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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 strokovnih aktivih, 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 2013/2014 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 nadaljnjemu uvajanju in analizi prenovljenih programov, čemur bo tudi v naprej 

namenjena večina izobraževanja zaposlenih.       

                     

 

            Ravnatelj 

                                                                                            Alojz Velički, prof. zgod. in geog. 
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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, administratorje, 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. Skrbeti za kvalitetno andragoško dejavnost na šoli in oddajo šolskih prostorov. 

10. Učiteljem začetnikom omogočiti kvalitetno vključevanje v vzgojno-izobraževalno delo in 

priprave na strokovni izpit. 

11. Pridobiti zanimive (za dijake) šolske programe. 

12. Skrbeti za prijetno delovno vzdušje, zdravje in varnost vseh na šoli. 

13. Uspešno izvajanje (novih) prenovljenih učnih programov. 

14. 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. 

13. Elektronsko vodenje šolske dokumentacije. 
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VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO V MLADINSKIH ODDELKIH 

 

1. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI: 

 

 

1.1 Vpis v 1. letnik mladinskih oddelkov 

 

V šolskem letu 2013/2014 imamo v 1. letnikih vpisanih 5 oddelkov dijakov v naslednje programe 

in poklice: 

 

Program Poklic Št. oddelkov Št. dijakov 

Srednje strokovno izobraževanje – 

ekonomski tehnik  

Ekonomski tehnik 1 oddelek 26 

Srednje strokovno izobraževanje – 

aranžerski tehnik  

Aranžerski tehnik 1 oddelek 9 

Srednje poklicno izobraževanje – 

trgovec 

Prodajalec 1,5 oddelka 35 

Srednje poklicno izobraževanje – 

administrator  

Administrator 0,5 oddelka 20 

Poklicno tehniško izobraževanje –  

ekonomski tehnik  

Ekonomski tehnik 1 oddelek 34 

Skupaj  5 oddelkov 124 

 

Vpisni postopek je potekal skladno z Rokovnikom  za vpis učencev v srednje šole za šolsko leto 

2013/2014.  
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1. 2 Programi Srednje trgovske šole Maribor in izvedbeni kurikuli 
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1.3 Načrt ocenjevanj znanja 

 

Načrt ocenjevanja znanja (NOZ) za vsak oddelek na šoli pripravijo vodje PUZ-ov, razredniki pa 

zberejo in uredijo priloge z minimalnimi standardi. Potrdijo ga programski učiteljski zbori.  

 

Načrt ocenjevanja znanja (NOZ) se nahaja v tiskani obliki kot sestavni del šolske dokumentacije 

vsakega oddelka (ob dnevniku pedagoškega dela in redovalnici), ki sta v elektronski obliki in se 

hrani v varovani omari v zbornici šole. 

 

 

Načrt ocenjevanja znanja obsega: 

1. Priprava načrta ocenjevanja znanja 

2. Podlage za izdelavo načrta ocenjevanja znanja 

3. Elementi načrta ocenjevanja znanja 

3.1 Programske enote, ki se ocenjujejo in ocenjevalci 

3.2 Določitev minimalnih standardov znanja (priloga 6.1) 

3.3 Ocenjevanje programskih enot ter oblike in načini ocenjevanja znanja 

3.4 Interesne dejavnosti (IND)  

3.5 Timsko ocenjevanje 

3.6 Praktično usposabljanje pri delodajalcu 

3.7 Časovni razpored ocenjevanja znanja 

4. Obveščanje  

5. Opombe 

6. Priloge 

6.1 Minimalni standardi znanja 

6.2 Šolski koledar za šolsko leto 2013/2014 

6.3 Časovni razpored pisnega ocenjevanja znanja 
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2. RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE  

 

Število oddelkov in dijakov po programih: 

 

V Srednji trgovski šoli Maribor imamo v šolskem letu 2013/2014, na dan 15. 9. 2013 vpisanih 

427 dijakinj in dijakov, od tega 305 (71,4 %) dijakinje in 122 (28, 6 %) dijakov. Vpisani so v 18 

oddelkov (13 oddelkov, 7 skupin oz. 2 kombinirana oddelka in 3 skupine). V 1. letniku imamo 

kombinirani oddelek trgovec/prodajalec – administrator (1. D), v 3.. letniku kombinirani oddelek 

ekonomski tehnik – aranžerski tehnik (3. B). V 3. letniku trgovec/prodajalec (3. C) in za 3. 

letniku administrator (3. E) imamo zaradi vključenosti dijaka s posebnimi potrebami znižan 

normativ (do 24 dijakov v oddelku).  

 

Program Št. oddelkov Št. skupin Št. dijakov % 

Trgovec/prodajalec 5 1 126 29,5 

Administrator 1 2 43 10,1 

Ekonomski tehnik 4 1 118 27,6 

Aranžerski tehnik 1 2 61 14,3 

Ekonomski tehnik - PTI 2 1 79 18,5 

Skupaj 13 7 427 100 % 
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                 ŠOLSKO LETO 2013/2014 

 
  

             
  

 

ODDELEK PROGRAM ŠT R  R ZUN. NOTR. STAT NAD DSP FANT DEKL ANJ  NEJ  Razredništvo 

 

    DIJAKOV NOVI NAŠI PREP. PREP. ŠPO         1 1   

 
  

             
  

 

1.A ET 26             0 6 20 22 4 Lepej Barbara 

 

1.B AT 9             0 0 9 8 1 Borovinšek Jasna 

 

1.C TRG 28   1         2+1 13 15 28 0 Slana Renata 

 

1.D TRG 7   1         1+0 3 4 4 3 Marčič Ivica 

 

  ADM 20             0+1 3 17 18 2   

 

4  90  2 0    3+2 25 65 80 10  

 

1.E ET-pti 34   2         0+1 11 23 30 4 Jesenko Dušan 

 

1   34   2 0       0+1 11 23 30 4   

 

5   124   4 0       3+3 36 88 110 14   

 

2.A ET 32     3       2+1 7 25 26 6 Pleteršek Staklenac Petra 

 

2.B TRG 26     2       4 8 18 26 0 Primorac Mojca 

 

2.C TRG 24     2       3 4 20 17 7 Letnik Simona 

 

2.D ADM 26     7       3 7 19 19 7 Marolt Nikolaj 

 

4  108  0 14    12+1 26 82 88 20  

 

2.E ET-pti 30   4         1 9 21 30 0 Lonec Jasna 

 

2.F ET-pti 15   1 2       1 1 14 12 3 Lesjak Darja 

 

2   45   5 2       2 10 35 42 3   

 

6   153   5 16       14+1 36 117 130 23   

 

3.A ET 25             1 8 17 25 0 Kranjc Nataša 

 

3.B ET 9     1       0 4 5 7 2 Rojs Vlasta 

 

  AT 16   1 1       0 2 14 14 2   

 

3.C TRG 19   1 2       4 11 8 15 4 Kavčič Sabina 

 

3.D TRG 22   1 2       4 11 11 22 0 Ljubec Vlasta 

 

3.E ADM 15     1       2 5 10 14 1 Novak Robert 

 

5  106  3 7    11 41 65 97 9  

 

4.A ET 26   2         2 9 17 26 0 Premzl Aleš 

 

4.B AT 18   1         1 0 18 12 6 Obaha Sanja 

 

2  44  3 0    3 9 35 38 6  

 

18  
427   15 23       31+4 122 305 375 52 

Pripravila:        

 

   
                        

Suzana Strmšek Turk 

                

 
Legenda: 

              

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

  

 
NAD / dijaki identificirani kot nadarjeni 

         

 
  / znižan normativ (3. C - Horvat B.; 3. E - Pezdirc D.) 
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Letni obseg ur športne vzgoje 

 

   

Specifikacija izvedbe pouka 

ŠVZ po urah in prostorih 

SKUPINA Izobraževalni program 

Združevanje 

dijakov iz 

razredov; 

način 

oblikovanja 

skupin 

Število 

dijakov 

v 

skupini 

pri 

ŠVZ 

Letno 

število 

ur ŠVZ 

lastna 

telovadnica 

 najeti 

prostor  

A 

 najeti 

prostor  

B 

letno št. ur 

1 ET, AT, TRG, ADM 1.A,B,C,D 25 68   68   

2 ET, ET pti 2. A,E,F 17 102   34 68 

3 TRG, ADM 2.B,C,D,3.E 24/19 66     66 

4 ET, AT, ET pti 3.A,B, 1.E 25 82   14 68 

5 ET, AT, TRG 4.A,B,3.C/D 20/20 102   34 68 

6 ET 1.A 20 68   68   

7 AT, TRG 1.B,C 22 68   68   

8 AT, TRG, ADM 1.B,D 23 68   68   

9 ET pti 1.E 23 82   14 68 

10 ET 2.A 25 102   34 68 

11 TRG 2.B 18 66   66   

12 TRG 2.C 20 66     66 

13 ADM 2.D 19 66   66   

14 ET pti 2.E 21 68   68   

15 ET,AT 3.A,B 25 68     68 

16 AT, ET pti 3.B, 2.F 25 68     68 

17 ET, TRG 4.A, 3.D 17/23 102   34 68 

18 AT, TRG 4.B, 3,D 18/23 102   102   

19 TRG, ADM 3.C,E 18 32     32 

190 SKUPAJ   427 1446 0 738 708 

      

  

 

    
Ime oz. naziv delodajaca in naslov: 

LASTNA TELOVADNICA  / 

     NAJETI PROSTOR A in m2, ki jih šola 

uporablja za pouk ŠVZ 250m2 A 

ŠD Center, Mladinska 12a, 

maribor   

NAJETI PROSTOR B in m2, ki jih šola 

uporablja za pouk ŠVZ 500m2 B 

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 

maribor 

NAJETI PROSTOR C in m2, ki jih šola 

uporablja za pouk ŠVZ   C         

NAJETI PROSTOR D in m2, ki jih šola 

uporablja za pouk ŠVZ   D         
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3 ORGANIZIRANOST VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

3.1. Šolsko leto in ocenjevalna obdobja 

Šolsko leto traja od 1. septembra 2013 do 31. avgusta 2014. S poukom praviloma  pričenjamo ob 

8.00. V glavnem odmoru imajo oddelki po razporedu šolsko malico v jedilnici v kletnih prostorih 

šole. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šolski urnik 

Urnik je priloga Letnega delovnega načrta. Zaradi večkratnih sprememb se nahaja v elektronski 

obliki na spletni strani šole www.trgovska.si 

 

 

Ocenjevalna obdobja 

V šolskem koledarju 2013/2014 izvajamo pouk v 2 konferenčnih obdobjih skladno s Pravilnikom 

o šolskem koledarju v srednjih šolah. 

 

a) Prvo ocenjevalno obdobje: 

- od 2. 9. 2013 do 17. 1. 2014 (konferenca bo 17. 1. 2014). 

 

b) Drugo ocenjevalno obdobje: 

- od 20. 1. 2014 do 23. 5. 2014 za zaključne letnike  

(konferenca bo 23. 5. 2014), 

 

- od 20. 1. 2014 do 24. 6. 2014 za ostale letnike 

(konferenca bo 23. 6. 2014). 

 

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 – 30 minut 

4. 10.55     –      11.40 

5. 11.45     –      12.30 

6. 12.35     –      13.20 

7. 13.25     –      14.10 

8. 14.15     –      15.00 

9. 15.05     –      15.50 

10. 15.55     –      16.40 

11. 16.45     –      17.30 

12. 17.35     –      18.20 
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c) Ocenjevalna obdobja in ocenjevalna konferenca za zaključne razrede trgovcev: 

- od 2. 9. 2013 do 17. 1. 2014 je 1. ocenjevalno obdobje za 3. C in 3. E  

(konferenca bo 17. 1. 2014). 

 

- od 20. 1. 2014 do 30. 5. 2014  je 2. ocenjevalno obdobje - praksa za 3. C in 3. E (konferenca 

po praksi bo 6. 6. 2014), 

- od 2. 9. 2013 do 17. 1. 2014 je prvo ocenjevalno obdobje - praksa za 3. D (konferenca po 

praksi bo 18. 1. 2013) 

 

- od 20. 1. 2014 do 20. 5. 2014 je drugo ocenjevalno obdobje za 3. D  (konferenca bo 23. 5. 

2014) 

 

3.2 Zaključni izpiti 

 

Dijaki Srednje trgovske šole Maribor bodo v šolskem letu 2013/2014 opravljali zaključni izpit po 

naslednjih programih: 

 srednje poklicno izobraževanje – trgovec  

 srednje poklicno izobraževanje – administrator 

 

Dijaki opravljajo ZI iz 2 izpitnih enot : 

1. Izpitna enota: Slovenščina 

2. Izpitna enota: Izdelek oziroma storitev z zagovorom 

 

ZI bodo lahko opravljali v treh izpitnih rokih: 

 

Zimski izpitni rok:  

 

 

 

 

Spomladanski izpitni rok:  

 

 

 

 

Jesenski izpitni rok: 

25. 8. 2014 (ponedeljek) ZI - pisni izpit (slovenščina) 

26. 8. 2014 (torek) - 

28. 8. 2014 (četrtek) 

ZI - ustni izpiti 

 

Tajnik ZI je Aleš Premzl. 

 

 

 

 

 

10. 2. 2014 (ponedeljek) ZI (pisni izpit) Slovenščina 

11. 2. 2014 (torek) -  

13. 4. 2014 (petek) 

ZI ustni izpiti 

9. 6. 2014 (ponedeljek) ZI (pisni izpit) Slovenščina 

10. 6. 2014 (torek) -  

13. 6. 2014 (petek) 

ZI ustni izpiti 
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3.3 Poklicna matura 

 

Dijaki Srednje trgovske šole bodo v šolskem letu 2013/2014 opravljali poklicno maturo po 

naslednjih programih: 

 

a) srednje strokovno izobraževanje: 

 aranžerski tehnik 

 ekonomski tehnik 

 

b) poklicno tehniško izobraževanje 

 ekonomski tehnik  

 

Dijaki programa aranžerski tehnik  (SSI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov: 

 I. izpitna enota: Slovenščina 

 II. izpitna enota: Oblikovanje v aranžerstvu 

 III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 

 IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor 

 

Dijaki iz programa ekonomski tehnik (PTI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov: 

 

 I. predmet: Slovenščina 

 II. predmet: Gospodarstvo 

 III. predmet: Matematika ali tuj jezik 

 IV. predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor   

 

Dijaki iz programa ekonomski tehnik (SSI) bodo opravljali poklicno maturo iz štirih predmetov: 

 

 I. predmet: Slovenščina 

 II. predmet: Gospodarstvo 

 III. predmet: Matematika ali tuj jezik 

 IV. predmet: Izdelek oziroma storitev in zagovor   

 

Dijaki zaključnih letnikov se izobražujejo po prenovljenih programih, zato bodo poklicno maturo 

opravljali že po prenovljenem programu. V šolskem letu 2013/2014 bodo nekateri dijaki, ki so 

šolanje zaključili v lanskem šol. letu,  še opravljali poklicno maturo po starem programu, po 

katerem so se izobraževali. 

 

Dijaki programa ekonomski tehnik (program PTI, SSI) lahko pri četrtem predmetu opravljajo 

projektno nalogo iz strokovnih modulov. Dijaki aranžerski tehnik (program srednjega 

strokovnega izobraževanja ) pa v okviru 4. predmeta opravijo izdelek ali storitev.  

 

Poklicna matura se bo opravljala v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, v skladu 

sklepom Državne komisije za poklicno maturo v naslednjih datumih: 
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Zimski izpitni rok 2013: 

 

Pisni izpiti:  

Datum Predmet 

3. februar 2014 Slovenščina 

4. februar 2014 Matematika 

Angleščina 

Nemščina 

5. februar 2014 2. predmet 

 

Ustni izpiti:  

Od 6. februarja do 15. februarja 2014 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom : 

5. marec 2014  

 

Spomladanski izpitni rok 2014: 

Pisni izpiti:  

Datum Predmet 

31. maj 2014 Angleščina 

2.junij 2014 Slovenščina 

11. junij 2014 2. predmet 

9. junij 2014 Nemščina 

7.junij 2014 Matematika 

 

Ustni izpiti:  

Od 16. junija 2014 do 23. junija 2014 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom: 

7. julija 2014 

 

Jesenski  izpitni rok 2014: 

Pisni izpiti:  

Datum Predmet 

25. avgust 2014 Slovenščina 

26. avgust 2014 Matematika 

29. avgust 2014 Angleščina, Nemščina 

1. september 2014 2. predmet 

 

Ustni izpiti:  

Od 25. avgusta 2014 do 3. septembra 2014 

 

Seznanitev kandidatov z uspehom : 

8. september 2014 

 

Tajnica poklicne mature je Darja Lesjak. 
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3.4 Izpiti: popravni, dopolnilni, diferencialni 

 

Dijaki lahko opravljajo predmetne, popravne in dopolnilne izpite.  

 

Predmetni izpit pri predmetu oziroma izpit pri programski enoti opravlja dijak, ki:  

 hitreje napreduje,  

 izboljšuje končno oceno predmeta oziroma programske enote,  

 se želi vpisati v drug izobraževalni program. 

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni 

bil ocenjen.  

 

Popravni izpit opravlja dijak iz predmetov oziroma programskih enot, kjer ima ob zaključku 

pouka nezadostno oceno. 

 

Dijak, ki ima nezadostno oceno ob koncu pouka le iz posameznega sklopa, opravlja popravni 

izpit le iz tega dela, vendar najdlje do konca tekočega šolskega leta. Po tem roku opravlja 

popravni izpit iz celotnega predmeta ali programske enote letnika. Dijak lahko opravlja v 

junijskem roku največ dva izpita, v jesenskem roku pa preostale izpite. Dijaki morajo najprej 

opravljati dopolnilne izpite, šele potem popravne. 

 

Dijak, ki je ob koncu pouka negativno ocenjen iz največ treh predmetov ali modulov, ima pravico 

opravljati popravne izpite. Izpiti se opravljajo v skladu z izpitnim redom pred izpitno komisijo, ki 

jo imenuje ravnatelj izmed učiteljev šole. Izpitna komisija ima predsednika, izpraševalca in vsaj 

enega člana.  

Dijak se prijavi k izpitu najkasneje štiri delovne dni pred izpitnim rokom, odjavi pa se lahko 

najkasneje dva dni pred izpitnim rokom.  

