništvo 

/2009     dijakov NOVI NAŠI VLOGE PREP.       1 1   

1.A ET 8 22 4 0       14 8 21 1 Rojs Vlasta 

1.B AT 9 15 5 0       2 13 11 4 Obronek Jolanda 

1.C TRG 4 29 8 3     1 9 20 29 0 Mojca Primorac 

1.D TRG 5 26 7 9   1 1 10 16 20 6 Obaha Sanja 

3,5   92 24 12   2 35 57 81 11  

1.E ET-pti 4 
(II) 

34         1 9 25 34 0 Tojnko Zdenka 

1.F ET-pti 5 
(II) 

34 1 2       9 25 26 8 Lesjak Darja 

2     68 1 2     1 18 50 60 8   

5,5     160 25 14     3 53 107 141 19   

2.A AT 9 
(II) 

29   2     1 3 26 17 12 Lepej Barbara 

2.B TRG 8 
(II) 

22   2 4 5   12 10 22 0 Vratanar Bogdana 

2.C TRG 7 
(II) 

27           9 18 27 0 Polše Mojca 

2.D TRG 17 14   2 2   1 5 9 2 12 Žnidaršič Batič Aleksandra 

3,5   92 0 6 6 5 2 29 63 68 24  

2.E ET-pti 18 31   11     1 4 27 32 0 Žmavec Maja 

2.F ET-pti 3 
(II) 

32   5     1 10 22 16 16 Premzl Aleš 

2     63   16     2 14 49 48 16   

5,5     155   22     4 43 112 116 40   

3.A ET 6 31     2     10 21 31 0 Lakoše Tanja 

3.B ET 7 9           3 6 3 6 Letnik Simona 

  AT   21           3 18 11 10   

3.C TRG 15 28     3   1 11 17 28 0 Begant Alenka Elena 
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3.D TRG PRA 25         1 10 15 25 0 Krajnc Manuela 

3.E TRG 3 19   1     1 7 12 0 19 Jesenko Dušan 

4,5   133  1 5  3 44 89 98 35  

4.A ET 2 30     2   1 11 19 30 0 Korošec Nataša 

4.B ET 16 15           8 7 14 1 Pleteršek Staklenac Petra 

4.C AT-D 10 22           2 20 17 5 Sedmak Bojan 

  AT-PP   9           0 9 6 3   

2,5     76     2   1 21 55 67 9   

18 
(20) 

  
524 25 48 13 6 11 161 363 422 103 

Pripravila:        

                        

Suzana Strmšek Turk 

Legenda:             

NOVI / vloge za prepise iz drugih šol          
NOTR. 
P.  / vloge za prepise znotraj šole          

DSP / dijaki z dodatno strokovno pomočjo - odločba o dijakih s posebnimi potrebami   

 
 
Letni obseg ur športne vzgoje 
 

Letnik/ 

oddelek 

Program oz. naziv 

poklicne izobrazbe 

Letni fond ur po 

predmetniku 

Dodatni fond ur zaradi 

oblikovanja dodatnih 

skupin 

1.A ET 68  

1.B AT 68 

1.C TRG – š 66 

1.D TRG – š 66 

1.E ET - pti 82 

1.F ET - pti 82 

Skupaj v 

letniku 

 432 148 

2.A AT 105  

2.B TRG - š 70 

2.C TRG - š 70 

2.D TRG – š 70 

2.E ET – pti 102 

2.F ET – pti 102 

Skupaj v 

letniku 

 519 137 

3.A ET 105  

3.B ET/AT 105 

3.C TRG - š 35 

3.D TRG – š 35 

3.E TRG – š 35 

Skupaj v 

letniku 

 315 140 

4.A ET 102  

4.B ET 102 

4.C AT 102 

Skupaj v 

letniku 

 306 0 

 
LETNI OBSEG UR ŠPORTNE VZGOJE V VSEH LETNIKIH – SKUPAJ:           1997      

Od tega v lastnih objektih:             0 

Potrebno najeti:                  1997 
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3. ORGANIZIRANOST VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 
3.1. Šolsko leto in ocenjevalna obdobja 

 
Šolsko leto traja od 1. septembra 2008 do 31. avgusta 2009. S poukom praviloma  
pričenjamo ob 8.00. Tretjo, četrto oz. šesto šolsko uro imajo oddelki po razporedu 
čas za topel dnevni obrok - malico v bližnjih prostorih restavracije Študentskega 
doma na Tyrševi ulici. Zaradi šolske malice in povečanega števila oddelkov na 
lokaciji Mladinska ulica 14 začenjamo pouk tudi ob 7.10, da dijaki čim prej končajo 
s poukom.  
 
Razpored ur 

 

ura od         –            do 

0. 7.10       –        7.55 

1. 8.00       –        8.45 

2. 8.50       –        9.35 

3. 9.40       –      10.25 

Glavni odmor – 20 minut 

4. 10.45     –      11.30 

5. 11.35     –      12.20 

6. 12.25     –      13.10 

7. 13.15     –      14.00 

8. 14.05     –      14.50 

9. 14.55     –      15.40 

10. 15.45     –      16.30 

11. 16.35     –      17.20 

12. 17.25     –      18.10 

 
 
Ocenjevalna obdobja 
 
V šolskem letu 2008/2009 izvajamo pouk v 2 konferenčnih obdobjih v skladu s 
Pravilnikom o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 78/2007). 
 

a) Prvo ocenjevalno obdobje: 
od 1. 9. 2008 do 15. 1. 2009 (konferenca bo 15. 1. 2009) 
 

b) Drugo ocenjevalno obdobje: 
od 16. 1. 2009 do 19. 5. 2009 za zaključne letnike 
(konferenca bo 19. 5. 2009 

 
od 16. 1. 2009 do 19. 6. 2009 za ostale letnike 
(konferenca bo 23. 6. 2009) 

 
Ocenjevalna obdobja in ocenjevalna konferenca za zaključne razrede trgovcev (3. c, 
3. d, 3. e) 

 1. 9. 2008 do 15. 1. 2009 = 1. ocenjevalno obdobje za 3. c in 3. e. 
Konferenca bo 15. 1. 2009 

 19. 1. 2009 do 29. 5. 2009 = 2. ocenjevalno obdobje - praksa za 3. c, 
3. e. Konferenca po praksi bo 5. 6. 2009. 

 1. 9. 2008 do 15. 1. 2009 = 1. ocenjevalno obdobje - praksa za 3. d. 
Konferenca bo 15. 1. 2009 (po praksi). 
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 19. 1. 2009 do 19. 5. 2009 = 2. ocenjevalno obdobje za 3. d. 
Konferenca bo 23.  6. 2009. 

 
 
Zaključni izpiti: 
 

 zimski izpitni rok: 2. februar - 28. februar 2009 

 spomladanski izpitni rok: 25. maj - 5. julij 2009 

 jesenski izpitni rok: 17. avgust - 29. avgust 2009 
 
Natančen koledar opravljanja zaključnih izpitov: 
FEBRUAR 2009 
14. 2. 2009 (sobota) - slovenščina pisno 
16. 2. 2009 - 20. 2. 2009 (ponedeljek - petek) - ustni izpiti 
JUNIJ 2009 
8. 6. 2009 (ponedeljek) - slovenščina pisno 
9. 6. - 13. 6. 2009 (torek - sobota) - ustni izpiti 
AVGUST 2009 
25. 8. 2009 (torek) - slovenščina pisno 
26. 8. - 29. 8. 2009 (sreda - sobota) - ustni 
 
Poklicna matura: 

 
Dijaki zaključnih letnikov bodo opravljali poklicno maturo v šolskem letu 2008/09 v 
naslednjih programih:  
 

- program SSI ekonomski tehnik 
- program PTI ekonomski tehnik 
- program SSI aranžerski tehnik 

 
Poklicna matura se bo opravljala v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, v 
skladu sklepom Državne komisije za poklicno maturo v naslednjih datumih: 

 
Zimski izpitni rok:  
 
Pisni izpiti:  

Datum Predmet 

9.februar 2009 slovenščina 

10. februar 2009 2. predmet 

11.februar 2009 matematika, angleščina, 
nemščina 

 
Ustni izpiti: od 16. februarja do 27. februarja 2009. 
Seznanitev kandidatov z uspehom: 3. marca 2009. 

 

Predpreizkus poklicne mature 2009 (matematika ali tuj jezik), 7. 3. 2009 (sobota). 

 
Spomladanski izpitni rok:  

Pisni izpiti 

Datum Predmet 

25. 5. 2009 2. predmet 

28. 5. 2009 slovenščina 
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30. 5. 2009 angleščina 

5. 6. 2009 nemščina 

6. 6. 2009 matematika 

 

Ustni izpiti in 4. predmet: 30. maj 2009, 6. junij 2009, 13. junij - 14. junij 2009. 

Seznanitev kandidatov z uspehom: 5. julij 2009 
 
Jesenski izpitni rok:  
Pisni izpiti 

Datum Predmet 

24. 8. 2009 slovenščina 

25. 8. 2009 matematika 

26. 8. 2009 angleščina 

27. 8. 2009 nemščina 

28. 8.2009 2. predmet 

 

Ustni izpiti in 4. predmet od 24. avgusta do 3. septembra 2009. 
Seznanitev kandidatov z uspehom: 7. september 2009 
 
Izpiti: popravni, diferencialni, predmetni: 
11. 11. - 14. 11. 2008 
2. 2. - 6. 2. 2009 
7. 4. - 10. 4. 2009 
2. 6. - 4. 6. 2009 (za zaključne letnike poklicnega izobraževanja) 
29. 6. -4. 7. 2009 
17. 8. - 28. 8. 2009 
 
Konference učiteljskega zbora (pedagoška  tematika): 
 
29. 8. 2008 
25. 9. 2008 
11. 11. 2008 
15. 1. 2009 
10. 3. 2009 
14. 4. 2009 
19. 5. 2009 
5. 6. 2009 
23. 6. 2009 
6. 7. 2009 
28. 8. 2009 
 

To so konference učiteljskega zbora, predvidene s šolskim koledarjem. Zaradi potreb 
po usposabljanju ob uvajanju novih programov so možne tudi dodatne konference 
učiteljskega zbora, oziroma zardi drugih izrednih potreb. 
 

 
3.2. Praktično usposabljanje dijakov po izobraževalnih programih 
 
V šolskem letu 2008/ 2009 se bo praktično usposabljanje izvajalo po naslednjem 
programu: 
 
1. V izobraževalnem programu TRGOVEC – PRODAJALEC: 
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             -   v 2. letniku obsega praktično usposabljanje 72 ur dela pri delodajalcu 
             -   v 3. letniku obsega praktično usposabljanje 630 ur dela pri delodajalcu 
 
2. V izobraževalnem programu EKONOMSKI TEHNIK 
             - v 3. letniku obsega delovna praksa 72 ur dela pri delodajalcu 
 
3. V izobraževalnem programu ARANŽERSKI TEHNIK 
             - v 2. letniku obsega delovna praksa 72 ur dela pri delodajalcu 
             - v 3. letniku obsega delovna praksa 72 ur dela pri delodajalcu 
 
4. V prenovljenem programu EKONOMSKI TEHNIK – PTI 
             - v 1. letniku obsega praktično usposabljanje z delom 76 ur dela pri 
delodajalcu 
 
5. V prenovljenem programu TRGOVEC 

             - v 1. letniku obsega praktično usposabljanje z delom 76 ur dela pri 
delodajalcu. 

 
Časovna razporeditev dijakov na praktično usposabljanje je napisana v prilogah 1, 
2, in 3. 
Letos bodo prvič na praktičnem usposabljanju z delom tudi dijaki prenovljenih 
programov. Posebno za dijake 1. letnika programa trgovec bo treba motivirati 
delodajalce,da jim sprejmejo na usposabljanje. 

 
Delo dijakov na praktičnem usposabljanju bom spremljala podobno kot moja 
predhodnica: dijake, ki bodo na praksi 72 oz. 76 ur bom obiskala enkrat, dijake, ki 
opravljajo 630 urno praktično usposabljanje pa dvakrat oz . vse dijake večkrat, če 
bo to potrebno. 
 
Izvedbeni načrti za praktično usposabljanje po posameznih izobraževalnih 
programih se bodo dopolnjevali z novimi vsebinami, v prenovljenih programih pa 
napisali novi. 
 
Tekmovanje v tehniki prodaje 
Državno tekmovanje v tehniki prodaje bo potekalo v Ljubljani 14. 4. 2009. Ker bom 
prvič z dijaki sodelovala na tem tekmovanju, bom sodelovala z učitelji iz zbornice, ki 
so v preteklosti že pripravljali dijake za to tekmovanje. Intenzivne priprave bodo 
potekale zadnje tri mesece pred tekmovanjem. 
 
Zavarovanje dijakov, ki so na praksi 
Šola bo za vse dijake, ki opravljajo praktično usposabljanje plačala letni prispevek 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  

 
Materialne potrebe 
Ker prvič opravljam delo na tem delovnem mestu, težko objektivno ocenim 
predvidene materialne stroške, zato prevzemam oceno moje predhodnice, ki je 
materialne stroške za pisanje pogodb, aneksov, izvedbenih načrtov…, potrošni in 
pisarniški material ocenila na 500 EUR. 

     
ČASOVNA RAZVRSTITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA (PUS-a) 
TRGOVCI – PUS  

3.D          - trgovec       02.09. 2008  -   15.01. 2009    MANUELA KRAJNC          

3.C         - trgovec       19.01. 2009  -   29.05. 2009  ALENKA ELENA BEGANT 
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3.E           -  trgovec       19.01. 2009  -    29.05. 2009    DUŠAN JESENKO 

2.B            - trgovec        24.11. 2008  -  05.12. 2008   BOGDANA VRATANAR 

2.C           - trgovec         08.12. 2008  -  19.12. 2008  MOJCA POLŠE 

2.D           - trgovec         10.11.2008  -   21.11. 2008  A. ŽNIDERŠIČ BATIČ  

 
EKONOMSKI TEHNIK - DP 

3.A         -  ET               15.06. 2009  -   26.06. 2009   TANJA LAKOŠE 

3.B        -   ET                15.06. 2009  -    26.06. 2009  SIMONA LETNIK 

 
ARANŽERSKI TEHNIK -DP 
3.B          -  AT               15.06. 2009 -  26.06. 2009  SIMONA LETNIK 

2.A           - AT             15.06. 2009 – 26.06. 2009   BARBARA LEPEJ 

 
ČASOVNA RAZVRSTITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM (PUD) – 
NOVI PROGRAMI 
PRENOVLJENI EKONOMSKI TEHNIK – PTI – PUD: 

1.E        -  ET- pti            11.05.2009 - 22.05.2009       ZDENKA TOJNKO 

1.F       -  ET - pti             25.05.2009 -  05.06.2009      DARJA LESJAK 

 
PRENOVLJENI PROGRAM TRGOVEC - PUD 
 

1.C       - trgovec             09.03.2009 -  20.03.2009   JASNA BOROVINŠEK 

1.D       - trgovec            23.03.2009 -   03.04.2009  SANJA OBAHA 

 

 
 
3.3. Interesne dejavnosti (ID) 
 
Interesne dejavnosti so pomemben del programa naše šole, saj dijakom omogočajo 
možnost pridobivanja tistih znanj in spretnosti, ki jih v okviru predmetov ni 
mogoče. Interesne dejavnosti so sestavljene iz obveznega dela za vse dijake in vsebin 
povezanih s prosto izbiro dijaka. 
 
Koordinacijo izvajanja ID bo v letošnjem šolskem letu vodila Bogdana Vratanar. 
Spremljevalce bo določala v dogovoru s pomočnico ravnatelja. 
 
Pripravila bo tudi izvedbeni program ID in z njim seznanila učitelje šole, ki so v 
večini primerov tudi pripravili programe in jih bodo tudi izvedli. 
 
Natančna časovna razporeditev interesnih dejavnosti je določena v šolskem 

koledarju. 

