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Častitljivih 140 let izobraževanja trgovcev v Mariboru 

 

 V drugi polovici 19. stoletja je naše mesto ob Dravi  

doživljalo silovit razvoj, povezan zlasti z izgradnjo železniške povezave med Dunajem in 

Trstom, ki je pospešila razmah industrije, posledično se je povečevalo število 

prebivalstva in naraščalo število trgovin. Prvotno je v mestu prevladovala trgovina z 

vinom, kar ni presenetljivo za mesto z najstarejšo trto na svetu; k trgovski podobi mesta 

pa so prispevale predvsem trgovine z mešanim blagom in manjše specializirane trgovine, 

skoncentrirane  v starem mestnem jedru, zlasti v Gosposki ulici, prvotno imenovani 

Trgovska ulica. 
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Učenje trgovskih veščin poteka v Mariboru že 140 let. Oblike in vsebine so se nenehno 

spreminjale, vedno pa je bila prisotna želja izobraziti dobre trgovce, ki bodo uspešno 

prodajali, hkrati  pa zadovoljili potrošnika. 

Izobraževanju trgovcev sta se mnogo kasneje pridružila še programa ekonomski in 

aranžerski tehnik, čez nekaj časa tudi začasno  upravni tehnik, ki ga danes spet 

izobražujemo kot program administrator.  

Praznovanje častitljive 140-letnice v nas zbuja ponos, hkrati pa nam nalaga odgovornost 

sprejemati nove izzive, kako izobraziti naše dijake, da bodo izpolnjevali pričakovanja 

svojih delodajalcev, in kako jim privzgojiti pozitivne vrednote.  

Zavedamo se, da je vzgoja za vrednote v današnjem času težka, da je veliko tistih, ki 

mislijo drugače, zato se pri svojem delu še posebno trudimo, da znanje povezujemo z 

življenjem. Ne živimo v svojem svetu, vedeti moramo, kakšna je okolica, poznati globalni 

svet, kaj nam ponuja in kaj od nas pričakuje.  Vemo, da so nam zaupane generacije, ki so 

in bodo prisiljene slediti nenehnim spremembam, a v tem tempu morajo ohraniti svoje 

srce in svoj razum. Če jih bomo to naučili vsi skupaj, lahko upamo, da bo prihodnost 

svetla in zanesljiva. 

Platon je dejal: » Vse teorije so sive, drevo življenja pa je zeleno in mi želimo, da naše 

drevo ozeleni.« 

V preteklost se oziramo s spoštovanjem, v prihodnost zremo z optimizmom, sedanjost 

pa zagnano ustvarjamo. In naš moto ostaja: »SKUPAJ DO USPEHA.« 

Tanja Lakoše, ravnateljica Srednje trgovske šole Maribor 
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Šola z izjemno obletnico 

 

Navdušujoče je, da Srednja 

trgovska šola Maribor letos praznuje resnično častitljivo obletnico, 140 let je namreč 

minilo od njene ustanovitve. Daljnega leta 1876 so pouk na takratni Trgovski nadaljevalni 

šoli izvajali le pet ur na teden, dvakrat tedensko  v popoldanskem času. Šola je nato 

prehodila dolgo pot, se večkrat preimenovala, spreminjala in dodajala izobraževalne 

programe do danes, ko lahko zapišemo, da gre za sodobno šolo, v kateri izvajate pet 

izobraževalnih programov, obiskuje pa jo več kot tristo dijakov. 

Šolo oblikujete vsi zaposleni, prispevek vsakega od vas je dragocen, zato vsem, ki  

kakorkoli prispevate k njeni prepoznavnosti, kakovosti, vpetosti v okolje, iskrena hvala. 

Številni projekti se odvijajo na šoli, odlično pa sodelujete tudi z lokalnim okoljem. Mar 

vam je zanj, kar dokazuje na primer projekt Polepšajmo Gosposko, ko ste ozaljšali izložbe 

te mariborske ulice.  Vključeni ste v projekt Ekošola, v okviru tega se na natečajih vaše 
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dijakinje in dijaki uvrščajo odlično. Še posebej spodbudno je, da vam je mar tudi za 

sočloveka, kar dokazuje vključevanje  v humanitarne akcije. 

 

Šola oblikuje mladega človeka. Pomembno je, da ga opremi s čim več znanja. Pomembno 

pa je tudi, da odkrije v njem njegove potenciale ,  da spodbuja njegovo kreativnost ter 

da ob tem ne pozabi na socialne veščine. 

Čestitam za visok jubilej šole in želim, da še vrsto let uspešno delujete, izobražujete in 

stopate s svojim bogatim znanjem, ki ga  premore pedagoški kader v sodelovanju z 

ustvarjalnostjo dijakinj in dijakov, tudi nasproti mestu, v katerem delujete. Japonski 

pregovor pravi, da je učenje luč. Veliko svetlobe želim vsem. 

 

Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica 

 

  



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

7 

 

Skozi čas: od 1876 do 2016 

Potreba po izobraževanju trgovcev v Mariboru  je bila v drugi polovici 19. stoletja vedno 

bolj pereča, saj se je mesto razvijalo in iz leta v leto se je povečevalo število trgovin. Na 

zborovanju mariborskih trgovcev in industrijalcev  so leta 1876 izvolili odbor, ki bo 

pripravil pogoje za izobraževanje trgovcev. Tako je bila leta 1877 uradno ustavljena 

Trgovska nadaljevalna šola, ki pa je s  poukom začela že leta 1876. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija Gosposke ulice nekoč (Vir: Pokrajinski muzej Maribor) 

 

Takratna šola se je nahajala v vogalni stavbi Gregorčičeve ulice 12.  Pouk se je najprej  

izvajal v zelo skrčenem obsegu, in sicer dvakrat na teden (ob četrtkih in nedeljah) v 

popoldanskem času. 
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Učni načrt trgovske šole za 1. letnik iz leta 1876 je izgledal  takole: 

1. razred: 

- nemščina vsakih 14 dni eno uro in pol, 

- zemljepisje vsakih 14 dni 1 uro in pol, menjaje z nemščino, 

- trgovsko računstvo vsak teden eno uro in pol, 

- korespodenca vsak teden 1 uro in 

- knjigovodstvo vsak teden 1 uro. 

 

2. razred: 

- nemščina vsakih 14 dni eno uro in pol, 

- zemljepisje vsakih 14 dni 1 uro in pol, menjaje z nemščino, 

- trgovsko računstvo vsak teden eno uro in pol, 

-nauk o menicah vsak teden 1 uro in pol in 

- enostavno knjigovodstvo vsak teden po 1 uro. 

 

3. razred: 

- trgovsko računstvo vsak teden eno uro in pol, 

- nauk o menicah  1 uro in pol vsakih 14 dni, 

- trgovsko pravo 1 uro in pol vsakih 14 dni in  

- dostavno knjigovodstvo 1 uro na teden. 

 

Leta 1901 je bil ukinjen nedeljski pouk in leta 1902 je bil pouk razširjen na osem ur 

tedensko. Do leta 1914, ko je bil zaradi vojne pouk skrčen na pet ur tedensko, šola ni 

doživela večjih sprememb. Leta 1918 je pouk še vedno skrčen, novost je pa  bila, da se 

je slovenščina začela poučevati kot neobvezen predmet in da so pouk začela obiskovati 

tudi dekleta. 
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Za slovensko šolstvo sta pomembni zlasti leti 1919 in 1920. Leta 1919 so vse mariborske 

šole prešle v roke Slovencev in to leto so slovenski trgovci dobili večino v trgovskem 

gremiju, zato je bil to leto prvič sestavljen slovenski učni načrt za trgovce. Leto kasneje 

je bil slovenski jezik uveden kot učni jezik. 

(Povzeto po Spominski knjigi, posvečeni petdesetletnici gremijalne nadaljevalne šole v 

Mariboru) 

Čas izobraževanja trgovcev je sprva trajal tri leta, nato pa se nenehno spreminjal, saj je 

triletno šolanje prehajalo v dvoletno in obratno. V obdobju od konca druge svetovne 

vojne do leta 1981 so dijaki obiskovali pouk štiri mesece in pol, ostali čas so prebili v 

trgovinah. Po tem letu se je periodična organizacija spremenila v celoletno, z izjemo 

tretjega letnika, ko dijaki polovico leta opravljajo praktični pouk v trgovinah. 

V šolskem letu 1981/82 sta bila ob programu trgovec uvedena v redno izobraževanje še 

programa komercialni tehnik  (danes se program imenuje ekonomski tehnik)  in 

aranžerski tehnik. V obdobju od šolskega leta 1991/92 do šolskega leta 2004/05 je šola 

izobraževala tudi program  upravni tehnik,  ki je bil v šolskem letu 2010/11 ponovno 

uveden kot administrator. 

Šola  se je v času od leta 1945 pa do danes šestkrat preimenovala: 

- v šolskih letih 1945/46 do 1950/51 se je imenovala Gospodarska šola za vajence 

trgovskih podjetij, 

- v šolskih letih 1950/51 in 1951/52 Šola za učence v gospodarstvu trgovinske 

stroke, 

- v šolskih letih 1952/53 do 1962/63 Vajeniška šola trgovske stroke, 

- v šolskih letih 1962/63 do 1983/84 Šolski center za blagovni promet, 
3 
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- v šolskih letih 1983/84 do 1992/93 Srednja šola za trgovinsko dejavnost in 

- v šolskem letu 1992/93 se preimenuje v Srednjo trgovsko šolo, kot se imenuje še 

danes. 

Šola je nenehno  spreminjala svoje domovanje, saj ni bilo primernega prostora. Leta 

1962 se je vselila v takrat  novozgrajene prostore in tam tudi ostala do danes. 

Vlasta Rojs, sourednica zbornika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolektiv Srednje trgovske šole Maribor v šolskem letu 2015/16 
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Pogled na  izobraževanja trgovcev 

Šolanje in usposabljanje ljudi za trgovske poklice 

oziroma za opravljanje trgovske dejavnosti je tesno povezano z razvojem gospodarstva 

in trgovanjem. V deželah zahodne Evrope so trgovske šole nastajala že v drugi polovici 

18. stoletja. Na Slovenskem pa so učenci znanje za kasnejšo trgovsko dejavnost 

pridobivali s šolanjem na drugih (normalkah in glavnih) šolah. Ena prvih trgovskih šol v 

nekdanji Avstriji je bila v Ljubljani ustanovljena Mahrova trgovska šola, ki je s poukom 

začela v letu 1834 – 1835. Pobudo za ustanovitev so sprožili trgovci in prispevali tudi 
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sredstva za delovanje šole (Schmidt, V.: Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, 

Ljubljana, 1964, str. 244 – 245).   

Ustanavljanje in razvoj trgovskih šol v preteklosti kaže, da so se trgovci zavedali pomena 

znanja in usposobljenosti trgovcev za uspešno delo  v trgovski dejavnosti in za njen 

razvoj. Zato so šolanju in usposabljanju bodočih trgovcev namenjali veliko pozornost. 