 

Izpitni roki za šolsko leto 2013/2014: 

4. 9. 2013 (sreda) - 

5. 9. 2013 (četrtek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

18. 11. 2013 (ponedeljek) – 

23. 11. 2013 (petek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

3. 2. 2014 (ponedeljek) - 

6. 2. 2014 (četrtek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

2. 4. 2014 (sreda) -  

4. 4. 2014 (petek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

28. 5. 2014 (sreda) izboljševanje ocen  za zaključne letnike 

3. 6. 2014 (torek) - 

5. 6. 2014 (četrtek) 

popravni in dopolnilni izpiti za zaključne letnike poklicnega 

izobraževanja 

30. 6. 2014 (ponedeljek) -  

4. 7. 2014 (petek) 

spomladanski izpitni rok  

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

18. 8. 2014 (ponedeljek) - 

29. 8. 2014 (petek) 

jesenski izpitni rok - 

izpiti (popravni, dopolnilni, predmetni) 

 

Tajnica izvedbe izpitov je Nataša Kranjc. 
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3.5 Konference učiteljskega zbora in PUZ-ov (pedagoška in ostala  tematika) 

Datumi konferenc: 

 30. 8. 2013 

 24. 9. 2013 

 22. 10. 2013 

 12. 11. 2013 

 10. 12. 2013 

 17. 1. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 24. 2. 2014 – 25. 2. 2014 (pedagoška konferenca in strokovno izobraževanje) 

 11. 3. 2014 

 8. 4. 2014 

 23. 5. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 6. 6. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 23. 6. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 26. 6. 2013 - 27. 6. 2013 (pedagoška konferenca in strokovno izobraževanje) 

 4. 7. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 29. 8. 2014 (ocenjevalna in pedagoška konferenca) 

 

To so konference učiteljskega zbora, predvidene s šolskim koledarjem. Zaradi potreb po 

usposabljanju ob izvajanju novih programov so možne tudi dodatne konference učiteljskega 

zbora in PUZ-ov, oziroma zaradi drugih izrednih potreb. 

 

 

3.6 Praktično usposabljanje dijakov po izobraževalnih programih 

 

V šolskem letu 2013/2014 se bo praktično usposabljanje z delom izvajalo po naslednjem 

programu: 

 

1. V programu trgovec – prodajalec: 

             -   1. letnik 76 ur 

             -   2. letnik 152 ur 

             -   3. letnik 684 ur  

2. V programu ekonomski tehnik 

             -  2. letnik 76 ur  

             -  3. letnik 76 ur 

 

3. V programu aranžerski tehnik 

             -  2. letnik 76 ur 

             - 3. letnik  76 ur  

 

4. V programu ekonomski tehnik – pti 

             - 1. letnik 76 ur 

 

5. V programu administrator 

             -   1. letnik 76 ur 

             -   2. letnik 152 ur 

             -   3. letnik 684 ur  
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Časovna razporeditev dijakov na praktično usposabljanje z delom je napisana v prilogi. 

 

Sproti bom spremljala delo dijakov na praktičnem usposabljanju (obiski dijakov na praktičnem 

usposabljanju in razgovori z mentorji). 

 

Tekmovanje v tehniki prodaje 

Tekmovanje bo organizirala naša šola in bo potekalo 16. aprila 2014 v mariborskih trgovinah. 

Zato bo osrednji cilj tega šolskega leta dobro organizirati tekmovanje in uspešno pripraviti naše 

tekmovalce na tekmovanje. V začetku septembra bomo ustanovili organizacijski odbor, razdelili 

naloge in naredili rokovnik za izvedbo priprav na tekmovanje.  

 

Zavarovanje dijakov, ki so na praksi 

Šola bo za vse dijake, ki opravljajo praktično usposabljanje z delom plačala letni prispevek za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje in glede na dogovor z delodajalci zavarovanje za primer 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni.  

 

Časovna razporeditev praktičnega usposabljanja z delom za šolsko leto 2013/2014 

 

Program TRGOVEC 

razred termin število ur oz. tednov 

3. D 03. 09. 2013 – 17. 01. 2014 684 ur, 18 tednov 

3. C 20. 01. 2014 – 30. 05. 2014 684 ur, 18 tednov 

2. B 03. 03. 2014 – 28. 03. 2014 152 ur, 4 tedni 

2. C 03. 03. 2014 – 28. 03. 2014 152 ur, 4 tedni 

1. C 17. 03. 2014 – 28. 03. 2014 76 ur, 2 tedna 

1. D 17. 03. 2014 – 28. 03. 2014 76 ur, 2 tedna 

 

Program ADMINISTRATOR 

razred termin število ur oz. tednov 

3. E 20. 01. 2014 – 30. 05. 2014 684 ur, 18 tednov 

2. D 03. 03. 2014 – 28. 03. 2014 152 ur, 4 tedni 

1. D 17. 03. 2014 – 28. 03. 2014 76 ur, 2 tedna 

 

Program EKONOMSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

2. A 12. 05. 2014 – 23. 05. 2014 76 ur, 2 tedna 

3. A 02. 06. 2014 – 13. 06. 2014 76 ur, 2 tedna 

3. B 02. 06. 2014 – 13. 06. 2014 76 ur, 2 tedna 

 

Program ARANŽERSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

3. B 02. 06. 2014 – 13. 06. 2014 76 ur, 2 tedna 

 

Program EKONOMSKI TEHNIK pti 

razred termin število ur oz. tednov 

1. E 20. 01. 2014 – 31. 01. 2014 76 ur, 2 tedna 



30 

 

Vse razrede, ki bodo napoteni na praktično usposabljanje bom obiskala v začetku šolskega leta , 

jih seznanila s termini izvajanja PUD in delodajalci in pravili na PUD. Posebno pozornost bom 

namenila prvim letnikom,ki bodo prvič napoteni na PUD. Obiskovala bom dijake v času 

opravljanja PUD in sodelovala z njihovimi mentorji. 

 

Organizatorka PUD-a je Tanja Ivanek Knehtl. 

 

 

3.7 Interesne dejavnosti (ID) 

 

Pregled interesnih dejavnosti po programih in letnikih 
 

NAČRT INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 

Pregled interesnih dejavnosti po programih in letnikih 
 

Program: TRGOVEC (spi), ADMINISTRATOR (spi)  

 

LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERSNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN 

TEDNOV INTERSNIH 

DEJAVNOSTI 

I. letnik 11 dni x 6 ur = 66 ur 

  2 dni x 3 ure = 6 ur 

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

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

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

                                                                                           Skupaj:         160 ur = 25 dni = 5 tednov 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK (ssi) 

 

LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN  

TEDNOV 

 INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

I. letnik 15 dni x 6 ur = 90 ur 

  2 dni  x 3 ure = 6 ur 

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

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

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

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

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

 

LETNIK OBVEZNI DEL 

INTERESNIH 

DEJAVNOSTI 

PROSTA IZBIRA 

DIJAKA 

SKUPAJ UR IN  

TEDNOV 

INTERESNIH  

DEJAVNOSTI 

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

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

                                                                                            Skupaj:          96 ur = 15 dni = 3 tedni 

        

 

Pregled interesnih dejavnosti po letnikih in datumu 

 

Program: TRGOVEC (spi), ADMINISTRATOR (spi)  

 

 

I. letnik 

Razred: 1. C 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Maribor – mesto mladih Slana 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

Oktober   6        O Knjižnično – informacijska vzgoja Letnik 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 4. 2. 2014  6         O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

 5. 2. 2014  6         O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Trgovina v Mariboru Knehtl 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

16. 4. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

 2. 6. 2014  6        O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

 9. 6. 2014  6        O Piramida – ogled izkopanin Vodnik 

10. 6. 2014  6        O Naravoslovna učna pot Kalvarija Žnidaršič 

11. 6 .2014  6         O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8         P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8         P  Učimo se podjetništva Borovinšek 

24. 6. 2014  3        O Razredna klima in proslava Razrednik 
Po razporedu  6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Turk 

Po razporedu  3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Turk 
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Razred: 1.D 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Socialne veščine in komunikacija Marčič 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

Oktober   6        O Knjižnično – informacijska vzgoja Letnik 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 4. 2. 2014  6         O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

 5. 2. 2014  6         O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Trgovina v Mariboru Knehtl 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

16. 4. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

 2. 6. 2014  6        O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

 9. 6. 2014  6        O Piramida – ogled izkopanin Vodnik 

10. 6. 2014  6        O Naravoslovna učna pot Kalvarija Žnidaršič 

11. 6 .2014  6         O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8         P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8         P  Učimo se podjetništva Borovinšek 

24. 6. 2014  3        O Razredna klima in proslava Razrednik 
Po razporedu  6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo:  

Osebna higiena 

Strmšek Turk 

Po razporedu  3        O Zobozdravstveni pregled in predavanje na 

temo: Higiena zob 

Strmšek Turk 

 

 

II. letnik 

Razred: 2.B 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

  3. 9. 2013  6        O Naravoslovna učna pot  Kalvarija Žnidaršič 

  4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

  5.  2.2013  8        P Športni dan Jesenko 

  7.  2.2013  6        O Kulturni dan Obaha 
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Razred: 2.C 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

  3. 9. 2013  6        O Naravoslovna učna pot Kalvarija Žnidaršič 

  4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko  

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

  5. 2. 2013  8        P Športni dan Jesenko  

  7. 2. 2013  6        O  Kulturni dan Obaha 

 

Razred: 2.D 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

  3. 9. 2013  6        O Naravoslovna učna pot Kalvarija Žnidaršič 

  4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

  5.  2.2013  8        P Športni dan Jesenko 

  7.  2.2013  6        O Kulturni dan Obaha 

 

III. letnik 

Razred: 3.C – pouk 1.9.2013 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Ogled filma in pogovor Letnik 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

23.12.2013  8        P Slovenščina in jaz Letnik 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 
Po razporedu  6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo: 

Osebna higiena 

Strmšek Turk 

 

Razred: 3.D – pouk 20.1.2014 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

  5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

  6. 2. 2014  6        O Zaključil bom izobraževanje Ljubec 

  7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

16. 4. 2014  8        P Športni dan Jesenko 
Po razporedu  6        O  Zdravniški pregled in predavanje na temo: 

Osebna higiena 

Strmšek Turk 
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Razred: 3.E – pouk 1.9.2013 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI  

PROSTA 

IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Ogled filma in pogovor Letnik 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

23.12.2013  8        P Slovenščina in jaz Letnik 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 
Po razporedu  6        O Zdravniški pregled in predavanje na temo: 

osebna higiena 

Strmšek Turk 

 

 

Program: EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK ( ssi )  

 

 

I. letnik 

Razred: 1. A 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6       O Spoznavam sebe, tebe in nas Pleteršek 

 4. 9. 2013  6       O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

Oktober  6       O Knjižnično – informacijska vzgoja Letnik 

28.11.2013  6       O Poslovna cona Tezno Žmavec 

29.11.2013  6       O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

23.12.2013  6       O It s Christman time . . . Aktiv tujih jezi –  

kov 

24.12.2013  6       O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6       O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6       O Nevarni učinki snovi Kavčič 

 7. 2. 2014  6       O Kulturni dan Obaha 

16. 4. 2014  8       P Športni dan Jesenko 

 2. 6. 2014  6       O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

 9. 6. 2014  6       O Piramida – ogled izkopanin Vodnik 

10. 6. 2014  6       O Računalnik v trgovini Tojnko 

11. 6. 2014  8       P Športni dan Jesenko 

16. 6. 2014  6        O Ogled Sončnega doma Marčič 

20. 6. 2014  8       P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8       P Učimo se podjetništva Borovinšek 

24. 6. 2014  3       O Razredna klima in proslava razrednik 
Po razporedu  6       O Zdravniški pregled in predavanje na temo: 

Osebna higiena 

Strmšek Turk 

Po razporedu  3       O Zobozdravstveni pregled in predavanje na  

temo : Higiena zob 

Strmšek Turk 
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Razred: 1. B 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Multimedijsko oglaševanje in trendi  

aranžiranja 

Majnarić 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

Oktober  6       O Knjižnično – informacijska vzgoja Letnik 

28.11.2013  6       O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

29.11.2013  6       O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

23.12.2013  6       O It s Christman time . . . Aktiv tujih jezi –  

kov 

24.12.2013  6       O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6       O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6       O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

 7. 2. 2014  6       O Kulturni dan Obaha 

16. 4. 2014  8       P Športni dan Jesenko 

 2. 6. 2014  6       O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

 9. 6. 2014  6       O Ogled razstave Novak 

10. 6. 2014  6       O Računalnik v trgovini Tojnko 

11. 6. 2014  8       P Športni dan Jesenko 

16. 6. 2014  6        O Ogled razstave Novak 

20. 6. 2014  8       P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8       P Učimo se podjetništva Borovinšek 

24. 6. 2014  3       O Razredna klima in proslava razrednik 
Po razporedu  6       O Zdravniški pregled in predavanje na temo: 

Osebna higiena 

Strmšek Turk 

Po razporedu  3       O Zobozdravstveni pregled in predavanje na  

temo : Higiena zob 

Strmšek Turk 
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II. letnik 

Razred: 2. A 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Matematika – to že znam Tojnko 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

 9.10. 2013  6        O Socialne veščine Letnik 

10.10.2013  6        O Socialne veščine Letnik 

11.10.2013  6        O Socialne veščine Letnik 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 7. 2. 2014  8        P Kulturni dan Obaha 

 2. 6. 2014  6        O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

11. 6. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

 

 

 

III. letnik 

Razred: 3. A 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Tuji jeziki skozi barve Kranjc 

 4 .9. 2013  6        O Športni dan ( pohod )  Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

14. 2. 2014  6        O Informativni dan  

16. 4. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 
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Razred: 3. B – ekonomski tehnik 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Tuji jeziki skozi barve Primorac 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

14. 2. 2014  6        O Informativni dan  

16. 4. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

 

 

 

 

Razred: 3. B – aranžerski tehnik 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Multimedijsko oglaševanje in trendi 

 aranžiranja 

Majnarić 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan ( pohod ) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

14. 2. 2014  6        O Informativni dan  

16. 4. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 
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IV. letnik Razred: 4. A 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Spletna trgovina Borovinšek 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan (pohod) Jesenko 

27.11.2013  6        O Vodeni ogled Pokrajinskega arhiva Slana 

28.11.2013  6        O Poslovna cona Tezno/Okrožno državno 

tožilstvo 

Žmavec 

29.11.2013  6        O Zdrava prehrana Kavčič 

23.12.2013  6        O It is Christmas time . . . Aktiv tujih jezik. 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 4. 2. 2014  6        O  Aktiv matematike 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Poslovno logistični center Ljubec 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

14. 2. 2014  6        O Informativni dan  

16. 4. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

17. 4. 2014  8        P Razred se predstavi v znanju slovenščine Obaha 

18. 4. 2014  8        P Razred se predstavi v znanju matematike –  

Angleščine - nemščine 

Aktiv MAT,  

ANG in NEM 

 

Razred: 4. B 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O       Multimedijsko oglaševanje in trendi  

aranžiranja 

Majnarić 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan (pohod) Jesenko 

27.11.2013  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

28.11.2013  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

29.11.2013  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

23.12.2013  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić. 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 4. 2. 2014  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 6. 2. 2014  6        O Aranžerske dejavnosti Majnarić 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

14. 2. 2014  6        O Informativni dan  

16. 4. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

17. 4. 2014  8        P Razred se predstavi v znanju slovenščine Obaha 

18. 4. 2014  8        P Razred se predstavi v znanju matematike –  

Angleščine - nemščine 

Aktiv MAT,  

ANG in NEM 
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Program: EKONOMSKI TEHNIK (pti) 

 

 

I. letnik 

Razred: 1. E 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

 3. 9. 2013  6        O Organiziram si prosti čas in obveznosti Premzl 

 4. 9. 2013  6        O Športni dan (pohod) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

 5. 2. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

 7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

 2. 6. 2014  6        O Strokovna ekskurzija v Vitanje Letnik 

 9. 6. 2014  6        O        Piramida – ogled izkopanin Vodnik 

11. 6. 2014  6        O Športni dan Jesenko 

20. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

23. 6. 2014  8        P Učimo se podjetništva Borovinšek 

 

II. letnik 

Razred: 2.E 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

3. 9. 2013  6        O Zaključek izobraževanja - POM Lonec 

4. 9. 2013  6          O Športni dan (pohod) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

  5. 2. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

  7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

 

Razred: 2. F 

DATUM ŠT. 

UR 

OBVEZNO 

ALI 

PROSTA 

 IZBIRA 

TEMA ORGANIZATOR 

  3. 9. 2013  6        O Zaključek izobraževanja  - POM Lonec 

  4. 9. 2013  6        O Športni dan (pohod) Jesenko 

24.12.2013  6        O Ogled filma in proslava Rojs 

  5. 2. 2014  8        P Športni dan Jesenko 

  7. 2. 2014  6        O Kulturni dan Obaha 

 

Koordinatorka ID je Bogdana Vratanar. 
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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. in zaključnih letnikov in jih informiral o 

življenju in delu šole ter izvedbi zaključkov izobraževanja (ZI, POM), 

 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 MIZŠ, 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 in alternativne ukrepe, 

 izvajal spremljave pouka, 

 načrtoval in spremljal pedagoško delo na šoli, 

 poskrbel za upoštevanje Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10 

in Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10) 

 sodeloval pri prenovi učnih programov in vpeljevanju le-teh, 

 sodeloval pri delu PUZ-ov. 

 

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, 
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 skrbel bom za uresničevanje pravil o varstvu pri delu in požarno varnost (izobraževanje 

delavcev in izjava o varnosti), 

 pripravil sistemizacijo delovnih mest,  

 predlagal bom strokovne delavce za napredovanje v nazive in jih razporejal v plačne razrede, 

 pregledoval bom šolsko dokumentacijo, 

 ocenjeval bom uspešnost zaposlenih, 

 vodil razgovore z delavci, 

 pripravil načrt investicijskega vzdrževanja, 

 opravljal vsa ostala dela, ki jih naloga veljavna zakonodaja. 

 

Spremljava pouka  

 

Spremljave pouka spadajo v redno obliko pedagoškega dela in jih opredeljuje pristojna 

zakonodaja kot obliko ravnateljeve spremljave dela svojih pedagoških delavcev. 

 

Spremljave pouka pri vseh zaposlenih pedagoških delavcih, bom opravljal tudi v šolskem letu 

2013/2014 s pomočjo instrumentarija, za spremljavo pouka. 

 

Spremljave pouka bodo potekale skozi vso šolsko leto 2013/2014 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 motivaciji dijakov pred 

pridobivanjem nove učne snovi. 

  

Redne, vabljene in napovedane spremljave pouka bom začel izvajati v mesecu oktobru 2013 in 

zaključil v  mesecu maju 2014, pred zaključnimi obremenitvami ob koncu šolskega leta 

2013/2014. 