 
Načrt interesnih dejavnosti v šolskem letu 2008/2009 
 
Program: TRGOVEC – novi program 
LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERSNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN TEDNOV 

INTERSNIH DEJAVNOSTI 

I. letnik 12 dni x 6 ur = 72 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 
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Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi ) – novi program 
LETNIK OBVEZNI DEL INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN  

TEDNOV 

 INTERESNIH DEJAVNOSTI 

I. letnik 16 dni x 6 ur = 96 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 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK - pti– novi program 
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 

                                                                      

Program: TRGOVEC – stari program 
LETNIK OBVEZNI DEL  

INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN  

TEDNOV 

INTERESNIH  

DEJAVNOSTI 

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 tedna 

                                                                                                                       Skupaj:           64 ur = 10 dni = 2 tedni 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi ) – stari program 
LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERESNIH DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN 

TEDNOV  

INTERESNIH  

DEJAVNOSTI 

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

III. letnik   9 dni x 6 ur = 54 ur 3 dni x 6 ur = 18 ur 

3 dni x 8 ur = 24 ur 

96 ur = 15 dni = 3 tedni 

IV. letnik 6 dni x 6 ur = 36 ur 

2 dni x 8 ur = 16 ur 

2 dni x 6 ur = 12 ur 64 ur = 10 dni = 2 tedna 

                                                                                                                 Skupaj:          256 ur = 40 dni = 8 tednov 

 

Program: TRGOVEC – novi program 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Kulturno zgodovinski ogled mesta Aktiv GEO - ZGO 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10.2.2009 6 ur O Ekologija Aktiv  NPB 

11.2.2009 8 ur P Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.4.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 
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7.4.2009 6 ur O Naravoslovni dan Aktiv NPB 

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

24.6.2009 6 ur O Razredna klima Razrednik 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi ) – novi program 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

1.9.2008 6 ur O Spoznavanje šole in metode učenja Razrednik 

2.9.2008   6 ur O Kulturno zgodovinski ogled mesta Aktiv GEO - ZGO 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

7.10.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

  .12.2008 6 ur O Strokovna ekskurzija Aktiv ekonomistov 

in ARO 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

  . 1.2009 6 ur O Ogled sejma učnih firm Aktiv ekonomistov 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10.2.2009 6 ur  O Ekologija Aktiv NPB 

11.2.2009 8ur P Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.4.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

7.4.2008 6 ur O Naravoslovni dan Aktiv NPB 

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

29.5.2009 8 ur P Naravoslovni dan  Aktiv NPB 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

24.6.2009 6 ur O Razredna klima Razrednik 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK ( pti ) – novi program 

Razred:1.e 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Kulturno zgodovinski ogled mesta Vratanar 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2008 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

 

Razred: 1.f 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Kulturno zgodovinski ogled mesta Vratanar 
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3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2008 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10.2.2009 8 ur P Ekologija Aktiv NPB 

11.2.2009 8 ur P Športni dan Aktiv ŠVZ 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

 

Program: TRGOVEC – stari program 

II. letnik 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   4 ure O Kulturni dan Aktiv SJK 

3.9.2008 4 ure O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2008 4 ure O Ekologija Aktiv NPB 

5.9.2008 4 ure O Slovenija v presežkih Aktiv GEO - ZGO 

24.12.2008 4 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

 

III. letnik – 1.9.začetek pouka  
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   8 ur O Kulturno zgodovinski ogled mesta Vratanar 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2008 6 ur O Ekologija Aktiv NPB 

5.9.2008 6 ur O Slovenija v presežkih Aktiv GEO - ZGO 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

 

III. letnik – januarja začetek pouka 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10.2.2009 6 ur O Ekologija Aktiv NPB 

11.2.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

13.2.2009  8 ur O Informativni dan  

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK ( ssi ) – stari program 

II. letnik 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Zdravstvena vzgoja Aktiv NPB 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2008 6 ur O Ekologija Aktiv NPB 

5.9.2008 6 ur O Slovenija v presežkih Aktiv GEO - ZGO 

7.10.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 
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24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Zdravstvena vzgoja Aktiv NPB 

10.2.2009 6 ur O Zdravstvena vzgoja Aktiv NPB 

11.2.2009 8 ur P Športni dan Aktiv ŠVZ 

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

22.6.2009 6 ur O Spoznavanje poklicnega področja Aktiv ekonomistov 

23.6.2009 6 ur O Ogled proizvodnega obrata Aktiv ekonomistov 

 

Program:  ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi ) – stari program 

II. letnik 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Zdravstvena vzgoja Aktiv NPB 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2008 6 ur O Ekologija Aktiv NPB 

5.9.2008 6 ur O Slovenija v presežkih Aktiv GEO - ZGO 

7.10.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Zdravstvena vzgoja Aktiv NPB 

10.2.2009 6 ur O Aranžerske dejavnosti Aktiv ARO 

11.2.2009 6 ur O Aranžerske dejavnosti Aktiv ARO 

12.2.2009 6 ur O Aranžerske dejavnosti Aktiv ARO 

13.2.2009 8 ur P Aranžerske dejavnosti Aktiv ARO 

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi ) – stari program 

III. letnik 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  

ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

TEMA ORGANIZATOR 

2.9.2008   6 ur O Kulturni dan Aktiv SJK 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2009 6 ur P Ekologija Aktiv NPB 

5.9.2009 8 ur P Slovenija v presežkih Aktiv GEO – ZGO 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

  .1.2009 6 ur O Ogled sejma učnih firm Aktiv ekonomistov 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009  6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10 .2.2009 6 ur O Ekologija Aktiv NPB 

11.2.2009 6 ur P Športni dan Aktiv ŠVZ 

12.2.2009 6 ur P Ogled  podjetja Aktiv ekonomistov 

13.2.2009 6 ur O Informativni dan  

25.5.2009 8 ur P Strokovna ekskurzija Aktiv SJK 

28.5.2009 8 ur P Analiza strokovne ekskurzije Aktiv SJK 

 

IV. letnik 
DATUM ŠT.UR OBVEZNO  TEMA ORGANIZATOR 
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ALI PROSTA 

IZBIRA  

DIJAKA 

2.9.2008   6 ur O Kulturni dan Aktiv SJK 

3.9.2008 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

4.9.2008 6 ur P Ekologija  Aktiv NPB 

5.9.2008 6 ur P Slovenija v presežkih Aktiv GEO - ZGO 

24.12.2008 6 ur O Kulturni dan – ogled kino predstave Rojs 

7.1.2009 6 ur O Športni dan Aktiv ŠVZ 

6.2.2009 6 ur O Kulturni dan  

9.2.2009 6 ur O Strokovno predavanje Aktiv ekonomistov 

10.2.2009 8 ur O Ogled podjetja Aktiv ekonomistov 

11.2.2009 8 ur O Športni dan  Aktiv ŠVZ 
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4. DELO VODSTVENIH IN STROKOVNIH ORGANOV 

 
4. 1. Program dela ravnatelja 
 
V prihodnjem šolskem letu bom 
 
- opravljal naslednja dela z dijaki 
 skrbel bom, da bodo informirani o svojih pravicah in dolžnostih, 
 udeleževal se bom sestankov šolske skupnosti dijakov, 
 skrbel bom za uresničevanje šolskih pravil in hišnega reda, 
 skrbel bom za zagotavljanje pravic dijakom, 
 izvajal bom učno in poklicno svetovanje, 
 pripravil publikacijo šole za dijake v elektronski obliki. 
 

- sodeloval s starši in okoljem 
 sklical bom skupni roditeljski sestanek za starše 1. letnikov in jih informiral o 

življenju in delu šole, 
 organiziral bom informativne dneve in sodeloval pri izvajanju le-teh, 
 organiziral in izvajal predstavitve naših šolskih programov na osnovnih šolah, 
 s starši bom sodeloval pri reševanju raznovrstne učne in vzgojne problematike 

njihovih otrok - naših dijakov, 
 sodeloval bom z MŠZŠ, ZZŠ, CPI, CSD, ZZZ, trgovskimi podjetji, aranžerskimi 

delavnicami, drugimi šolami (osnovnimi, srednjimi ter višjimi in visokimi), 
občino, KS, zdravstvenimi organizacijami, centrom za preprečevanje odvisnosti 
idr. 

 
- vodenje učiteljskega zbora in spremljanje vzgojno-izobraževalnega dela: 
 vodil bom ocenjevalne in pedagoške konference, 
 pomagal učiteljem začetnikom in pripravnikom pri uvajanju v delo na šoli, 
 določil mentorje pripravnikom in začetnikom, 
 vzpodbujal izobraževanje učiteljev, 
 skrbel za učinkovito informiranje učiteljskega zbora o vseh novostih na področju 

šolstva,  
 sodeloval z razredniki in drugimi učitelji pri reševanju učne in vzgojne 

problematike, 
 predlagal in izrekal bom vzgojne ukrepe, 
 hospitiral pri pouku, zlasti pri pouku učiteljev začetnikov in pripravnikov, 
 načrtoval in spremljal pedagoško delo na šoli, 
 poskrbel za uveljavitev novega Pravilnika o ocenjevanju znanja v poklicnem in  

srednjem strokovnem izobraževanju, 
 pripravil nova šolska pravila, 
 sodeloval pri prenovi učnih programov in vpeljevanju le-teh, 
 
- opravljal poslovodno funkcijo 
 skrbel za pripravo in izvedbo LDN, 
 pripravil letno poročilo dela zavoda, 
 skrbel za zakonitost dela zavoda, 
 vodil bom sestanke vodstvenega tima na šoli, 
 vodil administrativne, finančne in materialne posle, 
 vodil delo vseh strokovnih organov šole, 
 skrbel bom za uresničevanje pravil o varstvu pri delu in požarno varnost 

(izobraževanje delavcev in izjava o varnosti), 
 skrbel bom za koordinacijo dela na matični šoli in dislokaciji, 
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 pripravil sistemizacijo delovnih mest,  
 predlagal bom strokovne delavce za napredovanje v nazive in jih razporejal v 

plačilne razrede - novi plačni sistem, 
 pregledoval bom šolsko dokumentacijo, 
 ocenjeval bom uspešnost zaposlenih, 
 vodil razgovore z delavci, 
 priprava načrta investicijskega vzdrževanja, 
 sodeloval pri pripravi in izvedbi "mreže šol" v Mariboru (selitev), 
 pripravljal na prehod na novi način financiranja v šolskem letu 2008/2009 

(MOFAS). 
 

Hospitacije spadajo v redno obliko pedagoškega dela in jih opredeljuje pristojna 
zakonodaja kot obliko ravnateljeve spremljave svojih pedagoških delavcev.  
Hospitacije bom opravljal tudi v tem šolskem letu s pomočjo ustaljenega 
instrumentarija, pripravljenega na Zavodu RS za šolstvo, za spremljavo pouka. 
Hospitacije bodo potekale skozi vso šolsko leto in predstavljajo pomembne povratne 
informacije pri oblikovanju navodil učiteljem za njihovo  strokovno in še  
kvalitetnejše delo. Poudarek pri spremljavi pouka bo v tem šolskem letu na 
spremljavi pouka pri prenovljenih programih. 
Redne, vabljene in napovedane hospitacije bom začel izvajati v mesecu oktobru 
2008 in zaključil v mesecu maju 2009, pred zaključnimi obremenitvami ob koncu 
šolskega leta. 
Spremljal bom tudi druge oblike pedagoškega dela (izvajanje interesnih dejavnosti, 
strokovnih ekskurzij, praktičnega pouka itd.) in pri dejavnostih  po potrebi tudi 
aktivno sodeloval kot izvajalec določenih vzgojno-izobraževalnih vsebin.  
 
Podroben načrt hospitacij 

 
anglisti: 

o Mojca Primorac - februar 2009 
o Jolanda Obronek – februar 2009 

aranžerji: 
o Robert Novak – oktober 2008 
o Bronislav Horvat Toš – december 2008 
o Suzana Josipović – december 2008 
o Tatjana Mustač – oktober 2008 

družboslovci: 
o Ivica Marčič – marec 2009 
o Maja Žmavec – marec 2009 
o Renata Slana Meznarič - januar 2009 
o Igor Vodnik - januar 2009 

ekonomisti, praktični pouk: 
o Manuela Krajnc – april 2009 
o Tanja Lakoše – april 2009 
o Jasna Borovinšek -  marec 2009 
o Aleš Premzl – marec 2009 

informatiki: 
o Nikolaj Marolt – november 2009 
o Zdenka Tojnko - marec 2009 
o Ksenija Bračič Bračko - marec 2009 

matematiki: 
o Maja Gradišnik Breznik – december 2008 
o Darja Lesjak – december 2008 
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o Brigita Kremser – december 2008 
naravoslovci: 

o Nataša Korošec – januar 2009 
o Aleksandra Žnidaršič Batič – januar 2009 
o Sabina Kavčič - januar 2009 
o Karmen Križnik Podobnik - januar 2009 

nemcisti: 
o Tanja Večernik – januar 2009 
o Petra Pleteršek Staklenac – november 2009 
o Alenka Fras - november 2008 

slavisti: 
o Bojan Sedmak -  maj 2009 
o Sanja Obaha – maj 2009 
o Vlasta Rojs - maj 2009 
o Tatjana Perić - maj 2009 

športna vzgoja: 
o Dušan Jesenko – oktober 2008 
o Mojca Polše – oktober 2008 
o Barbara Lepej – oktober 2008 

 
 

4.2. Načrt dela pomočnice ravnatelja 
 
Dela in naloge, ki se opravljajo mesečno, tedensko ali dnevno za celo leto ali pa so 
enkratna, vezana na roke: 
1. nadomeščanje ravnatelja v času odsotnosti, 
2. urejanje nadomeščanj zaradi odsotnosti učiteljev, 
3. razporejanje dežurstev učiteljev, 
4. pregled dnevnikov in redovalnic, 
5. nadzor nad izdelavo urnika, koordinacija s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem, 
6. sodelovanje pri pripravi predmetnika, 
7. mesečno poročilo o izostankih učiteljev in zbiranje bolniških listov, 
8. sodelovanje pri pripravah in pregledu dokumentacije za profesorje za tekoče 

šolsko leto (v začetku šolskega leta – navodila in materiali), 
9. izpolnjevanje statistik za Ministrstvo za šolstvo, Zavod za statistiko idr., 
10. sodelovanje z učitelji in razredniki pri reševanju organizacijskih in drugih 

problemov, 
11. skrb za pravočasno informiranje učencev in učiteljev šole (okrožnice, 

obvestila…), 
12. razporejanje dijakov ob kulturnih dnevnih, športnih dnevih…), 
13. delo na KPIS programu (plače), 
14. sodelovanje v strokovnem kolegiju, 

15. sodelovanje pri izdelavi LDN, 
16. priprava in analiza statističnih tabel za konference (učna uspešnost), 
17. sodelovanje pri pripravi navodil za učitelje o izpolnjevanju dokumentacije ob 

koncu šolskega leta, 
18. zbiranje prijav za vse vrste izpitov, 
19. izdelava razporeda izpitov in sestava komisij, 
20. sodelovanje pri pripravi na konference učiteljskega zbora, 
21. poučevanje 11 ur, 
22. organizacija zbiranja denarja (položnic) za fotokopije in slovarje za dijake, 
23. koordinacija izvajanja interesnih dejavnosti, 
24. sodelovanje pri sistemizaciji delovnih mest, 
25. sodelovanje pri pripravi in izvedbi informativnega dneva, 
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26. izvajanje predstavitev programov STrgŠ po osnovnih šolah, 
27. vodenje raznih roditeljskih sestankov. 