Trgovci so poleg dobrega poznavanja blaga, ki so ga prodajali, ravnanja z blagom, 

obvladovanja poslovanja veliko pozornost namenjali odnosom in komunikaciji s kupci. 

Dobremu trgovcu je zadovoljen kupec pomembnejši od samega trenutnega »profita«, 

saj se zaveda, da so zadovoljni kupci najboljše zagotovilo za dober promet in posledično 

za dober zaslužek. (Žal se tega mnogi današnji »trgovci« ne zavedajo.) 

 V prodajalnah se kupci najprej srečamo s prodajalci, ki so v prodajni verigi neposredni 

vezni člen med kupci in trgovci. V stiku s prodajalcem kupec doživlja stik s trgovino in 

trgovci, zato je ta stik izjemno pomemben. Pomemben je prvi akt in kontakt. V tem se v 

veliki meri kaže prodajalčeva strokovna kompetentnost in osebnostna podoba. Ta je v 

veliko meri rezultat izobraževanja in usposabljanja. Zato je izobraženost trgovcev zelo 

pomembna, čeprav  za poklic prodajalec izobrazba ni posebej predpisana. To lahko 

razumemo tako, da  za uspešno izvajanje prodajne in širše trgovske dejavnosti ni 

bistvenega pomena formalna izobrazba, temveč so pomembni resnično znanje o 

predmetu prodaje, poznavanje blaga; odnos do blaga s tehničnih, ekoloških, estetskih in 

praktičnih koristnih vidikov; znanje o  procesih prodaje in trgovanja, razumevanje 

trgovanja in prodaje kot pomembne sestavine gospodarstva in širšega življenja; etični, 

moralni in kulturni medčloveški odnosi in kakovostna komunikacija med ljudmi.  

Trgovina je gotovo najbolj živahen del vsakdanje gospodarske dejavnosti in tudi 

pomemben del širšega družbenega življenja, je zelo dinamično področje, ki se hitro 

spreminja. Zato se njeni nosilci, ustvarjalci – trgovci – morajo nenehno izobraževati in 

usposabljati – strokovno in osebnostno spopolnjevati. Pri tem srednje trgovske  šole 

gotovo imajo in bodo tudi v prihodnje imele pomembno vlogo. Poleg izvajanja 
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obstoječih izobraževalnih programov za trgovske poklice in razvijanja kakovosti tega 

izobraževanja lahko veliko prispevajo k prilagajanju izobraževanja novim družbenim in 

gospodarskim razmeram in k razvojnem spreminjanju poklica trgovec. Gre za nove 

načine in oblike prodaje, za nove vidike, ki v trgovini vedno bolj prihajajo v ospredje. 

Mislim na ekološke, sociološke, etične in moralne vidike trgovanja, ki jih vsakdanji kupci 

vse bolj doživljamo in čutimo njihove posledice. Tega s površinskim pogledom takoj ne 

opazimo, ampak se pokaže v različnih posledicah, ki se pojavijo kasneje. Gledano s teh 

vidikov trgovski poklic postaja vse zahtevnejši in pomembnejši. Tudi prodajalci kot prvi 

členi v trgovski verigi bodo te nove vidike morali poznati in upoštevati. Trgovski poklic 

oziroma trgovska izobrazba dobiva nove zapletene in zahtevne razsežnosti. V zvezi s tem 

se izobraževanju trgovcev tudi na srednješolski stopnji šolanja odpirajo nova področja.  

Trgovske šole bodo zagotovo še naprej pomembne nosilke in izvajalke temeljnega 

poklicnega izobraževanja trgovcev, ki bodo poleg razvijanja kakovosti trgovske izobrazbe 

tudi razvojno spreminjale in oblikovale novo izobrazbeno podobo poklica trgovca.  

 

Dr. Martin Kramar, član Sveta Srednje trgovske šole Maribor 
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Kava, telefon in (še) nepogrešljiva identiteta 
 
»V kolikor se želimo rešiti iz krize, moramo izkoristi potencial vseh mladih ljudi v Evropi.« 

José Manuel Barroso 
 
Visoke obletnice so priložnost, da poudarimo dosežke preteklosti, izpostavimo 
prizadevanja sedanjosti in nakažemo vizije prihodnosti. Pri tem smo običajno precej 
sistematični in hitro nas lahko zanese, da postanemo preveč resni. V delovanje šole, ki 
praznuje tako visoko obletnico, sem aktivno vpeta že skoraj dve desetletji, zato to 
pisanje modro začenjam s šalo. Saj veste, zdrav humor omehča resnost še tako zapletene 
vsebine, nas pa usmeri v to, da smo nanjo (morda) pripravljeni pogledati tudi z drugačne 
perspektive.  
Janezek pride utrujen iz šole, zato ga mama zaskrbljeno vpraša: »Kaj pa je danes s 
teboj?« »Ah, utrujen sem. Pri uri matematike smo celo uro iskali skupni imenovalec.« 
»Aja? Skupni imenovalec smo iskali že takrat, ko sem še jaz hodila v šolo. Ga tudi vi niste 
našli?« 
 
Vsem, ki so v obdobju sto štiridesetih let v prostorih šole poučevali in se učili, sanjali, se 
zaljubljali, iskali lastne in skupne poti, z njo rastli in se razvijali, nikakor ni enostavno najti 
enega samega skupnega imenovalca. Skoraj stoletje in pol trajajoče obdobje delovanja 
šole je bilo zaznamovano s številnimi spremembami. Prav te so v današnjem 
turbulentnem času postale ena naših redkih stalnic. No, ena redkih stalnic je za mnoge 
tudi jutranja kava. Njenim ljubiteljem je bila verjetno enako dišeča in slastna v času 
nastanka Srednje trgovske šole Maribor oz. takrat imenovane Trgovske nadaljevalne 
šole. Če se sedaj sprašujete, kaj ima kava z obletnico šole, je odgovor zelo preprost: šola 
je bila ustanovljena istega leta, kot se je rodil eden največjih mojstrov slovenske besede 
Ivan Cankar. Ena njegovih črtic, Skodelica kave, nedvomno odslikava življenjske razmere 
v času nastanka šole, ob prehodu v 20. stoletje. In prav s pomočjo vsebin Cankarjeve 
črtice vas želim spomniti na izjemen pomen medčloveških odnosov. Ti so pomembni vse 
naše življenje, prav posebej pa v času odraščanja. Cankarjeva mati je s skodelico kave (v 
času, ko marsikje tudi kruha ni bilo) sinu izkazala skrb in ljubezen, pisatelj pa je zaradi 
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trenutka nepremišljene zavrnitve še veliko kasneje občutil breme krivde, greha. Danes 
je kava vsakodnevno in povsod dosegljiva dobrina, zaradi česar lahko predpostavljamo, 
da kljub svoji omamnosti nima tako pomembnega mesta kot nekoč.  
 
No, če danes še tako dišeča skodelica kave za nas nima enakega pomena, pa vsekakor 
na pomenu pridobiva znanje. Znanje, ki je dinamična mešanica izkušenj, vrednot, 
usklajenost notranjih informacij in strokovnih vpogledov, nam omogoča razumno 
predvidevanje, odločanje, vrednotenje in intuitivno presojanje. Postalo je pomemben, 
če ne najpomembnejši dejavnik razvoja, konkurenčna prednost, ki pomembno vpliva na 
zmožnost, da postanemo aktivni subjekti družbenega delovanja. Vedno hitrejši pretok 
informacij od nas namreč zahteva nove načine odzivanja, dinamičnost sodobnega 
življenja pa vse večjo okretnost in odzivnost v prilagajanju zunanjim okoliščinam in 
izzivom. Povprečen človek tako vse pogosteje občuti pritiske širšega socialnega 
konteksta. Posledično vse pogosteje tudi spreminja vrsto posameznih ciljev, motivov in 
vrednot, povezanih z učenjem in izobraževanjem, izbiro ustreznih možnosti, razvijanjem 
sposobnosti, uveljavitvijo in možnostjo uporabe usvojenega znanja in kompetenc.  
V izobraževanju pridobljeno znanje je v sodobnem času sicer nujen pogoj socialnega 
vključevanja v družbo, a nikakor več edini. V času obstoja šole so se pogledi na znanje in 
na z njim nedeljivo povezano učenje (ki je sicer posameznikova imanentna dejavnost) in 
izobraževanje pomembno spremenili. Poskusimo jih orisati s pomočjo naprave, ki jo 
imate ob branju tega besedila zagotovo ob sebi: telefonom. Leto 1876 je bilo namreč 
zaznamovano še z enim prelomnim dosežkom oz. eno največjih novosti tedanjega časa. 
Alexander Graham Bell je tega leta z besedami »Mr. Watson, pridite sem, rad bi vas 
videl.« opravil prvi telefonski klic. Telefon je skozi čas postal ključnega pomena za razvoj 
sodobnega sveta, danes pa je nepogrešljiv del našega življenja. Nedvomno je zagotovil 
preprost, predvsem pa hiter način komuniciranja, posledično pa spremenil tudi 
dojemanje ljudi o skupnosti. Vse hitrejši razvoj tehnologije, interneta, svetovnega spleta 
in mobilne telefonije nam danes omogoča, da ga lahko uporabljamo kjerkoli in kadarkoli. 
To izrazito vpliva na naše medosebne odnose; in seveda tudi na izobraževanje (e-učenje, 
m-učenje). Informacije so dosegljive skoraj na vsakem koraku, a družba znanja, v kateri 
živimo, pred nas postavlja drugo pomembno zahtevo: da znamo informacije uporabiti 
oz. da se znamo učiti. Zmožnost učenja in védenje, kako se učinkovito učiti in naučiti, sta 
postala ena najpomembnejših kompetenc posameznika. 
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Potreba po spreminjanju in razvoju učenja ter poučevanja skladno z novimi, za 
izobraževanje relevantnimi, znanstvenimi spoznanji in človekovimi ter družbenimi 
razvojnimi tendencami se kaže tudi v spoznanjih sodobnih teorij učenja. Vedno bolj 
pomembna naloga šole v današnjem času tako ni več le posredovanje znanja, ampak 
razvoj, podpora in spodbuda v razvoju učinkovitih načinov pridobivanja znanja 
(strategije iskanja, izbiranja, organiziranja in ovrednotenja informacij, ki jih potrebujemo 
pri razumevanju in reševanju vsakodnevnih izzivov). Težišče izobraževalnega procesa 
tako s posredovanja in sprejemanja vsebin prehaja na razumevanje, usvajanje, 
obvladovanje znanja in razvijanje potencialov učencev. Ker se mladi ljudje v sekundarno 
izobraževanje prvenstveno vključujejo z namenom pridobivanja znanja in kompetenc, ki 
jim bodo omogočile vključitev na trg dela ter dostojen socialni in ekonomski položaj v 
družbi, je izobraževanje torej mogoče razumeti kot pogoj za njihovo zaposlovanje.  
 