 

Spremljal bom tudi druge oblike pedagoškega dela (izvajanje interesnih dejavnosti, strokovnih 

ekskurzij, športnih dnevov, praktičnega pouka itd.) in pri mnogih dejavnostih tudi aktivno 

sodeloval kot izvajalec določenih vzgojno-izobraževalnih vsebin. 

 

Velik poudarek bom namenil tudi spremljavi vzgojno-izobraževalnega in svetovalnega dela naših 

pripravnikov, če bodo v šolskem letu 2013/2014 opravljali pripravništvo na naši šoli. 

 

Podroben načrt spremljav pouka v šolskem letu 2013/2014 
 

Športna vzgoja: 

 Dušan Jesenko - oktober 2013 

 Barbara Lepej - oktober 2013 

 

Strokovni predmeti: 

 Suzana Majnarić - oktober 2013 

 Robert Novak - oktober 2013 

 Darinka Medved Gerečnik - oktober 2013 

 Jasna Borovinšek -  oktober 2013 

 Aleš Premzl - oktober 2013 

 Tanja Lakoše - oktober 2013 
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 Maja Žmavec - oktober 2013 

 Jasna Lonec - november 2013 

 Miranda Knehtl - november 2013 

 Zdenka Tojnko - november 2013 

 Nikolaj Marolt - november 2013 

 Darja Lesjak - november 2013 

 Vlasta Ljubec – november 2013 

 Vesna Poštuvan – november 2013 

 Vračko Irena  - november 2013 

 

Naravoslovci 

 Aleksandra Žnidaršič - december 2013 

 Sabina Kavčič - december 2013 

 Nataša Korošec - december 2013 

 

Družboslovci 

 Ivica Marčič - januar 2014 

 Bogdana Vratanar (spremljava pouka ravnatelj na Srednji biotehnični šoli) 

 Igor Vodnik - januar 2014 

 Renata Slana - januar 2014 

 Tanja Ivanek Knehtl – januar 2014 

 

Matematiki 

 Brigita Kremser - januar 2014 

 Maja Gradišnik Breznik - januar 2014 

 

Tuji jeziki: 

 Mojca Primorac - marec 2014 

 Petra Pleteršek Staklenac - marec 2014 

 Nataša Kranjc - marec 2014 

 Zdenka Brumen Kralj - marec 2014 

 Nataša Herženjak Horvat - marec 2014 

 Maja Šrimpf - marec 2014 

 

Slavisti: 

 Vlasta Rojs - april 2014 

 Simona Letnik - april 2014 

 Sanja Obaha - april 2014 
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4.2 Načrt dela pomočnice ravnatelja - vodja PUZ-ov 

 

Zaradi manjšega števila oddelkov v šolskem letu 2013/2014, delovno  mesto pomočnika  

ravnatelja glede na veljavne normative MIZŠ ne bo sistemizirano. 

 

Določene naloge bo prevzela in opravljala vodja PUZ-a in koordinatorica timskega poučevanja 

na šoli: 

 vodila delo PUZ-ov, 

 koordinirala timsko poučevanje, 

 urejanje nadomeščanj zaradi odsotnosti učiteljev, 

 sodelovanje pri pripravi predmetnika, 

 sodelovanje pri pripravah in pregledu dokumentacije z učitelje za tekoče šolsko leto (v 

začetku šolskega leta - navodila in materiali), 

 izpolnjevanje statistik za MIZŠ, Zavod za  statistiko idr., 

 sodelovanje z učitelji in razredniki pri  reševanju organizacijskih in drugih problemov, 

 skrb za pravočasno informiranje učencev in učiteljev šole (okrožnice, obvestila...), 

 koordinacija razporejanja dijakov ob kulturnih dnevnih, športnih dnevih…), 

 sodelovanje v strokovnem kolegiju, 

 sodelovanje pri izdelavi LDN, 

 priprava in analiza statističnih tabel za konference (učna uspešnost), 

 sodelovanje pri pripravi navodil za učitelje o izpolnjevanju dokumentacije ob koncu šolskega 

leta, 

 sodelovanje pri pripravi na konference učiteljskega zbora, 

 organizacija zbiranja denarja (položnic) za fotokopije in slovarje za dijake, 

 koordinacija izvajanja interesnih dejavnosti, 

 sodelovanje pri sistemizaciji delovnih mest, 

 opravljala vsa ostala dela, ki jih nalaga veljavna zakonodaja. 

 

4.3 Program dela razrednikov, učiteljskega zbora in predmetnih strokovnih aktivov 

 

Razredniki: 

 izvajajo razredne ure (vsaj enkrat na 14 dni ena pedagoška ura 1. letniki vsak teden), 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 (najmanj 1 ura tedensko dopoldne), 

 vodijo predpisano šolsko dokumentacijo (elektronska in pisna oblika), 

 skrbijo za izvajanje šolske malice, 

 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, 

 opravljajo vsa ostala dela, ki jih nalaga veljavna zakonodaja. 
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Učiteljski zbor (se sestaja na konferencah po šolskem koledarju in LDN-ju): 

 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 2013/2014), 

 vsak učitelj enkrat tedensko dopoldne (glej spletno stran Srednje trgovske šole Maribor – 

www.trgovska .si) 

    

 

 

Razporeditev delovne obveze zaposlenih 

 

Letna delovna obveza učitelja-ice se določi tako, da se od 365 oz. 366 dni v letu odštejejo sobote, 

nedelje in državni prazniki ter dnevi letnega dopusta po odločbi. Dnevi, ki ostanejo, predstavljajo 

letno delovno obvezo učitelja. 

 

Mesec Prazniki Sobote Nedelje Skupaj dni 
Delovnih 

dni 

Skupaj 

Januar 1. 1. 2014 4 4 9 22 31 

Februar 8. 2. 2014 (sobota) 4 4 8 20 28 

Marec - 5 5 10 21 31 

April 21.4.2014 4 4 9 21 30 

Maj 1.5.2014, 2.5.2014 5 4 11 20 31 

Junij 25. 6. 2014 4 5 10 20 30 

Julij - 4 4 8 23 31 

Avgust 15. 8. 2014 5 5 11 20 31 

September - 4 4 8 22 30 

Oktober 31. 10. 2014 4 4 9 22 31 

November 1.11.2014 (sobota) 5 5 10 20 30 

December 25.12.2014 , 26.12.2014 4 4 10 21 31 

Skupaj 9 52 52 113 252 365 

 

 

http://www.trgovska/
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Drugi prosti dnevi: 

 

Dan šole: 9. 5. 2014 (strokovna ekskurzija za zaposlenih) 

 

V letu 2014 je 252 delovnih dni (365 – 113). 

 

Počitnice (možno koriščenje letnega dopusta zaposlenih) 

Zimske počitnice od 26. 2. 2014 do 28. 2. 2014 3 dni 

Prvomajske počitnice od 28. 4. 2014 do 30. 4. 2014 3 dni 

Poletne počitnice od 8. 7. 2014 do 14. 8. 2014 28 dni 

Jesenske počitnice od 27. 10. 2014 do 31. 10. 2014 4 dni 

Novoletne počitnice od 25. 12. 2014 do 1. 1. 2015 3 dni 

Skupaj 41 dni 

 

Prerazporeditev delovnega časa: 

 

Delovna obveza učitelja-ice je 40 ur na teden. Učiteljem-icam se v času pouka, za pouk in 

priprave na pouk prizna 30 ur na teden. 

 

Razliko 10 ur učitelj-ica opravi z drugimi deli: 

 Govorilna ura za starše = 1 ura na teden 

 Govorilna ura za dijake = 1,5 ure na teden 

 Učno-vzgojna problematika 

(stiki s starši, učitelji,…) = 3 ure na teden 

 Malica    = 2,5 ure na teden 

SKUPAJ   = 8 UR 

 

V času pouka torej opravi učitelj-ica skupaj 38 ur na teden. Razlika do 40-urnega dela za čas 

pouka predstavlja 70 ur (35 tednov x 2 uri na teden). Dodatno delo opravi učitelj-ica izven pouka. 
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Strokovni aktivi:  

 

Učitelji se povezujejo v 7 strokovnih aktivov. Strokovni aktivi in kratice v urniku. 

 

AKTIV Vodja aktiva Člani aktiva Oznake učiteljev 

Aktiv družboslovcev 

 

 

Tanja Ivanek Knehtl 

Ivica Marčič 

Bogdana Vratanar 

Renata Slana  

Igor Vodnik 

Tanja Ivanek Knehtl 

M.I. 

VRA 

SLA 

VOD 

I.K. 

Aktiv matematikov Brigita Kremser Maja Gradišnik 

Breznik 

Brigita Kremser 

 

GRA 

 

KRE 

Aktiv naravoslovcev 

 

Sabina Kavčič Sabina Kavčič 

Nataša Korošec 

Aleksandra Žnidaršič  

Karmen Podobnik 

Križnik (labor.) 

Tanja Ivanek Knehtl 

(org. PUS) 

Iztok Slanič (laborant) 

KAV 

KO.N. 

ŽNI 

 

Aktiv slovenistov Sanja Obaha Sanja Obaha 

Simona Letnik 

(+knjižničarka) 

Vlasta Rojs 

OBA 

LET 

 

ROJ 

Aktiv strokovnih 

predmetov (aranžerji 

in ekonomisti) 

 

Darja Lesjak Suzana Majnarić 

Robert Novak 

Jasna Borovinšek 

Miranda Knehtl 

Tanja Lakoše 

Jasna Lonec 

Darinka Medved 

Gerečnik 

Darja Lesjak 

Aleš Premzl 

Zdenka Tojnko 

Nikolaj Marolt 

Maja Žmavec 

Vlasta Ljubec 

Vesna Poštovan 

Irena Vračko 

Iztok Slanič 

(vzdrževalec učne 

tehnologije) 

 

MAJ 

NOV 

BOR 

KNE 

LAK 

LON 

M.G. 

 

LES 

PRE 

TOJ 

MAR 

ŽMA 

LJU 

POŠ 

VRI 
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Aktiv športne vzgoje Dušan Jesenko Dušan Jesenko 

Barbara Lepej 

JES 

LEP 

Aktiv tujih jezikov Mojca Primorac Nataša Kranjc 

Petra Pleteršek 

Staklenac 

Mojca Primorac 

Nataša Herženjak 

Horvat 

Zdenka Brumen 

Kralj 

Maja Šrimpf 

KRA 

PLE 

 

PRI 

HOR 

 

BRU 

 

ŠRI 

 

 

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 1. 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.). 

 

Vodje strokovnih aktivov pripravijo letno poročilo o opravljenem delu aktiva za tekoče šolsko 

leto in ga oddajo do 31. avgusta.  

 

Zaradi boljše informiranosti in sodelovanja bomo v tem šolskem letu nadaljevali s sestanki 

vodstva šole z vodji aktivov. 
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Programi dela strokovnih aktivov  

 

AKTIV: DRUŽBOSLOVCI - geografija, zgodovina, sociologija, družbena znanja, psihologija 

Vodja aktiva:  

Tanja Ivanek Knehtl 

Člani: Bogdana Vratanar, Renata Slana, Igor Vodnik, Ivica 

Marčič 

 

Cilji in naloge aktiva: 

 realizacija učnih načrtov, 

 uporaba sodobnih metod poučevanja (tudi bibliopedagoške ure in uporaba računalnikov 

pri pouku), 

 uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine, 

 vodenje in organizacija interesnih dejavnosti (Bogdana Vratanar), 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti, 

 sodelovanje v PUZ - ih trgovec, administrator, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik – pti 

in aranžerski tehnik, 

 povezovanje z ostalimi strokovnimi aktivi, s svetovalno službo, knjižnico, vodstvom šole 

in ostalimi šolami, 

 priprava učnih listov za dijake za primer bolniške odsotnosti učitelja, 

 sodelovanje na projektnih dnevih v projektu PIRAMIDA (Vodnik, Slana), 

 priprava in izvedba strokovnih ekskurzij, 

 mentorstvo študentom FF Maribor na obvezni praksi in po potrebi mentorstvo učiteljem 

pripravnikom, 

 priprava vzornih nastopov za študente FF Maribor, 

 stalno strokovno izobraževanje učiteljev, 

 sodelovanje v študijskih skupinah, 

 skrb za geografsko – zgodovinsko zbirko, 

 obisk  muzeja NO, 

 priprava dijakov na tekmovanja in raziskovalne naloge, 

 druge naloge in dela povezana z vzgojno - izobraževalnim delom. 

Druge naloge: 

 medpredmetno povezovanje znotraj aktiva, 

 delo z nadarjenimi otroci, 

 sodelovanje na informativnem dnevu. 

 

Strokovno izpopolnjevanje: 

- učitelji se bodo strokovno izpopolnjevali na seminarjih objavljenih v Katalogu 

programov  nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev  v vzgoji 

in izobraževanju za šolsko leto 2013/2014. 

Materialne potrebe: / 
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AKTIV: MATEMATIKOV Letni delovni načrt za šolsko leto: 

          2013/2014 

Vodja aktiva: Brigita KREMSER   Člani: Maja GRADIŠNIK BREZNIK. 

Cilji: 

 Dijake pripraviti na uspešno opravljanje poklicne mature. 

 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.  

 Učiti dijake kako bodo sami odgovorni za svoje učne uspehe in neuspehe. 

 Uporabljati učinkovite metode poučevanja z upoštevanjem diferenciacije dijaške 

populacije v različnih smereh izobraževanja. 

Prednostne naloge: 

 Intenzivno pripravljanje dijakov SSI in PTI programov na poklicno maturo. 

 Usklajevanje in izobraževanje učiteljev pri izvajanju dodatnih ur za dijake z 

odločbami o posebnih potrebah. 

 Spremljanje nove literature ter IKT. 

 Uvajati metode pouka, ki zahtevajo večjo aktivnost in samostojnost dijakov. 

 Usklajevanje učiteljev, ki poučujejo v vzporednih programih. 

 Uskladiti načine in metode preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 Izobraževanje učiteljev predvsem o prenovi v poklicni maturi, uporabi grafičnih 

računal, delo z motečimi dijaki… 

Druge naloge: 

 Priprava vzorčnih ur in izvedba notranjih medsebojnih hospitacij. 

 Izvajanje ur konzultacij za dijake v času govorilnih ur. 

 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 projektnih dnevih. 

Materialne potrebe: 

 Prenosni računalnik, nove zbirke vaj, tudi na CD-jih, kopije,  

 šestilo za belo tablo 

Načrt izobraževanja: 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Organizator 

Kraj 

Datum Št.dni Točke 

Brigita Kremser, 

Maja Gradišnik 

Breznik 

Srečanja študijske 

skupine za matematiko 

ZAVOD RS 

ZA 

ŠOLSTVO, 

POLJANSKA 

28, 1000 

Ljubljana 

 1  

Brigita Kremser, 

Maja Gradišnik 

Breznik 

Postavljanje meja pri 

tveganem vedenju 

Filozofska 

fakulteta 

Maribor 

 3 1,5 
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Brigita Kremser, 

Maja Gradišnik 

Breznik 

Povezovanje 

matematičnih in drugih 

znanj v poklicnem in 

strokovnem 

izobraževanju 

Zavod za 

šolstvo 

Slovenije 

 2 1 

 

 

 

AKTIV: NARAVOSLOVCI Letni delovni načrt za šolsko leto :  2013/ 2014 

 

Vodja aktiva: Sabina KAVČIČ 

 

Člani: Nataša Korošec, Aleksandra Žnidaršič, Tanja 

Ivanek Knehtl, Karmen Podobnik Križnik 

(laborantka) in Iztok Slanič (laborant) 

Cilji:  
 realizirati učni načrt v učno vzgojnem procesu, 

 izvajati medpredmetne povezave v okviru učnega procesa, 

 vključevati IKT tehnologijo v učni proces, 

 nuditi mentorstvo dijakom pri raziskovalni dejavnosti, 

 izvajati laboratorijske vaje prilagojene prostoru (učilnica) in času, 

 del učnega procesa (program trgovec ) izvajati v trgovinah, 

 sodelovati pri organizaciji interesnih dejavnosti (za vse letnike in programe), 

 sodelovati pri pripravi dijakov in udeležbi na tekmovanju dijakov v tehniki prodaje , 

 sodelovati pri izvedbi Državnega tekmovanja v tehniki prodaje , ki bo to šolsko leto na 

naši šoli; 

 nuditi mentorstvo študentom pri opravljanju pedagoške prakse,  

 udeleževati se študijskih skupin za posamezna predmetna  področja, 

 organizirati ogled gozdne učne poti na Pohorju, botaničnega vrta, razstave svežih gob in 

zdravilnih zelišč,….    

Druge  naloge:  

 izvajati vaje v okviru predmetov in modulov prilagojene prostorskim zmožnostim, 

 pridobiti v okviru namenske učilnice  ustrezno programsko opremo,  

 udeležiti se seminarjev, ekskurzij, razstav,…  

 sodelovati pri organizaciji interesnih dejavnosti, 

 sodelovati pri izvedbi informativnega dne. 

 

 

Materialne potrebe: 

 osnovni potrošni material za izvajane lab. vaj, 

 osnovne kemikalije za izvajanje vaj,  

 programska oprema 
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SLOVENISTI  

AKTIV: Slovenistov Letni delovni načrt za šol. leto: 2013/2014 

Vodja aktiva: Sanja Obaha 

 

Člani: Vlasta Rojs, Simona Letnik                                 

 

Naloge: 

 sodelovanje na Cankarjevem tekmovanju, 

 mentorstvo dijakom za pripravo na Cankarjevo tekmovanje, 

 izvedba šolskega bralnega kluba z okroglo mizo, 

 lektoriranje šolske spletne strani, 

 sodelovanje pri šolskem spletnem časopisu, 

 organizacija  kulturnega dneva, 

 organizacija proslav ob državnih praznikih, 

 priprava in vodenje ekskurzije za dijake, 

 sodelovanje pri projektnih dnevih, 

 organizacija filmskega abonmaja, 

 udeležba na študijski skupini, 

 mentorstvo študentom na pedagoški praksi. 

 

Načrt izobraževanja: 

Udeležile se bomo strokovnih izobraževanj s področja predmeta in poučevanja. 

 

 

 

AKTIV: STROKOVNIH PREDMETOV Letni delovni načrt za šolsko leto: 2013/2014 

Vodja aktiva:  

Darja Lesjak 

Člani: Tanja Lakoše, Jasna Borovinšek, 

Darinka Medved Gerečnik, Miranda Knehtl, 

Aleš Premzl, Maja Žmavec, Jasna Lonec, 

Zdenka Tojnko, Nikolaj Marolt, Vlasta 

Ljubec, Vesna Poštuvan, Irena Vračko, 

Suzana Majnarić, Robert Novak 

 

Naloge: 

 Strokovno bomo izvajali učni proces in v skladu z finimi kurikuli in usmeritvami stroke 

pripravljali dijake na uspešen zaključek šolanja. 