 
 
4.3. Program dela razrednikov, učiteljskega zbora in predmetnih strokovnih 
aktivov 
 
Razredniki: 
 izvajajo razredne ure (vsaj enkrat na 14 dni ena pedagoška ura), kjer poteka 

sprotno reševanje razredne problematike, 
 načrtujejo in vodijo delo oddelčnih skupnosti, 
 sklicujejo in vodijo roditeljske sestanke - najmanj tri v šolskem letu, 
 opravljajo govorilne ure, 
 vodijo predpisano šolsko dokumentacijo, 
 sklicujejo in po potrebi vodijo konferenco oddelčne skupnosti, 
 koordinirajo delo učiteljev v oddelku, 
 informirajo oddelčno skupnost, 
 sodelujejo s šolsko svetovalno službo in vodstvom šole, 
 vodijo evidenco izostajanja dijakov,  
 spremljajo učno in vzgojno problematiko svojega oddelka, ustrezno ukrepajo in 

druga predpisana dela. 
 
Učiteljski zbor (se sestaja na konferencah po šolskem koledarju): 
 obravnava učno in vzgojno problematiko dijakov šole, 
 obravnava rezultate vzgojno-izobraževalnega dela, 
 predlaga in sprejema različne vzgojne ukrepe, 
 usklajuje delo, kriterije, cilje, naloge, 
 obravnava organizacijsko problematiko, 
 obravnava realizacijo učnih ur po oddelkih in programih ter drugo problematiko. 
Učiteljski zbor odloča o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti in jih določa ZOFVI. 
 

Konference oddelčnega učiteljskega zbora (OUZ) sklicuje razrednik ali ravnatelj, 
konference  UZ-a sklicuje ravnatelj šole. PUZ-e sklicuje vodja oz. njegov namestnik. 
 

Govorilne ure (skupne in individualne): 

 vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri (glej šolski koledar 2007/2008), 

 vsak učitelj enkrat tedensko dopoldne (glej spletno stran Srednje trgovske 
šole Maribor – www.trgovska .si) 

    
Strokovni aktivi:  
 
Učitelji se povezujejo v 10 strokovnih aktivov. Strokovni aktivi in kratice v urniku. 
 

AKTIV 
 
Anglistov:  

Vodja aktiva: 
 
Jolanda 
Obronek 

Člani aktiva: 
 
 
Marjana Barbarič 
Alenka Elena Begant 
Jolanda Obronek  
Mojca Primorac 
 

Oznake 
profesorjev: 
 
BAR 
BEG 
OBR 
PRI 
 

Aranžerjev: Marija Bračko Suzana Josipović JOS 

http://www.trgovska/
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Marija Bračko 
Tatjana Mustač 
(laborantka) 
Robert Novak 
Bronislav Horvat Toš  
Manuela Krajnc 
Jasna Borovinšek 

BRA 
 
 
NOV 
TOŠ 
K.M. 
BOR 

Družboslovcev: Ivica Marčič Ivica Marčič 
Maja Žmavec 
Bogdana Vratanar 
Renata Slana Meznarič 
Igor Vodnik 

M.I. 
ŽMA 
VRA 
SLA 
VOD 

Ekonomistov Jasna 
Borovinšek 

Jasna Borovinšek 
Miranda Knehtl 

Manuela Krajnc 
Tanja Lakoše 
Jasna Lonec 
Darinka Medved Gerečnik 
Darja Praunseis 
Aleš Premzl 

BOR 
KNE 

K.M. 
LAK 
LON 
M.G. 
PRA 
PRE 

Informatikov 
 

Zdenka 
Tojnko 

Zdenka Tojnko 
Ksenija Bračič Bračko 
Nikolaj Marolt 
Iztok Slanič 
(vzdrževalec učne tehnol.) 

TOJ 
B.B 
MAR 

Matematikov Brigita Kremser Maja Gradišnik Breznik 

Brigita Kremser 

Darja Lesjak 

Zdenka Tojnko 

Aleš Premzl 

Tanja Lakoše 

GRA 

KRE 

LES 

TOJ 

PRE 

LAK 

Naravoslovcev 

 

Aleksandra  

Žnidaršič 

Batič 

Sabina Kavčič 

Marjetka Godec 

Nataša Korošec 

Karmen Križnik 

 (labor.) 

Aleksandra Žnidaršič Batič 

 (Tanja Ivanek Knehtl – org. 

PUS) 

 

KAV 

GOD 

KO.N. 

 

 

ŽNI 

 

Nemcistov Petra Pleteršek 

Staklenac 

Nataša Kranjc 

Petra Pleteršek Staklenac 

Alenka Fras 

(SŠGT - dopolnjuje) 

KRA 

PLE 

AF 

Slavistov Vlasta Rojs 

 

Sanja Obaha 

Simona Letnik 

( + knjižničarka) 

Vlasta Rojs 

Bojan Sedmak 

Tatjana Perič (SLŠ – dopolnjuje) 

OBA 

LET 

 

ROJ 

SED 

PER 

Športne vzgoje Barbara Lepej Mojca Polše POL 
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Dušan Jesenko 

Barbara Lepej 

JES 

LEP 

 
 
Vodje strokovnih aktivov vodijo in koordinirajo delo znotraj aktiva ter skrbijo za 
koordinacijo in povezanost aktiva z drugimi strokovnimi aktivi in organi šole. 
Zapisnike sestankov podpišejo vsi člani aktiva. Zapisniki se hranijo v tajništvu šole. 
Vodje strokovnih aktivov pomagajo učiteljem začetnikom in novincem pri njihovem 
strokovnem delu. 
 
Vsak strokovni aktiv pripravi do 10. septembra svoj program dela, ki obsega: 
 cilje 
 naloge 
 strokovno izpopolnjevanje 

 vodjo aktiva in člane 
 materialne potrebe, učne pripomočke 
 vodje zbirk 
 priprave na tekmovanje 
 vodenje drugih dejavnosti (interesnih, krožkov, raziskovalno deli idr.) 
 
Strokovni aktiv pripravi letno poročilo o opravljenem delu aktiva za tekoče šolsko 
leto in ga odda do 31. avgusta.  
 
Zaradi boljše informiranosti in sodelovanja bomo v tem šolskem letu nadaljevali s 
sestanki vodstva šole z vodji aktivov. 

 
Programi dela strokovnih aktivov  

 

EKONOMISTI  

Vodja aktiva: Jasna Borovinšek Člani:Jasna Borovinšek, Miranda Knehtl, 
Manuela Krajnc, Tanja Lakoše, Jasna Lonec, 
Darinka Medved Gerečnik in Darja 
Praunseis, Maja žmavec, Aleš Premzl, Darja 
Lesjak, Zdenka Tojnko. 
 

- Naloge:  
- Sodelovali bomo pri izobraževanju dijakov za tekmovanje v tehniki prodaje; 
- Napravili bomo vsaj eno razstavo v avli šole; 
- Sodelovali bomo z različnimi trgovinskimi organizacijami v smislu 

povezovanja posameznih učnih vsebin s prakso; 
- Bomo mentorji raziskovalnih nalog in pri tekmovanju dijakov; 

- Sodelovali bomo v projektnem tednu v maju 2009; 
- Pripravljali bomo dokumentarna gradiva za izvedbo novih predmetov, 

modulov in programov; 
- Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti dijakov; 
- Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva na šoli; 
- Pripravljeni smo sodelovati pri kakršnem koli projektu na šoli kjer bo 

potrebna 
naša pomoč; 

- Prizadevali si bomo za visoko kakovost izobraževanja in uporabljali sodobne 
metode poučevanja; 

- Vzpodbujali bomo med predmetno in med modularno povezavo; 
- Trudili se bomo pri promoviranju šole.  
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Cilji:    * delovali bomo skupno in povezano, v dobrobit naših dijakov, 

* prizadevali si bomo za visoko kakovost izobraževanja in uporabljali 
sodobne  

                metode poučevanja, 
* svoje izkušnje, mnenja in stališča bomo posredovali celotnemu 
učiteljskemu 
   zboru za dobrobit vseh. 

 
Prednostne naloge: Prizadevali si bomo za med predmetno in med modularno 
povezavo. 
                              Trudili se bomo pri promoviranju šole. 
 
Druge naloge: Zbirali bomo denar za azil in organizirali strokovne ekskurzije. 

 

Materialne potrebe: 
Rezervacija finančnih potreb v vrednosti 100 eurov za izjemno ugodne ponudbe, ki 
nastajajo med letom.  

 

INFORMATIKA, POSLOVNA INFORMATIKA, PRAKTIČNI POUK 

Vodja aktiva:  Zdenka Tojnko 
 

Člani: Ksenija Bračič Bračko, Nikolaj 
Marolt, Zdenka Tojnko, Iztok Slanič 
 

Naloge - prednostne:  
 

 posodabljanje  strojne in programske opreme v računalniških učilnicah  

 ureditev kabineta za učitelje informatike ter poslovne informatike  

 realizacija šolskega e-mail strežnika 

 spremljanje natečajev za strojno in programsko opremo iz programa RO ter 
posodabljanje strojne in programske opreme z njihovo pomočjo 

 sodelovanje na seminarjih programa RO  

 izobraževanje učiteljev INF in PIN 

 nabava strokovne literature programske opreme s področja informacijske 
tehnologije 

 
Druge naloge: 
 

 vzdrževanje strojne in programske opreme 

 sodelovanje z vzdrževalcem učne tehnologije 

 sodelovanje z učitelji drugih predmetnih področij na šoli in izven nje 

 sodelovanje v projektu Mladi za napredek Maribora z raziskovalno nalogo (K. 

Bračič Bračko) 

 pomoč učiteljem in dijakom pri izdelavi raziskovalnih nalog v projektu Mladi za 
napredek Maribora 

 sodelovanje Ksenije Bračič Bračko v komisiji za izvedbo naročil male vrednosti 

 sodelovanje Zdenke Tojnko v komisiji za predstavitev šole 

 sodelovanje v PUZih 
 
Cilji:    

 spremljanje razvoja s področja računalniške strojne opreme in seznanjanje 
dijakov  

 spremljanje razvoja s področja računalniške programske opreme in seznanjanje 
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dijakov 

 usposabljanje dijakov za delo s sodobno informacijsko tehnologijo 

 usposabljanje dijakov za delo z internetom 

 usposabljanje dijakov za praktično uporabo znanj pridobljenih pri predmetih, ki 
jih poučujemo v našem aktivu 

 

Materialne potrebe: – 200€  

 strokovna literatura (po potrebi) 

 papir za tiskalnike 

 kartuše in tonerji za tiskalnike 

 flomastri za računalniški učilnici 

 zgoščenke, USB ključi 

 

 

 ŠPORTNA VZGOJA  

VODJA AKTIVA: Barbara Lepej 
 

ČLANI: Barbara Lepej, Dušan Jesenko, 
Mojca Polše 

NALOGE: 
- organizacija športnih dni v različnih letnih časih s prilagojenimi vsebinami (pri 

organizaciji sodelujejo vsi člani aktiva) 
- meritve dijakov za ŠVZ karton –marec, april (Lepej, Polše) 
- udeležba na šolskih športnih tekmovanjih (vsi) 
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti 
- propagandna dejavnost za šport (Lepej) 
- zbirka (Jesenko) 
- načrt strokovnega izobraževanja bomo oddali, ko dobimo katalog izobraževanja 

( v mesecu septembru ali oktobru ). 
 

MATERIALNE POTREBE: 
-       3-x športna oprema za učitelje  
-     18 kom žogice za badminton 
-     18 kom žogice za namizni tenis 
-     10 kom rokometne žoge 
-      kompresor 
-      1-x radio s kasetnikom in cd predvajalnikom 
Okvirna cena potrebnih športnih rekvizitov: 1000 EUR. 
 
Želimo rezervirati sredstva za nepredvidene stroške med šolskim letom v višini 100 
EUR.  
   

 

MATEMATIKA  

Vodja aktiva:     Brigita KREMSER   Člani: Zdenka  TOJNKO, Darja LESJAK, 
Maja GRADIŠNIK BREZNIK 

Cilji: 
- Dijake naučiti uporabljati matematiko v vsakdanjem življenju in razumeti 

njeno vlogo s poudarkom na prenovljenih programih. 
- Dijake usposobiti za samostojno iskanje rešitev, njihovo uporabo in 

povezovanje z drugimi moduli. 
- Uporabljati učinkovite metode poučevanja z upoštevanjem diferenciacije 

dijaške populacije v različnih smereh izobraževanja. 
 
Prednostne naloge: 
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- Usklajevanje učiteljev, ki poučujejo v vzporednih programih. 
- Spremljanje nove literature. 
- Uvajati metode pouka, ki zahtevajo večjo aktivnost in samostojnost dijakov. 
- Izvajanje dodatnih ur za pripravo na poklicno maturo. 
- Uskladiti načine in metode preverjanja in ocenjevanja znanja. 
- Izobraževanje učiteljev. 

 
Druge naloge: 

- Motiviranje dijakov za udeleževanje na tekmovanja in pripravljanje dijakov 
na tekmovanja (šolsko, regijsko,…) 

- Udeležba sestankov študijskih skupin za matematiko in poslovno 
matematiko. 

- Povezava s Pedagoško fakulteto za opravljanje hospitacij, nastopov in prakse 
študentov matematike. 

- Sodelovanje pri projektnem dnevu. 
 

Materialne potrebe: 

- novi učbeniki in zbirke vaj 

- kopije in ostali stroški tekmovanja 

- novi CD-ji 

- grafična računala (35 kosov) 

- didaktični pripomočki za poučevanje prenovljenih programov 

- šestilo za belo tablo 

 

 

NEMŠKI JEZIK  

Vodja aktiva: PETRA PLETERŠEK 
STAKLENAC 

Člani: NATAŠA KRANJC - nadomešča TANJA 
VEČERNIK  in PETRA PLETERŠEK 
STAKLENAC 

Cilji:  

 aktivno znanje nemškega jezika,  

 poznavanje in utrjevanje štirih spretnosti na nivoju, ki ustreza srednji 
šoli, 

 poznavanje nemške kulture in dežele,  

  raba znanja besedišča stroke  

 sposobnosti branja in pisanja strokovno funkcionalnih besedil v 
nemškem jeziku, 

Prednostne naloge:  

 priprava na poklicno maturo 

 priprava na državno tekmovanje iz nemškega jezika za druge in tretje 

letnike 

 sodelovanje pri mednarodnih projektih, ki potekajo na Srednji trgovski 
šoli 

 sodelovanje s člani PUZ-ov  pri pripravi in izvedbi prenove programov 
trgovec, aranžerski tehnik, ekonomski tehnik in ekonomski tehnik -
PTI 

 sodelovanje z native speakerji, ki jih bomo povabili na Srednjo 
trgovsko šolo 

 nakup učbenikov za prvi in drugi tuji jezik tuji jezik preko 
učbeniškega sklada za dijake 

 začasno mirovanje sklada za slovarje 
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Materialne potrebe: 

 DVD predvajalnik, ki bi ga uporabljali za modernizacijo pouka 

 CD predvajalnik, ki jih uporabljamo pri pouku namesto kasetofonov 

 Učbeniki za prvi in drugi tuji jezik, ki so potrjeni za srednješolsko 
izobraževanje – nakup preko učbeniškega sklada za dijake 

 Dva izvoda  revij ciljnega jezika za  začetno stopnjo učenja  nemščine 
 

 

 ANGLEŠKI JEZIK  

Vodja aktiva: JOLANDA OBRONEK Člani: MARJANA BARBARIČ, ALENKA 
BEGANT, MOJCA PRIMORAC 

Cilji:  

 aktivno znanje angleškega jezika 

 poznavanje in utrjevanje štirih spretnosti na nivoju, ki ustreza srednji 

šoli 

 poznavanje angleške kulture in dežel  

  raba znanja besedišča stroke  

 sposobnosti branja in pisanja strokovno funkcionalnih besedil v 
angleškem jeziku. 