Seveda pa je danes poklicno in strokovno izobraževanje vse bolj razpeto med številne 
nasprotujoče si dejavnike: med temeljna strokovna spoznanja in sodoben znanstveno-
tehnološki napredek, med pedagoški etos in gibanje trga ter med tendenco po večji 
specializaciji in konkretnosti znanja (s katerim bi zadostilo globalnemu trgu dela) in med 
splošnostjo izobraževanja (ki naj mlademu človeku omogoči ključne kompetence za 
dejavno vključitev v družbo). Zaradi vse bolj aktualnih potreb razvoja, ob konkurenčnosti 
gospodarstva in družbe, se veča tudi potreba po tem, da tudi poklicno in strokovno 
izobraževanje postane vse bolj kompetenčno usmerjeno oz. da se prilagodi 
spremenjenim pogojem. Tako kot druge države Evropske unije (in večine sveta) se 
seveda tudi Slovenija srečuje s problemi pri prehajanju mladih iz izobraževanja v 
zaposlitev. Globalna gospodarska kriza je namreč pomembno zmanjšala možnosti 
mladih za vključitev na trg dela. Nekdaj klasične težave mladih je nadomestil strah pred 
nezaposlenostjo, ki se kaže kot njihov največji zaznani problem. Pritisk socialnega 
konteksta v smeri pridobivanja čim bolj aktualnega znanja in kvalifikacij, predvsem pa 
ustreznih kompetenc, ki omogočajo socialno promocijo in karierno pot, postaja tako vse 
večji. 
 
Žal se poklicno in strokovno izobraževanje, ki je nedvomno najbolj dinamičen del 
izobraževalnega sistema, že več kot desetletje srečuje tudi z izzivom nizkega vrednotenja 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

17 

oz. neprivlačnosti poklicne/strokovne izobrazbe. Za gibanje mladih v izobraževanju je 
vse bolj značilna vertikalna mobilnost v sistemu. To pomeni, da teoretično vsi, ki opravijo 
eno od matur, izobraževanje nadaljujejo še na terciarni stopnji. Nedvomno je tako  v 
sodobnih pogojih 21. stoletja, za katerega je vsekakor mogoče reči, da je stoletje 
identitet, oblikovanje poklicne identitete mladih ljudi soočeno s krizo. 
 
Vzpostavljanje identitete (tistega, kar nas določa kot osebo) je sicer permanentni 
proces, ki se začne v otroštvu in se potem oblikuje in preoblikuje vse življenje, na vseh 
življenjskih področjih. A prav v času odraščanja je najpomembnejše, saj je mlademu 
človeku prehod v svet dela ena bistvenih socialnih umestitev, ki mu nadalje omogoča 
vzpostavitev socialne identitete. S tega vidika je eden najpomembnejših izzivov 
srednješolskega izobraževanja. Izgradnja poklicne identitete zahteva vključitev osebnih 
lastnosti, s preizkušanjem lastne osebnosti, s kritičnim vnašanjem lastnih vrednot in 
prepričanj v medosebne odnose. Nastaja v interakciji mladega človeka z njegovim 
okoljem, tega pa v tem primeru sestavljajo zanj pomembne osebe (družina, vrstniki, 
šola). Ob vstopu v obdobje mladostništva mladostnik praviloma prične razmišljati o tem, 
kaj želi v življenju postati in ali je zmožen slediti svojim dolgoročnim ciljem, kot so 
pridobiti izobrazbo, uspeti v poklicu, imeti družino in podobno. Mladostništvo ima v 
konstrukciji identitete formativno vlogo, saj kriza identitete v tem času od mladostnika 
zahteva, da jo preživi veliko bolj zavestno, kot je to počel doslej. Pozitivna razrešitev krize 
identitete od mladostnika zahteva tako sprejetje samega sebe (lastne psihofizične 
osebnostne celote), kakor tudi to, da ga sprejmejo drugi ljudje (da dobi za svoja dejanja 
in prizadevanje za samostojno vključitev v družbo tudi priznanje in podporo).  
 
Glede na to, da smo v sodobnem času priča počasnemu razpadanju klasične družbe s 
stalnimi zaposlitvami, imeti znanje in kvalifikacijo prehaja v drugo logiko: biti 
kompetenten. Spreminja se tudi vsebina dela. V ospredje prihaja produkcija uslug in 
storitev, v katerih so ključne tako imenovane »mehke veščine«,osebnostne značilnosti, 
ki jih povezujemo s čustveno inteligentnostjo in predstavljajo zmožnost učinkovite 
interakcije z okoljem. Toda znanje, ki ga pridobivamo v formalnem izobraževanju, 
najpogosteje povezujemo izključno s trdimi veščinami (vsebino, ki smo jo usvojili). Ob 
vstopu na trg dela nam dosežena izobrazba tako omogoči, da izpolnimo pogoj za 
zaposlitev, mehke veščine, ki smo jih ob tem vzporedno usvojili (poklicne in 
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komunikacijske veščine, veščine timskega dela in pripravljenost za sodelovanje, empatija 
in sposobnost reševanja nepredvidljivih situacij, konfliktov…) pa nas v največji meri 
razlikujejo od drugih. Prav slednje so namreč eni najpomembnejših dejavnikov 
uspešnosti in učinkovitosti na delovnem mestu.  
 
Veliko mladih ljudi, ki v primarnem izobraževanju niso dosegali izjemnih učnih dosežkov, 
in tistih, ki jim je iz različnih razlogov kazalo, da bodo prezgodaj oz. brez sekundarne 
izobrazbe izstopili iz vzgojno-izobraževalnega sistema, prav v okolju Srednje trgovske 
šole Maribor uspe razviti pozitivno osebno in učno samovrednotenje ter poklicno 
identiteto. To učinkovito uspeva tudi tistim mladim, za katere se je zdelo, da so obtičali 
na stopnji impulza. Mladim, ki so živeli v absolutni sedanjosti, brez prihodnje 
vrednotenih ciljev, ki se s prihodnostjo niso želeli obremenjevati in so visoko vrednotili 
predvsem lastno dobro počutje. Mladim, ki so doživeli neuspehe na področju učenja in 
izobraževanja tako v osnovni kot v predhodni(h) srednji(h) šoli(ah). Prav ti največkrat 
poudarijo, da v novem okolju nanje najbolj pozitivno vpliva spoštljivo okolje ter pozitivni 
medosebni odnosi, ki jih zaznavajo v obliki podpore, spodbude ali pomoči ter iz tega 
izhajajoče dobro počutje in klima. Da je to okolje, v katerem se lahko brez zadrege 
samospoznavajo, odprejo novim izzivom in učijo tudi nadvse pomembnih mehkih veščin. 
Okolje, ki jim ponuja dovolj izbir. Okolje, znotraj katerega lahko pridobijo občutek 
samoučinkovitosti in samoodgovornosti za lastne dosežke in kjer se jim na krilih dobrih 
učnih dosežkov povečuje smiselnost zastavljanja in doseganja novih ciljev. Okolje, ki jim 
omogoča razvoj mehkih kompetenc in kompetentnosti v smeri doseganja želenih 
dosežkov. Prav to pa je nenazadnje ključni mehanizem našega učinkovitega delovanja. 
In prav ti naši dijaki so ob vključitvi na trg dela najboljši ambasadorji svoje šole in svojih 
poklicev.   
 
Če vas bo morda odslej brskanje po telefonu ob kavi kdaj spomnilo na to, kako se vse 
spreminja in razvija (telefon), si želim, da bi se takrat spomnili tudi na to, kako človekova 
potreba po srčni toplini v naših medosebnih odnosih (kava) ostaja stalnica. In če se zgodi 
oboje, se boste zagotovo spomnili tudi šole, kjer se prav zaradi slednjega čas kdaj vsaj 
nekoliko ustavi. Šolo, kjer se poklicna identiteta mladih razvija s spoštovanjem do 
tradicije in z zaupanjem v prihodnost. Naj bo tako vsaj še enkrat toliko let.  
 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

19 

P. S. V kolikor ste med branjem tega zapisa našli z nami kakšen skupni imenovalec, pa se 
kaj oglasite. Veseli vas bomo.  
 

 

Avtorica med procesom postavitve poročnega ambienta:  
kreacije dijakov programa aranžerski tehnik 

 
Dr. Suzana Strmšek Turk, šolska svetovalna služba 

 

Predstavitev programov 



 

 20 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 
 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

21 

 

 

 



 

 22 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

23 

 

 

 



 

 24 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

25 

 

 

 



 

 26 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

27 

 

 

 



 

 28 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

29 

 

 

 



 

 30 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

31 

Izobraževanje odraslih 

 Izobraževanje odraslih v Srednji trgovski šoli 

Maribor slavi v  letu 2016 petinpetdeset let delovanja. Pričelo  se je  v šolskem letu 

1961/62, ko je šola še gostovala v frančiškanskem samostanu. Prvo leto sta bila 

organizirana dva oddelka odraslih, in sicer en oddelek prodajalcev in en oddelek 

trgovinskih poslovodij. 

Leta 1967 je bil uveden še program ekonomsko–komercialni tehnik in leta 1969 

prekvalifikacija za program prodajalec. Vrsto let smo izvajali samo te štiri programe. 

Število vpisanih kandidatov se je spreminjalo, spreminjala pa  se je tudi vsebina 

programov. 

V šolskem letu 1997/98 smo vpisali prvi oddelek odraslih v program upravni tehnik, v 

šolskem letu 1998/1999 pa en oddelek (30 kandidatov) v program aranžerski tehnik, k 
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nam jih je napotil v izobraževanje Republiški zavod za zaposlovanje, območna enota 

Murska Sobota.  

Leta 2007 smo vpisali prvo generacijo v program predšolska vzgoja, leta 2009 v program 

administrator in leta 2011 v program logistični tehnik.  

V vseh programih je veliko praktičnega pouka v šoli pa tudi pri delodajalcih. Udeleženci 

izrednega izobraževanja  programa predšolska vzgoja in aranžerski tehnik izdelujejo 

različne izdelke (risbe, lutke, razne dekoracije, voščilnice, plakate itd.) in oblikujejo  

izdelke iz gline, fimo mase, papirja  itd.  V programu predšolske vzgoje smo v šolskem 

letu 2011/12 pripravili pravljico V miškini rokavički. Udeleženke so pod mentorstvom 

Nade Polič  napisale pravljico, pripravile kostume, glasbo in kulise ter jo odigrale 12. 4. 

2012 v Rotovški dvorani na Glavnem trgu. Izdali smo jo tudi na DVD-ju. Letos  pa smo 18. 