 Dijake bomo motivirali za obšolske dejavnosti. 

 Dijakom bomo nudili mentorstvo pri raziskovalnih dejavnostih. 

 Dijake bomo pripravljali na tekmovanja v tehniki prodaje, tekmovanje v znanju 

računovodstva, poslovne matematike in statistike, ekonomije, računovodstva in izdelavo 

mape učnih dosežkov. 

 Z dijaki se bomo udeležili tekmovanja učnih podjetij. 

 Sodelovali bomo z različnimi gospodarskimi družbami v smislu povezovanja posameznih 

učnih vsebin s prakso. 

 Vzpodbujali bomo medpredmetno in medmodularno povezavo. 

 Pripravljali bomo gradiva za izvedbo  modulov v prenovljenih programih. 

 Oblikovali bomo spletne učilnice in z dijaki izvajali učni proces v spletnih učilnicah (kjer 
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je to smotrno). 

 Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti na šoli. 

 Sodelovali bomo pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva na šoli. 

 Sodelovali bomo pri aktivnostih promocije šole. 

 Predstavljali bomo izobraževalne programe naše šole na različnih osnovnih šolah. 

 Sodelovali bomo v projektih in zadolžitvah, kjer bo potrebno tekom šolskega leta. 

 

Cilji:   

trudili se bomo za čim boljši učni uspeh dijakov 

 medsebojno bomo sodelovali, se dopolnjevali v dobrobit naših dijakov, 

 prizadevali si bomo za kakovostno poučevanje z uporabo sodobnih metod poučevanja, 

 sodelovali bomo učitelji drugih aktivov in svoje izkušnje, stališča in mnenja posredovali 

celotnemu učiteljskemu zboru.      

 

Predvidene naloge in cilji (specifika aranžerji) 

 Celoletno sodelovanje strokovnih delavcev aktiva v študijski skupini za aranžerstvo,  

 sodelovanje pri oblikovanju šolske podobe,  

 celoletno dekoriranje TC City 

 aranžiranje šolskih izložb za potrebe promocije šole (informativni dan itd.),  

 sodelovanje dijakov aranžerjev pri postavitvi razstave vrtnin na trgu Svobode v 

septembru 2013 

 sodelovanje na Celjskem sejmu Poroka 2014 

 sodelovanje na tekmovanju mladih aranžerjev Slovenije, nacionalno tekmovanje 

2014, na CE sejmu Flora, Poroka 

 postavitev razstav v šolskem razstavišču,  

 izdelava daril za potrebe šole, okrasitev šole za božič in novo leto,  

 sodelovanje strokovnih delavcev aktiva v predstavitvi šole in programa Aranžerski 

tehnik na osnovnih šolah.  

 

Prednostne naloge: Prizadevali si bomo za med predmetno in medmodularno povezavo. 

Druge naloge: Dajali bomo pobude in predloge za boljšo prepoznavnost šole. 

 

Materialne potrebe: 

Nabava enega prenosnega računalnika za potrebe članov aktiva.  

Jupol barva, pole barvnega papirja, čistila, bucike, spenjalne sponke, silikonsko lepilo, lesno 

lepilo, neostik lepilo, material za novoletno dekoracijo, material za informativni dan (papir, 

karton, folije, selotejp), dvostranski selotejp, dekorativni papir in elementi, aranžerski papir 

za aranžiranje poslovnih daril, strokovne revije.  

SKUPAJ: 1.000,00 EUR 

 

Načrt  izobraževanja učiteljev po strokovnih aktivih za šol. leto 2013/2014 

 

Ime in priimek 

učitelja 

Naslov izobraževanja Organizator 

  Kraj 

Datum Št. dni Točke 

A. Premzl 

 

Posvet ravnateljev in 

tajnikov ZI 

CPI, LJ Januar 

2014 

1  
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Darja Lesjak 

 

Posvet ravnateljev in 

tajnikov POM 

RIC, 

Maribor 

Marec 

2014 

1  

D. Medved 

Gerečnik 

 

Posvet izobraževanje 

odraslih 

Maribor   -  -  

 

J. Lonec, D. 

Lesjak, D. Medved 

Gerečnik, V. 

Ljubec, T. Lakoše 

 

Udeležba na srečanjih 

študijskih skupin 

    

V. Ljubec E- tabla STrgŠ 

Maribor 

   

Suzana Majnarić; sodelovanje v študijski skupini za aranžerstvo, seminarji s strokovnega 

področja. 

Robi Novak; sodelovanje v študijski skupini za aranžerstvo, seminarji s strokovnega področja. 

 

 

 

 

AKTIV:  ŠPORTNA VZGOJA ŠOLSKO LETO: 2013/2014 

VODJA AKTIVA: 

Dušan Jesenko 

 

ČLANI: 

Barbara Lepej 

 

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) 

 udeležba na šolskih športnih tekmovanjih (vsi) 

 sodelovanje pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti in projektnih dni 

 propagandna dejavnost za šport (Lepej) 

 zbirka (Jesenko) 

 načrt strokovnega izobraževanja bomo oddali, ko dobimo katalog izobraževanja (v 

mesecu septembru ali oktobru). 

 

Materialne potrebe: 

Okvirna cena potrebnih športnih rekvizitov in opreme ter kotizacije za tekmovanja: 1000,00  

EUR. 
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AKTIV: TUJIH JEZIKOV Letni delovni načrt za šolsko leto: 2013/2014 

Vodja aktiva: Mojca Primorac Člani: Petra Pleteršek Staklenac 

Nataša Kranjc, Nataša Herženjak Horvat, 

Zdenka Brumen Kralj, Maja Šrimpf 

 

 

Cilji:  

 aktivno znanje nemškega in angleškega jezika,  

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

 poznavanje nemške in angleške kulture in dežele,  

 znanje besedišča stroke in  

 sposobnosti pisanja strokovno funkcionalnega besedila v nemškem in angleškem jeziku 

 

Prednostne naloge:  

 priprava na poklicno maturo, 

 priprava na državno tekmovanje iz nemškega in angleškega jezika, 

 sodelovanje pri mednarodnih projektih, ki potekajo na Srednji trgovski šoli, 

 sodelovanje z aktivom geografov pri pripravi strokovne ekskurzije, priprava ekskurzije v 

London za dijake vseh letnikov in programov, 

 sodelovanje v angleški bralni znački, 

 obeležitev evropskega dneva jezikov 2013, 

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

 začasno mirovanje sklada za slovarje, 

 sodelovanje na sestankih vodij aktivov, 

 sodelovanje z učbeniškim skladom, 

 sodelovanje pri projektih, ki potekajo na Srednji trgovski šoli Maribor, 

 sodelovanje s Pedagoško fakulteto, 

 povečanje sodelovanja s šolsko knjižnico, 

 izpopolnjevanje tujega jezika preko računalnika, 

 izobraževanje za poklicno maturo. 

Druge naloge.  

 sodelovanje pri informativnem dnevu, 

 udeležba na študijskih skupinah. 

 

Materialne potrebe: 

 vzdrževanje stanja slovarjev in učbenikov ter AV sredstev, 

 plačilo članarine za mentorico tekmovanja v znanju nemškega jezika. 
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4. 4 Programski učiteljski zbori (PUZ-i) 

V šolskem letu 2013/2014 bo na šoli delovalo 5 programskih učiteljskih zborov (PUZ-ov): 

 PUZ Ekonomski tehnik – SSI, vodja Tanja Lakoše 

 PUZ Ekonomski tehnik – PTI, vodja Nataša Kranjc 

 PUZ Aranžerski tehnik – SSI, vodja Suzana Majnarić 

 PUZ Trgovec – SPI, vodja Sabina Kavčič 

 PUZ Administrator – SPI, vodja Maja Žmavec 

 

Delo vseh PUZ-ov koordinira Tanja Lakoše. 

 

 

PUZ ET SSI 2013/2014 

Vodja: Tanja Lakoše 

1.  Brumec Kralj Zdenka 

2.  Gradišnik Breznik Maja 

3.  Ivanek Knehtl Tanja 

4.  Jesenko Dušan 

5.  Kavčič Sabina 

6.  Knehtl Miranda 

7.  Korošec Nataša 

8.  Kranjc Nataša 

9.  Kremser Brigita 

10.  Lakoše Tanja 

11.  Lepej Barbara 

12.  Lesjak Darja 

13.  Lonec Jasna 

14.  Ljubec Vlasta 

15.  Marčič Ivica 

16.  Marolt Nikolaj 

17.  Medved Gerečnik Darinka 

18.  Novak Robert 

19.  Obaha Sanja 

20.  Pleteršek Staklenac Petra 

21.  Poštuvan Vesna 

22.  Primorac Mojca 

23.  Premzl Aleš 

24.  Rojs Vlasta 

25.  Slana Renata 

26.  Tojnko Zdenka 

27.  Vratanar Bogdana 

28.  Vodnik Igor 

29.  Vračko Irena 

30.  Žmavec Maja 

 

 



56 

 

 

PUZ ET PTI 2013/2014 

Vodja: Nataša Kranjc 

1. Brumec Kralj Zdenka 

2. Gradišnik Breznik Maja 

3. Ivanek Knehtl Tanja 

4. Jesenko Dušan 

5. Kavčič Sabina 

6. Knehtl Miranda 

7. Kranjc Nataša 

8. Lakoše Tanja 

9. Lepej Barbara 

10. Lesjak Darja 

11. Letnik Simona 

12. Lonec Jasna 

13. Ljubec Vlasta 

14. Marčič Ivica 

15. Marolt Nikolaj 

16. Novak Robert 

17. Pleteršek Staklenac Petra 

18. Poštuvan Vesna 

19. Primorac Mojca 

20. Premzl Aleš 

21. Rojs Vlasta 

22. Slana Renata 

23. Vratanar Bogdana 

24. Vodnik Igor 

25. Vračko Irena 

26. Žmavec Maja 

 

 

PUZ AT 2013/2014 

Vodja: Suzana Majnarić 

1.  Borovinšek Jasna 

2.  Gradišnik Breznik Maja 

3.  Ivanek Knehtl Tanja 

4.  Jesenko Dušan 

5.  Kavčič Sabina 

6.  Kranjc Nataša 

7.  Kremser Brigita 

8.  Lepej Barbara 

9.  Lonec Jasna 

10.  Majnarič Suzana 

11.  Marčič Ivica 

12.  Novak Robert 
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13.  Obaha Sanja 

14.  PleteršekStaklenac Petra 

15.  Primorac Mojca 

16.  Rojs Vlasta 

17.  Slana Renata 

18.  Tojnko Zdenka 

19.  Vodnik Igor 

20.  Vratanar Bogdana 

 

 

PUZ TRG 2013/2014 

Vodja: Sabina Kavčič 

      1. Borovinšek Jasna 

      2. Brumec Kralj Zdenka 

      3. Herženjak Horvat Nataša 

4. Ivanek Knehtl Tanja 

      5. Jesenko Dušan 

6. Kavčič Sabina 

7. Knehtl Miranda 

8. Kremser Brigita 

9. Lepej Barbara 

10. Lesjak Darja 

11. Letnik Simona 

12. Ljubec Vlasta 

13. Majnarič Suzana 

14. Marčič Ivica 

15. Marolt Nikolaj 

16. Novak Robert 

17. Obaha Sanja 

18. PleteršekStaklenac Petra 

19. Primorac Mojca 

20. Slana Renata 

21. Šrimf Maja 

22. Vodnik Igor 

23. Vračko Irena 

24. Vratanar Bogdana 

25. Žmavec Maja 

26. Žnidaršič Aleksandra 
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PUZ ADM 2013/2014 

Vodja: Maja Žmavec 

      1. Borovinšek Jasna 

      2. Brumec Kralj Zdenka 

      3. Herženjak Horvat Nataša 

4. Ivanek Knehtl Tanja 

      5. Jesenko Dušan 

6. Knehtl Miranda 

7. Kremser Brigita 

8. Lepej Barbara 

9. Lesjak Darja 

10. Letnik Simona 

11. Ljubec Vlasta 

12. Marčič Ivica 

13. Marolt Nikolaj 

14. Novak Robert 

15. Obaha Sanja 

16. PleteršekStaklenac Petra 

17. Poštuvan Vesna 

18. Premzl Aleš 

19. Primorac Mojca 

20. Slana Renata 

21. Šrimf Maja 

22. Tojnko Zdenka 

23. Vodnik Igor 

24. Vratanar Bogdana 

25. Žmavec Maja 

26. Žnidaršič Aleksandra 
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Načrt dela PUZ-ov 

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo nadaljevali z delom v petih izobraževalnih programih.  

 

S pomočjo učiteljev posameznih programskih enot bomo pripravili načrte ocenjevanja znanja in 

redovalnice, sodelovali bomo pri pripravi  minimalnih  standardov in finih kurikulov.  

 

Spodbujali bomo povezovanje učiteljev, ki poučujejo različne programske enote v omenjenih 

izobraževalnih programih. 

 

Izvedli bomo projektne dneve. 

 

Skrbeli bomo za urejanje e-učilnice PUZ-ov v moodlu.  

 

Novost bo uvedba novega računalniškega programa, in sicer E-asistent, ki bo nadomestil uporabo 

dosedanjega računalniškega programa Lopolis. Poskrbeli bomo za uvajanje novega 

računalniškega programa ter usmerjali delo učiteljev z njim. 

 

Izvajali pa bomo tudi druge naloge skladno z zakonodajo. 

 

4. 5. Program dela šolske svetovalne službe 
 

Šolska svetovalna služba bo v šolskem letu 2013/2014 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: dejavnosti pomoči, razvojne in 

preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Tudi v šolskem letu 2013/2014 je 

za delo šolske svetovalne službe sistemizirana ena oseba.  

 

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, sodelovanje z 

razredniki/nosilci  individualnih programov (IP) pri pripravi IP, koordinacija dela 

izvajalcev dodatne pomoči ipd. – vse leto; 

 vodenje dokumentacije o sklenjenih pedagoških pogodbah dijakov – vse leto. 

2. Vodenje in koordinacija poklicnega usmerjanja: informacije o Razpisu za vpis v višje, 

visokošolske in univerzitetne programe. Organizacija in sodelovanje z zunanjimi ustanovami za 
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izvedbo predstavitev študijskih programov in poklicno svetovanje našim dijakov znotraj in zunaj 

šole, 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 

2014/2015: 

 morebitno izobraževanje za potrebe vpisa 2014/2015; 

 sodelovanje pri pripravi informativnih dni na šoli – od septembra  do februarja oziroma 

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  – 

vse leto; 

4. Individualno in skupinsko  svetovanje in pomoč dijakom/staršem za doseganje učinkovitega 

učenja – vse leto. 

5. Projektno in drugo ugotavljanje socialne klime v šoli in sistematično vplivanje nanjo, pomoč 

dijakom pri prepoznavanju značilnosti pozitivne identitete, delovanje na področju osebnega 

razvoja dijakov: 

 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; 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami, izvedba različnih programov in delavnic (npr. 

»O2 za vsakega«, »Še vedno vozim, a ne hodim«, …). 

 priprava, izvedba in evalvacija »Treningov socialnih veščin« za dijake izbranih 

(dogovor) oddelkov – po dogovoru z razredniki, predvidoma jeseni; 

 razvojno analitične naloge; načrtovanje in evalvacija dela ŠSS ter spremljanje razvoja 

šole – vse leto. 

6. Projektno in drugo preventivno in kurativno ugotavljanje stanja na področju zasvojenosti 

dijakov z legalnimi in ilegalnimi drogami in svetovanje na tem področju (evidentiranje in pomoč 

odvisnikom) – vse leto: 

7. Vodenje evidenc dijakov po oddelkih – vse leto. 

8. Vodenje postopkov priznavanja v tujini opravljenega izobraževanja in evidenc izdanih odločb 

za namen nadaljnjega izobraževanja – vse leto. 

10. Vodenje dokumentacije za dijake, ki imajo posebne prilagoditve v izvajanju pouka in/ali 

posebni status – september, oktober oz. vse leto. 

12. Sodelovanje z zunanjimi institucijami – vse leto. 

13. Obdelava oziroma izvedba različnih statističnih analiz oziroma pregledov za potrebe šole, 

MIZŠ in drugih institucij (ŠOL-S), Zavoda RS za šolstvo ipd. - september, oktober oz. skozi vse 

leto. 

15. Sodelovanje s študijsko skupino za področje svetovalnega dela v srednjih šolah – vse leto; 
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16. Permanentno strokovno izobraževanje – predvidevam, da bom v šolskem letu 2013/2014 

dopolnila in obnovila svoja znanja z izbiro izobraževanja na področju strokovnega 

(psiho)terapevtskega 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: 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 opravljali tudi delovno prakso. 

Med drugimi nalogami so tudi priprava razstav, sodelovanje na raznih tekmovanjih, glede na 

razpise. 

Projekti:  

 V šolskem letu 2013/2014 bomo sodelovali v projektu Rastem s knjigo, izvajali bomo oglede 

knjižnic ter informacijsko opismenjevanje dijakov po pripravljenem programu v sodelovanju 

z Mariborsko knjižnico. Dijaki 1. letnikov bodo obiskali knjižnico, se seznanili z delovanjem 

in dejavnostmi Mariborske knjižnice, e-storitvami in uslugami. Za nagrado dijaki dobijo 

knjigo.  

 V šolskem letu 2013/2014 bomo sodelovali z Domom pod Gorco, družba za bivanjsko 

oskrbo, d.o.o., in sicer v projektu Bralec,  v katerem bodi dijaki brali starejšim in se z njimi 

pogovarjali. V projekt bodo vključeni dijaki v okviru alternativnih vzgojnih ukrepov in 

prostovoljstva. Za te dijake in za dijake, ki se bodo udeležili Tekmovanja za Cankarjevo 

priznanje in okrogle mize bo organiziran ogled mladinske gledališke predstave Prosto po 

Prešernu 11. 1. 2014 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Ceno avtobusnega prevoz krije šola, 

vstopnine pa dijaki. 