Prednostne naloge:  

 priprava na poklicno maturo 

 priprava na regijsko tekmovanje iz angleškega jezika za tretje letnike 

 sodelovanje pri mednarodnih projektih, ki potekajo na Srednji trgovski 
šoli 

 sodelovanje s člani PUZ-ov  pri pripravi in izvedbi prenove programov 
trgovec, aranžerski tehnik, ekonomski tehnik in ekonomski tehnik -
PTI 

 sodelovanje z native speakerji, ki jih bomo povabili na Srednjo 
trgovsko šolo 

 nakup učbenikov za prvi in drugi tuji jezik tuji jezik preko 
učbeniškega sklada za dijake 

 začasno mirovanje sklada za slovarje 

 sodelovanje nekaterih profesoric s Pedagoško fakulteto Maribor 
(nastopi študentov, vzorne ure, praksa). 

Druge naloge 

 udeležba na seminarjih za poklicno maturo in drugih potrebnih 
izobraževanjih 

 povečati sodelovanje s šolsko knjižnico, vzpodbujati dijake k 
samostojnemu delu. 

 

Materialne potrebe: 

 DVD predvajalnik, ki bi ga uporabljali za modernizacijo pouka 

 CD predvajalnik, ki jih uporabljamo pri pouku namesto kasetofonov 

 Učbeniki za prvi in drugi tuji jezik, ki so potrjeni za srednješolsko 
izobraževanje – nakup preko učbeniškega sklada za dijake 

 Dva izvoda  revij ciljnega jezika za  začetno stopnjo učenja  nemščine 
 

AKTIV ARANŽERSTVA IN OBLIKOVANJA 

Vodja aktiva: Marija Bračko 
Člani aktiva: Bronislav Horvat Toš, Suzana Josipovič, Tatjana Mustač, Jasna 
Borovinšek, Manuela Krajnc, Renata Slana Meznarič 
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Cilji: 
- realiziranje učnega načrta v učno-vzgojnem procesu (Katalog znanj po 

posameznih  
            predmetih 

- kvalitetno izobraževanje dijakov 
- navajanje dijakov na samostojnost, metodičnost, sistematičnost, 

ustvarjalnost, strokovnost, natančnost in urejenost 
- spoznavanje pomena in namena aranžerskih dejavnosti 
- razvijanje sposobnosti doživljanja in vrednotenj likovne umetnosti in kulture 

(Katalogi znanj) 
- razvijanje sposobnosti za celovito dojemanje umetnosti in kulture kot 

civilizacijske sestavine 
- usvajanje splošnega znanja o umetnostnih oblikah, vsebinah in področjih 

umetnostnega ustvarjanja, 
- razvijanje ročnih spretnosti in estetskega čuta pri aranžiranja blaga, s ciljem 

pospeševanja prodaje 
- poznavanje materialov, aranžiranje daril, izdelovanje embalaže in razvijanje 

ročnih spretnosti 
- oblikovanje, načrtovanje in izdelava dekoracije za različne namene 
- uspešno predstavljanje svojega dela 
- poznavanje načel in načinov poslovnega komuniciranja (v obsegu vseh ciljev 

v katalogu znanj) 
- poznavanje ciljev in oblik pospeševanja prodaje (Katalog znanj) 
- poznavanje pomena promocijskih projektov v povezavi s tržnim 

komuniciranjem (Katalog znanj) 
Prednostne naloge: 

- priprava enotnega učnega gradiva z strokovne predmete (ARO, PRA, DEK, 
VIZUALNE KOMUNIKACIJE) 

- nadaljevanja izobraževanja za modularni sistem 
- oblikovanje predloga za odprti kurikul za šolsko leto 2009/1o 

Posebne naloge: 
- ekološka tržnica v Mariboru 
- vodenje razstavišča 
- izdelava poslovnih daril za potrebe šole 
- v okviru možnosti sodelovanje pri raznih priložnostnih projektih (po dogovoru 

z vsemi člani aktiva) 
- sodelovanje  na INFORMATIVNEM dnevu 
- sodelovanje na novoletnem sprejemu upokojenih sodelavcev 

Izobraževanje učiteljev: 
- Suzana Josipovič – nadaljevanje sodelovanja s CPI zaradi prenove programa  

AT, izobraževanje za nov modularni način izobraževanja 
- Bronislav Horvat Toš – nadaljevanje sodelovanja s CPI zaradi prenove 

programa AT,            
      izobraževanje za nov modularni način izobraževanja . 

Ekskurzije:  
- v šolskem letu 2oo8/09 načrtujemo dve strokovni ekskurziji. 

Materialne potrebe: 
- materiali in orodja, nujni za izvajanja programa 
- materialne potrebe razstavišča 
- za posodobitev pouka strokovnih predmetov potrebujemo prenosni 

računalnik, projektor za uč. 10 – power point (v načrtu je bilo že lansko 
šolsko leto). 
Okvirne vrednost  je cca. 3.ooo evrov. 

Literatura: Mesečna revija o tržišču (B. Horvat Toš), Marketing magazin (Delo). 
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SLOVENISTI  

VODJA AKTIVA: Vlasta Rojs ČLANI: Sanja Obaha, Simona Letnik, 
Bojan Sedmak, Tatjana Perič 

NALOGE: 
- izmenjevali bomo izkušnje v zvezi z ZI in PM; 
- pregledali bomo minimalne standarde znanja; 
- pripravljali dijake na tekmovanje za Cankarjevo  priznanje (S. Obaha, S. 

Letnik, V. Rojs); 
- organizirali šolsko tekmovanje o poznavanju slovenskih književnikov; 
-    lektorirali šolsko spletno stran (V. Rojs): 
- pripravili šolski časopis (S. Letnik); 
- organizirali predajo šolskega kjuča (V. Rojs); 
- pripravili grobi in fini kurikul za prenovljene programe; 
- organizirali kulturni dan (V. Rojs, S. Letnik) 

MATERIALNE POTREBE: 
-finančna sredstva za nagradno ekskurzijo za uspešne in prizadevne dijake. 

 

DRUŽBOSLOVCI - geografija, 
zgodovina, pravo, sociologija, 
družbena znanja, psihologija 

 

Vodja aktiva:Ivica MARČIČ 
 

Člani: Bogdana VRATANAR, Renata SLANA 
MEZNARIČ, Igor VODNIK, Maja ŽMAVEC 
 

Naloge:  
Za I. letnike bo strokovni aktiv organiziral kulturno – zgodovinski ogled mesta 
Maribor . Sodelovali bomo v PUZ-ih trgovec, ekonomski tehnik, aranžerski tehnik in 
ekonomski tehnik – pti. B. Vratanar bo sodelovala pri projektnih dnevih Ponudba 
Pohorja, I. Vodnik pa pri projektnih dnevih Razred se predstavi. Po potrebi bomo 
organizirali tudi strokovne ekskurzije za dijake I. II. in III. letnikov,  B. Vratanar bo 
sodelovala s strokovnim aktivom ekonomistov pri pripravi in izvedbi ekskurzije 
dijakov II. letnikov trgovec v Ljubljano v Pivovarno Union in ogledu Ljubljane. 
Ekskurzija se bo organizirala v okviru predmetov zgodovina, geografija in 
gospodarsko poslovanje. Po potrebi bomo pripravili tudi naravoslovni dan na temo 
Spoznavanje naravnogeografskih značilnosti domače regije. 
V šol. letu se bomo povezovali še s ostalimi strokovnimi aktivi na šoli, s svetovalno 
službo, knjižnico ter vodstvom šole ter tudi z drugimi šolami. I. Vodnik bo mentor 
dijakov pri raziskovalnih nalogah. Študentom PF bomo omogočili obvezno prakso in 
če bo potreba bomo tudi mentorji pripravniku I. B. Skrbeli bomo tudi  za strokovno 
izobraževanje učiteljev. Tudi v tem  šolskem letu bomo pripravili učne liste za dijake 
v primer bolezni učitelja. Skrbeli bomo za geografsko – zgodovinsko zbirko in jo še 

naprej dopolnjevali. Pripravili bomo tudi vprašanja za popravne in predmetne izpite. 
Izvedli bomo nekaj ur pouka v šolski knjižnici oz. na računalnikih.  
Sodelovali bomo s Pedagoško in Filozofsko fakulteto v Mariboru v smislu hospitacij 
njihovih študentov na naši šoli.  
Cilji: na strokovnih ekskurzijah dijake seznaniti z naravnogeografskimi lepotami 
Slovenije, zgodovino Slovencev in krepiti nacionalno pripadnost. Dijake želimo 
oblikovati v celovito osebnost, naučiti jih kritičnega razmišljanja in jim približati 
geografijo in zgodovino ter teoretično znanje prenesti v prakso. Dijake želimo naučiti 
kritičnega razmišljanja tudi pri sociologiji, družbenih znanjih in psihologiji.  
Prednostne naloge: strokovne ekskurzije 
Druge naloge: - privzgojiti dijakom temelje pravne kulture 
                        - sodelovanje znotraj aktiva – povezovanje različnih družboslovnih 
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znanj in prikaz različnih pristopov k proučevanju istega problema  
                        - sodelovanje z drugimi aktivi 
                        - izvedli bomo Dobrodelni srečelov  
 

Materialne potrebe: 
- potrebovali bi 2 globusa 
- folije 
- fotokopiranje   

 

NARAVOSLOVJE  

 
Vodja: Aleksandra ŽNIDARŠIČ BATIČ, članice: Marjetka GODEC, Nataša KOROŠEC, 
Sabina KAVČIČ  
Tanja IVANEK KNEHTL in Karmen PODOBNIK KRIŽNIK 
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4. 4. Predmetni učiteljski zbori (PUZ-i) 

 
PUZ    ET – SSI v šol. letu 2008/09 
Vodja PUZ-a ET: Tanja Lakoše 

1. Vlasta Rojs 
2. Mojca Primorac 
3. Brigita Kremser 
4. Igor Vodnik 
5. Barbara Lepej 

6. Dušan Jesenko 
7. Nikolaj Marolt 
8. Tanja Lakoše 
9. Jasna Lonec 
10. Maja Žmavec 
11. Nataša Korošec 
12. Darja Lesjak 
13. Tanja Večernik 
14. Simona Letnik 
15. Mojca Polše 
16. Miranda Knehtl 
17. Ivica Marčič 

Cilji :      - realizirati učni načrt v vzgojno izobraževalnem procesu, 
 
             - izvajati laboratorijske vaje prilagojene prostoru (klasična učilnica) in času 
, 
             - del učnega procesa v programu trgovec se bo izvajal v trgovinah , 
             -sodelovati pri izvedbi in organizaciji interesnih dejavnostih za vse letnike in 
programe , 
             - organizirati krvodajalsko akcijo za polnoletne dijake predvidoma dvakrat v 
šolskem letu (M.Godec) , 
             - sodelovati  pri pripravi dijakov na tekmovanje v tehniki prodaje ( 
Tanja IVANEK KNEHTL) , 
             - nuditi mentorstvo študentom Pedagoške fakultete pri opravljanju prakse , 
             - udeleževanje v študijske skupine biologija, kemija, poznavanje blaga… , 
             - sodelovati pri organizaciji in izvedbi ekskurzije v Pivovarno Union (drugi 
letnik trgovec) , 

             - izvedba in organizacija ogledov : gozdna učna pot na Pohorju, botanični 
vrt, razstava gob in  
                zdravilnih zelišč… (ogledi bodo v okviru nerazporejenih ur v programu 
ekonomski tehnik in              
aranžerski tehnik (BIO, KPB ) ) . 
Prednostne naloge : 
              - izvajati laboratorijske vaje v okviru naravoslovnih predmetov prilagojeno 
prostorskim zmožnostim , 
              - pridobiti računalnik in projektor za namensko učilnico naravoslovja , 
              - udeleževanje na dodatnem izobraževanju na: seminarjih, ekskurzijah, 
razstavah … 
Druge naloge : 
              - organizirati nabavo prve pomoči in zdravil za potrebo šole , 
              - sodelovanje pri organizaciji in izvajanju interesnih dejavnostih . 
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18. Marjana Barbarič 
19. Aleš Premzl 
20. Bojan Sedmak 
21. Petra Pleteršek Staklenac 
22. Maja Gradišnik Breznik 
23. Darja Praunseis 
24. Sanja Obaha 
25. Jolanda Obronek 
26. Zdenka Tojnko 
27. Robert Novak 
28. Renata Slana Meznarič 
29. Bogdana Vratanar 
30. Marjetka Godec 

 
PUZ    ET – pti v šol. letu 2008/09 
Vodja PUZ-a ET –pti : Darinka Medved Gerečnik 

1. Zdenka Tojnko 
2. Darinka Medved Gerečnik 
3. Mojca Primorac 
4. Sanja Obaha 
5. Manuela Krajnc 
6. Renata Slana Meznarič 
7. Maja Gradišnik 
8. Nikolaj Marolt 
9. Maja Žmavec 
10. Mojca Polše 
11. Jolanda Obronek 
12. Jasna Lonec 
13. Tanja Večernik 
14. Marjana Barbarič 
15. Alenka Fras 
16. Aleš Premzl 
17. Bogdana Vratanar 
18. Darja Lesjak 
19. Aleksandra Žnidaršič Batič 
20. Dušan Jesenko 
21. Sabina Kavčič 
22. Vlasta Rojs 
23. Darja Praunseis 
24. Nataša Korošec 
25. Barbara Lepej 

 

PUZ    TRG – SPI v šol. letu 2008/09 
Vodja PUZ-a TRG:  Sabina Kavčič 

1. Vlasta Rojs 
2. Mojca Primorac 
3. Brigita Kremser 
4. Igor Vodnik 
5. Barbara Lepej 
6. Dušan Jesenko 
7. Nikolaj Marolt 
8. Tanja Lakoše 
9. Nataša Korošec 
10. Darja Lesjak 
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11. Tanja Večernik 
12. Mojca Polše 
13. Miranda Knehtl 
14. Ivica Marčič 
15. Marjana Barbarič 
16. Bojan Sedmak 
17. Petra Pleteršek Staklenac 
18. Darja Praunseis 
19. Sanja Obaha 
20. Zdenka Tojnko 
21. Renata Slana Meznarič 
22. Bogdana Vratanar 
23. Marjetka Godec 
24. Simona Letnik 
25. Aleksandra Žnidaršič Batič 

26. Alenka Fras 
27. Tanja Perič 
28. Nataša Korošec 
29. Ksenija Bračič Bračko 
30. Aleš Premzl 
31. Manuela Krajnc 
32. Alenka Elena Begant 
 

 
PUZ    AT -  v šol. letu 2008/09 
Vodja PUZ-a AT : Suzana Josipović 

1. Zdenka Tojnko 
2. Darinka Medved Gerečnik 
3. Mojca Primorac 
4. Sanja Obaha 
5. Manuela Krajnc 
6. Renata Slana Meznarič 
7. Maja Gradišnik 
8. Mojca Polše 
9. Jolanda Obronek 
10. Jasna Lonec 
11. Marjana Barbarič 
12. Bogdana Vratanar 
13. Aleksandra Žnidaršič Batič 
14. Dušan Jesenko 
15. Vlasta Rojs 

16. Nataša Korošec 
17. Barbara Lepej 
18. Bojan Sedmak 
19. Brigita Kremser 
20. Suzana Josipović 
21. Marija Bračko 
22. Petra Pleteršek 
23. Robert Novak 
24. Jasna Borovinšek 
25. Ivica Marčič  
26. Igor Vodnik  
27. Miranda Knehtl  
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28. Alenka Elena Begant 
29. Bronislav Horvat Toš 
30. Tanja Ivanek Knehtl 

 
Načrt dela za PUZ-e v šolskem letu 2008/09 

 
S 1. septembrom 2008 bomo na StrgŠ izvajali nove izobraževalne programe, in 
sicer: ekonomskega  tehnika/ssi, ekonomskega tehnika/pti, aranžerskega tehnika 
in trgovca. 
 
Skrbeli bomo za povezovanje učiteljev, ki poučujejo različne programske enote v 
navedenih izobraževalnih programih. 
 