4. 2016 izvedli v vrtcu v Miklavžu glasbeno pravljico z orffovim instrumentarijem pod 

mentorstvom Katje Lovrenčič. 
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V programu ekonomski tehnik udeleženci ustanavljajo lastno učno  podjetje in poslujejo 

kot v pravem podjetju. Že sedem let izdelke, ki jih pripravijo udeleženci izrednega 

izobraževanja, tudi razstavljamo v trgovskih centrih, in sicer v Europarku, Qlandii, 

Mercator centru Tabor ter v avli naše šole.  

 

 

 

Udeleženci izobraževanja odraslih lahko obiskujejo predavanja ali se s pomočjo 

literature in spletnih učilnic pripravljajo na izpite sami. Najbolj uspešni so udeleženci, ki 

obiskujejo predavanja. Zaključni izpit v programu trgovec in administrator že nekaj let 

opravljajo s 100 % uspešnostjo. Poklicno maturo v programih ekonomski tehnik, 

aranženski tehnik in predšolska vzgoja pa opravijo  z  80 do 90 % uspešnostjo. 
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Za odrasle  pripravljamo tudi različna izobraževanja iz aranžiranja daril, tečaje 

slovenščine za tujce in razne delavnice.  

 

Darinka Medved Gerečnik,vodja izrednega izobraževanja 
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Šolsko razstavišče 

 

» Namen umetnosti je, da izpere prah iz naših duš.« (Pablo Picasso) 

Kako naj šola približa umetnost posameznemu dijaku in ali lahko posamezni dijak približa 

svoj pogled na umetnost šoli in širši javnosti? Na Srednji trgovski šoli Maribor se oboje 

dopolnjuje in uresničuje že desetletja. Avla naše šole, ki se nahaja v pritličju stavbe na 

Mladinski 14, res ni velika, vendar pa kot školjka v sebi skriva majhen biser – to je 

razstavišče. Razstavišče je družabni prostor šole, v katerem se skozi razstave slik, 

fotografij, plakatov, skulptur, izdelkov dijakov, učiteljev in zunanjih umetnikov tkejo 

čarobne, subtilne in nevidne niti, ki nas povezujejo, izpolnjujejo in plemenitijo. 
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Predstavlja stičišče naše preteklosti, sedanjosti in bodočnosti, ustvarjalnico spominov, 

sanj in novih idej, stičišče kreativnosti in umetnosti. V tem prostoru smo ustvarili mozaik 

čudovitih razstav, ki so nas popeljale v svet umetniških, potopisnih ali abstraktnih 

fotografij, plakatov različnih tematik in podob. Naši učitelji – mentorji so soustvarjali 

odlično didaktično vodene in oblikovane razstave izdelkov dijakinj in dijakov s 

posameznih predmetnih področij: aranžerstva, umetnosti, slovenščine, tujih jezikov, 

pospeševanja prodaje, gospodarstva, zgodovine, športne vzgoje…  

 

 

 

Dijaki so se vedno znova izkazali z domiselnostjo, vztrajnostjo, strokovnostjo, predvsem 

pa z veliko predanostjo do izdelave eksponatov. Razen likovno nadarjenih 

posameznikov, ki imajo priložnost predstaviti svoje delo, pa se dijaki tudi navdušeno 

podajajo v oblikovanje razstav, v katerih predstavljajo svoje projektno delo, udeležbo na 
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tekmovanjih in strokovnih ekskurzijah ter drugih interesnih dejavnostih. V razstaviščno 

dejavnost se vsa leta  odmevno vključujejo tudi udeleženci izobraževanja odraslih, ki ožji 

in širši javnosti predstavljajo svoja likovna dela ne le v avli Srednje trgovske šole Maribor, 

temveč tudi v velikih trgovskih centrih (Mercator Centru, Europarku, Qlandii) in tako 

prispevajo k ustvarjanju dobrega imena šole. Občasno sodelovanje z uveljavljenimi in 

cenjenimi umetniki prav tako razveseljuje obiskovalce našega šolskega razstavišča. 

Srednja trgovska šola Maribor je vključena tudi v sodobne tehnološke trende, zato je 

razstaviščno dejavnost mogoče spremljati tudi na spletni strani šole. 

Jasna Lonec, vodja razstavišča 
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Knjižnica se predstavlja 

Zametke šolske knjižnice Srednje trgovske šole  Maribor najdemo že v davnem letu 1876, 

o čemer pričajo žigi v knjigah. Poleg učne zbirke pri blagoznanstvu, zemljepisu in 

zgodovini najdemo tudi leposlovje in knjige za prosti  čas. 

Knjižni fond je bil skromen in se dolga leta ni dopolnjeval in urejal niti se niso beležili 

nakupi. Do leta 1990 je imela šolska knjižnica knjižni fond okrog 1000 knjižnih enot, ki pa 

so bile mnoge že zastarele in neuporabne, tudi prostor je bil majhen in gradivo 

neurejeno. 

Šele v letu 1991 je knjižnica doživela "razcvet", zajemala je okrog 11 000 knjižnih enot, 

kamor je bilo poleg knjig vključeno še drugo gradivo (AV-kasete, zgoščenke, prosojnice, 

diskete itd.). 
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Knjižno gradivo je postavljeno po UDK-sistemu, neknjižno po zvrsteh. Vse gradivo je v 

prostem pristopu. Za obdelavo gradiva in izposojo uporabljamo računalniški program 

Šolska knjižnica. 

 

V knjižnici so trije računalniki (eden za obdelavo in izposojo, ostala dva sta namenjena 

iskanju po internetu). Od leta 2010/2011 v okviru šolske knjižnice deluje tudi šolski 

sklad. V šolskem letu 2016/2017 nas čaka obilo dela, saj se bomo skladno z novim 

zakonom pridružili vzajemni bazi COBISS. Sedaj ima knjižnica manj enot kot leta 1991, to 

je 10.680 enot, vendar je gradivo sodobno in aktualno. 

 

 

Poslanstvo šolske knjižnice Srednje trgovske šole Maribor je omogočiti vsem dijakom 

naše šole neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter informacijskih 

storitev, kot to določajo zakoni in predpisi.  
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Knjižničarji na šoli si nenehno prizadevamo za izboljševanje dostopnosti in uporabnosti 

knjižničnega gradiva. Želimo postati srce šole in družabni prostor, na stičišču 

medosebnih stikov in izobraževalnega dela. Želimo prispevati k pozitivni klimi v šolskem 

okolju. Mlade želimo usmerjati ne samo v iskanje in pridobivanje informacij, temveč v 

vrednotenje in sintezo. Naš cilj je razvijati bralno kulturo, informacijsko pismenost, 

izobraževati in svetovati na področju učenja, razvijati učne strategije kot ključne 

kompetence za  vseživljenjsko učenje. 

Šolska knjižnica posebno skrb namenja dijakom s posebnimi potrebami, v sodelovanju s 

šolsko svetovalno službo prepozna potrebe takih dijakov in zanje primerno organizira 

knjižnično dejavnost. Posebno skrb namenja dijakom, ki prihajajo iz tuje govorečih 

območij, jim svetuje, spodbuja pri učenju slovenskega jezika in omogoča dostop do 

gradiva za učenje slovenščine. 

Šolska knjižnica zaposlenim zagotavlja na šoli ustrezno strokovno literaturo in sledi 

trendom v izobraževanju  z izbiro sodobnih in kakovostnih učnih gradiv. 
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Pa še to in ono iz knjižnice 

Dijaki radi prihajajo v knjižnico poklepetat s knjižničarko ali s sošolci. Naša knjižnica ima 

namreč posebnost: v njej je dovoljeno govoriti glasno, razen kadar je namenjena učenju 

in študiju. Pogosto je prostor za srečevanje in druženje.  

Vsako leto prirejamo bralno značko in dijake popeljemo na ogled gledališke predstave v 

Cankarjev dom v Ljubljano.  

Šolska knjižnica je vsako leto gostiteljica pesnikov in pisateljev, nazadnje je bila naša 

gostja Janja Vidmar. 

Sodelujemo v projektih Rastem s knjigo, Noč branja in Ko te napiše knjiga ter pošiljamo 

pisne prispevke dijakov na razne razpise, npr. na natečaj haiku poezije, ki ga vsako leto 

organizira gimnazija Vič. 

 

 

Simona Letnik, knjižničarka 
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Državno tekmovanje v tehniki prodaje 

Tekmovanje v tehniki prodaje je tesno povezano s praktičnim usposabljanjem z delom v 

programu trgovec. Cilji tekmovanja so primerjanje znanja in veščin med dijaki, 

popularizacija trgovske stroke in srečanje ter medsebojno spoznavanje dijakov, učiteljev 

in mentorjev.  

Tekmujejo lahko dijaki, ki so redno vpisani v program prodajalec/trgovec. Tekmovanje 

poteka v trgovinah kot prodajni razgovor, kjer lahko tekmovalec pokaže svoje znanje iz 

komunikacijskih veščinah in strokovno znanje iz poznavanja blaga.  

Tekmovalec je v vlogi prodajalca, eden izmed članov tričlanske komisije pa je v vlogi 

kupca. Komisija ocenjuje sprejem kupca, postrežbo (poslušanje, ponujanje in 

razkazovanje blaga, svetovanje, postavljanje dodatnih vprašanj, dopolnilno ponudbo) in 

zaključek prodajnega postopka ter splošni vtis prodajnega nastopa.  

Tekmovanje poteka v petih do osmih tekmovalnih področjih/strokah, ki jih  določi in 

objavi šola organizatorica tekmovanja v razpisu tekmovanja. Vsaka šola lahko prijavi po 

enega tekmovalca za vsako od razpisanih področij. 

Prvo tekmovanje v tehniki prodaje je potekalo 14. in 15. maja 1976 v Mariboru. To je 

bilo tekmovanje učencev šolskih centrov SR Slovenije v tehniki prodaje in aranžiranju. 

Pobudnik tekmovanja je bil gospod Štefan Valand, svetovalec praktičnega pouka na 

Srednji trgovski šoli Maribor do leta 1977, ko se je upokojil. Namen tekmovanja je bil 

poudariti vlogo praktičnih znanj v izobraževalnem procesu. Sodelovale so ekipe desetih  

poklicnih šol za prodajalce v Sloveniji. Na tekmovanje učencev - aranžerjev se je prijavilo 

16 ekip, ki so začele urejati izložbe 14. maja in jih zaključile 15. maja 1976, ko jih je 

ocenila ocenjevalna komisija. 
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Letos je potekalo v Kranju že 40. državno tekmovanje v tehniki prodaje. Srednja trgovska 

šola Maribor je bila organizatorica državnega tekmovanja v tehniki prodaje petkrat, 

nazadnje 16. 4. 2014, ko smo organizirali 38. državno tekmovanje v tehniki prodaje. 

Potekalo je v šestih strokah: živila, konfekcija, veliki gospodinjski aparati, mali 

gospodinjski aparati, obutev in kozmetika. Tekmovalo je 83 tekmovalcev iz 17 slovenskih 

šol, ki izobražujejo program trgovec. Srednja trgovska šola Maribor je ekipno dosegla 1. 

mesto. 