Materialne potrebe: Material za opremo knjig, posodobitev knjižnice z literaturo za mladino in 

posodobitev domačega branja, nabava strokovne literature za profesorje, dostop do vsaj dveh e-

gradiv za učitelje in dijake. 
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4.7  Vizija dela z nadarjenimi na srednji trgovski šoli Maribor 

 

Na srednji trgovski šoli Maribor bomo tudi v šolskem letu 2013/2014 sledili kompleksni viziji 

dela z nadarjenimi dijaki, ki teži k: 

 

 odkrivanju in evidentiranju nadarjenosti (oziroma talentiranosti) dijaka, 

 zagotavljanju kvalitetnega, sistematičnega ter nazornega razvijanja nadarjenosti dijaka na 

posameznem področju, 

 spodbujanju dijakove večje samostojnosti in odgovornosti do sebe in družbe, 

 spodbujanje dijakove ustvarjalnosti in k poglabljanju osnovnega šolskega znanja, 

 upoštevanju individualnosti posameznika ter k vključevanju sodelovalnih oblik učenja, 

 ustvarjanju mentorskih relacij med dijakom in učiteljem, 

 večji uporabi višjih oblik mišljenja, 

 pripravi dijakov na tekmovanja v znanju in sposobnostih ter na projektno in raziskovalno 

delo. 

Splošna vodila in cilji 

 

 Delo z nadarjenimi dijaki na Srednji trgovski šoli Maribor temelji na Konceptu vzgojno-

izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju in operacionalizaciji 

tega koncepta. 

 Na Srednji trgovski šoli Maribor bomo uvajali Koncept vzgojno-izobraževalnega dela z 

nadarjenimi dijaki tako, da ga bomo postopno širili in zajeli celoten čas šolanja 

posameznega dijaka. 

 Ponudbo dejavnosti, s katerimi lahko dijaki razvijajo svoje potenciale, bomo spreminjali 

in dopolnjevali skladno s potrebami in željami dijakov ter zmožnostmi šole. 

 Delo z nadarjenimi dijaki bo usmerjeno predvsem v pripravo dijakov na tekmovanja iz 

različnih znanj in spodbujanje dijakov k samostojnemu delu (priprava referatov, 

seminarskih nalog itd.). 

 Delo z nadarjenimi dijaki bo usmerjeno v celotni razvoj dijakovih zmožnosti, spodbujanju 

ustvarjalnosti, vztrajnosti, radovednosti in h krepitvi pozitivne samopodobe. 

 

Operacionalizacija dela z nadarjenimi dijaki  

 

Projektna skupina bo tudi v šolskem letu 2013/2014 načrtovala, vodila in spremljala delo z 

nadarjenimi dijaki. Koordinacijo dela z nadarjenimi dijaki v Srednji trgovski šoli Maribor bo tudi 

v šolskem letu 2013/2014 vodila šolska svetovalna delavka Suzana Strmšek Turk. Dijake 1. 

letnikov in njihove starše smo o možnostih dela z nadarjenimi dijaki seznanili že na uvodnem 

roditeljskem sestanku. Na osnovi izkušenj na področju dela z nadarjenimi dijaki, za šolsko leto 

2013/2014 načrtujemo: 

 

 oblikovanje lastnega sistemskega pristopa odkrivanja/evidentiranja/identifikacije 

nadarjenih dijakov (drugi in tretji način odkrivanja nadarjenosti); 

 dodatno izobraževanje celotnega kolektiva za delo z nadarjenimi; 

 dijake prvih letnikov, ki bodo predložili dokazilo o odkriti nadarjenosti v osnovni šoli 

(prvi način odkrivanja nadarjenosti), se lahko prostovoljno vključijo v skupine, ki se 

bodo pod mentorstvom učitelja določenega predmeta (člana Projektne skupine) 

pripravljali na tekmovanja iz znanja na različnih ravneh; 
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 postopno širjenje izvajanja Koncepta dela z nadarjenimi na celoten čas šolanja 

posameznega dijaka; 

 natančnejšo opredelitev dejavnosti, s katerimi lahko dijaki razvijajo svoje potenciale –

celostni razvoj zmožnosti nadarjenih dijakov ter spodbujanju ustvarjalnosti, vztrajnosti, 

radovednosti vseh dijakov oz. krepitev njihove pozitivne samopodobe; 

 spreminjanje in dopolnjevanje dejavnosti za nadarjene dijake, skladno s potrebami in 

željami dijakov ter zmožnostmi šole; 

 nadaljevanje obstoječega dela z dijaki višjih letnikov, ki so se v šolskem letu 2011/2012 

pripravljali ter udeležili različnih tekmovanj iz znanja (učitelji mentorji jih bodo 

pripravljali na tekmovanja iz znanja, jih spodbujali in spremljali njihovo delo); 

 učitelji mentorji bodo v dogovoru z dijaki določili čas in način njihovih srečanj, pripravili 

načrt dela, v katerem bodo opredelili oblike in učne strategije dela z nadarjenimi dijaki, 

spremljali uresničevanje načrta dela in ob koncu pouka napisali poročilo o delu. 
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5. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE 

 

Šolske in izvenšolske dejavnosti 

 

Dejavnost Mentorji: 

a) Šolska dijaška skupnost Vlasta Rojs, Zdenka Tojnko (maturantski 

ples) 

b) Raziskovalna dejavnost Igor Vodnik 

c) Aranžerske in kutlurne dejavnosti Suzana Majnarić, Robert Novak 

d) Šolsko razstavišče Suzana Majnarić, Jasna Lonec, Robert Novak 

e) Filmski abonma Vlasta Rojs 

f) Gledališki abonma Jasna Lonec 

g) Športne dejavnosti Dušan Jesenko, Barbara Lepej 

h) Šolski sklad Miranda Knehtl 

i) Mednarodna dejavnost  Mojca Primorac 

j) Koordinator za  kulturno dejavnost Jasna Lonec 

k) Bralna značka Simona Letnik 

l) Plesna skupina Barbara Lepej 

m)  Krvodajalska akcija Sabina Kavčič 

n)  Delavnice treninga socialnih veščin Simona Letnik 

 

a) Šolska dijaška skupnost 

MENTORICI: Vlasta Rojs  in Zdenka Tojnko 

ČLANI: dijaki 

 

ZASTAVLJENI CILJI: 

 Potrditev predsednika, podpredsednika, zapisničarke in mentorice Šolske dijaške 

skupnost ter potrditev članov v Svet šole in Komisijo za kvaliteto. 

 Izvedba dveh konferenc (januar in junij 2014) Šolske dijaške skupnosti s problematiko 

učnega uspeha v posameznih razredih ter vzgojno problematiko.  

 Aktivno sodelovanje z vodstvom šole na dijaških konferencah, sestankih Sveta šole in 

drugih sestankih ter pri podajanju pripomb in predlogov. 

 Aktivno sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in aktivno sodelovanje z Dijaško 

organizacijo Slovenije. Konferenc dijaške organizacije se bosta predvidoma udeležila  

predsednik in podpredsednica dijaške skupnosti ter  poročala o aktualnih temah. 

 Zbiranje predlogov in izbor »naj dijak – naj dijakinje« Srednje trgovske šole ter 

sodelovanje na izboru naj dijak Slovenije. Svečana podelitev naziva ob predaji ključa 

STrgŠ Maribor. 

 Izbor in predstavitev  plesnih šol – ponudnikov za organizacijo maturantskega plesa ter 

organizacija maturantskega plesa (marec 2014) pod okriljem plesne šole, za katero so se 

odločili dijaki zaključnih letnikov. 

 Organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti (december 2013), v oktobru – 

izbira fotografa šole. 
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 Predstavitev in izpeljava projekta »Dijaška izkaznica«: dijaške izkaznice naj bi naročili 

in  prejeli dijaki prvih in višjih letnikov  ter naročilo prijavnic  za šolsko leto 2012/2013.  

 Nadaljevanje s  projektom »Zbiranje praznih tonerjev in kartuš za rdeče noske«, projekt 

se bo nadaljeval v šolskem letu 2013/2014, prav tako se bo nadaljevalo zbiranje 

zamaškov. 

 Sodelovanje s Šolskim skladom STrgŠ Maribor ter posredovanje želja dijakov glede 

porabe  sredstev Šolskega sklada. 

 Obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči problematiki: na sestankih, 

spletu ter na oglasni deski v avli šole. 

 

b) Raziskovalna dejavnost  

 

Projekt Mladi za napredek Maribora na zelo prepričljiv način vzpodbuja raziskovalno in 

inovativno delo mladih, v ospredje postavlja ustvarjalnost in na zelo prepričljiv način motivira 

mlade in njihove mentorje za soodgovornost za razvoj okolja v katerem živijo. Projekt Mladi za 

napredek Maribora tako mlade tudi usposablja za naraščajoče zahteve jutrišnjega dne, kar je 

nedvomno tudi ena izmed poglavitnih nalog vsake organizirane skupnosti. Zgodnja priprava 

naših mladih generacij na samostojno in ustvarjalno delo je pomembno zagotovilo za normalen 

razvoj naše lokalne skupnosti in države.  

Poskušali bomo motivirati čim več dijakov, da bi pripravili kvalitetne naloge s katerimi se  bomo 

udeležili razpisa. Pričakujemo dober odziv dijakov in dobre rezultate. 

 

c) Aranžerske in kulturne dejavnosti 

 ID – aranžerske dejavnosti 

 Dekoracija in izdelava plakatov za razstavo vrtnin in poljščin Pridelovalcev integrirane 

predelave 

 Izdelava promocijskih in novoletnih daril in voščilnic ter zavijanje daril za potrebe šole 

 ID – Aranžerske dejavnosti 

 Dekracija TC City 

 Sodelovanje na državnem tekmovanju aranžerjev 2014 v Slovenj Gradcu 

 Razstava likovnih izdelkov dijakov smeri aranžerski tehnik ali ekonomski tehnik ali trgovec 

 

Vrsta dejavnosti 

 

 

Aktivnosti 

opravljene – časovni 

okvir 

 

Udeleženci iz STrgŠ   

 

Mentor 

(ime in priimek) 

Aranžiranje razstave 

vrtnin na Trgu 

Svobode 

september 2013 dijaki programa AT Suzana Majnarić 

Postavitev dekoracije 

v TC City 

november 2013 dijaki programa AT,  Suzana Majnarić 

Božična delavnica za 

starostnike, Dom pod 

Gorco 

december 2013 dijaki programa AT Suzana Majnarić 

Zavijanje daril v december 2013 dijaki programa AT Suzana Majnarić 
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Europarku 

Dekoracija odra v 

Europarku – Festival 

šol 

december 2013 dijaki programa AT Suzana Majnarić 

Dekoracija odra v 

Europarku – Festival 

šol 

februar 2014 dijaki programa AT Suzana Majnarić 

Dekoracija odra v 

Europarku – Festival 

šol 

marec 2014 dijaki programa AT Suzana Majnarić 

 

V šolskem letu 2013/2014 bodo dijaki in njihovi mentorji strokovnih predmetov izvedli številne 

aranžerske dejavnosti, pri katerih bodo sodelovali dijaki programa aranžerski tehnik, ekonomski 

tehnik in trgovec. Dijaki bodo ustvarjali pri različnih dejavnostih: izdelovali bodo promocijska 

darila, darila za naše upokojence, pripravljali in dekorirali šolske prostore in TC City. Z 

delovanje na aranžerskem področju, bomo po svojih najboljših močeh predstavljali našo šolo v 

najboljši luči, tako na informativnem dnevu kot na predstavitvah programa aranžerski tehnik na 

osnovnih šolah. Načrtujemo tudi izdelavo promocijskega filmčka, ki bo predstavil našo šolo in 

programe, ki jih izobražujemo. 

 

d) Šolsko razstavišče 

V šolskem letu 2013/2014 načrtujemo živahno razstaviščno dejavnost. Prikazati želimo 

dejavnosti dijakov najrazličnejših področij. V načrtovanih razstavah želimo predstaviti tudi 

aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo sodelavci šole v prostem času. 

Predvideni materialni stroški razstavišča so cca 250,00 EUR. 

Skrbnika razstavišča sta Jasna Lonec in Robert Novak. 

 

e) Filmski abonma 

Dijakom bomo organizirali možnost nakupa filmskega  abonmaja. Oglede kinopredstav jim bomo 

priznali kot prostoizbirne interesne dejavnosti. 

 

f) Gledališki abonma 

Dijaški gledališki abonma 

Mentorica: Jasna Lonec 

Cilji:  

 Pri dijakih abonentih: 

 razvijati splošno razgledanost; 

 spodbujati kulturno razgledanost; 

 razvijati in spodbujati občutek za kritičnost; 

 razvijati smisel za kulturo govora; 

 razvijati smisel za kulturo obnašanja; 

 povezovati znanja pridobljena pri pouku nekaterih predmetov (npr. SLO, UME idr.) z ogledi 

gledaliških predstav in obratno; 

 spodbujati  k smiselni izrabi prostega časa; 

 po potrebi sodelovanje mentorice z SNG Maribor. 
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Naloge: 

 priprava okrožnic; 

 osebna predstavitev  abonmajske ponudbe SNG Maribor v vsakem razredu; 

 pravočasno obveščanje dijakov abonentov o datumih in času izvedbe predstav po programu 

SNG Maribor za dijaške abonmaje; 

 priprava in seznanjanje dijakov abonentov z vsebino predstav; 

 obveščanje dijakov abonentov o programu predstav na spletni strani Srednje trgovske šole 

Maribor; 

 pogovor z dijaki abonenti o primernem obnašanju pred, med in po predstavah. 

Materialne potrebe:  

 fotokopije - vsebine predstav, ki jih pripravi mentorica in pravočasno razdeli med dijake 

abonente 

 

g) Športne dejavnosti 

Športne dejavnosti potekajo v okviru interesnih dejavnosti. Koordinirata jih učitelja športne 

vzgoje, Dušan Jesenko in Barbara Lepej. 

 

 

h) Šolski sklad 

V šolskem letu 2013/2014 bo Šolski sklad izvedel naslednje aktivnosti: 

 pošiljanje prošenj za denarne prispevke staršem, 

 pošiljanje prošenj za donacije poslovnim partnerjem, 

 organiziranje sejma. 

 

i) Mednarodna dejavnost 

V šolskem letu 2013/2014 se bomo posvetili iskanju novih potencialnih projektov in sodelovanj, 

ki jih bomo drugo leto prilagodili glede na organizacijo izobraževalnega procesa v šolskem letu 

2014/2015. 

 

Preučili bomo tudi možnosti za nadaljne oziroma ponovno sodelovanje s Centrom za 

državljansko vzgojo, bodisi projektno ali pri izvajanju delavnic s področja državljanske vzgoje in 

aktivnega državljanstva. 

 

V šolskem letu 2013/2014 želimo navezati stike z Dvojezično zvezno trgovsko akademijo 

Celovec (Zweisprechige Bundeshandelsakademie Klagenfurt) s ciljem po nadaljnjem večletnem 

sodelovanju na področju primerjave šolskih programov, izkušenj in druženj. 

 

j) Koordinator za kulturno dejavnost  

Naloge: 

 pridobivanje obvestil o dogajanjih na področju kulture v Mariboru in širši Sloveniji; 

 obveščanje in vključevanje dijakov in zaposlenih na STRgŠ Maribor v kulturne dogodke; 

 sodelovanje z vodji aktivov in organizatorjem interesnih dejavnosti na STRgŠ Maribor; 

 posredovanje obvestil o gledaliških predstavah, filmskih in drugih predstavah, razstavah, 

koncertih… učiteljem posameznih aktivov, ki bi posamezne kulturne dogodke lahko vključili 

v vzgojno - izobraževalni proces; 
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 sodelovanje z odgovornimi na šoli pri izboru in umestitvi kulturnih dogodkov v vzgojno-

izobraževalni  proces. 

Cilji: 

 razvijanje kulturne razgledanosti; 

 spodbujanje medkulturne komunikacije; 

 dvig kulturne zavesti dijakov in zaposlenih; 

 usvajanje kulturne raznolikosti; 

 ustvarjanje prijetne šolske klime. 

 

k) Bralna značka 

Cilji: Priprava in organizacija bralne značke na šoli. 

  

 Organizacija in vodenje pogovora z dijaki na razpisano temo. 

 Motivacija dijakov za izražanje svojega mnenja, posredovanja informacij. 

 Zanimanje za jezik, jezikovno kulturo, bralno kulturo in ohranjanje lepega odnosa do 

knjige. 

 Spodbujanje kritičnosti in ustvarjalnosti. 

 Širjenje splošne razgledanosti in učenje vodenega pogovora. 

 Tema: A. Woltz in V. Jannsen: Dekle z Marsa 

 Obisk Žive knjižnice 20. 9. 2013 in 21. 9. 2013 v Mariboru. 

   

Materialne potrebe: 

  

 Fotokopiranje za potrebe priprav na pogovor. 

 Prigrizek za udeležence okroglih miz. 

 Ogled mladinske gledališke predstave Prosto po Prešernu v  Cankarjevem domu v 11. 

1. 2014 Ljubljani, organiziran prevoz s strani šole, dijaki poravnajo ceno vstopnice. 

  

 

l) Plesna skupina 

Mentorica: Barbara Lepej  Članice: Dijakinje 

Naloge: 

V šolskem letu 2013/2014 bo plesna skupina sodelovala na prireditvah, ki bodo organizirane 

na šoli (npr. na božičnih prireditvah, maturantskem plesu…). V plesni skupini bodo 

sodelovale dijakinje, ki imajo talent in željo po plesni izraznosti. 

 

 

 

m) Krvodajalska akcija 

Krvodajalska akcija bo 26. 9. 2013 dopoldan v Centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor. 

Udeležijo se je lahko vsi polnoletni dijaki, ki se počutijo zdrave in želijo darovati kri. 
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n) Delavnice treninga socialnih veščin 

Trening socialnih veščin bo v šolskem letu 2013/2014 izveden v okviru obveznih interesnih 

dejavnosti. 

Predlagan razred je 2.a kot edini  drugi letnik SSI izobraževanja.  Trening bo organiziran kot 

trodnevni tabor, od srede do petka, od 9. do 11. 10. 2013, na Lovski koči Podvelka.  Z izbranim 

razredom bo na TSV odšla razredničarka P. S. Pleteršek, svetovalna delavka S. Strmšek Turk, 

prof. športne vzgoje B. Lepej, organizatorica S. Letnik. Za finančno izvedbo bo odgovorna N. 

Kranjc (Od lani šolsko leto 2012/2013 je ostalo na računu 417 evrov). Dijaki bodo prispevali 25 

evrov. Program bo predstavljen staršem na prvem roditeljskem sestanku 12. 9. 2013.  

Cilji:  

 Učenje reflektiranja lastnega vedenja. 

 Upoštevanje drugega, s katerim smo v odnosu. 

 Zadovoljevanje lastnih potreb ob upoštevanju drugih, s katerimi smo v odnosu. 