Izvedli bomo projektne dneve: 

 
4. in 5. septembra 2008 bomo imeli dva projektna dneva na temo Razred se 
predstavi. Organizator  bo Vlasta Rojs. Sodelovali bodo aktivi slovenistov, 
jezikoslovcev, matematikov, družboslovcev, aranžerjev in informatikov.  Cilj tega 
projekta bo samopredstavitev dijakov z različnih vidikov v skupno celoto. 
 
V aprilu 2009 bomo izvedli tri projektne dneve na temo Ponudba Pohorja. 
Organizator bo Dušan Jesenko.  Sodelovali bodo aktivi ekonomistov, naravoslovcev, 
anglistov, nemcistov, družboslovcev in športne vzgoje. Dijaki bodo raziskali 
ponudbo Pohorja s turističnega, športnega in kulturnega vidika. Ukvarjali se bodo 
tudi s trženjem markacije, prav tako pa bodo ugotavljali geološko zgradbo Pohorja, 
podnebje in obnašanje v naravi. Stopili bodo na gozdno učno pot »Uršankovo«.  
Svoje ugotovitve bodo predstavili v slovenščini, angleščini in nemščini. 
 
Programski učiteljski zbori bodo odločali o napredovanju posameznega dijaka, 
odločali o načinu opravljanja dopolnilnih izpitov posameznega dijaka, načinu 
ponavljanja letnika posameznega dijaka. Izvajali pa bodo tudi druge naloge v skladu 
z zakonodajo.  
Potrdili smo načrte ocenjevanja znanja za šol. leto 2008/09 ( priloga). 
  
Vodja vodij PUZ-ov in PUZ-a ET: Tanja Lakoše 
Vodja PUZ-a ET-pti:Darinka Medved Gerečnik 
Vodja PUZ-a AT: Suzana Josipović 
Vodja PUZ-a  TRG: Sabina Kavčič 
 
 

4. 5. Program dela šolske svetovalne službe 
 

Šolska svetovalna služba bo v šolskem letu 2008/2009 opravljala svoje naloge v 
skladu s sprejetimi Programskimi smernicami za šolsko svetovalno delo. 
Temeljna naloga šolske svetovalne službe bo, 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.  

Svetovalno delo bo teklo preko treh osnovnih med sabo povezanih dejavnosti šolske 
svetovalne službe: 

I. DEJAVNOSTI POMOČI 
II. RAZVOJNE IN PREVENTIVNE DEJAVNOSTI 
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III. DEJAVNOSTI NAČRTOVANJA IN EVALVACIJE 
 

Tudi v šolskem letu 2008/2009 je za delo šolske svetovalne službe sistemizirana 
ena oseba, tokrat samo z 90 % obsegom dela. Predvidevam, da bo zaradi tega tudi v 
tem šolskem letu v določenih obdobjih okrnjena kvaliteta nekaterih del šolske 
svetovalne službe.  
Dejavnosti in naloge šolske svetovalne  službe se bodo med šolskim letom 
predvidoma odvijale: 

1. Poklicna vzgoja, informiranje in svetovanje dijakom, njihovim staršem  ipd. : 

 individualno delo z dijaki in učenci in njihovimi starši - vse leto; 

 skupinsko delo z dijaki in njihovimi starši /sodelovanje na roditeljskih sestankih, 
predstavitev šole v okviru družboslovnih dejavnosti osnovnih šol/ - november, 
december, januar, februar; 

 sodelovanje z razredniki pri reševanju problemov v zvezi s poklicnim svetovanjem 
oz. sodelovanje oz. svetovanjem za druge potrebe- vse leto; 

 sodelovanje in koordiniranje del z vodstvom šole oz. ravnateljem šole - vse leto; 

 priprava in vodenje dokumentacije za dijake s posebnimi potrebami, izdelava 
individualnih programov, koordinacija dela izvajalcev dodatne pomoči ipd. – vse 
leto; 

    V zadnjih šolskih letih se povečuje število dijakov, ki imajo odločbe za izvajanje 
oz. prilagajanje izobraževanja. Dodatno se povečuje tudi število dijakov s 
posebnimi potrebami, ki nimajo odločbe. Za oboje se pomoč odreja individualno, 
v dogovoru z njihovimi starši, razrednikom in vodstvom šole. 

 vodenje dokumentacije o sklenjenih pedagoških pogodbah dijakov s šolo; 

 »Pomoč staršev pri učenju«, v okviru Šole za starše (1. letniki) – predvidoma 
oktober. 

2. Koordinacija poklicnega usmerjanja: informacije o Razpisu za vpis v višje, 
visokošolske in univerzitetne programe. Predstavitev študijskih programov in 
poklicno svetovanje našim dijakov za nadaljevanje izobraževanje na univerzah oz. 
višjih strokovnih šolah- vse leto. 

3. Vodenje vpisnega postopka in operativna izvedba vpisa v 1. letnike srednjih šol za 
šolsko leto 2009/2010: 

 izobraževanje za potrebe vpisa 2009/2010; 

 sodelovanje pri pripravi in vodenju informativnih dni na šoli – od septembra  do 
februarja oziroma vse leto; 

 sodelovanje z RZZ, CIPS-om in Impol kadringom pri poklicnem usmerjanju in 
preusmerjanju – september, februar oziroma po dogovoru vse leto; 

 usmerjanje, preusmerjanje in svetovanje učencem OŠ in dijakom srednjih šol, ki 
se vpisujejo v 1. letnik srednje strokovnega ali poklicnega izobraževanja oziroma 
program poklicno tehniškega izobraževanja, v času izvajanja vpisnega postopka – 
januar do julij oziroma vse leto; 

 oblikovanje oddelkov od 1. do 4. letnika za vse programe izobraževanja- julij, 
avgust; 

 evidentiranje sprememb in vodenje evidenc, seznamov dijakov – vse leto; 

 sodelovanje in koordiniranje del z ravnateljem  šole - vse leto; 

 sodelovanje in načrtovanje predstavitve programov in poklicev za učence OŠ 
zunaj šole (RZZ, CIPS, Impol kadring ali OŠ) – vse leto; 

 sodelovanje pri načrtovanju in pripravi vsebin propagandno informativnega 
gradiva o programih izobraževanja oziroma predstavitve šole ter sodelovanje pri 
sestavljanju publikacije šole. 
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4. Individualno in skupinsko  svetovanje in pomoč dijakom ter njihovim staršem za 
doseganje učinkovitega učenja – vse leto: 

 načrtovanje učenja; 

 pomoč in svetovanje na področju motivacije; 

 pomoč pri izbiri ustreznih strategij in metod učenja; 

 raziskava o uporabi strategij in metod učenja med dijaki;  

 ozaveščanje pasti kampanjskega učenja; 

 izvedba enodnevnih delavnic za dijake 1. letnikov na področju interesnih 
dejavnosti » Učne metode »; 

 morebitna organizacija delavnic za dijake 1. letnikov na področju interesnih 
dejavnosti – »Preventivno preprečevanje odvisnosti », v sodelovanju z izvajalci 
istoimenskega projekta mestne občine Maribor; 

 izvedba delavnic za dijake višjih letnikov na področju interesnih dejavnosti, za 
področja osebnostne rasti, učinkovite komunikacije in pozitivne klime; 

 druge skupinske  delavnice ( po potrebi ); 

 uvodni roditeljski sestanki za starše 1. letnikov; 

 sodelovanje na roditeljskih sestankih posameznih oddelkih na povabilo 
razrednikov. 

5. Pomoč učiteljem in razrednikom začetnikom - avgust, september: 

 predstavitev programov, populacije, dokumentacije, spretnosti učinkovitega 
komuniciranja, reševanja konfliktov, učnih oblik in metod, uspešno in učinkovito 
sodelovanje s starši. 

6. Projektno in drugo ugotavljanje socialne klime v šoli in sistematično vplivanje 
nanjo, pomoč dijakom pri prepoznavanju značilnosti pozitivne identitete: 

 pomoč pri izboljševanju komunikacije med učitelji in učenci – vse leto; 

 vodenje evidence o napredovanju učencev in poklicnih usmeritvah oz. 
preusmeritvah, izpisih - vse leto; 

 pomoč pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa do sebe in svojih osebnih ciljev – vse 
leto; 

 razvojno analitične naloge; načrtovanje in evalviranje dela ŠSS ter spremljanje 
razvoja šole- vse leto. 

7. Projektno in drugo preventivno in kurativno  ugotavljanje stanja na področju 
zasvojenosti dijakov z legalnimi in ilegalnimi drogami in svetovanje na tem področju 
- vse leto: 

 evidentiranje in pomoč odvisnikom; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami. 
8. Vodenje evidenc dijakov po oddelkih -   vse leto. 
9. Vodenje postopkov nostrifikacije spričeval, priznavanja v tujini opravljenega 
izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja, vodenje izdanih odločb v 
postopku priznavanja v tujini opravljenega izobraževanja za namen nadaljnjega 
izobraževanja  in sodelovanje z  Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo -   vse leto. 
10. Priprava mesečnih in letnih poročil o upravičenosti do šolske malice dijakov, 
vnašanje podatkov v spletno aplikacijo MŠŠ, vodenje in priprava evidenc 
upravičenosti do šolske malice, toplega obroka dijakov, vodenje komisije za 
ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranja šolske malice,  skrb za izvedbo 
razdelitve ter koordiniranje in sodelovanje z izvajalcem  - vse leto. 
11. Vodenje dokumentacije za dijake, ki imajo posebni status (status dijaka 
perspektivnega športnika, status dijaka vrhunskega športnika, tekmovalca ali 
kulturnika) september, oktober oz. vse leto. 
11. Vodenje dokumentacije za dijake, ki imajo posebne prilagoditve v obliki 
pedagoških pogodb (zdravstveni razlogi, materinstvo, šibak socialni status in 
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potreba po pridobivanju osnovnih sredstev za preživljanje, samostojno 
gospodinjstvo, športne obveznosti… - vse leto. 
12. Sodelovanje z zunanjimi institucijami – vse leto. 

 Centri za socialno delo; 

 Zdravstveni domovi / splošne službe, pedopsihiatrija ipd.; Sodelovanje z 
Zdravstvenim domom »dr. Adolfa Drolca« Maribor, s splošno ambulanto in 
zobozdravstveno ambulanto, z namenom izvedbe obveznih sistematičnih 
zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov dijakov - vse leto; 

 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor; 

 drugimi šolami, starši, policijo in drugimi. 
13. Obdelava oziroma izvedba različnih statističnih analiz oziroma pregledov za 
potrebe šole,  MŠZŠ in drugih institucij (ŠOL-S), Zavoda RS za šolstvo ipd. - 
september, oktober oz. skozi vse leto. 
14. Mentorstvo študentom Pedagoške fakultete Maribor, smer pedagogika, pri 

opravljanju oziroma izvedbi pedagoške prakse - vse leto oziroma glede na dogovor s 
Pedagoško fakulteto Maribor; 
15. Redno sodelovanje s študijsko skupino za področje svetovalnega dela v srednjih 
šolah- vse leto; 
16. Permanentno strokovno izobraževanje – predvidevam, da bom v šolskem letu 
2008/2009 dopolnila in obnovila svoja znanja z izbiro izobraževanja na področju 
strokovnega svetovanja. 
 
 

4.6. Šolska knjižnica 
 
Naloge: strokovno in pedagoško delo / bibliopedagoške ure za posamezne razrede in 
predmete, po dogovoru z učitelji posameznih predmetov, po vnaprej določenih 
datumih, katalogizacija, bibliografsko delo, evidentiranje, opremljanje, urejanje 
UDK, idr.;   
 
Cilji: Dijake usposobiti v samostojne uporabnike knjižnic/raznih, ga funkcionalno 
opismeniti in pripraviti na vseživljenjsko učenje.   
 
Prednostne naloge: predstaviti seminarsko delo, projektno delo, vaje v citiranju, 
iskanje, uporaba in selekcioniranje virov, naučiti uporabljati Cobiss , idr. 
 
Druge naloge: Med novimi nalogami knjižnice je tudi ponudba za kakovostno 
preživljanje časa, ki je na voljo med šolsko malico in poukom. V ta namen 
predlagam tudi nabavo kratkočasnih družabnih iger: šah, črka na črko, skrable.  
Dijaki, ki so oproščeni obiskovanja športne vzgoje, lahko v knjižnici opravljajo 
nadomestne dejavnosti, med drugim tudi prostovoljstvo, to je učna pomoč za dijake 

z učnimi težavami.  
Dijaki bodo v knjižnici tudi opravljali delovno prakso. 
Med drugimi nalogami so tudi priprava razstav, sodelovanje na raznih tekmovanjih, 
glede na razpise. 
 
Materialne potrebe: Material za opremo knjig, posodobitev knjižnice z literaturo za 
mladino in posodobitev domačega branja, nabava strokovne literature; nujna je 
namestitev treh računalnikov za potrebe dijakov in LCD projektorja, s katerim bi 
razredom, ki imajo v knjižnici pouk omogočili bolj razgiban pouk. 
V prihodnosti predlagam tudi nabavo kakovostnih filmov.  
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5. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 
Šolske in izvenšolske dejavnosti 

 

Dejavnost Mentorji: 

Šolska dijaška skupnost Petra Pleteršek Staklenac, Zdenka Tojnko 
(maturantski ples) 

Raziskovalna dejavnost Igor Vodnik 

Aranžerske dejavnosti Marija Bračko, Tatjana Mustač,  Suzana 
Josipović, Bronislav Horvat Toš 

Kulturne dejavnosti  Simona Letnik, Robert Novak, Marija Bračko 

Knjižničarska dejavnost Simona Letnik 

Šolsko razstavišče Suzana Josipović, Tatjana Mustač 

Filmski abonma Vlasta Rojs 

Gledališki abonma Jasna Lonec 

Športne dejavnosti Dušan Jesenko, Barbara Lepej, Mojca Polše 

Nemški krožek Petra Pleteršek Staklenac 

Šolski časopis Ksenija Bračič  Bračko, Ivica Marčič 

Šola za starše Miranda Knehtl, Marjana Barbarič 

Mednarodna dejavnost  Alenka Elena Begant, Manuela Krajnc 

Koordinator za  kulturno 
dejavnost 

Jasna Lonec 

Dobrodelni srečelov Ivica Marčič 

 
Zbirke 
 
Strokovni aktivi se dogovorijo za vodenje zbirk po posameznih strokovnih področjih. 
Vodje skrbijo za urejanje in dopolnjevanje zbirk učnih pripomočkov po strokah. 