Tanja Ivanek Knehtl, organizatorka praktičnega izobraževanja v delovnem 

procesu 
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Učna prodajalna 

V šoli smo v šolskem letu 2015/2016 uredili učno prodajalno, da bo tako mladim kot 

odraslim, ki se na šoli izobražujejo, približala delo trgovca. 

 

Dijaki programa trgovec si pri predmetu prodaja blaga prve praktične izkušnje nabirajo 

ravno v učni prodajalni: vadijo tehniko prodajnega postopka, kako postaviti izdelke na 

police, kako pridobiti dobavitelje, spoznavajo vrste blaga pa še marsikaj povezanega s 
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praktičnim delom. Učijo se tudi, kako se znajti v določeni situaciji. Osebni stik prodajalca 

s kupcem ter strokovnost sta v tem poklicu zelo pomembna. 

 

Učna prodajalna je urejena kot del namenske učilnice, v kateri poteka hkrati tudi pouk v 

okviru praktičnega pouka. V njej se kot prodajalke in prodajalci ter kot kupci preizkušajo 

dijaki vseh programov šole. V učno prodajalno so vključeni vsi izobraževalni programi, ki 

se sicer med seboj povezujejo: trgovec, ekonomski tehnik, ekonomski tehnik – pti, in 

administrator. Učilnico uporabljajo tudi dijaki programa aranžerski tehnik za praktični 

pouk. Prav omenjeni dijaki so učno prodajalno tudi opremili z elementi marketinške 

komunikacije in poskrbeli za unikatno podobo te učilnice. 
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Kljub sodobnim trendom v trgovini bosta strokovnost in prijaznost vedno bolj cenjeni 

vrlini. Zato ni dovolj le teorija, pomembno je, da je to znanje uporabljeno tudi v praksi. 

Naša učna prodajalna je pritegnila številne medije, saj je bil prispevek o njej objavljen 
tako v časopisu Večer kot na številnih televizijskih programih. Pred informativnimi dnevi 
smo predstavili šolo tudi na radiu RSG. 

 

 

Sabina Kavčič, mentorica učne prodajalne 
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Nekdanji dijaki se predstavijo  

MARKO GERŠAK 

 DOKLER STOPAM V SMER, KI JO TLAKUJE MOJA VIZIJA, 

DOLŽINA MOJIH KORAKOV PRAVZAPRAV NI POMEMBNA. 

 

V letu, ko moja srednja šola slavi častitljivih 140 let, se ji pridružujem z rahlim 

zaostankom, tj. za skromnih točno 100 let. Ob obeh jubilejih me prevevajo različne misli 

in spomini ... 

Že z vstopom v osnovno šolo se je začela v meni prebujati želja po dokazovanju in 

uspehih. Šolanje na Srednji trgovski šoli je bil čas pubertete, poslušanja hard metala in 

tipičnega najstniškega življenja. Čeprav se tega tedaj nisem zavedal, pa vem danes, da je 
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bil čas srednje šole zame daljnosežnega pomena. Namreč znanja, ki sem jih osvojil tedaj, 

so mi koristila še mnogokrat pozneje. Pri 15-ih sem se seznanil s fitnesom in se z njim 

zastrupil. Fuzija znanj iz srednje trgovske in ljubezen do fitnesa sta rezultirala v zgodbo 

uspešnico! 

 

Le kdo je slišal zame pred dobrimi 20 leti, ko sem z vizijo, z veliko željo in neomajno voljo 

ter s skromno skupino somišljenikov stopil na pot, ki mi jo je narekovalo poslanstvo 

»pomagati ljudem do bolj kakovostnega življenja«? Vsaka dolga pot se prične – s prvim 

korakom. In pogumno sem zakorakal. Leta 2000 je večletna ideja dozorela. Rodil se je 

Bodifit: eno poslanstvo – danes že 5 centrov po Sloveniji.  

 

Od takrat dalje čas teče, kot se obračajo popisani listi v knjigi, od študija na Fakulteti za 

šport v Zagrebu, dela osebnega trenerja v Ameriki, samostojnega športnega delavca – 

osebnega trenerja doma, vse do predavatelja na tečajih, koordinatorja fitnes centrov, 

vodjo največjih fitnes konvencij v Sloveniji ... 

 

Moj cilj je bil in ostaja enak: izobraževanje in strokovnost. Prav zato se tudi sam nenehno 

izobražujem, svoje znanje poglabljam, širim, se udeležujem mednarodnih izobraževalnih 

dogodkov. Vsakič se trudim biti (še) boljši! Živim skladno z mislijo gospoda Gandhija: Živi, 

kot da je jutri tvoj zadnji dan, uči se, kot da boš živel večno. 

 

Zadovoljen sem s prehojeno potjo, saj se je plod daljne vizije razvil in zrasel v največjo 

organizacijo v Sloveniji na področju fitnesa, skupinskih vadb, pilatesa, rekreacije in 

gibanja in je celo mednarodno uveljavljena znamka! 

 

Če bi se še enkrat rodil, bi ubral enako pot. Včasih je morda res stresno, a je to del posla. 

Treba je gledati na svetle stvari, videti dobro, se znati nasmejati in iti preprosto pogumno 

naprej.   
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PATRICIJA SIMONIČ 

 Po končani srednji strokovni šoli za 

aranžersko dejavnost sem študirala ekonomijo na Ekonomsko-poslovni fakulteti v 

Mariboru, kjer sem leta 2004 diplomirala iz menedžmenta. Leta 2006 sem končala 

specialistični študij za marketinško komuniciranje in dve leti pozneje tudi magistrirala iz 

področja marketinga umetnosti.  

Študij nadaljujem v doktorskem programu na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, 

v sklopu slednjega raziskujem pomen marketinga na trgu umetnosti. Delujem kot 

vizualna umetnica na področju slikarske figuralike in kiparstva ter sodelujem na številnih 

skupinskih in samostojnih razstavah.  

Moja najbolj znana slikarska dela se ponašajo z naslovom Ona. Ta opus del je bil že 

večkrat predstavljen doma in v tujini. V letu 2013 sem  oblikovala tudi poznano slovensko 

skulpturo Dečka miru, slovenskega prinašalca Ognja miru in ljubezni, ki ga je leto pozneje 
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simbolično prejel papež Frančišek v Vatikanu, z željo, da naj njegov pontifikat zaznamuje 

prizadevanje za mir na svetu. Keramična skulptura Dečka miru se nahaja v Vatikanskem 

muzeju. Istega leta je bila postavljena še bronasta izvedba Dečka miru, z namenom 

sprave slovenskega naroda, in stoji ob vhodu v NOB-park na Trnovem pri Gorici. Oba 

projekta sta potekala v sklopu delovanja Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob. 

 Sem tudi avtorica cikla slikarskih del Križevega pota in oltarne slike, ki si jih lahko 

ogledamo v grajski kapeli iz 17. stoletja v kraju Pernovo pri Žalcu. Cikel slikarskih del 

Križevega pota je sestavljen iz 14 slik, povzete so po svetopisemski vsebini. Med svoja 

zadnja dela štejem še cikel del Nadangeli, delo Zadnje večerje ter nadaljevanje opusa 

Ona. 
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SEBASTIJAN VALENTAN 

 FOTO MAKSIMILJAN 

Vesel sem, da ste se ob častitljivi obletnici, ki jo praznuje vaša, nekdaj pa tudi moja šola, 

spomnili name in me povabili, da napišem nekaj besed. To prav rad storim. Po 

osnovnošolskem izobraževanju na OŠ Janka Glazerja v Rušah, sem obstal na križpotju: 

kam naprej. Ker v življenju vsak dan znova spoznavam, da ni naključij, ampak so le 

posvečena naključja, kot takšno razumem tudi odločitev, da sem izbral smer, ki je 

povezana z ekonomijo. Spomin na to obdobje je v meni še vedno živ. Pred očmi se mi 

odstirajo podobe sošolcev in profesorjev, ki so se kar najbolj trudili, da bi nam približali 

tisto, v čemer so sami strokovno izpopolnjeni. Na tem mestu bi želel izraziti hvaležnost 

za to, kar so nam dali v zahtevnem poklicu, ki ga opravljajo.  

Na mojem spričevalu je pisalo »ekonomski tehnik«, a s tem izobraževanja nisem 

zaključil. Pot me je pripeljala v škofijsko semenišče, kjer sem bil urednik bogoslovnega 

glasila Lipica, vpisal sem se na Teološko fakulteto v Mariboru in bil l. 2010 posvečen v 

duhovnika. Pred tem sem eno leto kot prevajalec in napovedovalec delal na Radiu 
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Vatikan v Rimu. Kot kaplan sem tri leta deloval v župniji Ravne na Koroškem in nato še 

eno leto v župniji Lenart v Slovenskih goricah.  

V tem času so pri Ognjišču - Slomškova založba izšle moje štiri pesniške zbirke (Božje 

vedute 2009, Rojstvo vstajenja 2012, Nadzvezdja mir 2013, Regina martyrum 2014). 

Prevedel sem knjige Pastoralne smernice za pospeševanje poklicev v službeno 

duhovništvo (2013), Nova evangelizacija (2014) in Resnica o zakonu (2015). V 

akademskem letu 2014/15 me je škof poslal na podiplomski študij kanonskega prava v 

Rim, kjer študiram na papeški univerzi Santa Croce. S članki v časopisih in revijah si 

prizadevam za kulturni dialog in prispevam k širjenju pravne znanosti. 
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ALENKA KOLMAN 

 Na Srednji trgovski šoli 

Maribor sem »pristala« v zadnjem počitniškem tednu pred pričetkom pouka. Še danes 

mi ni povsem jasno, zakaj sem se tako odločila v zadnjem hipu, namreč splošne 

sprejemne izpite sem opravila več kot odlično in bila sprejeta na takratno naravoslovno 

gimnazijo.  

 

Se pa dobro spominjam, da sem med počitnicami premlevala svojo odločitev in pri sebi 

prišla do zaključka, da sem po značaju bolj ekonomist kot naravoslovec. Na srednji 

trgovski šoli so mi zadnje dni avgusta zagotovili, da bom lahko opravljala program s 

splošno maturo  smeri ekonomsko-komercialni tehnik, ki se ne razlikuje od programa na 

srednji ekonomski šoli, in tako dosegla dovolj točk za sprejem na Ekonomsko – poslovno 

fakulteto v Mariboru (ki je imela takrat precej omejen vpis). Res je bilo tako; profesorji 

so nas dobro pripravili na splošno maturo, ki je bila za nas strah in trepet, saj smo bili 

prva generacija danes že uveljavljenega preverjanja znanja ob zaključku srednje šole. 
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Šolanje na srednji trgovski šoli sem zaključila leta 1995 z odliko in na splošni maturi zbrala 

tudi dovolj točk, da sem lahko nadaljevala šolanje kot redna študentka univerzitetnega 

programa na EPF v Mariboru. 