 Prevzemanju odgovornosti zase in učenje neodvisnega učenja. 

 Sklenitev novih poznanstev med udeleženci. 

 Cilji, povezani z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacije, širitev mreže, učenje 

tolerantnosti, prejemanje različnih mnenj. 

 Cilji, povezani s krepitvijo sebe: samoevalvacija, soočanje s seboj, prevzemanje 

odgovornosti, soočanje s krizami. 

 Cilji, povezani s temo: pogovor o različnih temah, konstruktivno odpravljanje težav, 

kuhanje, skrb zase. 

 

 

LETNI DELOVNI NAČRT ZA IZVEDBO TRENINGA SOCIALNIH VEŠČIN ZA 2. C  

TSV za 2.c bo izveden v okviru prostovoljnih interesnih dejavnosti, pri čemer se trening izvede, 

če bo  prijavljenih vsaj 70% dijakov. Trening bo tako izveden od 7. do 9. 11. 2013, na Lovski 

koči Podvelka. V primeru neugodnih vremenskih razmer bo prestavljen. Za dijake, ki se ne bodo 

udeležili treninga, bo organiziran pouk. Cena je 25 evrov. Cilji:  

 Učenje reflektiranja lastnega vedenja. 

 Upoštevanje drugega, s katerim smo v odnosu. 

 Zadovoljevanje lastnih potreb ob upoštevanju drugih, s katerimi smo v odnosu. 

 Prevzemanju odgovornosti zase in učenje neodvisnega učenja. 

 Sklenitev novih poznanstev med udeleženci. 

 Cilji, povezani z odnosi: sprejemanje drugačnosti, komunikacije, širitev mreže, učenje 

tolerantnosti, prejemanje različnih mnenj. 

 Cilji, povezani s krepitvijo sebe: samoevalvacija, soočanje s seboj, prevzemanje 

odgovornosti, soočanje s krizami. 

 Cilji, povezani s temo: pogovor o različnih temah, konstruktivno odpravljanje težav, 

kuhanje, skrb zase. 
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Zbirke 

 

Strokovni aktivi se dogovorijo za vodenje zbirk po posameznih strokovnih področjih. Vodje 

skrbijo za urejanje in dopolnjevanje zbirk učnih pripomočkov po strokah. 

 

Geografija/Zgodovina Renata Slana 

Nemški jezik Petra Pleteršek Staklenac 

Angleški jezik Mojca Primorac 

Računalništvo Iztok Slanič 

Blagoznanstvo Aleksandra Žnidaršič 

Športna vzgoja Dušan Jesenko 

Aranžerstvo Suzana Majnarić 

Matematika Brigita Kremser 

 

Druga dela 

a) Inventura Nataša Korošec 

b) Dežurstvo dijakov Zdenka Tojnko 

c) Šolska kronika Aleksandra Žnidaršič 

d) Učbeniški sklad Simona Letnik 

e) Načrt dela komisije za izvedbo javnih 

naročil 

Maja Žmavec, Zdenka Tojnko, Hermina Jerič 

f) Spletna stran Barbara Lepej,  Vlasta Rojs, Darinka Medved 

Gerečnik 

g) Koordinator PISA Sanja Obaha 

h) Organizator šolske prehrane Lidija Paradiž 

i) Koordinatorica E-šolstvo 

Koordinator E. Asistenta 

Administrator E-šolstvo 

 

Nataša Kranjc 

Maja Gradišnik Breznik 

Nikolaj Marolt, Iztok Slanič 

j) Promocija šole Sanja Obaha, Vlasta Rojs, Petra Pleteršek 

Staklenac 

 

a) Inventura 

V mesecu decembru bomo na Srednji trgovski šoli  izvedli inventuro. Ravnatelj bo s sklepom 

določil inventurne komisije (za popis terjatev, denarja in obveznosti, za popis osnovnih sredstev, 

za popis drobnega inventarja in popis inventarja v šolski knjižnici). 

Informativni sestanek z vsemi inventurnimi komisijami bomo izvedli v sredini meseca novembra. 

Sklepno poročilo bo pripravljeno do sredine meseca januarja in bo posredovano svetu šole. 
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b) Dežurstvo dijakov 

MENTORICA: Zdenka Tojnko 

Dežuranje učiteljev 

Dežurstvo učiteljev bomo v šolskem letu 2013/2014 organizirali za vsako nadstropje šolske 

stavbe. V vsakem nadstropju bosta med glavnim odmorom dežurala po dva učitelja. Prav tako 

pa bo  prisoten en dežurni  učitelj in en dežurni dijak v prostorih šolske jedilnice. Tako bo 

dnevno dežuralo po šolskih hodnikih sedem učiteljev. 

Seznam dežurnih učiteljev bo na voljo v pogled na oglasni deski pred zbornico in v avli šole. 

 

Dežuranje učencev 

Dežuranje dijakov v avli šole v šolskem letu 2013/2014 bo potekalo po imenskih seznamih – 

določenih po redovalnici. Seznami dijakov bodo obešeni na oglasni deski pred zbornico in v 

avli šole. Z dežuranjem bodo začeli dijaki zaključnih letnikov, nadaljevali nižji letniki vse do 

prvega letnika – slednji bodo dežurali zadnji. Ob začetku dežuranja vsakega razreda bomo 

dijake seznanili z dolžnostmi, ki jih mora vsak dežuren dijak opravljati. Dijaki bodo vsa 

potrebna opažanja beležili v posebej za to pripravljeno dežurno mapo in jo vsaki dan sproti 

oddali mentorju dežurstva ge. Zdenki Tojnko ali dežurnemu učitelju v prostorih avle tistega 

dne. 

 

MATERIALNE POTREBE: 

- mapa, kuli 

 

c) Šolska kronika 

Mentorica: Aleksandra Žnidaršič 

NALOGE: 

- celoletno zbiranje gradiva in spremljanje dogodkov, ki so povezani s šolo in njenimi dijaki 

ter učitelji, 

- po kronološkem zaporedju beležiti dogodke, ki postanejo trajen spomin dela in življenja 

dijakov ter njihovih mentorjev v določenem času in prostoru. 

 

MATERIALNE POTREBE: 

- knjiga za šolsko kroniko, 

- aranžerski in pisarniški material v okvirnem znesku 25,00 € 

 

 

d) Učbeniški sklad 

Vodja: Simona Letnik 

Naloge:  

 Vodenje evidenc vseh učbenikih, izdanih, odpisanih, naročenih … 

 S pomočjo vodij strokovnih aktivov oblikovati sezname kompletov iz Kataloga potrjenih 

učbenikov za posamezne letnike  in programe. 

 Zbirati naročila s strani staršev. 

 Izračunati izposojevalnino posameznega kompleta (1/3 vrednosti novih učbenikov). 

 Izdelati sezname učbenikov. 
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 Dokupiti manjkajoče in nove učbenike. 

 Pripraviti predlog odpisa za učbenike, ko so poškodovani in uničeni, ali se več ne 

uporabljajo pri pouku. 

 

Cilji:  

 Zagotoviti, da so dijaki naročene učbenike iz šolskega učbeniškega sklada prejmejo na 

začetku šolskega leta. 

 

e) Načrt dela komisije za izvedbo javnih naročil 

 

V šolskem letu 2013/2014 bo delovala komisija za JNMV v sestavi: 

 Maja Žmavec, predsednica 

 Zdenka Tojnko, članica 

 Hermina Jerič, članica 

Na podlagi ocenjene vrednosti prometa v lanskem letu (računovodski izpiski prometa s 

posameznimi izvajalci) bo komisija izvajala predvidoma samo javna naročila, za katera glede na 

vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja, v skladu z mejnimi vrednostmi, ki so 

določene v 24. členu zakona ZJN-2- UPB 5, Ur.l. RS, št. 12/2013. Določbe tega zakona se ne 

uporabljajo za javna naročila blaga in storitev, katerih vrednost je nižja od 20.000 EUR brez 

DDV. 

Navedeno naročanje blaga in storitev v  šolskem letu 2013/2014 se nanaša na: 

 čiščenje šolskih prostorov 

 dobava pisarniškega materiala 

Zaradi majhnega števila avtobusnih prevozov dijakov na ekskurzijah, interesnih dejavnostih ipd. 

se v prihodnjem šolskem letu ne bo sklenila pogodba z enim prevoznikom, ampak bodo izvajalci 

posameznih dejavnosti sami izbirali najugodnejšega prevoznika in izdali naročilnico za vsak 

prevoz.  

V skladu s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK-B, Ur. l. RS, 43/2011 je komisija samostojno izdelala 

tudi obrazec »IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH«, ki ga morajo izpolniti ponudniki še pred 

izbiro in sklenitvijo pogodbe. Priprava te izjave je sicer v pristojnosti Komisije za preprečevanje 

korupcije v RS, a le-ta ga še ni pripravila oz. objavila na svoji spletni strani. 

 

f) Spletne strani  

SPLETNA STRAN SREDNJE 

TRGOVSKE ŠOLE MARIBOR 

Letni delovni načrt za šolsko leto: 2013/2014 

Urednica spletne strani: 

Barbara Lepej  

Sodelujoči: 

Vlasta Rojs, Darinka Medved Gerečnik 

Naloge: 

V šolskem letu 2013/2014 bomo redno ažurirali šolsko spletno stran www.trgovska.si , na kateri 

bomo objavljali vsa obvestila in novice o dogajanju na šoli. Kot urednica spletne strani bom 

poskrbela za shemo spletne strani in za objavo vseh člankov in fotografij. Za lektoriranje 

člankov bo poskrbela Vlasta Rojs. Darinka Medved Gerečnik bo skrbela za obvestila na 

podstrani izrednega izobraževanja.  

 

 

http://www.trgovska.si/
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g) Koordinator PISA 

 

V tem letu raziskava PISA ni predvidena, obdelovali se bodo podatki iz raziskave opravljene leta 

2012. Decembra 2013 bo pripravljena analiza zadnje raziskave. 

 

h) Šolska prehrana 

 

Sprejeti zakon celovito in pregledno ureja področje šolske prehrane za trajnejše obdobje, ob 

upoštevanju določb ZUPJS in ZUJF, ki sta bistveno posegla v predhodni zakon in nadomestila 

del določb, ne da bi hkrati izvedla razveljavitve posameznih določb. Posledica teh posegov je bila 

razdrobljenost in nepreglednost, ki je uporabnikom oteževala razumevanje ureditve in potrebnih 

korakov za uveljavitev pravic. Najbolj aktualna novost sprejetega zakona je zajeta v poglavju o 

prehodnih in končnih določbah, ki za proračunski leti 2013 in 2014 omogoča pridobitev 

subvencije učencem in dijakom po nekoliko drugačnih oziroma ugodnejših pogojih, kot jih sicer 

predvideva zakon za trajnejše obdobje, saj so za ti dve leti v državnem proračunu zagotovljena 

dodatna sredstva za šolsko prehrano. 

 

Za dijake so v šolski okrepčevalnici na voljo tudi hladni prigrizki. Šolska prehrana pomembno 

vpliva na zdravje otrok in mladine. Slabo hranjeni dijaki težje sodelujejo pri pouku in dosegajo 

slabše rezultate, zato bomo dijake v okviru razrednih ur opozarjali na zdravo prehrano in kulturo 

prehranjevanja.  

 

Aktivnosti: 

 šola zagotavljajo prehrano dijakom v dneh, ko poteka pouk; 

 šola je dolžna v okviru svoje dejavnosti javne službe organizirati malico za vse dijake, ki se 

nanjo prijavijo; 

 šole morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v VIZ, ki 

jih bo sprejel Strokovni svet RS za izobraževanje; 

 šole v svojih prostorih in na površini, ki sodi v šolski prostor, ne smejo imeti nameščenih 

prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače; 

 šola lahko imenuje skupino za prehrano; 

 s prijavo na šolsko prehrano (enotni obrazec za vse vrste obrokov je v prilogi zakona) nastopi 

obveznost dijakov in njihovih staršev spoštovati pravila, plačevati prispevke, pravočasno 

odjavljati obroke, plačati polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen, 

 šola odjavi posamezni obrok za dijaka, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in 

drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten od pouka; 

 svet šole sprejme pravila šolske prehrane (lahko so sestavni del obstoječih šolskih pravil), v 

katerih opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem 

obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter 

načine seznanitve dijakov in staršev (prehodni režim predvideva nekoliko drugačen 

postopek); 

 šola seznani dijake in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih 

obveznostih, o subvencioniranju malice do začetka šolskega leta. 
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i) E-Asistent 

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo zaključili z delom spletnega portala Lo.Polis in v celoti prešli na 

spletno aplikacijo eAsistent.  

 

To pomeni, da bomo v naslednjem šolskem letu uporabljali v celoti eDnevnik in eRedovalnico za 

celo šolo. Poleg tega bomo tudi začeli uporabljati modul ePrehana. S tem si bomo olajšali delo 

kot razredniki, kot učitelji in tudi računovodstvo bo imelo večji pregled nad plačanimi in 

neplačanimi računi naših dijakov.  

Vse pisne oblike (dnevniki, redovalnice, potrdila, vpisnice, izpisnice, …) se z naslednjim šolskim 

letom, 2013/2014, ukinejo. Pisno bomo vodili še samo številčenje dokumentov. 

 

Administrator eAsistenta Maja Gradišnik Breznik. 

 

j) Promocija šole 

 

PROMOCIJA ŠOLE ŠOLSKO LETO: 2013/2014 

SANJA OBAHA, PETRA PLETERŠEK STAKLENAC, VLASTA ROJS 

 NALOGE: 

- spremljanje pomembnih dogodkov naše šole in uspehov naših dijakov, 

- vzpostavljanje stikov z mediji, 

- obveščanje javnosti o življenju in delu naše šole, 

- promocija šole v občini Maribor in okoliških občinah, 

- spodbujanje dijakov v promociji šole. 

__________________________________________________________________________ 

 

MATERIALNE POTREBE: 

- po potrebi in zmožnostih šole 

 

 

Tekmovanja 

 

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

b) Tekmovanje v znanju nemškega in 

angleškega jezika 

Petra Pleteršek Staklenac 

Mojca Primorac 

c) Tekmovanje v matematiki - Kenguru Brigita Kremser 

d) Športna tekmovanja Dušan Jesenko, Barbara Lepej 

e) Šolsko tekmovanje Slovenski književniki Sanja Obaha 

f) Tekmovanje v tehniki prodaje Tanja Ivanak Knehtl, aktiv ekonomistov in 

naravoslovcev 

g) Tekmovanje v znanju poslovne 

matematike 

Darja Lesjak 

h) Tekmovanje iz računovodstva Darinka Medved Gerečnik 
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a) Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 

MENTORICA: 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. 

 

 

 

b) Tekmovanje v znanju nemškega in angleškega jezika 

Vodja dejavnosti: Mojca Primorac Člani:  dijaki 

 

Cilji:  

 aktivno znanje nemškega in angleškega jezika,  

 poznavanje in utrjevanje štirih spretnosti na nivoju, ki ustreza sodelovanju na tekmovanju 

 priprava dijakov 2. in 3. letnikov na  šolsko tekmovanje v znanju nemškega in angleškega 

jezika za 1. in 2. tuji jezik 

 izbira dijakov  2. in 3. letnikov za šolsko tekmovanje (po 4 v vsaki kategoriji)  

 priprava in spremljanje izbranih dijakov 2. in 3. letnikov na  državno tekmovanje v 

znanju nemškega in angleškega jezika za 1. in 2. tuji jezik 

 

 

 

c)Tekmovanje v matematiki  

Načrt šolskega in regijskega tekmovanja iz znanja matematike – Kenguru  za šolsko leto 

2013/2014. 

V mesecu marcu, in sicer 20. 3. 2014 bomo že tradicionalno organizirali šolsko tekmovanje v 

znanju matematike. 

V mesecu aprilu, in sicer 2. 4. 2014 bo predvidoma potekalo še regijsko tekmovanje. 

 

d) Športna tekmovanja 

Mentorja interesne dejavnosti: 

Barbara Lepej, Dušan Jesenko 

Člani: Dijakinje in dijaki 

Naloge: 

V šolskem letu 2013/2014 se bomo šolskih športnih tekmovanj udeležili v naslednjih športnih 

panogah: 

 rokomet – dijakinje 
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 mali nogomet – dijaki, dijakinje 

 košarka – dijaki 

 smučanje – dijaki, dijakinje 

 

 

e) Šolsko tekmovanje Slovenski književniki 

Mentorica: SANJA OBAHA 

 NALOGE: 

 dijake spodbuditi k sodelovanju, 

 dijake motivirati za prijavo na tekmovanje Slovenski književniki, kjer 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 ali podariti 

vrednostni bon za udeležbo na izletu 

__________________________________________________________________________ 

MATERIALNE POTREBE: 

 okrog  15 EUR  za organizacijo tekmovanja in pripravo učilnice, 

 omogočiti najboljšim tekmovalcem udeležbo na nagradni ekskurziji ali pridobiti 

sponzorja za udeležbo na izletu (npr. Pohorje tours: izlet Dunaj in živalski vrt – 35,00 €) 

 

f) Tekmovanje v tehniki prodaje  

Tekmovanje bo organizirala naša šola in bo potekalo 16. aprila 2014 v mariborskih trgovinah. 

Zato bo osrednji cilj tega šolskega leta dobro organizirati tekmovanje in uspešno pripraviti naše 

tekmovalce na tekmovanje. V začetku septembra bomo ustanovili organizacijski odbor, razdelili 

naloge in naredili rokovnik za izvedbo priprav na tekmovanje.  

 

g) Tekmovanje v znanju poslovne matematike 

V šolskem letu 2013/2014 izobražujemo dijake 4. letnika Ekonomski tehnik SSI, zato se bodo 

udeležili  srednješolskega tekmovanja iz znanja poslovne matematike. 

 

h) Tekmovanje iz računovodstva  

V mesecu marcu 2014 bomo izvedli šolsko tekmovanje iz računovodstva v 2. letniku srednjega 

strokovnega izobraževanja programa ekonomski tehnik. Državnega tekmovanja se bomo 

udeležili, če bo vsaj en dijak dosegel najmanj 80 % točk na šolskem tekmovanju.  
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6. KADROVSKA ZASEDBA 

 

Na STrgŠ Maribor imamo naslednjo kadrovsko zasedbo. V šolskem letu 2013/2014 je zaposlenih 

36 učiteljev splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih predmetov in 1 laborant. Na naši šoli 

dopolnjujejo svojo obvezo:  

 Karmen Podobnik Križnik (laborantka) iz Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor, 

 Vlasta Ljubec (učiteljica) iz Šolski center Maribor, 

 Vesna Poštuvan in Irena Vračko (učiteljici) iz Izobraževalnega centra Piramida, 

 Nataša Herženjak Horvat, Zdenka Brumen Kralj iz Srednje gradbene šole in gimnazije 

Maribor,  

 Maja Šrimpf (učiteljica) iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor. 