 

Geografija Renata Slana Meznarič 

Nemški jezik Petra Pleteršek Staklenac 

Angleški jezik Jolanda Obronek - aktiv 

Računalništvo Iztok Slanič 

Blagoznanstvo Nataša Korošec 

Šport Dušan Jesenko 

Aranžerstvo Tatjana Mustač 

Matematika Maja Gradišnik Breznik 

Druga dela 

 

Inventura Tanja Lakoše 

Dežurstvo dijakov Sanja Obaha, Aleksandra Žnidaršič Batić 

Šolska kronika Bojan Sedmak, Simona Letnik 

Rdeči križ – krvodajalske akcije Marjetka Godec 

Tajnik izpitnega odbora za ZI Aleš Premzl 

Vodenje interesnih dejavnosti Bogdana Vratanar 

Učbeniški sklad Sabina Kavčič, Mojca Polše, Renata 
Slana Meznarič 

Sodelovanje s pivovarno Union Darja Praunseis 

Tajnica poklicne mature Darja Lesjak 

Vodja učnega podjetja Tanja Lakoše 
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Naročila male vrednosti Maja Žmavec, Ksenija Bračič Bračko 

Oblikovanje internetne strani Barbara Lepej,  Vlasta Rojs, Iztok Slanič, 
Nataša Kranjc, Bronislav Horvat Toš 

Koordinator PISA Sanja Obaha 

 
Tekmovanja 
 

Tekmovanje iz GPO Tanja Lakoše 

Tekmovanje v znanju ANJ Jolanda Obronek 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje Vlasta Rojs, Simona  Letnik, Sanja 
Obaha 

Tekmovanje v znanju nemškega jezika Petra Pleteršek Staklenac 

Tekmovanje v matematiki - Kenguru Maja Gradišnik Breznik, Brigita Kremser 

Športna tekmovanja Dušan Jesenko 

Šolsko tekmovanje Slovenski književniki Sanja Obaha, Simona Letnik 

Tekmovanje v tehniki prodaje Tanja Ivanek Knehtl, aktiv ekonomistov 
in naravoslovcev 

Tekmovanje v znanju poslovne 
matematike 

Darja Lesjak 

Tekmovanje iz računovodstva Darinka Medved Gerečnik 

Tekmovanje DOSS Tanja Lakoše, aktiv ekonomistov-PRA 

 
 

Šolska dijaška skupnost  

MENTORICI: Petra Pleteršek Staklenac  in Zdenka Tojnko 

NALOGE: 
- izvedba dveh konferenc Šolske dijaške skupnosti s problematiko učnega 

uspeha v posameznih razredih; 
- potrditev predsednika, podpredsednika in zapisničarke Šolske dijaške 

skupnost; 
- potrditev članov v Svet šole in Komisijo za kvaliteto;  
- aktivno sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor; 
- aktivno sodelovanje z Dijaško organizacijo Slovenije; 
- organizacija maturantskega plesa; 
- organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti; 
- predstavitev in izpeljava projekta »dijaška izkaznica«; 
- akcija pomoč malim živalim v azilu; 
- pogovori z dijaki o dijaški problematiki 
- obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči problematiki 

 

MATERIALNE POTREBE: oglasna deska v avli šole 
 

Raziskovalna dejavnost 
Koordinator: Igor Vodnik 
Člani: Mentorji raziskovalnih nalog 
Cilji: Sodelovanje z nalogami na razpisu Mladi raziskovalci in doseči solidno 
uvrstitev. 
Prednostne naloge: Ustvariti prijetno klimo za timsko delo z vsemi sodelujočimi 
sodelavci - mentorji. 
Naloge: izbira zanimivih tem. 
Materialne potrebe: Potrošni material za pisanje nalog (cca 80  eur). 
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Dežurstvo dijakov  

MENTORICI: Aleksandra Žnidaršič Batič,  Sanja Obaha 

NALOGE: 
- Dežurstvo dijakov se organizira v času pouka od 8.00 do 14.00 in je obvezno.  
- Razpored dijakov se določi na podlagi starosti in izkušenosti dijakov. 
- Seznam dežurnih dijakov določi mentor in objavi na oglasni deski v avli in pred 

zbornico.  
- Na začetku leta z dežurstvom pričnejo 4. in 3. letniki, nato dijaki drugih 

letnikov, dijaki 1. letnikov pa začnejo dežurati šele proti koncu šolskega leta, saj 
takrat že poznajo pravila in delo na šoli. 

- Mentor na začetku leta pripravi zvezek dežurstva, v katerega dijaki zapisujejo 

opažanja in podatke za tekoči šolski dan. 
- Dežurstvo traja od začetka do konca šolskega leta, nadzoruje ga mentor in 

sprotno oblikuje seznam dežurstev ter dijake obvešča o sprotnih spremembah. 
 

MATERIALNE POTREBE: 
- zvezek  (A4- 100 listni) za dežurstvo, za obe lokaciji, 
- mapa, v katero vložimo okrožnice, za obe lokaciji. 
 

 

Gledališki abonma 

Mentorica - koordinatorica za kulturo: Jasna Lonec 

Cilji: 
     -    dijakom popestriti ponudbo v okviru njihove proste izbire interesnih 
dejavnosti; 
     -     razvijati splošno in kulturno razgledanost dijakov;  

- navajati dijake na smiselno izrabo prostega časa; 
- razvijati smisel za kulturo govora in  kritičnost; 
- spodbujati moralna načela in etične vrednote; 
- poglabljati znanja dijakov  pri posameznih predmetih. 

Naloge:  
- udeležba mentorice na uvodnem in drugih sestankih, ki jih za mentorje 

srednjih šol organizira SNG Maribor; 
- priprava plakata o ponudbi dijaškega gledališkega abonmaja za sezono 

2008/09, ki bo objavljena na oglasni deski avle naše šole; 
- priprava prispevka o dijaškem gledališkem abonmaju za spletno stran naše 

šole; 
- priprava okrožnice s ponudbo dijaških gledaliških abonmajev in v okviru 

tega tudi predstavitev proste izbire interesnih dejavnosti dijakov; 
- neposredna, osebna predstavitev ponudbe vseh dijaških gledaliških 

abonmajev v posameznih razredih; 
- neposredni, osebni stik s posameznimi abonenti med šolskim letom; 
- zbiranje števila prijav, priprava imenskega seznama abonentov za 

posamezno vrsto dijaškega abonmaja, pravočasno vplačilo, osebno vročanje 
abonentskih izkaznic abonentom naše šole; 

- priprava informacij o predstavah in koncertih v pisni obliki, ki jo vsaj en 
teden pred vsako uprizoritvijo osebno dobi vsak abonent, da se na predstavo 
/koncert lahko pripravi (na primer: naslov predstave, datum in ura pričetka, 
dolžina trajanja, seznam nastopajočih, kratka vsebina, ipd.); 

- pogovor z abonenti o predstavah (evalvacija) 



 50 

Materialne potrebe: 
papir oziroma fotokopije z informacijami o predstavah za abonente naše šole, ki jih 
pripravi in abonentom vroči mentorica gledališkega abonmaja 

 
Krvodajalske akcije 
Prva krvodajalska akcija bo v sredo, 24. 9. 2008 
Druga krvodajalska akcija bo v četrtek, 29. 1. 2009 

 

Učbeniški sklad  

Vodja interesnih dejavnosti: 
Sabina KAVČIČ 

Člani: Mojca POLŠE, Renata Meznarič Slana 
 

Naloge:  
- s pomočjo vodij strokovnih aktivov oblikovati sezname kompletov iz Kataloga 

potrjenih učbenikov za posamezne letnike in programe, 

- voditi evidence o vseh učbenikih, 
- zbrati naročilnice podpisane s strani staršev, 
- izračunati izposojevalnino (1/3 vrednosti novih učbenikov), 
- izdelati sezname naročnikov, 
- obveščati dijake o rokih za prejem in vračanje učbenikov, 
- dokupiti potrebne učbenike, 
- pripraviti seznam odpisa za učbenike, ki so poškodovani ali uničeni. 

 
Cilji:     
- zagotoviti, da dijaki naročene učbenike iz šolskega učbeniškega sklada prejmejo 
na začetku šolskega leta. 
 
Prednostne naloge:  

- natančno voditi sezname vseh učbenikov, 
- natančno voditi sezname dijakov, ki uporabljajo ponujene učbenike, 
- pridobiti prostor in ustrezne omare za shranjevanje učbenikov!!! 

Druge naloge:  
 

Materialne potrebe: 
- papir za razmnoževanje naročilnic, 
- obrazci Plačilni nalog , 
- rednik in mape za vodenje evidence, 

  

 
Razstavišče Srednje trgovske šole Maribor  

V šolskem letu 2008/09 načrtujemo od pet do deset razstav. Pričakujemo, da se bodo 
predstavili sodelavci in dijaki naše šole. 
Za realizacijo izvedbe razstav potrebujemo naslednje materiale: 

 Barvne papirje (šeleshamer, fotografski papir) format A1 (150 kom) 

 Obojestranski lepilni trak 

 Čistila 

 Prti 

 Podstavki, nosilci za kiparska dela (vezane plošče, delo šolskega mizarja) 

 Jupol barva in pigmenti 

 Razni drugi materiali, vezani na vsebino razstave 
Za razstavišče: Suzana Josipović,  Tatjana Mustač 
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Tekmovanja 
 

Tekmovanje slovenski književniki  

MENTOR: SANJA OBAHA 

 NALOGE: 
- dijake spodbuditi k sodelovanju, 
- dijake motivirati za prijavo na tekmovanje Slovenski književniki, kjer vsako 

leto ob poslušanju in gledanju oddaje o enem izmed slovenskih književnikov 
tekmujejo med seboj z odgovarjanjem na vprašanja o tej temi, 

- razvijati slušne in bralne sposobnosti dijakov za analizo besedila, 
- dijakom približati različne osebnosti slovenske književnosti, da se seznanijo 

z življenjem in delom te osebnosti, 
- najuspešnejše tekmovalce nagraditi z udeležbo na nagradni ekskurziji. 

___________________________________________________________________________ 
MATERIALNE POTREBE: 

- okrog  15 EUR  za organizacijo tekmovanja in pripravo učilnice, 
omogočiti najboljšim tekmovalcem udeležbo na nagradni ekskurziji. 

 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje  

MENTOR: SANJA OBAHA 

 NALOGE: 
- 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, 
- dijakom približati različne osebnosti slovenske književnosti, da se seznanijo 

z življenjem in delom te osebnosti, 
- najuspešnejše tekmovalce nagraditi z udeležbo na nagradni ekskurziji. 

___________________________________________________________________________ 
MATERIALNE POTREBE: 

- okrog  20 EUR  za organizacijo tekmovanja in pripravo učilnice, 
- omogočiti najboljšim tekmovalcem udeležbo na nagradni ekskurziji. 

 
 

Matematično tekmovanje 
Tudi v tem šolskem letu bomo izvedli šolsko tekmovanje na naši šoli. Predvidevamo, 
da se bo prijavilo približno 200 dijakov. Stroški, ki bodo nastali je samo simbolična 
prijavnina.  

 

Tekmovanje GP ZVEZDA  

Mentorica: Lakoše Tanja  

Naloge:  
- motivirati dijake za pripravo na tekmovanje, 
- pripraviti dijake na šolsko in državno tekmovanje, 
- razvijati sposobnost ekonomskega razmišljanja, 
- spodbuditi dijake k sodelovanju. 

 
Cilji:    * udeležba na državnem tekmovanju GP zvezda 

Materialne potrebe: - stroški izvedbe šolskega tekmovanja – cca. 20 € 
                                   - stroški udeležbe državnega tekmovanja –cca. 100 € 
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Udeležili se bomo tudi drugih tekmovanj v okviru šole, regije oziroma države. 
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6. KADROVSKA ZASEDBA 
 

Na STrgŠ imamo naslednjo kadrovsko zasedbo: 
 
47 učiteljev splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih predmetov.  
 
Za učinkovitejše delo učiteljskega zbora se učitelji združujejo v 10 strokovnih 
aktivov, v okviru katerih načrtujejo strokovno izobraževanje, pripravljajo ciljne 
razporeditve učne snovi, obravnavajo različno strokovno problematiko, usklajujejo 
delo in kriterije ocenjevanja, načrtujejo materialne potrebe idr. 
 
Vsak učitelj je član najmanj enega strokovnega aktiva. Delo strokovnega aktiva 
koordinira in vodi vodja strokovnega aktiva, ki ga učitelji izberejo izmed svojih 
članov. Izberejo tudi vodje zbirk in interesnih dejavnosti. 
 

V tem šolskem letu bo na STrgŠ delalo 54 delavcev. 
 

1.  Barbarič Marjana 

2.  Begant Alenka Elena 

3.  Borovinšek Jasna 

4.  Bračič Bračko Ksenija 

5.  Bračko Marija 

6.  Fras Alenka 

7.  Godec Marjetka 

8.  Gradišnik Breznik Maja 

9.  Horvat Toš Bronislav 

10.  Ivanek Knehtl Tanja 

11.  Jerič Hermina 

12.  Jesenko Dušan 

13.  Josipović Suzana 

14.  Kavčič Sabina 

15.  Knehtl Miranda 

16.  Korošec Nataša 

17.  Krajnc Manuela 

18.  Kranjc Nataša 

19.  Kremser Brigita 

20.  Lakoše Tanja 

21.  Lepej Barbara 

22.  Lesjak Darja 

23.  Letnik Simona 

24.  Lonec Jasna 

25.  Majerle Martina  

26.  Marčič Ivica 

27.  Marolt Nikolaj 

28.  Medved Gerečnik Darinka 

29.  Mustač Drago 

30.  Mustač Tatjana 

31.  Novačan Branka 

32.  Novak Robert 

33.  Obaha Sanja 

34.  Obronek  Jolanda 
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35.  Perić Tatjana 

36.  Pleteršek Staklenac Petra 

37.  Podobnik Križnik Karmen 

38.  Polše Mojca 

39.  Praunseis Darja 

40.  Premzl Aleš 

41.  Primorac Mojca 

42.  Rojs Vlasta 

43.  Sedmak Bojan 

44.  Slana Meznarič Renata 

45.  Slanič Iztok 

46.  Strmšek Turk Suzana 

47.  Tojnko Zdenka 

48.  Večernik Tanja 

49.  Velički Alojz 

50.  Vilčnik Simona 

51.  Vodnik Igor 

52.  Vratanar Bogdana 

53.  Žmavec Maja 

54.  Žnidaršič Batić Aleksandra 

 
 
Razporeditev učne obveznosti učiteljev je razvidna iz izvedbenega predmetnika  
tekočega šolskega leta. 

 

 
6.1. Letni načrt izobraževanja zaposlenih 
 
Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe zavoda določi 
ravnatelj na predlog delavcev šole in po predhodnem mnenju učiteljskega zbora. 
Ravnatelj sprejema tudi sklepe o posamičnem izpopolnjevanju in izobraževanju. 
 
Šola je zainteresirana predvsem za izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev šole 
v okviru objavljenega kataloga programov stalnega strokovnega spopolnjevanja 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo 
in šport, Zavod RS za šolstvo in Urad RS za šolstvo (internet). Pomembno je 
izobraževanje učiteljev v okviru študijskih skupin, kjer se praviloma istega sestanka 
udeleži en član strokovnega aktiva. 
 

Ravnatelj šole posebno skrb posveča spodbujanju in omogočanju strokovnega 
izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih delavcev šole. Prednost imajo programi, 
ki so točkovani in se za njih ne plača kotizacija. Prioritetna področja izobraževanja 
strokovnih delavcev so naslednja: uporaba sodobnih informacijskih tehnologij pri 
pouku, sodobne metode pouka, preverjanje in ocenjevanje znanja, motivacija 
dijakov in predvsem novosti pri poučevanju v prenovljenih programih. 
 
V sklopu izobraževanja ravnateljev se bom udeležil 15. strokovnega srečanja 
ravnateljic in ravnateljev v Portorožu, 13. srečanja društva Ravnatelj v Radencih, 
strokovne ekskurzije ravnateljev na Portugalsko (proučevanje in primerjava 
izobraževalnih sistemov v Evropi), nadaljevalnih programov Šole za ravnatelje, 
izobraževanj in sestankov CPI-ja ob uvajanju novih programov, sestankov 
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Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol Slovenije in ostalih aktualnih in 
izrednih zadev. 
 
V tem šolskem letu načrtujemo izobraževanje v okviru pedagoških konferenc z 
raznimi aktualnimi temami. Največ pozornosti bomo še vedno namenili 
izobraževanju v zvezi s pripravo na uvajanje in izvajanje prenovljenih izobraževalnih 
programov (CPI). 
 
V tem šolskem letu bomo organizirali obvezno izobraževanje iz varstva pri delu in 
požarne varnosti za zaposlene. 
 