 

Ves čas študija sem se ukvarjala še z glasbo, hobijem še iz osnovnošolskih let. V tem 

obdobju sem izdala štiri glasbene zgoščenke, ki so dosegale prodajo zlatih naklad, in 

precej nastopala po vseh krajih naše Slovenije pa tudi v sosednjih državah.  

 

Študijska leta so mi zaradi številnih obveznosti (na glasbenem in študijskem področju) 

hitro minila. Po zaključenem študiju sem bila mnenja, da imam dovolj znanja in izkušenj, 

da se podam na samostojno podjetniško pot. Že na začetku svoje podjetniške poti sem 

ugotovila, da se trg nenehno spreminja in s tem tudi potrebe ter želje naročnikov. 

Potrebna so bila  nova znanja in veščine in to je bil dovolj tehten razlog, da sem se vpisala 

še na podiplomski študij, smer marketing.  

Magistrsko nalogo sem zagovarjala leta 2011, a še danes se seveda nenehno učim in 

vesela sem, da lahko opravljam delo, ki me veseli. S svojimi sodelavci organiziram in 

izvajam raznovrstne družabne dogodke (predvsem družinskega značaja), naši naročniki 

pa so Mercator, Zavarovalnica Maribor, NOVA KBM, Festival Velenje, nakupovalno 

središče Europark Maribor, Perutnina Ptuj, BTC , občine, Engrotuš in mnogi drugi.  

 

Ob tej priložnosti bi se želela zahvaliti vsem profesorjem, ki so me spremljali v mojem 

srednješolskem obdobju in mi podali dovolj znanja, da sem lahko uspešno opravljala 

nadaljnje šolanje. Še posebej se zahvaljujem svojemu razredniku g. Petru Ostršu ter 

drugim profesorjem, ki so imeli razumevanje za moje že takratno glasbeno ustvarjanje 

in občasne izostanke v šoli.  
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ZORAN PLOHL 

 Sem vrhunski športni plesalec latinskoameriških in 

standardnih plesov, danes pa tudi priznan plesni trener in sodnik. Kot dijak  sem 

obiskoval Srednjo trgovsko šolo Maribor. V času šolanja  sem se aktivno ukvarjal s 

športnim plesom in kot vrhunski športni plesalec   že v srednji šoli postal svetovni prvak 

med starejšimi mladinci v latinskoameriških in standardnih plesih, kar je posledično 

zahtevalo ogromno treningov, potovanj, tekmovanj v tujini in vsega ostalega, kar prinese 

vrhunski šport. Na moji uspešni športni poti so mi profesorji Srednje trgovske šole  

Maribor vedno stali ob strani in bili zelo razumevajoči ter vedno pripravljeni pomagati. 

Vse to mi je omogočilo, da sem uspešno zaključil šolanje, prav tako pa kasneje postal 

tudi evropski in svetovni prvak v latinskoameriških plesih v članski kategoriji ter evropski 

in svetovni prvak med profesionalci. To so titule, o katerih sanja vsak vrhunski športnik, 

in tudi sam sem imel že kot otrok takšne sanje, ki so se mi nenazadnje tudi uresničile. A 

kljub  številnim preprekam, težkim trenutkom in padcem na moji športni poti mi je 

uspelo uresničiti svoje sanje in doseči vse najbolj prestižne lovorike tega prelepega 

dvoranskega športa. 
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Moji spomini na Trgovsko 

Bojan Kovačič, upokojeni ravnatelj Srednje trgovske šole Maribor 

 V Srednji trgovski šoli  Maribor sem  se leta 1965 sprva 

zaposlil kot profesor blagoznanstva,  bil pomočnik ravnatelja in nato 21 let vodil šolo kot 

ravnatelj.  V tem dolgem času sem zelo dobro spoznal vse profesorje, druge zaposlene 

in kolege. Vsi ti so mi bili odlični prijatelji, na katere sem se lahko vedno  zanesel in so mi 

vedno stali ob strani ter mi pomagali. 

V vseh teh letih sem spoznal v šoli in izven nje veliko dijakov, odraslih slušateljev in 

zaposlenih v trgovinskih organizacijah. Z vsemi sem se lepo razumel in sodeloval, zato so 

naša srečanja zmeraj vesela. 

Pri vsakem delu se seveda pojavijo težave, večje ali manjše, pa tudi takšne, ki nam 

onemogočijo normalno delo.  Naš največji problem je bil pomanjkanje učilnic, zaradi 

tega smo gostovali na številnih lokacijah. Ker sem bil zelo zagnan in smo dobro sodelovali 

s trgovskimi podjetji, občino ter zlasti z izobraževalno skupnostjo, hkrati pa smo bili zelo 

varčni, nam je težavo uspelo rešiti z odkupom prostorov, ki jih je zasedala gostinska šola, 
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in postoriti še veliko več. Trud vseh nas in prej naštetih je pripomogel, da smo lahko 

ustvarili pogoje za normalno delo. 

 Vse to pa nam je uspelo zlasti zato, ker smo drug drugega spoštovali in se imeli radi. 
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Marjana Barbarič, upokojena profesorica  

 Na »našo Trgovsko« sem prišla, ko je bila v 

okviru SVIO tukaj uvedena angleščina. SVIO (skupna vzgojno izobraževalna osnova) je 

bila ena od številnih bolj ali manj uspešnih šolskih reform. Ob besedi reforma se večkrat 

spomnim, kako sem svoje mlajše kolege/kolegice takrat, ko smo bili spet(!) pred kakšno 

reformo, v šali tolažila, da sem doživela že veliko reform in jih tudi preživela, uspešno 

preživela – zaradi dobrega kolektiva! 

Ob dobrih odnosih v zbornici pa je bilo zame še pomembnejše delo v razredu. Ja, dijaki 

- koliko lepih spominov imam nanje! Spomini kar vrejo. Zgodilo se je,  

… da sem dijakinji, ki je osnovno šolo končala s številnimi težavami, rekla, da od nje 

pričakujem veliko več kot »uboge dvojke«. Njena mama mi je kasneje ganjena 

pripovedovala o mnogih pozitivnih spremembah pri njeni hčerki zaradi teh besed, kar 

smo opazili tudi vsi v šoli; 
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… da so dijaki vse dni na maturantskem izletu budno pazili name, saj je bil v moji torbici 

ves  denar, s katerim sem sproti plačevala naše stroške – to je bil namreč čas brez 

bančnih kartic, izlete pa smo organizirali sami, brez turističnih agencij; 

…. da sem nekoč dijakom na izletu zagrozila, da bom vso noč z njimi v diskoteki, če se 

podnevi ne bodo lepo obnašali – in nenadoma so jih začele zanimati vse znamenitosti 

tistega mesta; 

… da sem skupaj z dijaki starostnikom v Sončnem domu nekaj let prinašala veliko sonca. 

 Resda je bilo moje delo naporno, toda če bi še enkrat izbirala svoj poklic, bi spet izbrala 

istega in z veseljem bi ga opravljala na »naši Trgovski«. 
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Nekdanja dijakinja Simona 

Kot bi bilo včeraj... 

Po končani osnovni šoli konec osemdesetih me je pot predvsem zaradi veselja do risanja 

in ustvarjanja vodila na Srednjo trgovsko šolo Maribor. Pred prvim šolskim dnevom v 

novi šoli so me podobno kot večino drugih mladostnikov prevevala najrazličnejša 

vprašanja in občutki. Od tega, ali mi bo uspelo, se bom znašla, kakšni bodo moji učitelji, 

šola, do tega, kakšni bodo sošolci in sošolke. Ob vstopu v šolo me je najprej očarala avla, 

kjer so na stenah viseli izdelki takratnih učencev, v kotu pa je slastno dišalo po hot dogih. 

Pot me je vodila po stopnicah navzgor, kjer se je nahajala moja, naša učilnica. Srce mi je 

razbijalo, ko sem prvič zakorakala vanjo. V njej je bilo že kar nekaj mojih novih sošolcev 

iz vseh vetrov in krajev. Začetno zadržanost je kmalu prekinila sošolka, ki je vsem 

ponujala žvečilke, in tako so se začele plesti prve prijateljske vezi. V razredu so bili le trije 

sošolci in po tem podatku lahko ugotovite, da sem zakorakala na pot aranžerjev. V šoli 

so bili zraven že omenjenih tudi ekonomski tehniki in trgovci. Prav vsi smo bili zelo 

ponosni na svojo smer in po mnenju vsakega izmed nas je bila seveda prava. 

Aranžerji smo dobili pod vodstvom učitelja g. Sevčnikarja prve izložbe na hodnikih in tudi 

v naši učilnici. G. Sevčnikarja na žalost ni več med nami, a ostaja v naših srcih. Še danes 

ga slišim, kako me kliče po priimku, kako z rokami nakazuje, kako najbolje izpopolniti 

izložbo, segati čez meje, kako ustvarjati. Moram priznati, da mu je uspelo narediti prav 

to, kar se od učitelja pričakuje - naučiti, kako uživati ob svojem delu in verjeti vanj. G. 

Sevčnikarja je po upokojitvi zamenjal učitelj g. Cic. Tudi z njim smo se lepo ujeli, saj je 

govoril naš jezik, jezik ustvarjanja. Spominjam se naših prvih izložb, revije izložb, kjer smo 

vsi v razredu tekmovali med seboj, kdo bo ustvaril najlepšo izložbo, in da je bila stvar še 

bolj zanimiva, smo ustvarjali  v izložbah v mestu Mariboru. V spominu so mi še posebej 

ostali učitelj g. Marolt, naš razrednik in hkrati učitelj matematike, učiteljica ga. Kodrin, 
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ga. Zlodej, g. Potrata, g. Vodnik,... Prav vsak od njih je tako ali drugače vplival name v teh 

mojih najstniških letih. V času svojega šolanja sem pridobila vrsto prijateljev iz vseh treh 

smeri in tudi tisto pravo prijateljico za vse življenje. 

Moji spomini so lepi in ob 140. obletnici šole želim vsem učiteljem in dijakom veliko lepih 

trenutkov in veselja; uživajte življenje, čas v šoli namreč kar prehitro mine. Naj bodo 

dnevi zaradi poučevanja, spraševanja in pisanja nalog še tako naporni, nekoč se jih boste 

vsi skupaj, tako kot jaz, z veseljem spominjali.  

        Pa lep pozdrav! 
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Šola danes skozi oči dijakov in učiteljev 

Kadar božam psa, božam svojo dušo 

Za dijake  smo organizirali pogovor na temo Mi v sobivanju s psi. Povabili smo 

dolgoletnega aktivista za dobrobit vseh živali ter predsednika Društva za varstvo in proti 

mučenju živali  Maribor dr. Eriha Tetičkoviča, predsednico Društva reševalnih psov 

Maribor Darinko Lečnik Urbancl ter terapevtski par Tačk pomagačk z Otilijo Ravnjak in 

njenim Carom. 