 

Učitelji STrgŠ Maribor dopolnjujejo svojo obvezo:  

 Nataša Korošec in Zdenka Tojnko (učiteljici) na III. gimnaziji Maribor, 

 Ivica Marčič (učiteljica) in Zdenka Tojnko (učiteljica) na Konservatoriju za glasbo in balet 

Maribor, 

 Bogdana Vratanar (učiteljica) na Srednji biotehniški šoli Maribor, 

 Renata Slana (učiteljica) na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor, 

 Robert Novak (učitelj) na Srednji elektro-računalniški šoli. 

 

Za učinkovitejše delo učiteljskega zbora se učitelji združujejo v 7 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 vodja 

strokovnega aktiva, ki ga učitelji izberejo izmed svojih članov. Izberejo tudi vodje zbirk in 

interesnih dejavnosti. 

 

V tem šolskem letu bo na STrgŠ Maribor delalo 44 delavcev. 

 1.  Borovinšek Jasna 

 2.  Brumen Kralj Zdenka 

 3.  Gradišnik Breznik Maja 

 4.  Herženjak Horvat Nataša 

 5.  Ivanek Knehtl Tanja 

 6.  Jerič Hermina 

 7.  Jesenko Dušan 

 8.  Kavčič Sabina 

 9.  Knehtl Miranda 

 10.  Korošec Nataša 

 11.  Kranjc Nataša 

 12.  Kremser Brigita 

 13.  Lakoše Tanja 

 14.  Lepej Barbara 

 15.  Lesjak Darja 
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 16.  Letnik Simona 

 17.  Lonec Jasna 

 18.  Majnarić Suzana 

 19.  Marčič Ivica 

 20.  Marolt Nikolaj 

 21.  Medved Gerečnik Darinka 

 22.  Novak Robert 

 23.  Obaha Sanja 

 24.  Paradiž Lidija 

 25.  Pleteršek Staklenac Petra 

 26.  Premzl Aleš 

 27.  Primorac Mojca 

 28.  Ribič Zdenko 

 29.  Rojs Vlasta 

 30.  Slana Renata 

 31.  Slanič Iztok 

 32.  Strmšek Turk Suzana 

 33.  Šrimpf Maja 

 34.  Tojnko Zdenka 

 35.  Velički Alojz 

 36.  Vilčnik Simona 

 37.  Vodnik Igor 

 38.  Vratanar Bogdana 

 39.  Žmavec Maja 

 40.  Žnidaršič Aleksandra 

 41.  Ljubec Vlasta 

 42.  Poštuvan Vesna 

 43.  Vračko Irena 

 44.  Karmen Podobnik Križnik 

 

Razporeditev učne obveznosti učiteljev je razvidna iz izvedbenega predmetnika tekočega 

šolskega leta, ki se nahaja v arhivu tajništva šole. 

 

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 izpopolnjevanja strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju, ki ga je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost 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. 
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V sklopu izobraževanja ravnateljev se bom udeležil 20. strokovnega srečanja ravnateljic in 

ravnateljev v Portorožu, v organizaciji Šole za ravnatelje in MIZŠ-ja, 18. srečanja Društva 

Ravnatelj v Radencih, nadaljevalnih programov Šole za ravnatelje, kot predstavnik ravnateljev 

Slovenije (Društva ravnatelj) bom sodeloval na srečanju ravnateljev JV regije Evrope v Budvi, 

izobraževanj in sestankov CPI-ja in Zavoda za šolstvo, sestankov Skupnosti ekonomskih, 

trgovskih in upravnih šol Slovenije, konzorcija UnisVET, Trgovinske zbornice Slovenije in 

ostalih aktualnih in izrednih zadev. 

 

Na šoli podpiramo in spodbujamo izobraževanje profesorjev, saj se zavedamo, da je permanentno 

pedagoško in strokovno izpopolnjevanje pogoj za dvig kvalitete dela. Vsaj 40 profesorjev je že 

opravilo seminar Sodelovalno delo v Moodlu, v letošnjem letu pa bomo spletne učilnice Moodle 

nadaljevali z uporabo tudi pri svojem vsakodnevnem delu. 

 

Vzpostavili smo E-zbornico v kateri so vključeni vsi profesorji, administracija in svetovalna 

služba. V E-zbornici so zbrane vse informacije, ki jih potrebujemo zaposleni pri svojem 

pedagoškem delu.  

 

V letošnjem letu načrtujemo rabo spletnih učilnic pri delu vsaj dveh aktivov in rabo spletnih 

učilnic pri vsaj petih novih predmetih. 

 

Predmetni aktivi v svojih delovnih načrtih načrtujejo izobraževanje profesorjev, največ 5 dni v 

šolskem letu, predvsem v okviru Kataloga seminarjev in svetovanj (http://www.sio.si). Pri tem 

upoštevajo določila Pravilnika o šolskem koledarju v  srednjih šolah in skrajno racionalizacijo 

zaradi  finančne situacije v državi (MIZŠ) in na šoli. Prav tako se želijo udeleževati strokovnih 

srečanj svojih poklicnih združenj (računovodskih delavcev, ekonomistov, pravnikov, sociologov 

itd.). Ob tem pa mora biti zagotovljeno normalno delo dijakov pri pouku. Zato bo izobraževanje 

potekalo skladno s sprejetim planom izobraževanja, ki ga pripravijo aktivi. 

 

Za profesorje, ki jim manjkajo temeljna znanja iz uporabe računalnika (pisanje dokumentov, 

urejanje preglednic, iskanje podatkov po internetu,e-pošta) bomo organizirali svetovanja. 

Prav tako bomo v skladu s plani aktivov organizirali didaktične seminarje ali svetovanja s 

področja rabe informacijskih tehnologij pri različnih predmetih. Koordinacijo E-šolstva bo vodila 

šolska koordinatorka Nataša Kranjc.  

 

V sklopu pedagoških konferenc bomo na šoli organizirali nekaj skupnih izobraževanj za vse 

učitelje in se tako izognili nekaterim stroškom. Pregled izvedenih izobraževanj bo zapisan v 

letnem poročilu 2013/2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sio.si/
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6.2 Promocija zdravja na delovnem mestu  

 

Za zaposlene 

 

Skladno z zakonom o varnem in zdravem delu, bomo izvedli predavanje in učne delavnice na 

temo »stres na delovnem mestu«. 

 

Zaradi hitrega tempa življenja, pogostih psihosocialnih obremenitev in negotovosti za delovno 

mesto, živi vse več ljudi v stalnem strahu (depresiji). Pojav vse večjega števila zaposlenih 

delavcev z duševnimi motnjami, zaradi kroničnega stresa, postaja resen družbeni problem. 

Prosvetni delavci smo še posebej obremenjeni. Šolska zakonodaja in politika krčenja števila 

zaposlenih v šolstvu nam nalaga vedno več dela, vse večje skupine dijakov ob uvajanju 

individualizacije učnih programov za posamezne skupine šolarjev. Otroci in starši so vedno bolj 

zahtevni. Pedagoški delavci imamo svoje družine, izven šolske obveznosti in verjetno vse manj 

prostega časa zase. Ob preventivnih pregledih se izkaže, da  vse več učiteljev toži nad visokimi 

zahtevami pri delu in vse manjšimi vplivom nad potekom dela. Tako vse več učiteljev, še posebej 

starejših, doživlja svoj položaj kot »brezupno stanje«. Duševne in nevrološke motnje (depresija, 

glavobol, nespečnost, kronična utrujenost) so postale že vsakdanja stvar, ki se konča v škodo 

vseh nas (dolgotrajne in pogoste bolniške odsotnosti in vse več invalidskih postopkov zaradi 

duševnih bolezni).  

 

Zato se bomo seznanili s  potjo do obvladovanja stresa na delovnem mestu in v prostem času.  

Spoznali bomo: 

  Kako prepoznati in ravnati v stresnih razmerah;  

 Ali je možno v šoli (dočakati) delati 40 let brez okvare zdravja;  

 Kako obvladovati stres in strah pri vsakodnevnih obremenitvah;  

 Brez stresa ni življenja, pod stalnim stresom brez pomoči pa tudi ne zdravja;  

 Tehnike in metode dela, ko spremenimo stresno situacijo v konstruktivno delo;  

 Antistresni program – telesne razbremenitve in duševna sprostitev med delom;  

  

Predstavitev uporabnih gibalnih tehnik in duhovnih metod za telesno in duševno sprostitev:  

 pozitivni vpliv hoje in aerobnih aktivnosti na organizem npr. nordijska hoja,  

 telesne vaje na delovnem mest, 

 raznovrstne meditacije in avtogeni trening,  

 aktivni odmor z raztegovanjem in sproščanjem telesa na delovnem mestu.  

 

Predavatelj in vodja delavnic bo: 

Prim. Bojan Lovše, specialist medicine dela, prometa in športa, strokovnjak na področju 

novodobnih bolezni povezanih s prekomernimi (psiho – socialnimi) obremenitvami in stresom pri 

delu; Promotor SIWHP v EU za promocijo zdravja na delovnem mestu. 

 

Promocija zdravja v šoli za dijake 

 

Za dijake na področju promocije zdravja v šolskem letu 2013/2014 načrtujemo izvedbo različnih 

projektov s področja preventive na področju varne spolnosti, samomorilnega vedenja, preventive 

v prometu in preventive na področju odvisnosti. Koordinator in organizator področja bo šolska 

svetovalna služba v sodelovanju z razredniki. 
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V sodelovanju z zunanjimi institucijami načrtujemo izpeljavo naslednjih projektov: 

 Projekt O2 za vsakega (www.o2zavsakega.si) je mladinsko vodena in mladinsko izvajana 

kampanja, ki obstaja od leta 2006. Je največji mladinski preventivni program na področju 

tobaka, ki se izvaja v vseh dvanajstih statističnih regijah. Namenjen je mladim med 12. in 

19. letom, saj jih ozavešča o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o 

nemoralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Projekt deluje s pomočjo in podporo 

Ministrstva za zdravje, Urada RS za mladino ter posameznih občin. Poteka v okviru 

Mladinskega združenja Brez izgovora (www.noexcuse.si ) in je začrtan dolgoročno, z 

namen vplivanja na življenjski slog mladih. Kot glavni problem na tem področju v 

projektu izpostavljajo pomanjkanje informiranja o tobaku in kritične pismenosti med 

mladimi.  

 Projekt A (se) štekaš?!? (http://www.zzv-lj.si/promocija-zdravja-in-zdravstvena-

statistika/zdrave-sole/Astekas.pdf) Univerze na Primorskem ponuja integriran pristop 

krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za 

mladostnike. Projekt je financiran s strani Ministrstva za zdravje, Slovenskega centra za 

raziskovanje samomora, ki deluje v okviru Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) ter 

Agencije za raziskovalno dejavnost RS. Je preventivno-intervencijski projekt promocije 

in krepitve (duševnega) zdravja ter preprečevanja samomorilnega vedenja med 

mladostniki, starimi med 13 in 18 let. Potekal bo v obliki predavanj ter delavnic za dijake 

in zaposlene. Načrtuje se tudi natečaj za mladostnike, v okviru katerega bodo na 

ustvarjalen način, z razvijanjem raziskovalnih sposobnosti spoznavali tematiko duševnega 

zdravja.  

 Projekt Še vedno vozim – vendar ne hodim (http://www.zveza-

paraplegikov.si/varnost_v_prometu/2012113014414651/) je edinstven in inovativen 

»peer-to-peer« (osebno srečanje mladih z izkušnjo poškodovancev v prometnih 

nesrečah) projekt, namenjen dvigu zavesti mladih o varnosti v cestnem 

prometu, usmerjen k reševanju problema slabe kulture vožnje ter povečevanju vedenj 

o posledicah prometnih nesreč. 

 

http://www.o2zavsakega.si/
http://www.noexcuse.si/
http://www.zzv-lj.si/promocija-zdravja-in-zdravstvena-statistika/zdrave-sole/Astekas.pdf
http://www.zzv-lj.si/promocija-zdravja-in-zdravstvena-statistika/zdrave-sole/Astekas.pdf
http://www.zveza-paraplegikov.si/varnost_v_prometu/2012113014414651/
http://www.zveza-paraplegikov.si/varnost_v_prometu/2012113014414651/


7. MATERIALNI POGOJI 

 

Šola je bila z šolskim letom 2008/2009 vključena 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«.  

 

Od  šolskega leta 2011/2012 se vsi programi in oddelki financirajo po metodologiji »D«, tako 

bo tudi v šolskem letu 2013/2014. 

 

»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. 

 

Šola bo skrbela za kritje materialnih stroškov po lastnih finančnih zmožnostih, po načelu 

dobrega gospodarja in glede na izdelan finančni načrt za tekoče koledarsko leto. Pripravili 

bomo poslovno in finančno poročilo za leto 2013 in finančni načrt za leto 2014. 
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8. ŠOLSKI KOLEDAR - šolsko leto 2013/2014 

30. 8. 2013 (petek) otvoritvena konferenca za šolsko leto  2013/2014 

2. 9. 2013 (ponedeljek) začetek pouka - šolsko leto 2013/2014 

3. 9. 2013 (torek) začnejo s prakso 3. D  

3. 9. 2013-4. 9. 2013 

(torek,sreda)  

ID po razporedu 

4. 9. 2013 (sreda) - 

5. 9. 2013 (četrtek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

11. 9. 2013 (sreda) 1. roditeljski sestanki in govorilne ure: 1. letniki 

12. 9. 2013 (četrtek) 1. roditeljski sestanki in govorilne ure: ostali letniki 

24. 9. 2013 (torek) pedagoška konferenca (LDN šole) 

24. 9. 2013 (torek) 1. sestanek sveta staršev 

26. 9. 2013 (četrtek) sestanek Sveta šole 

5. 10. 2013 (sobota) Svetovni dan  učiteljev 

8. 10. 2013 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

22. 10. 2013 (torek) pedagoška konferenca 

28. 10. 2013 (ponedeljek) – 

30. 10. 2013 (sreda) 

JESENSKE POČITNICE 

31. 10. 2013 (četrtek) Praznik: Dan reformacije 

1. 11. 2013 (petek) Praznik: Dan spomina na mrtve 

12. 11. 2013 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

pedagoška konferenca 

18. 11. 2013 (ponedeljek) – 

22. 11. 2013 (petek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

 

10. 12. 2013 (torek) govorilne ure za starše in dijake, pedagoška konferenca 

24. 12. 2013 (torek) Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti in ID (kulturni 

dan) 

25. 12. 2013 (sreda) Praznik: BOŽIČ 

26. 12. 2013 (četrtek) Praznik: DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

27. 12. 2013 (petek) - 

31. 12. 2013 (torek) 

NOVOLETNE POČITNICE 

1. 1. 2014 (sreda) 

 

Praznik: NOVO LETO 2014 

15. 1. 2014 (sreda) zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

16. 1. 2014 (četrtek) Sestanek dijaške skupnosti  

17. 1. 2014 (petek) Ocenjevalna konferenca 

20. 1. 2014 (ponedeljek) začnejo s poukom 3. D  

začnejo s prakso 3. C in 3. E  

21. 1. 2014 (torek) - 

22. 1. 2014 (sreda) 

1. in 4. letniki roditeljski sestanek in govorilne ure 

2. in 3. letniki roditeljski sestanek in govorilne ure 

Januar 2014 Državno in mednarodno tekmovanje učnih podjetij v Celju 

3. 2. 2014 (ponedeljek) - 

28. 2. 2014 (petek) 

ZIMSKI IZPITNI ROK 

3. 2. 2014 (ponedeljek) - 

6. 2. 2014 (četrtek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

3. 2. 2014 (ponedeljek) začetek POM (pisni izpiti - slovenščina) 

4. 2. 2014 (torek) POM (pisni izpit - matematika, angleščina, nemščina) 

5. 2. 2014 (sreda) POM (pisni izpit - 2. predmet) 
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6. 2. 2014 (četrtek) – 

15. 2. 2014 (sobota) 

POM (ustni izpiti in 4. predmet) 

7. 2. 2014 (petek) Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom in ID  

8. 2. 2014 (sobota) Praznik: PREŠERNOV DAN 

10. 2. 2014 (ponedeljek) ZI: slovenščina - pisno 

11. 2. 2014 (torek) –  

13. 2. 2014 (četrtek) 

ZI: ustni izpiti 

11. 2. 2014 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

14. 2. 2014 (petek) -  

15. 2. 2014 (sobota) 

informativni dan 2014 

24. 2. 2014 (ponedeljek)  - 

28. 2. 2014 (petek) 

ZIMSKE POČITNICE 

24. 2. 2014 (ponedeljek) -  

25. 2. 2014 (torek) 

strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev 

5. 3. 2014 (sreda) seznanitev kandidatov z uspehom pri POM 

11. 3. 2014 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

pedagoška konferenca 

2. 4. 2014 (sreda) -  

4. 4. 2014 (petek) 

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

April 2014 Državno tekmovanje iz znanja gospodarskega poslovanja »GP ZVEZDA«  

8. 4. 2014 (torek) pedagoška konferenca 

8. 4. 2014 (torek) - 

9. 4. 2014 (sreda) 

1. in 4. letniki roditeljski sestanek in govorilne ure 

2. in 3. letniki roditeljski sestanek in govorilne ure 

16. 4. 2013 (sreda) Državno tekmovanje v tehniki prodaje v Mariboru 

21.4. 2014 (ponedeljek) Praznik: VELIKONOČNI PONEDELJEK 

27. 4. 2014 (nedelja) Praznik: DAN UPORA PROTI OKUPATORJU 

28. 4. 2014 (ponedeljek) –  

30. 4. 2014 (sreda) 

PRVOMAJSKE POČITNICE 

1. 5. 2014 (četrtek) -  

2. 5. 2013 (petek) 

Praznik: PRAZNIK DELA 

 

9. 5. 2014 (petek) DAN ŠOLE; pouka prost dan, strokovna ekskurzija za učitelje 

13. 5. 2014 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

23. 5. 2014 (petek) zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in zaključek pouka za 

zaključne letnike 

23. 5. 2014 (petek) ocenjevalna konferenca za zaključne letnike 

26. 5. 2014 (ponedeljek) razdelitev spričeval zaključnim letnikom 

26. 5. 2014 (ponedeljek) – 

30. 5. 2014 (petek) 

organizirane priprave na POM in ZI 

28. 5. 2014 (sreda) izboljševanje ocen  za zaključne letnike 

30. 5. 2014 (petek) končajo s prakso 3. C 

31. 5. 2014 (sobota) POM začetek pisnih izpitov - angleščina, POM (ustni izpiti in 4. 