Predlog izobraževanja pripravijo strokovni aktivi v mesecu septembru. Vodstvo šole 
uskladi predloge s prioritetami in finančnimi možnostmi ter seznani delavce o 
njihovem izobraževanju v mesecu oktobru.  
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7. MATERIALNI POGOJI 

 

IZRAČUN MATERIALNIH STROŠKOV  

    

Vrsta stroška Letni znesek Mes. znesek  

Ogrevanje 16.184,79 1.348,73  

Elektrika 10.065,28 838,77  

Voda 6.135,38 511,28  

Skupaj 32.385,44 2.698,79  

    

Splošni materialni stroški 26.817,20 2.234,77  

Stroški elektronskih kom. 10.404,00 867,00  

Stroški za izvedbo vaj 2.288,84 190,74  

Stroški za izvedbo vaj 10.070,90 839,24  

Skupaj 49.580,94 4.131,74  

    

Knjižnica 1.855,51 154,63  

Vzdrževanje 6.848,75 570,73  

Izobraževanje 5.797,94 483,16  

Zdravniški pregledi 942,94 78,58  

Interesne dejavnosti 6.300,00 525,00  

Skupaj 21.745,14 1.812,09  

    

Skupaj ministrstvo 103.711,52 8.642,63  

    

Pri pripravi tabele smo upoštevali:    

• letno rast cen za 6% glede na leto 2007 pri nekaterih postavkah 

• število oddelkov 20   

• število zaposlenih 54   

 
Ob tem je pomembno navesti tudi, da je sam načrt porabe materialnih stroškov 
narejen ob predpostavki klasičnega financiranja s strani MŠŠ. 
 
Šola pa je z letošnjim šolskim letom prejela sklep o vključitvi zavoda v projekt 
uvajanja novega načina financiranja in upravljanja šolstva (projekt MoFAS). To 
pomeni izvajanje izobraževalnih programov poklicnega oz. strokovnega izobraževanja 

na podlagi novih izhodišč oz. metodologij »C« in«D«.  
 
»C« - metodologija financiranja na podlagi sklenjene pogodbe med šolo in 
ministrstvom na podlagi soglasja k sistemizaciji delovnih mest, upoštevajoč vpisne 
podatke iz ŠOL-S, število normativnih delavcev po posameznih vrstah delovnih mest 
iz potrjene sistemizacije  ter povprečni količnik za posamezno vrsto delovnega mesta.  
 
»D« - metodologija za določitev letne cene na  dijaka posameznega izobraževalnega 
programa v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter z veljavnimi predpisi s 
področja plačne zakonodaje.  
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8. ŠOLSKI KOLEDAR   

 
29.8.2008 (pe) otvoritvena konferenca za šolsko leto 2008/2009 

1.9.2008 (po) začetek pouka - šolsko leto 2008/2009 

1.9.2008 (po) - 5.9.2008 
(pe) 

ID po razporedu in projektni dnevi ter pouk (2. ET-pti) 

16.9.2008 (to) 1. roditeljski sestanki: 1. letniki 

17.9.2008 (sr) 1. roditeljski sestanek: ostali letniki 

24.9.2008 (sr) 1. krvodajalska akcija 

25.9.2008 (če) pedagoška konferenca (LDN šole) 

29.9.2008 (po) sestanek sveta staršev 

30.9.2008 (to) sestanek sveta šole 

5.10.2008 (ne) svetovni dan učiteljev 

7.10.2008 (to) ID po razporedu 

14.10.2008 (to) govorilne ure za starše in dijake 

27.10.2008 (po) - 
31.10.2008 (pe) 

JESENSKE POČITNICE 

1.11.2008 (so) Dan spomina na mrtve 

11.11.2008 (to) govorilne ure za starše in dijake 
pedagoška konferenca 

11.11.2008 (to) - 
14.11.2008 

izpiti (dodatni, diferencialni) 

9.12.2008 (to) vsi oddelki 2. roditeljski sestanek 

24.12.2008 (sr) ID (kulturni dan, 2.ET-pti, pouk) 

25.12.2008 (če) - 
4.1.2009 (pe) 

NOVOLETNE POČITNICE 

7.1.2009 (sr) ID (po razporedu) 

13.1.2009 (to) govorilne ure za starše in dijake 

15.1.2009 (če) zaključek 1. ocenjevalnega obdobja - ocenjevalna 
konferenca 

15.1.2009 (če) sestanek dijaške skupnosti 

15.1.2009 (če) - 
16.1.2009 (pe) 

priprave na ZI (3.C, 3. E) 

19.1.2009 (po) - začenjo s poukom 3. D 
- začnejo s prakso 3. C, 3. E 

21  1. 2009 (oz. ko bo 
potekal sejem učnih 
podjetij v Celju) 

ID (sejem učnih podjetij v Celju in druge dejavnosti, razen 
2. ET-pti in 2. TRG pouk) 

29.1.2009 (če) 2. krvodajalska akcija 

2.2.2009 (po) - 28.2.2009 
(so) 

ZIMSKI IZPITNI ROK 

2.2.2009 (po) - 6.2.2009 
(pe) 

izpiti (dopolnilni, diferencialni) 

6.2.2009 (pe) ID (kulturni dan) 

8.2.2009 (ne) PREŠERNOV DAN, slovenski kulturni praznik 

9.2.2009 (po) začetek POM - pisni izpit (slovenščina) 

9.2. - 11.2.2009 (po-sr) ID (po razporedu) 

10.2.2009 (to) govorilne ure za starše in dijake 

10.2.2009 (to) POM - pisni izpit (2. predmet) 

11.2.2009 (sr) POM - pisni izpit (matematika,angleščina,nemščina) 

13. - 14.2.2009 (pe,so) informativni dan 

14.2.2009 (so) ZI - slovenščina pisno 
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16. - 27.2.2009 (po-pe) POM ustni izpiti in 4. predmet 

23. - 24.2.2009 (po-to) strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev 

23. - 27.2.2009 (po-pe) ZIMSKE POČITNICE 

3.3.2009 (to) seznanitev kandidatov z uspehom pri POM 

7.3.2009 (so) predpreizkus POM 2009 (matematika ali tuj jezik) 

10.3.2009 (to) vsi oddelki 3. roditeljski sestanek 
pedagoška konferenca 

18.3.2009 (sr) tekmovanje iz ekonomije (Novo mesto) 

6. - 7.4.2009 (po-to) ID (po razporedu) 

7. - 10.4.2009 (to-pe) izpiti (dodatni, diferencialni) 

10.4.2009 (pe) tekmovanje GP »Zvezda« (Ivančna Gorica) 

13.4.2009 (po) VELIKONOČNI PONEDELJEK 

14.4.2009 (to) govorilne ure za starše in dijake 
pedagoška konferenca 

14.4.2009 (to) državno tekmovanje v tehniki prodaje (Ljubljana) 

17.4.2009 (pe) tekmovanje v znanju iz računalništva (Celje) 

24.4.2009 (pe) DAN ŠOLE - pouka prost dan (strokovna ekskurzija za 
učitelje) 

27.4.2009 (po) DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

28.4. - 30.4.2009 (to-če) PRVOMAJSKE POČITNICE 

1.5. - 2.5.2009 (pe-so) PRAZNIK DELA 

12.5.2009 (to) govorilne ure za starše in dijake 

19.5.2009 (to) zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključne letnike 

19.5.2009 (to) ocenjevalna konferenca za zaključne letnike 

20.5.2009 (sr) razdelitev spričeval zaključnim letnikom 

21.5. - 22.5.2009 (če-pe) organizirane priprave na POM in ZI 

22.5.2009 (pe) izboljševanje ocen za zaključne letnike 

25.5.2009 (po) POM začetek pisnih izpitov (2. predmet) 

25.5. - 28.5.2009 (po-če) ID (po  razporedu) 

28.5.2009 (če) POM - pisni izpit (slovenščina) 

29.5.2009 (pe) končajo s prakso 3. C in 3. E 

30.5.2009 (so) POM - pisni izpit (angleščina), ustni izpiti in 4. predmet 

2.6. - 4.6.2009 (to-če) popravni izpiti za zaključne letnike poklicnega 
izobraževanja 

5.6.2009 (pe) ocenjevalna konferenca (za 3.c in 3.e) po praksi 

5.6.2009 (pe) POM  -  pisni izpit (nemščina) 

6.6.2009 (so) POM - pisni izpit (matematika),ustni izpiti 4. predmet 

8.6.2009 (po) ZI (pisni izpit: slovenščina) 

9.6.2009 (to) govorilne ure za starše in dijake 

9.6. - 13.6.2009 (to-so) ZI - ustni izpit 

11. - 12.6.2009 (če-pe) organizirane priprave na ustni del POM 

13. - 24.6.2009 (so-sr) POM - ustni izpiti 

19.6.2009 (pe) zaključek ocenjevalnega obdobja za dijake 

22. - 23.6.2009 (po-to) ID (po razporedu) 

23.6.2009 (to) ocenjevalna konferenca za nižje letnike 

24.6.2009 (sr) ID (razredna klima in ostale teme, zaključek pouka in 
razdelitev spričeval) 

25.6.2009 (če) DAN DRŽAVNOSTI 

29.6. - 4.7.2009 (po-so) spomladanski izpitni  rok 
izpiti (dopolnilni, diferencialni) 

29. - 30.6.2009 (po-to) strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev 

6.7.2009 (po) konferenca po popravnih izpitih 
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6.7.2009 (po) seznanitev kandidatov z uspehom pri POM 

25.6. - 31.8.2009 (če-po) POLETNE POČITNICE 

17.8. - 28.8.2009 (po-pe) jesenski izpitni rok 
izpiti (dopolnilni, diferencialni) 

24.8. - 3.9.2009 (po-če) POM (pisni in ustni izpiti in 4. predmet) 

24.8.2009 (po) POM - pisni izpit (slovenščina) 

25.8.2009 (po) POM - pisni izpit (matematika) 

25.8.2009 (to) ZI - pisni izpit (slovenščina) 

26.8.2009 (sr) POM - pisni izpit (angleščina) 

26.8. - 29.8.2009 (sr-so) ZI - ustni izpiti 

27.8.2009 (če) POM - pisni izpit (nemščina) 

28.8.2009 (pe) POM - pisni izpit (2. predmet) 

28.8.2009 (pe) - zaključna konferenca za šol. l. 2008/09 
- otvoritvena konferenca za šol. l. 2009/20 

1.9.2009 (to) začetek pouka - šolsko leto 2009/10 

7.9.2009 (po) seznanitev kandidatov z uspehom pri POM 
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9.  SODELOVANJE Z DIJAKI IN DIJAŠKO SKUPNOSTJO, S STARŠI IN 

OKOLJEM 
 

9.1. Sodelovanje z dijaki in dijaško skupnostjo 
 
Vključevanje dijakov v življenje šole je eden izmed pogojev za uspešno delo šole. 
Dijaki se bodo vključevali v odločanje o delu šole na dva načina: 

 oddelčne konference ob konferenčnih obdobjih, kjer analizirajo vzgojno-
izobraževalno delo v preteklem konferenčnem obdobju in sprožajo pobude za 
spremembe in izboljšave, 

 redni mesečni sestanki Dijaške skupnosti so namenjeni sprožanju iniciativ, 
posebej še na področju izvenšolskega dela in dajanju pobud, ki so v interesu 
vseh dijakov. Prav tako dijaška skupnost analizira izvajanje letnega 
delovnega načrta šole in sodeluje pri njegovi pripravi. Dijaška skupnost mora 
v tekočem šolskem letu postati bolj aktiven partner pri določanju nekaterih 
oblik dela in življenja na šoli.  

 

9.2 Sodelovanje s starši 
 
S starši sodelujejo vsi delavci šole, zlasti pa razredniki, šolska svetovalna služba, 
ravnatelj, profesorji šole. Sodelovanje poteka: 
 na roditeljskih sestankih (najmanj 3 x letno - glej šolski koledar - v septembru 

skupni sestanek za starše 1. letnikov) 
 na govorilnih urah (najmanj enkrat mesečno vsak drugi torek v mesecu ob 17. 

uri in enkrat tedensko dopoldan. Dodatni termini so javno objavljeni); 
 na sestankih šolske svetovalne službe 
 na informativnih in predinformativnih dnevih 
 na timskih obravnavah vpletenih strank 
 individualno, skupinsko 
 pisno, po telefonu, na osebnih razgovorih 
 svet staršev (2 do 3 sestanki z namenom sodelovanja in sprožanja pobud ter 

analiziranja dela šole) 
 vključevanje staršev v delo sveta šole. 
 

9.3 Sodelovanje z okoljem 
 

9.3.1 Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport 
Sodelovanje bo potekalo v okviru zakonsko določenih okvirov in pristojnosti. 
 
9.3.2 Sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo 
sodelovanje z ZŠ bo potekalo z udeleževanjem učiteljev na študijskih skupinah in 

individualnih povezavah s svetovalci ZŠ. 
 
9.3.3 Sodelovanje z zdravstveno službo 
Organizirani bodo sistematični zdravstveni pregledi za dijake 1. in 3. letnikov. Po 
pregledih je šola seznanjena z zdravstvenim poročilom, ki ga učiteljski zbor 
obravnava na konferenci. Sodelovanje pri izpeljavi programov za preprečevanje 
zasvojenosti mladih. 
 
9.3.4 Sodelovanje z Mestno občino Maribor 
Šola se bo vključevala v razpise Mestne občine Maribor s področja Mladi za 
napredek Maribora ter ostale mestne aktivnosti, namenjene mladim. Aktivno 
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sodelovanje poteka tudi na področju reševanja prostorske problematike mariborskih 
srednjih in osnovnih šol. 
 
9.3.5 Sodelovanje z drugimi šolami 
Sodelovanje bo potekalo v okviru trgovskih šol v tekmovanju iz tehnike prodaje, s 
sosednjimi šolami zaradi skupnih prostorov in kadrov. Nadaljevalo se bo 
sodelovanje s šolo Handelsakademie v Lipnici. Želeli bi navezati stike s sorodnimi 
šolami v Evropi. 
 
9.3.6 Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje 
Sodelovanje bo potekalo v okviru prenove programa trgovec, aranžerski tehnik in 
ekonomski tehnik in pripravi na uvajanje  le-teh modularno zasnovanih programov. 
 
9.3.7 Sodelujemo tudi z drugimi različnimi institucijami in organizacijami na območju 
Mariboru in na nivoju države: 
 z Zavodom za zaposlovanje 
 s Centri za socialno delo 
 z društvom aranžerjev 
 s trgovskimi podjetji 
 z Gospodarsko zbornico 
 z različnimi investitorji, izvajalci in vzdrževalci naprav 
 z Univerzo v Mariboru 
 s Filozofsko fakulteto Maribor 
 z Rdečim križem Maribor 
 z bankami 
 s Pokrajinskim arhivom 
 s kulturnimi ustanovami (knjižnicami, razstavišči…) 
 z zunanjimi predavatelji 
 s sponzorji 
 z osnovnimi šolami 
 z zavarovalnicami 
 s policijo 
 z inšpekcijskimi službami 
 z Muzejem narodne osvoboditve Maribor 
 idr. 
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10. DRUGE NALOGE 
 

 pomagati socialno ogroženim dijakom s pomočjo izposoje brezplačnih učbenikov; 
 skrb za učno tehnologijo s pomočjo vzdrževalca učne tehnologije in sprotno 

posodabljanje le-te; 
 sodelovanje s Filozofsko fakulteto pri izvajanju hospitacij, nastopov in pedagoške 

prakse za njihove študente; 
 načrtujemo strokovno ekskurzijo za delavce šole v mesecu februarju 2009; 
 hladna prehrana dijakov in delavcev šole bo možna v šolski okrepčevalnici. 

Sklenili smo pogodbo z najemnikom: Mc Bee trgovina-delikatesa-catering. Na 
šoli je tudi avtomat za tople napitke Nomea in samopostrežni stroj za "snack" 
proizvode in hladne napitke Vital Pro.   