 

Pogovarjali smo se o psih in njihovi vlogi v vsakdanjem življenju. Dr. Tetičkovič je 

povedal, da se je njegovo življenje že od mladosti prepletalo s psi ter kako se ga je neka 

nesrečna pasja usoda tako dotaknila, da je začel aktivno sodelovati v mariborskem 

društvu za zaščito živali.  
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Otilija Ravnjak s svojim psom Carom je predstavila delovanje društva Tačke pomagačke 

in povedala, kaj   počne. Našo šolo bo obiskala še nekajkrat v tem šolskem letu. 

Darinka Lečnik Urbancl je predstavila uporabnost reševalnih psov in kaj storiti, če se 

izgubimo v naravi. Ja, najbolje je počakati vsaj nekaj ur na istem mestu. Njen čokoladni 

labradorec – reševalec z imenom Frodo, je bil prava zanimivost. 

Brigita Kremser, organizatorica dogodka 
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Trening socialnih veščin  

Kaj sploh je trening socialnih veščin? Sliši se ne preveč posrečeno … Moramo druženje 

in odnose res trenirati? 

Odnosi nas določajo. Od njih smo odvisni. Bolnik v bolnišnici okreva hitreje, če mu 

zdravnik izraža naklonjenost in prijaznost. Dijakov učni uspeh ni odvisen le od njegovih 

mentalnih sposobnosti, temveč tudi od tega, kako se v razredu počuti, in idealno je, če 

mu pri tem nudi oporo še učitelj. 

Naš trening socialnih veščin je potekal tako, da smo prvi dan prehodili uro in pol dolgo 

planinsko pot, postavili pravila in se že preizkusili v peki pic. 
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Drugi dan pa so nas obiskali taborniki rodu Ukročena reka, ki so nam predstavili 

preživetje v naravi, osnove prve pomoči in taborniške trike, po kosilu pa so nas poslali 

na orientacijski pohod skozi gozd. Najlepše je sledilo zvečer: taborni ogenj, 

karamelizirana jabolka in pečene hrenovke, polna luna in igre. 

 

 

 

Zadnji dan ni najbolj prijeten, saj po zajtrku pospravljamo in čistimo, vendar smo s 

skupnimi močni opravili delo v rekordno kratkem času (v pol ure). V slogi je moč! 
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Naše učenje po načelih doživljajske pedagogike je letos potekalo v idealnih vremenskih 

razmerah, tako da smo prišli domov z malo rjave barve, ki nas bo spominjala na čudovite 

dni. 

Simona Letnik, soorganizatorica dogodka 
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Naše gledališče 

V okviru kulturnega praznika smo februarja v naši šoli izpeljali kulturni dan z naslovom 

Naše gledališče. Dijaki so imeli zelo zahtevno nalogo, saj so morali v nekaj urah prirediti 

ali sami napisati besedilo za igro, nato ustvariti lutke in sceno, določiti nastopajoče, se 

besedilo naučiti in lutkovno igro tudi zaigrati pred občinstvom in komisijo, ki jih je 

ocenjevala. Učitelji smo se sprva ustrašili, saj nismo vedeli, če bodo dijaki zmožni to vse 

ustvariti, a so nas s svojo energijo, motivacijo in dobro voljo hitro pomirili, saj so odlično 

sodelovali med seboj, tako da so delo v celoti sami opravili.  
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Ob koncu kulturnega dneva je vsak razred predstavil svojo lutkovno igro v za to vnaprej 

pripravljenem mini lutkovnem gledališču. Dijaki, tako gledalci kot nastopajoči, so uživali 

v igri, lutkah in smešnih prizorih. Komisija, ki je ocenjevala izvedbo predstave, sceno in 

lutke, je skupaj z nami vsemi ugotovila, da znajo biti naši dijaki zelo ustvarjalni in 

vsestranski. Ker so ob koncu dijaki bili enotnega mnenja, da so neizmerno uživali, bomo 

takšen dan v našem šolskem gledališču še vsekakor ponovili. 

 

Sanja Obaha, organizatorica dogodka 
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Utrinki z maturantskega plesa 2016 
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Za vse nas lahko rečeva, da je  bil maturantski ples nepozabna izkušnja, ki nam bo ostala 

za vedno v spominu. Pot do plesa je bila dolga in naporna, vendar potrpljenje se je 

izplačalo. Po napornih tednih plesnih vaj in po napornem iskanju ta prave obleke, je  

končno napočil  dan, ko smo lahko pokazali vložen trud in trdo delo. Na plesišču, ki je 

bilo tisti večer naš oder, smo odplesali naše plese, odigrali igre, se profesorjem prisrčno 

zahvalili in z njimi do jutranjih ur plesali ter se tudi posladkali s torto. Za naju je bila to  

nepozabna noč, saj je bila namenjena samo nam in nama bo za  vedno ostala v spominu. 

Zahvalili bi se radi ekipi PROMotiona, ki nam je omogočila te nepozabne izkušnje in 

prelepe trenutke. 

 

Marina Toplak in Tamara Slekovec, dijakinji 4. a 
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Lutkovna predstava po motivih Julesa Verna V osemdesetih dneh 

okrog sveta 

 

Lutkovno gledališče Maribor nam je omogočilo čisto posebno izkušnjo. V dveh mesecih 

sodelovanja so se naši dijaki seznanili s tipi lutk, lutkovnimi tehnikami in tako rekoč 

neomejenimi možnostmi prikazovanja na odru. Naša šola letos slavi 140-letnico obstoja, 

zato smo se odločili pripraviti niz dogodkov, s katerimi bi obeležili ta častitljiv jubilej. 

Dobro je, da se dijaki že tekom šolanja seznanijo in povežejo z raznimi zavodi, 

organizacijami in podjetji. Tako pridobivajo dragocene informacije in tudi izkušnje. 

Režiser Tin Grabnar in pedagoška vodja Katarina Klančnik Kocutar sta se ves čas 

prilagajala zmožnostim dijakov in na koncu nam je uspelo pripraviti čisto pravo lutkovno 

predstavo, v kateri smo kot pomembno tehnično orodje uporabili kamero. Dijaki so sami 

http://veza.sigledal.org/prispevki/lutkovno-gledalisce-maribor-v-znamenju-produkcij-studia-lgm-ucenje-za-lutke-in-z-lutkami
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izdelali miniaturne lutke in izdelali sceno, ki je na velikem platnu zaživela skozi številne 

filmske trike. Posebna je bila tudi odrska predstavitev, saj smo bili na odru igralci in 

gledalci. 

Roman V osemdesetih dneh okoli sveta je bil objavljen leta 1873 in predstavlja vrhunec 

potopisne fantastike Julesa Verna. Splošni okvir romana je stava med angleškim 

gospodom Philleasom Foggom in njegovim kolegom iz kluba Reform za 20.000 funtov, 

če Fogg naredi krog okoli sveta v 80 dneh. Popotovanje Phileasa Fogga in njegovega 

zvestega in iznajdljivega služabnika Jeana Passepatoutja smo v predstavi spremljali skozi 

štiri prizorišča, ki so se kot majhni laboratoriji osvetljevali v dvorani. Glavna protagonista 

sta bila stilizirana, njuna govorica neverbalna. Odsotnost govora je nadomestila odlična 

glasba po izboru režiserja. 
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Dijaki prvega in drugega letnika programa aranžerski tehnik so tako usvojili številne 

tehnike, veščine in spretnosti, ki bi se jim med klasičnim učenjem v razredu morda zdele 

odvečne. Prof. Suzana Majnarič je dijake vodila in pripravljala ves čas izdelave lutk in 

scene, sodelovanje je koordinirala prof. Simona Letnik. 

Pa še to! To šolsko leto bomo našo predstavo predstavili na lutkovnem delu festivala 

Vizije, ki ga vsako leto razpisuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. 

Držite pesti! 

Simona Letnik, koodirnatorica dogodka 

  



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

75 

SKK 

V šolskem letu 2014/2015 je Srednja trgovska šola sodelovala 

v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih 

možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. 

Ena izmed ciljev projekta sta  bila priprava izhodišč in usmeritev za dvig socialnega in 

kulturnega kapitala, priprava izvedbenih programov za izboljšanje socialnega in 

kulturnega kapitala v mrežah sodelujočih izbranih šol s spodbujanjem pomena 

neformalnega znanja in povezovanja socialnih partnerjev in prav tako je bilo pomembno 

uvajanje fleksibilnih oblik organizacije dela. 

V mreži šol so bile skupaj s Srednjo trgovsko šolo Maribor tudi Biotehniška šola Maribor, 

IC Piramida in Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor. Vsaka šola je izvajala 

aktivnosti samostojno, nekatere aktivnosti so bile izvedene skupaj. 

  

http://www.trgovska.si/wp-content/uploads/2014/12/skk.jpg
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Na vsaki izmed teh šol so bile izvedene delavnice – ustvarjalnice, skupaj z dijaki smo 

pripravili razstave ter druženje dijakov ob različnih dogodkih. 
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V okviru projekta smo delali predvsem na vidiku razvijanja socialne mreže, prav tako pa 

smo pozornost namenili vidikom skupnih pravil in vrednot, zaupanju ter soodvisnosti in 

vzajemnosti. 

Nataša Kranjc, koordinatorka projekta 
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Izlet v Berlin 

 

 

 

Ekskurzija v Berlin je bila najboljša pustolovščina, ki sem jo doživela na moji srednji šoli. 

Prijavila sem se, ker sem želela preživeti več časa s svojimi sošolci in jih bolje spoznati. 

Nočne vožnje na avtobusu, ogledi velikih mest, muzejev, spomenikov, obiski 

nakupovalnih centrov in druženje z najboljšo družbo so bili nepozabna pustolovščina, ki 

bi jo moral doživeti vsak. Druženje, smejanje in pogovori dolgo v noč so bili najboljši del 

potovanja.  

Bolje smo se spoznali tudi s profesoricami, saj smo se veliko pogovarjali in se imeli zelo 

lepo. Čeprav je bilo zelo mrzlo in smo se vsak dan morali toplo obleči, smo se iz dneva v 

dan bolj zabavali in se spoznavali. Imeli smo dosti prostega časa, ki smo ga seveda 

namenili posedanju in sprehajanju po nakupovalnih centrih. Zadnji dan smo obiskali 
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Tropic Island, v katerem smo se lahko popolnoma sprostili na toplem in se "naspali". Izlet 

je bil super dogodivščina, saj sem spoznala dobre prijatelje in se resnično zabavala. 