predmet) 

2. 6. 2014 (ponedeljek) POM (pisni izpit - slovenščina)  

3. 6. 2014 (torek) - 

5. 6. 2014 (četrtek) 

popravni in dopolnilni izpiti za zaključne letnike poklicnega 

izobraževanja 

6. 6. 2014 (petek) ocenjevalna konferenca za 3. C, 3. D in 3. E 

7. 6. 2014 (sobota) POM (pisni izpit - matematika), POM (ustni izpiti in 4. predmet) 

9. 6. 2014 (ponedeljek) ZI (pisni izpit) Slovenščina 
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9. 6. 2014 (ponedeljek) POM (pisni izpit - nemščina)  

10. 6. 2014 (torek) -  

13. 6. 2014 (petek) 

ZI ustni izpiti 

10. 6. 2014 (torek) govorilne ure za starše in dijake 

11. 6. 2014 (sreda) POM (pisni izpiti - 2. predmet) 

16. 6. 2014 (ponedeljek - 

23. 6. 2014 (ponedeljek) 

POM (ustni izpiti in 4. predmet) 

20. 6. 2014 (petek) -  

23. 6. 2014 (ponedeljek) 

ID po razporedu 

23. 6. 2014 (ponedeljek) zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike 

23. 6. 2014 (ponedeljek) Sestanek dijaške skupnosti 

23. 6. 2014 (ponedeljek) ocenjevalna konferenca PUZ-ov za nižje letnike 

24. 6. 2014 (torek) zaključek pouka za ostale letnike in razdelitev spričeval ter 

proslava pred Dnevom državnosti (ID razredna klima in ostale 

teme)  

25. 6. 2014 (sreda) Praznik: DAN DRŽAVNOSTI 

26. 6. 2014 (četrtek) 

29. 8. 2014 (petek) 

POLETNE POČITNICE 

26. 6. 2014 (četrtek) -  

27. 6. 2014 (petek) 

strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje učiteljev 

30. 6. 2014 (ponedeljek) -  

4. 7. 2014 (petek) 

spomladanski izpitni rok  

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

4. 7. 2014 (petek) konferenca po popravnih izpitih 

7. 7. 2014 (ponedeljek) seznanitev kandidatov z uspehom pri POM 

18. 8. 2014 (ponedeljek) - 

29. 8. 2014 (petek) 

JESENSKI IZPITNI ROK - 

izpiti (popravni, dopolnilni, diferencialni) 

25. 8. 2014 (ponedeljek) začetek POM - jesenski izpitni rok (POM - pisni izpit - 

slovenščina) 

25. 8. 2014 (ponedeljek) –  

3. 9. 2014 (sreda) 

POM - ustni izpiti in 4. predmet 

 

25. 8. 2014 (ponedeljek) ZI - pisni izpit (slovenščina) 

26. 8. 2014 (torek) POM (pisni izpit - matematika)  

26. 8. 2014 (torek) - 

28. 8. 2014 (četrtek) 

ZI - ustni izpiti 

29. 8. 2014 (petek) POM (pisni izpit – angleščina in nemščina) 

29. 8. 2014 (petek) - zaključna konferenca za šolsko leto 2013/2014 

- otvoritvena konferenca za šolsko leto 2014/2015 

1. 9. 2014 (ponedeljek) POM (pisni izpit - 2. predmet) 

1. 9. 2014 (ponedeljek) začetek pouka - šolsko leto 2014/2015 

8. 9. 2014 (ponedeljek) 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 izven-šolskega 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, 

učitelji šole. Sodelovanje poteka: 

 na roditeljskih sestankih (najmanj 3 x letno - glej šolski koledar - v septembru skupni 

sestanek za starše 1. in 4. letnikov), 

 na govorilnih urah (najmanj enkrat mesečno vsak drugi torek v mesecu ob 17. uri in 

enkrat tedensko dopoldan. Dodatni termini so javno objavljeni – glej spletno stran šole 

www.trgovska.si), 

 na sestankih šolske svetovalne službe, 

 na informativnih in pred informativnih dnevih, 

 na timskih obravnavah vpletenih strank, 

 individualno, skupinsko, 

 pisno, po telefonu, na osebnih razgovorih, 

 svet staršev (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 ZŠ bo potekalo z udeleževanjem učiteljev na študijskih skupinah in individualnih 

povezavah s svetovalci zavoda za šolstvo. 

 

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.  
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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 (Dvojezična 

zvezna trgovska akademija Celovec). 

 

9.3.6 Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje 

Sodelovanje bo potekalo v okviru prenove programa trgovec, administrator, aranžerski tehnik 

in ekonomski tehnik in pripravi na izvajanje  le-teh modularno zasnovanih programov. 

 

9.3.7 Sodelovanje s Trgovinsko zbornico Slovenije 

Želimo okrepiti sodelovanje s Trgovinsko zbornico Slovenije. Naš cilj je povečati zanimanje 

otrok za trgovske poklice. Tako bi v sodelovanju s TZS in drugimi trgovskimi šolami v 

Sloveniji pripravili nova promocijska gradiva, s katerimi bi pritegnili mladostnike k vpisu. 

Aktivno bomo sodelovali na 7. Strateški konferenci o trgovini na, ki bo potekala v 

organizaciji TZS in sodelovanju Ekonomske fakultete univerze v Ljubljani. 

 

 

9.3.8 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, Pedagoško fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in 

matematiko, 

 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, 

 s Šolo za ravnatelje, 

 s konzorcijem UniSVET, 

 itd.. 
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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, Pedagoško fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje 

in matematiko pri izvajanju hospitacij, nastopov in pedagoške prakse za njihove 

študente; 

 načrtujemo strokovno ekskurzijo za delavce šole v mesecu maju 2014; 

 šolska malica za dijake v skladu z Zakonom o šolski prehrani (Ur. list RS, št. 43/10,), 

Pravili o šolski prehrani in ZUJF-a (Ur. l. RS, št. 40/2012, Ur. l. RS, št. 3/2013 – 

ZšolPre-1); 

 hladna prehrana dijakov in delavcev šole bo možna v šolski okrepčevalnici. Sklenili 

smo pogodbo z najemnikom: Trgovina na drobno, Nada Ker, s. p.; 

 čiščenje šolskih prostorov bo izvajal Čistilni servis Leskovar; 

 izvedba maturantskega plesa; organizator je izbrana plesna šola s strani dijakov 

zaključnih letnikov, šola zagotavlja samo mentorja - koordinatorja za lažjo 

komunikacijo med dijaki in plesno šolo. 
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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 Programu izobraževanja za brezposelne osebe.   

 Pripravljati seminarje in tečaje za podjetja in posameznike.  

 Pridobiti nove programe. 

 

1.2. Naloge na področju izrednega izobraževanja : 

 Izobraževanje učiteljev in drugih delavcev (strokovno in pedagoško-andrago- 

 ško izobraževanje). 

 Uvajanje sodobnih oblik izobraževanja in uporabljanje sodobne učne  

 tehnologije. 

 Komuniciranje z Zavodom za zaposlovanje in Ministrstvom za šolstvo, znanost 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 izrednega izobraževanja 

 

 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, 
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 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. 

 

2. ANDRAGOŠKI ZBOR 

 

Sestavljajo ga programski učiteljski zbori  za programe: trgovec, administrator, ekonomski 

tehnik – pti, poklicni tečaj in ssi, predšolska vzgoja – poklicni tečaj , predšolska vzgoja – ssi, 

logistični tehnik - ssi. Programske učiteljske zbore sestavljajo strokovni delavci in učitelji, ki 

sodelujejo v teh programih 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 in vodja izrednega izobraževanja, ki jih 

tudi vodi. Vodja izrednega izobraževanja je Darinka Medved Gerečnik. 

 

3. STROKOVNI   AKTIVI 

 

Za izobraževanje odraslih imamo imenovana dva strokovna aktiva in sicer: aktiv strokovno-

teoretičnih predmetov oz. modulov in aktiv  splošno izobraževalnih predmetov. Vodja aktiva 

strokovno-teoretičnih predmetov oz. modulov je Darja Lesjak, vodja aktiva splošno 

izobraževalnih predmetov je Sabina Kavčič.  Strokovne  aktive sestavljajo strokovni delavci, 

organizator izobraževanja in učitelji posameznega izobraževalnega področja.  

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko vsakega posameznega izobraževalnega 

področja in usklajujejo merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev. 

Andragoškemu zboru dajejo predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnavajo 

pripombe udeležencev izobraževanja in izmenjujejo izkušnje z drugimi strokovnimi delavci. 

 

4. PRAKTIČNO   USPOSABLJANJE 

 

Nadzor nad praktičnim usposabljanjem udeležencev izobraževanja odraslih izvaja organizator 

praktičnega usposabljanja oz. vodja izrednega izobraževanja. Udeleženci izobraževanja 

odraslih bodo opravili  60 % usposabljanja z delom, glede na program v katerega so vpisani. 

V novih programih predšolske vzgoje je praktičnega pedagoškega dela med 156 in 228 ur. Za 

ta del bomo organizirali konzultacije z usposobljeno mentorico na naši šoli.  

 

 

5. DOKUMETACIJA V IZREDNEM IZOBRAŽEVANJU 

 

Vsi podatki o izrednem izobraževanju na šoli so zbrani v Publikaciji za izredno izobraževanje, 

Pravilih izrednega izobraževanja, ki so v pisni obliki in na spletni strani šole. Za evidenco 

izvajanja predavanj uporabljamo dnevnike, ki smo si jih pripravili sami. 
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6. IZOBRAŽEVALNO   DELO  V  ODDELKIH  IZREDNEGA IZOBRAŽEVANJA 

 

V šolskem letu 2013/2014 bomo predvidoma  vpisali udeležence v naslednje izobraževalne 

programe: 

 

 trgovec -  45 mest (2 oddelka) 

 administrator – 20 mest (l oddelek) 

 PTI - ekonomski tehnik - 30 mest (1 oddelek)  

 aranžerski tehnik - 20 mest (1 oddelek) 

 srednje strokovno izobraževanje - ekonomski tehnik - 40 mest (2 oddelka) 

 predšolska vzgoja PT – 40 mest (2 oddelka) 

 predšolska vzgoja ssi – 35 mest (2 oddelka) 

 ekonomski tehnik pt – 15 mest (1 oddelek) 

 logistični tehnik  ssi – 15 mest (1 oddelek) 

 

 

V šolskem letu 2013/2014 predvidevamo, da bo  število udeležencev izobraževanja odraslih 

nekaj večje kot lani, saj je bilo lani večje povpraševanje kot smo imeli razpisanih mest. 

Republiški zavod za zaposlovanje lani ni nikomur plačal izobraževanja, zato predvidevamo, 

da tudi letos ne bo.  Povpraševanje  po naših programih  je veliko, vpisujemo pa do zapolnitve 

razpisanih mest. V šolskem letu 2013/2014 bomo organizirali predavanja  po urniku.  

Predvidoma bomo pričeli z naslednjimi skupinami: 

 

PROGRAM 

 

POKLIC RAZPISANO  

ŠT. ODDELKOV 

PREDVIDENO     

ŠT. UDELEŽENCEV 

trgovec 

 

prodajalec 2 45  

 

Logistični tehnik Logistični tehnik 1 30 

Administrator administrator 1 20 

PTI: ekonomski 

tehnik 

ekonomski tehnik 1 30 

Ekonomski tehnik -

PT 

Ekonomski tehnik 1 15 

ekonomski tehnik ssi ekonomski tehnik 1 40 

predšolska vzgoja PT vzgojitelj predšolskih 

otrok 

2 40 

predšolska vzgoja SSI vzgojitelj predšolskih 

otrok 

2 35 

Aranžerski tehnik SSI Aranžerski tehnik 1 20 

evidenčni vpis vsi programi / 10 

SKUPAJ:          285 

 

 

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 in ssi med 16.00 in 21.00 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 
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fond 30% ur iz programa), da mora vsak udeleženec prejeti osebni izobraževalni načrt ter da 

mora komisija priznavati neformalno pridobljeno izobrazbo. 

 

V šolskem letu 2013/14 bomo za udeležence, ki ne želijo oz. ne morejo obiskovati predavanj 

organizirali konzultacije po predhodni prijavi, saj so v lanskem šolskem letu zelo slabo 

obiskovali predavanja. Zato se bodo udeleženci učili sami in opravljali izpite na razpisanih 

rokih.  

 

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. 2013 do 30. 9. 2014.  

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  obrazcem zapisnik o izpitu. 

Predavanja bomo pričeli 1. 10. 2013. 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 2013/2014 bodo: 

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

rok. Izpitni roki so določeni s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

 

8. KADROVSKA  ZASEDBA 

 

V šolskem letu 2013/2014 bo predvidoma poučevalo 41 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 vodja izrednega izobraževanja. Učitelje, ki niso zaposleni na Srednji trgovski šoli 

Maribor bomo zaposlili po podjemnih in avtorskih pogodbah, ter pogodbah o sodelovanju, 

vendar moramo pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Učitelji, ki so 

zaposleni na Srednji trgovski šoli Maribor in bodo poučevali tudi odrasle, bodo imeli povečan 

obseg dela v plači. 

 

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 izrednega izobraževanja, 

 na informativnih in pred informativnih dnevih, 

 na teamskih obravnavah vpletenih strank, 

 individualno, skupinsko, pisno, na osebnih razgovorih in 

 po telefonu. 
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Sodelujemo z naslednjimi institucijami in organizacijami: 

 z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, 

 z Zavodom za zaposlovanje, 

 s trgovskimi podjetji, 

 gospodarskimi družbami, 

 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, znanost in šport za poplačilo dela 

plače organizatorja izobraževanja.  

 

11. 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. 

 

12. NAČRTI V LETU 2013/2014 

 

 Kakovostna izpeljava vseh izobraževalnih programov. 

 Priprava spletne učilnice za odrasle v kateri bodo  učna gradiva 

 Možnost elektronske prijave na izpit 

 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,  razstave,  zloženke itd). 

 Predstavitev  izobraževanja odraslih na razstavah  v Mercatorju, Qlandiji in 

Europarku, 

 Sodelovanje na informativnih dneh. 

 Priprava novega propagandnega materiala . 
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13. FINANČNI PLAN IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V LETU 2013/2014 
Finančni plan izobraževanja odraslih je za obdobje 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 

Program Št. 

udeležencev 

vpisnina Vpisnina 

SKUPAJ 

šolnina Šolnina 

SKUPAJ  

ZNESEK 

SKUPAJ 

Trgovec novi  15 150,00 2.250,00 990,00 14.850,00 17.100,00 

Trgovec stari 9 - - 990,00   8.910,00   8.910,00 

Trgovec -

samoizobraževanje 

21 180,00 3.780,00 - -   3.780,00 

ET-PTI novi 15 150,00 2.250,00 990,00 14.850,00 17.100,00 

ET-PTI stari  10 - - 990,00   9.900,00    9.900,00 

ET-PTI-

samoizobraževanje 

5 180,00    900,00 - -       900,00 

ET- SSI novi 15 150 1.500,00 1.020,00 15.300,00 17.550,00 

ET-SSI stari 9 - - 1.020,00   9.180,00   9.180,00 

ET-SSI-

samoizobraževanje 

16 180,00 2.880,00 - -   2.880,00 

PDV-SSI novi 15 150,00 2.250,00 1.050,00 15.750,00 18.000,00 

PDV SSI stari 8 - - 1.050,00   8.400,00   8.400,00 

PDV-ssi-

samoizobraževanje 

12 180,00 2.160,00 - -   2.160,00 

Administrator novi 15 150,00 2.250,00  990,00 14.850,00 17.100,00 

Administrator stari 3 - -   990,00   2.970,00   2.979,00 

Administrator-

samoizobraževanje 

7 180,00 1.270,00 - -   1.270,00 

PDV -PT 30 150,00 4.500,00 1.050,00 31.500,00 36.000,00 

PDV-PT-

samoizobraževanje 

10 180,00 1.800,00 - -    1.800,00 

EVIDENČNI 10 - -  380,00   3.800,00    3.800,00 

POM 60 - - 220,00 13.200,00 13.200,00 

ZI 10 - - 180,00   1.800,00   1.800,00 

IZPITI KOT 

OBČAN 

40   80,00   3.200,00   3.200,00 

POPLAČILO PLAČ 12    451,52   5.418,00 

SKUPAJ      202.408,00 

IZPIS 10 %        20.240,00 

PRIČAKOVAN 

PRILIV 

     182.168,00 

PORABA -ODLIVI       

PLAČE        60.000,00 

PREDAVANJA 

AH 

   1.500  ur x 

18,00 EUR 

  27.000,00 

PLAČE UČIT.    1.300 ur x 

30,00 

  39.000,00 

POM in ZI         11.000,00 

FOTOKOPIJE          5.000,00 

STR. MATERIALA          5.000,00 

STR. UČIL          7.000,00                    

Stroški drugih 

honorarjev 

          5.000,00 

Reklama            3.500,00 

Materialni stroški 10 

% 

         18.217,00 

SKUPAJ       

PREDVIDENA 

RAZLIKA  MED 

PRILIVI IN ODLIVI 

           1.451,00 
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14. REALIZACIJA ZASTAVLJENIH CILJEV 

 

Ob koncu šolskega leta preverimo realizacijo izvedenih predavanj, in uspešnost udeležencev 

izrednega izobraževanja. Na dan 30. 9. preverimo tudi finančno stanje izrednega 

izobraževanja. 
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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 in 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 in vodja enote izrednega izobraževanja spremljata realizacijo po predmetniku 

določenih pedagoških ur, letnih priprav učiteljev in realizacijo LDN šole. 

 Vsi strokovni organi šole do 31. 8. 2014 sestavijo in oddajo 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 letnem poročilu in ga sprejme. 
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Letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2013/2014 je bil usklajen na 

strokovnih aktivih, konferenci učiteljskega zbora in Svetu staršev ter obravnavan na Svetu 

šole  Srednje trgovske šole Maribor. 

 

Sklep: Letni delovni načrt vzgojno-izobraževalnega dela Srednje trgovske šole Maribor za 

šolsko leto 2013/2014 je dne _____________ potrjen. 

 

 

Predlagatelj                                                                   Predsednica Sveta šole 

Alojz Velički, ravnatelj                                                Mag. Nataša Kranjc 

 

_______________________                                         _________________________ 

 

       

 

 

 