 čiščenje šolskih prostorov bo izvajal Čistilni servis Hernaus d. o. o.; 
 izvedba maturantskega plesa. 

 dosledno izpolnjevati odločbe Zakona o subvencioniranju dijaške prehrane - 
dnevnega toplega obroka, ki ga dijakom omogočamo v restavraciji študentskih 
domov na Tyrševi ulici - UNI-Gostinstvo Maribor. 
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B - IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 
 
1. TEMELJNI CILJI IN NALOGE 
1.1. Cilji: 
-  Izvajati kvalitetno andragoško izobraževalno delo. 
-  Udeležence  izobraževanja kvalitetno pripraviti na zaključni izpit in poklicno 
maturo. 
- Udeležencem izobraževanja zagotoviti kvalitetno praktično usposabljanje. 
- Pripravljati manjkajoča in posodabljati obstoječa učna gradiva za udeležence 
izobraževanja. 
- Sodelovati z Republiškim zavodom za zaposlovanje in Ministrstvom za šolstvo in 
šport v Projektu izobraževanja 10.000 brezposelnih.    
- Pripravljati seminarje in tečaje za podjetja in posameznike  
 
1.2. Naloge na področju IZI : 
- Izobraževanje učiteljev in drugih delavcev (strokovno in pedagoško-andragoško 
izobraževanje). 
- Uvajanje sodobnih oblik izobraževanja in uporabljanje sodobne učne tehnologije. 
- Komuniciranje z Zavodom za zaposlovanje in Ministrstvom za šolstvo in šport v 
zvezi z izobraževanjem  brezposelnih oseb. 
- Komuniciranje s Centrom za poklicno izobraževanje. 
- Prilagajanje učnega procesa posameznim oddelkom izobraževanja odraslih oz. 
vsakemu posameznemu udeležencu izobraževanja.  
- Sodelovanje z Društvom za izobraževanje odraslih in ostalimi ponudniki 
izobraževanja odraslih. 
 
1.3. Naloge vodje izobraževanja odraslih 
- organizira in vodi delo enote izrednega izobraževanja, 
- pripravlja predlog vpisa,  
- pripravlja in prilagaja predmetnike za izredno izobraževanje, 
- sestavlja urnik in o spremembah obvešča udeležence  izobraževanja, 
- pripravlja pogodbe za udeležence izrednega izobraževanja, učitelje in druge 
delavce, 
- pripravlja konference andragoškega učiteljskega zbora, 
- pripravlja pravila za izredno izobraževanje, 
- pripravlja in dopolnjuje merila za vrednotenje del, 
- pripravlja letni delovni načrt izobraževanja odraslih in finančni načrt, 
- skrbi za informiranje udeležencev izobraževanja o hišnem redu, možnostih  
   napredovanja v višji letnik in možnostih nadaljnjega šolanja, 
- pripravlja predloge sklepa za priznavanje izpitov in kolokvijev, 

- daje informacije potencialnim udeležencem izrednega izobraževanja, 
- rešuje probleme v oddelkih, 
- pripravlja predračune šolnin za Zavod za zaposlovanje, druga podjetja in  
  ustanove, 
- opravlja vsa statistična dela v zvezi z izrednim izobraževanjem, 
- kontrolira in obračunava število ur pouka in pogodbenega dela, 
- vodi nadzor nad izvajanjem pouka, 
- pripravlja predlog šolnine, cene izpitov in kolokvijev,  
- pripravlja predlog višine pogodbene ure. 
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2. ANDRAGOŠKI   ZBOR 

 
Sestavljajo ga strokovni delavci in učitelji, ki sodelujejo pri izrednem izobraževanju. 
Andragoški zbor: 
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim  
   delom, 
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 
- odloča o posodobitvah izobraževalnega dela, 
- daje mnenje o imenovanju vodje enote, 
- se sestaja najmanj 2 x letno  
- na konferencah obravnava rezultate izobraževalnega dela ter organizacijsko in 
  strokovno problematiko. 
Konference andragoškega zbora sklicuje ravnatelj ali vodja izrednega izobraževanja. 
 
3. STROKOVNI   AKTIVI 

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizator izobraževanja in učitelji 
posameznega izobraževalnega področja.  
Strokovni aktiv obravnava problematiko vsakega posameznega izobraževalnega 
področja in usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev. 
Andragoškemu zboru daje predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava 
pripombe udeležencev izobraževanja in izmenjuje izkušnje z drugimi strokovnimi 
delavci. 
 
4. PRAKTIČNO   USPOSABLJANJE 
Nadzor nad praktičnim usposabljanjem udeležencev izobraževanja odraslih izvaja 
organizator praktičnega usposabljanja. Udeleženci izobraževanja odraslih bodo 
predvidoma opravili v programu trgovec 440 ur praktičnega usposabljanja in 350 ur 
praktičnega usposabljanja v programu trgovec - prekvalifikacija glede na delovne 
izkušnje, ki jih udeleženci izobraževanja že imajo ter 40 ur v programu aranžerski 
tehnik. 
V novih programih predšolske vzgoje je praktičnega pedagoškega dela med 120 in 
200 ur. Za ta del bomo organizirali konzultacije z usposobljeno mentorico na naši 
šoli.  
 
5. IZOBRAŽEVALNO   DELO  V  ODDELKIH  IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V šolskem letu 2008/2009 smo dobili soglasje Ministrstva za šolstvo in šport za 
vpis v naslednje izobraževalne programe: 
 
- trgovec -  80 mest (3 oddelka) 
- PTI - ekonomski tehnik - 50 mest (2 oddelka)  
- aranžerski tehnik - 30 mest (2 oddelka) 
- srednje strokovno izobraževanje - ekonomski tehnik - 25 mest (1 oddelek) 
- predšolska vzgoja PT – 24 mest (1 oddelek) 
- predšolska vzgoja ssi – 15 mest (1 oddelek) 
- ekonomski tehnik pt – 16 mest (1 oddelek) 

 

Predavanja bomo pričeli 29. 9. 2008.  

 

V šolskem letu 2008/09 predvidevamo, da se bo trend večanja števila udeležencev nadaljeval. 

Iz poročila o delu v preteklem šolskem letu je razvidno, da se je število udeležencev dvignilo 

za 14.  
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Pričeli bomo z naslednjimi skupinami: 

 

PROGRAM 

 

POKLIC ŠT. ODDELKOV 

 

ŠT. UDELEŽEN. 

 

trgovec 

 

prodajalec 2 35 

 

trgovec/prekvalifikaci

ja 

prodajalec 1 8 

PTI: ekonomski 

tehnik 

ekonomski tehnik 2 40 

aranžerski tehnik aranžerski tehnik 1 10 

ekonomski tehnik ssi ekonomski tehnik 1 13 

predšolska vzgoja PT vzgojitelj predšolskih 

otrok 

1 24 

predšolska vzgoja SSI vzgojitelj predšolskih 

otrok 

1 15 

evidenčni vpis vsi programi / 80 

SKUPAJ:          225 
 
Predavanja bodo potekala v večernem času od 18.50 do 22.00 za skupino 
ekonomskih tehnikov, skupina prodajalec bo imela predavanja med 18.00 in 21.00 
uro, Predšolska vzgoja pt med 17.00 in 20.00 uro, predšolska vzgoja ssi pa med 
17.00 in 18.00 uro. Predmetniki so enaki kot v programih za mladino. Ure so 
prilagojene v skladu z novimi Navodili za prilagajanje izobraževanja odraslim 
udeležencem. Ta so precej spremenjena in predvidevajo različne organizacijske 
oblike izobraževanja. Največja novost je ta, da je dovolj organizirati 5 ur konzultacij 
na predmet (in ne več obvezni fond 30% ur iz programa), da mora vsak udeleženec 
prejeti osebni izobraževalni načrt ter da mora komisija priznavati neformalno 
pridobljeno izobrazbo. 
 
Tudi letošnje šolsko leto smo pripravili bilten za vse udeležence s pravili 
izobraževanja odraslih, vsemi podatki o zaključnem izpitu, poklicni maturi, 
predmetniki po programih ter z dodatkom o načinih učenja.  

 

7. ORGANIZIRANOST IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

Za udeležence izobraževanja odraslih traja šolsko leto od 1. 10. 2008 do 30. 9. 2009.  

Izpiti iz posameznih predmetov so za udeležence izobraževanja odraslih vsak mesec in so 

objavljeni na oglasni deski šole  do 25. v mesecu za naslednji mesec. K izpitu se je potrebno 

prijaviti 3 delovne dni pred rokom z internim ob obrazcem zapisnik o izpitu. 

Predavanja bomo pričeli 29.9. 2008. Ker se skupine še oblikujejo, bomo izvedli vse 

programe v kombinaciji med skupinskimi organizacijskimi modeli in individualnimi 

organizacijskimi modeli. 

Vsi dokumenti, potrebni za izpeljavo učnega procesa, bodo izdelani v skladu z Navodili 

o prilagajanju izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. list RS, št. 8/08). 

 

Zaključni izpiti in poklicna matura v šolskem letu 2008/2009 bodo: 

 v vseh treh predpisanih rokih s strani MŠŠ: zimski, spomladanski in jesenski izpitni 

rok. Izpitni roki se pričnejo z izpitom iz slovenskega jezika in v naslednjem tednu 

nadaljujejo z ustnimi izpiti (ZI) in z ostalimi pisnimi in ustnimi izpiti (PM) kot jih 

določa koledar za poklicno maturo. 
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 Dodatni izredni zaključni izpit bo v mesecu aprilu od 6. do 9. aprila 2009 in je 

namenjen skupini trgovec-prekvalifikacija. 

 

8. KADROVSKA  ZASEDBA 

V šolskem letu 2008/09 bo predvidoma poučevalo 34 učiteljev splošno-izobraževalnih in 

strokovno teoretičnih predmetov. Za organizacijo izobraževanja skrbi vodja izrednega 

izobraževanja, tajniška dela opravlja tajnica za izobraževanje odraslih, prakso organizira in 

nadzoruje organizator praktičnega pouka. Učitelje bomo zaposlili po podjemnih pogodbah. 

 

9. SODELOVANJE  Z  UDELEŽENCI  IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA IN   

OKOLJEM 

Z udeleženci izrednega izobraževanja sodeluje vodja izobraževanja odraslih, tajnica, ravnatelj 

in profesorji, ki poučujejo odrasle. 

 

Sodelovanje poteka: 

- na razgovorih v pisarni IZI, 

- na informativnih in predinformativnih dnevih, 

- na teamskih obravnavah vpletenih strank, 

- individualno, skupinsko, pisno, na osebnih razgovorih in 

- po telefonu. 

 

Sodelujemo z naslednjimi institucijami in organizacijami: 

- z Ministrstvom za šolstvo in šport, 

- z Zavodom za zaposlovanje, 

- s trgovskimi podjetji, 

- z Gospodarsko zbornico, 

- z zunanjimi predavatelji, 

- s Centrom za poklicno izobraževanje, 

- z ljudskimi univerzami, 

- z drugimi trgovskimi šolami, 

- Andragoškim centrom Slovenije, 

- Društvom za izobraževanje odraslih.  

 

10. FINANCIRANJE  IZOBRAŽEVANJA  ODRASLIH 

Izobraževanje odraslih se financira iz sredstev, ki jih plačajo udeleženci izobraževanja kot 

šolnino in iz sredstev, ki jih nakaže Ministrstvo za šolstvo in šport in Zavod za zaposlovanje 

za brezposelne udeležence izobraževanja ter nakazila MŠŠ za poplačilo plače organizatorja 

izobraževanja.  

 

12. SPREMLJANJE   URESNIČEVANJA  LETNEGA  DELOVNEGA  NAČRTA 
- ravnatelj in vodja izobraževanja odraslih spremljata realizacijo predavanj po  predmetniku, 

- mesečno pošiljamo poročila o udeležbi na predavanjih Zavodu za zaposlovanje in vsake tri 

mesece poročilo o  uspešnosti udeležencev izobraževanja odraslih, 

- spremljamo uspešnost izobraževanja odraslih,  

- spremljamo porabo sredstev. 

 

13. NAČRTI V LETU 08/09 

 Kakovostna izpeljava vseh izobraževalnih programov. 

 Priprava nove verifikacije – tehnik varovanja. 
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 Sodelovanje s CPI v smislu priprave katalogov za NPI za področje dekoraterstva in 

pospeševanje prodaje. 

 Verifikacija šole za pridobitev licence za izvajanje NPK – jev s področja ekonomskih 

dejavnosti. 

 Priprava za izvedbo prenovljenih izobraževalnih programov v šolskem letu 09/10. 

 Načrtovanje skupnih marketinških akcij (oddelki za mladino in izredno 

izobraževanje), ki lahko potekajo čez celo leto (razne skupne stojnice znanja, izdaja 

kakšnega gradiva za predstavitev šole kot celote, itd). 

 

12. FINANČNI PLAN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 08/09 

 

Finančni plan izobraževanja odraslih za 
obdobje    

1. 10. 2008 do 30. 9. 2009      

       

oddelek 
št. 
udeležencev vpisnina skupaj šolnina skupaj SKUPAJ 

TRGOVEC-
novi 10 115 1150 882 8820 9970 

TRGOVEC 25 0 0 882 22050 22050 

3A TRG 8 115 920 565 4520 5440 

ET-PTI-novi 17 115 1955 882 14994 16949 

ET-PTI 23 0 0 882 20286 20286 

AT-novi 9 115 1035 954 8586 9621 

AT 1 0 0 954 954 954 

ET-SSI 13 115 1495 882 11466 12961 

PDV-PT 24 115 2760 954 22896 25656 

PDV-SSI-novi 8 115 920 954 7632 8552 

PDV-SSI 7 115 805 954 6678 7483 

evidenčni 80 0 0 320 25600 25600 

 225  11040  154482 165522 

       

pom 80   190  15200 

zi 40   160  6400 

      21600 

izpiti kot 
občan 20   80  1600 

       

popl. plače 12   560  6720 

       

SKUPAJ      195442 

izpis 10% 10     19544 

PRIČ. PRILIV      175898 

       

       

PREDVIDENI ODLIVI- 
PORABA      

    ure bruto  skupaj 

plače      56340 
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predavanja    3700 19 70300 

stroški pom in zi     10432 

stroški 
fotokopij      6120 

stroški materiala     3240 

stroški učil      1500 

stroški drugih honorarjev     3500 

reklama      2750 

materialni stroški 10%     18500 

SKUPAJ      172682 

       

Predvideni dobiček     3215 

vsi zneski so v EUR      
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C - SPREMLJANJE IZVAJANJA LDN 
 
Spremljanje izvajanja letnega delovnega načrta bo potekalo na naslednjih ravneh: 
 

 individualno: razgovori z učitelji in z vodstvom šole, 
 sestanki strokovnih aktivov: spremljanje strokovnega dela v aktivih trikrat 

letno, 
 sestanki in konference predmetnih učiteljskih zborov - PUZ-ov, 
 konference učiteljskega zbora ob konferenčnih obdobjih: pregled doseženih 

rezultatov in ocena vzgojno-izobraževalnega dela v preteklem obdobju in 
celem šolskem letu, 

 sestanki Dijaške skupnosti: ocena dela in dajanje pobud, 
 sestanki sveta staršev: ocena dela v  posameznih obdobjih, 
 sestanki sveta šole: ocena dela v skladu s pristojnostmi sveta, ki jih določa 

ZOFVI. 
 
 

 Ravnatelj, pomočnica ravnatelja, vodja enote spremljajo realizacijo po 
predmetniku določenih pedagoških ur, letnih priprav učiteljev in realizacijo 
LDN šole. 
 

 Vsi strokovni organi šole do 31. 8. 2009 sestavijo poročilo o realizaciji 
zastavljenih ciljev in nalog. 
 

 Ta poročila so osnova za analizo realizacije načrtov oz. letno poročilo, ki ga 
pripravi ravnatelj šole in ga predstavi učiteljskemu zboru in svetu staršev. 
 

 Svet šole razpravlja o poročilu in ga sprejme. 
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Letni delovni načrt za šolsko leto 2008/2009 je bil usklajen na strokovnih 

aktivih, konferenci učiteljskega zbora in svetu staršev ter obravnavan na 

svetu zavoda Srednje trgovske šole Maribor. 

 

Sklep: Letni delovni načrt Srednje trgovske šole Maribor za šolsko leto 

2008/2009 je dne 29. 9. 2008 potrjen. 

 
 
Predlagatelj:                                                         Predsednica sveta zavoda: 

Alojz Velički, ravnatelj                                                Darja Praunseis 
 

_______________________                                         _________________________ 
 
       
 