 

Ana Nicol Ropoša, dijakinja 1.a 
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Ogled božičnega Dunaja 

 

 

 

Zbudila sem se v hladno zimsko jutro. Z mislimi na božič sem se odpravila do šole, kjer je 

že čakal avtobus, da bi se s sošolci in profesorji  odpeljali na Dunaj. Pot je hitro minila, 

saj nas je večina na avtobusu spala ali poslušala glasbo. 

 Najprej smo si ogledali palačo Schonbrunn. <O my god>, ob pogledu na to veličastno 

stavbo mi zastane dih. Vse je super, mega veliko in lepo. Kar predstavljam si, kako sta se 

v  palači in njeni okolici sprehajala cesar ali cesarica z gosti. Še pogled na  travo je lep, 

vsako drevo in grmiček rasteta točno tam, kjer morata biti. Vse je kot na sliki, čisto in 

resno. 
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Ko smo prispeli do hiše arhitekta Hundertwasserja, sem zagledala čisto nasprotje. Ta 

vesela hiša je polna razigranosti, barv in energije. Zdi se, da je vse narobe, ampak tako 

mora biti. Res je videti veselo.  

Ogled cerkve, trga in sprehod po božičnem sejmu sta hitro minila. V poplavi stojnic smo 

se kar izgubili. Ponujali so vse od hrane, pijače, spominkov, okraskov, sladkarij do daril.  

Takšni so moji vtisi z ekskurzije na Dunaju, verjamem pa, da si je vsak od nas zapomnil 

kaj posebnega. 

Martina Hadner, dijakinja 3. a 
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Enajsta šola v soboto 

 

V okviru bralne značke smo se tudi letos odločili, da si ogledamo mladinsko predstavo v 

Ljubljani, saj v Mariboru te možnosti nimamo. 

Tako smo se  popoldne odpeljali iz Maribora do naše prestolnice. Sprehod skozi center 

nam je dobro del, saj smo se malo prezračili in obnovili naše vedenje o znamenitostih 

“bele Ljubljane”. V mestu smo opazili celo nekaj zelo izvirnih pustnih mask. 

Predstava je bila aktualna in zanimiva: lepo je prikazala sodobnega najstnika v precepu 

med osebnimi odločitvami in širšim okoljem. 
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Na koncu smo bili prijetno presenečeni nad pogostitvijo po predstavi – posladkali smo 

se s krofi. Mentorici pa sva dijakom trojanske krofe obljubili že prej, tako da sva morali 

izpolniti obljubo … 

Bilo je lepo in vsi smo se strinjali, da ni bilo zadnjič! 

 

 

Simona Letnik in Renata Slana, organizatorki dogodka 
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Predstavile so se nam uspešne tajnice  

V petek, 5. 2. 2016, so dijake 4. a, smer ekonomski tehnik, in 2. c, smer 

administrator, obiskale tajnice oz. poslovne sekretarke iz Strokovnega kluba poslovnih 

sekretark in tajnic Maribor. Ena izmed njih  je bila nekoč tudi  dijakinja Srednje trgovske 

šole Maribor. 

Predavanje je bilo namenjeno opisu dela tajnice oz. poslovnega sekretarja. Izvedeli smo 

posamezne karierne zgodbe štirih uspešnih poslovnih sekretark oz. tajnic, ki imajo  več 

kot deset let delovnih izkušenj. Prva se je predstavila Andreja Lešnik, ki dela kot poslovna 

sekretarka in organizatorka v Lutkovnem gledališču Maribor, kot druga Karin Gorše 

iz  Fakultete za naravoslovje in matematiko Maribor, tretja Darja Vrečko, poslovna 

sekretarka OŠ Franceta Prešerna, in kot zadnja se je predstavila  poslovna sekretarka 

Alenka Dorič iz UKC Maribor – oddelka za psihiatrijo. 
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Vsaka je predstavila svojo zgodbo, izkušnje z delovnega mesta in znanja, ki so za delo 

potrebna. Opisale so svoje vsakdanje delo: od vodenja razpisov, pisanja urnikov, poročil, 

obveščanja in sodelovanja z direktorjem, vodenja evidenc prisotnosti, komuniciranja s 

strankami, nasploh vodenja strokovno-tehničnega dela v pisarni do sodelovanja z 

zunanjimi institucijami, obračunavanja ur študentom, letnega dopusta, obračunavanja 

potnih stroškov… Opozorile so, da je njihovo delo zahtevno, strokovno, dinamično in 

obsežno. Prisotni smo izvedeli, da je njihovo delo nemalokrat tudi psihično naporno, in 

nismo pričakovali, da zahteva toliko natančnosti, znanja in prilagodljivosti. 

 

Vlasta Ljubec, organizatorka dogodka  
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Obisk prednovoletne Ljubljane 

 

 

Pred novoletnimi prazniki smo se dijaki odpravili na izlet v Ljubljano, kjer smo odšli na 

predavanje o vodi in tako spoznali njene lastnosti, za katere prej nismo vedeli. 

Po delavnicah smo odšli v center mesta, lahko smo se sprehajali ali šli po nakupih. Ob 

mraku so se vklopile najrazličnejše lučke in okraski vseh barv. Opazovali smo jih s 

Tromostovja ali na potkah ob Ljubljanici.  

Bilo je zelo sproščujoče, zabavno in prijetno, tudi  spoznali in povezali smo se bolje. Čez 

nekaj časa smo se odpravili proti avtobusu in se odpeljali proti domu. 

Lara Golob, dijakinja 1. a 
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Sladkali smo se v čokoladnici Zotter 

Najuspešnejši dijaki naše šole smo bili nagrajeni z izletom v čokoladnico Zotter, kjer smo 

se posladkali z različnimi vrstami tekoče in trde čokolade, se sprehodili po parku, si 

ogledali različne živali in se sproščali na zabavnih napravah v naravi. 

 

Izlet smo zaključili še z ogledom graških trgovin in se polni sladkarij ter norčavih 

spominov vrnili domov. 

Sanja Obaha, organizatorka izleta 
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Srečanje s pisateljico Janjo Vidmar 

Obiskala nas je Janja Vidmar in nam predstavila  svojo izkušnjo s popotovanja po Mehiki. 

Pripovedovala nam je različne zgodbe o svojih dogodivščinah, na primer kako so jih v 

Mehiki sprejela tamkajšnja plemena. Najbolj zanimiv se nam je zdel otok lutk. Čeprav se  

je na prvi pogled, po slikah sodeč, zdel precej strašen kraj, je po drugi strani  zanimiv, 

sploh za tiste, ki želijo premagati kakšne svoje strahove. 

 

 

 



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

89 

V razmislek nam je dala tudi, da ne smemo biti odvisni od drugih in vedno poslušati in 

verjeti vsega, kar rečejo. Postaviti se moramo zase, biti bolj samostojni in pogumni.  

Govorila je tudi o tem, kakšen odnos imamo do staršev in kakšen do prijateljev. Izkazalo 

se je, da mlajši vedno mislimo, da smo »frajerji«, če se grdo obnašamo do staršev. 

Prijatelji so vedno v najširšem krogu in najbolj pomembni. Včasih ljudi, ki so stari med 

trideset in petdeset let, poimenujemo kar starci. 

Na koncu nam je predstavila knjige, ki jih je napisala. Ena izmed njenih najljubših  je 

Otroci sveta, saj je v njej vzbudila posebna čustva, ker pripoveduje zgodbo o vsakem 

otroku, med njimi  tudi o otroku iz Slovenije iz šole Gustava Šiliha. Ta knjiga se je 

dotaknila tudi naju, zato si jo želiva prebrati. Kot zanimivost nam je s seboj prinesla mlete 

črve s čilijem. Njeno predavanje je bila prijetna in tudi zanimiva izkušnja. 

Anja Majhenič in Renata Tomažič, dijakinji 1.e 
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Ekonomijada 

Na Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra je potekala 3. Ekonomijada – srečanje dijakov 

srednjih šol ekonomske, trgovske in upravne usmeritve. Našo šolo so na ekonomijadi 

zastopali dijak  programa ekonomski tehnik, SSI, Dominik Gabrovec in dva dijaka 

programa ekonomski tehnik, PTI, Fabian Tairi in Maruša Ivanuša. 

 

  



 
 

 

 

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR 

 

91 

Tekmovanje je bilo pripravljeno tako,da so bili dijaki razvrščeni v time (udeleženci istega 

tima so bili izbrani dijaki iz različnih šol).  

Celotno tekmovanje je potekalo na temo trgovanja z vrednostnimi papirji. Dijaki so na 

tekmovanju pokazali svoje veščine in znanje o vrednostnih papirjih, davkih, valutah in na 

različnih točkah virtualno trgovali z vrednostnimi papirji. Ker so udeleženci tekmovali za 

ekipo in ne za šolo, so morali med seboj timsko sodelovati. Tako so se spoznavali in 

družili z vrstniki iz drugih ekonomskih šol v državi. 

Dijak Fabian Tairi je s svojo skupino dosegel 2. mesto v kategoriji vseh ekip. 

Darja Lesjak, mentorica  

 

 

Časi se spreminjajo – podjetniška žilica ostaja 

Dijake 3. in 4. letnika programa ekonomski tehnik je obiskal podjetnik Pavel Ledinek, 

direktor in še vedno gonilna sila podjetja Lestro Ledinek, v katerem je začel z delom že 

davnega leta 1955 kot 16-leten dijak.  

Najprej nam je orisal svojo pot od skromnih začetkov v sodarski obrtni delavnici do 

vodenja podjetja, ki je mednarodno priznano in uveljavljeno na področju projektiranja 

in izdelave lesnoobdelovalnih strojev ter naprav. Podjetje Ledinek se lahko pohvali s 

postavitvijo in zagonom strojev in tehnoloških linij v več kot 45 državah sveta. 
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Z dijaki je  gospod Ledinek delil osebne izkušnje in jim prinesel veliko pozitivnega 

razmišljanja ter nasvetov. Povedal je, da posameznik mora že zelo zgodaj vedeti, kaj želi. 

Ko ve, kaj želi, ne sme oklevati in  obupati ob prvi oviri. In predvsem: za uspešno 

podjetniško pot je potrebno biti vztrajen in delati korak za korakom. 

Darja Lesjak, organizatorka dogodka 
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Vabljeni na čaj 

Sedem dijakov 2. d-razreda (Fabian Tairi, Martina Anželj, Nina Potrč, Žana Mastnak, 

Magdalena Saletinger, Melanie Fliser in Zlatko Huber) se nas je 9. 3. 2016 udeležilo    

Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju, kjer smo promovirali svoje učno podjetje 

UP Naj čaji, d.o.o.  

Vsak izmed dijakov je imel svojo vlogo: nekateri smo se ukvarjali s privabljanjem 

potencialnih kupcev in deljenjem čajnih vzorcev, drugi s strežbo izbranega čaja strankam 

ob stojnici  in seveda s sprejemanjem naročil. 

 

Izkušnja je bila pozitivna in jo priporočam tudi naslednjim generacijam. 

Fabijan Tairi, dijak 2.d 
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