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Poročilo ravnateljice o realizaciji Letnega delovnega načrta Srednje šole za 

trženje in dizajn Maribor 2020/2021 

 

Letni delovni načrt 2020/2021 je bil predstavljen strokovnim delavcem/učiteljskemu zboru 

na pedagoški konferenci, Svetu staršev in Svetu šole septembra 2020. Svet šole ga je 

potrdil septembra 2020. 

 

Načrtovane naloge iz Letnega delovnega načrta 2020/2021 smo prilagodili glede na 

razmere covid-19 in jih praviloma realizirali.  

 

Vzpostavili smo enotno učno okolje za izobraževanje na daljavo Office 365 Teams, za kar 

je bilo potrebno veliko vloženega truda in pozitivnega sodelovanja med vsemi udeleženci. 

 

Opravili pa smo tudi naloge v skladu z zakonodajo in predpisi ter nalogami Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.  

Pedagoško delo je bilo usmerjeno na vodenje pedagoških in ocenjevalnih konferenc, 

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

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

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

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

spletnih učilnicah. 

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

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

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

skrbeli za sodelovanje s starši na daljavo. 

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

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

roditeljskem sestanku  v septembru 2020 je vodstvo šole aktivno sodelovalo in predstavilo 

šolsko zakonodajo/predpise.  

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

govorilne ure, ki so bile v dopoldanskem času, le te so potekale v šoli in/ali na daljavo. 

Stiki s starši so potekali tudi na sestankih sveta staršev. 

Delovne naloge svetovalne službe so bile oblikovane na osnovi smernic šolskega 

svetovalnega dela, novosti s področja srednjega šolstva ter nalog šole. Opravljenih je bilo 

veliko razgovor in svetovanj s posameznimi dijaki in starši.  Posebno skrb smo namenili 

tudi  dijakom z dodatno strokovno pomočjo, izvedli smo načrtovane ure dodatne strokovne 

pomoči in izvajali srečanja strokovnih timov znotraj šole, staršev ter zunanjih 

strokovnjakov. 

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

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

poročila. 

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

morebitnim bodočim dijakom predstavljala naše izobraževalne programe, izvedli smo tudi 

informativna dneva, dan odprtih vrat, predstavljanje programov je bilo tudi v širšem okolju 

šole, v Europarku…  
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Posebno pozornost smo usmerili tudi na praktično pridobivanje znanja dijakov. V ta namen 

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

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

vzgojno-izobraževalno problematiko, sprejel Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela 

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

2020/202 in potrdil Poslovno poročilo Srednje trgovske šole Maribor za leto 2020.  

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

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

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

 

Vodstvo šole se je udeleževalo izobraževanj/ strokovnih posvetovanj za potrebe 

opravljanja delovnih nalog, in sicer: ZRŠŠ, MIZŠ. CPI,  Društva ravnatelj, Zveze srednjih 

šol in dijaških domov, posameznih skupnosti združenj, Izobraževanja odraslih ali drugih 

sklicateljev oziroma organizatorjev.  

 

 

 

 

 

  

  Ravnateljica SŠTD 

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

 

1. Realizacija vpisa v šolskem letu 2020/2021 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo izvedli vpisni postopek, kjer smo nazadnje vpisali 170 

dijakinj in dijakov, razporejenih v 6 oddelkih, petih izobraževalnih programov. Od tega smo 

učence osnovnih šol vpisali v 5 oddelkov 1. letnika in dijake z zaključenim 3-letnim 

izobraževanjem v programih trgovec ali administrator v 1 oddelek 1. letnika poklicno-

tehniškega izobraževanja.  

 

Program Poklic Št. vseh 

oddelkov 

Št. oddelkov 

1. letnika 

Srednje poklicno izobraževanje 

- trgovec  

Prodajalec 2 55 

Srednje poklicno izobraževanje 

- administrator  

Administrator 1 28 

Srednje strokovno izobraževanje – 

Ekonomski  tehnik  

Ekonomski 

tehnik 

1 29 

Srednje strokovno izobraževanje – 

Aranžerski  tehnik  

Aranžerski 

tehnik 

1 24 

Poklicno tehniško izobraževanje – 

Ekonomski tehnik  

Ekonomski 

tehnik 

1 34 

Skupaj 5 6 170 

 

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

leto 2020/2021 oziroma v skladu z razpisom za vpis za šolsko leto 2020/2021. 

 

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

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

LDN, navodili MIZŠ, normativi in standardi ter odobritvijo dodatnih skupin za izvedbo pouka 

športne vzgoje in tujih jezikov (ANJ in NEJ). V šolskem letu 2020/2021 smo imeli na dan 

15. 9. 2020 skupno vpisanih 401 dijakov. 
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2.Realizacija vzgojno izobraževalnega dela 

 

2.1  Statistika izpisov in prejetih vlog za preusmerjanje 

 

V šolskem letu 2020/2021 je šolska svetovalna služba opravljala svetovanja s področja 

usmerjanja in preusmerjanja dijakov med izobraževalnimi programi znotraj šole in med 

izobraževalnimi programi drugih srednjih šol.  

Za vključitev v naše programe izobraževanja oziroma za različna preusmerjanja, ipd. smo 

pred 15. 9. 2020 prejeli in obravnavali 19 vlog/prošenj, v času od 16. 9. 2020 pa 33 

vlog/prošenj za vpis, preusmeritve, opravljanje diferencialih izpitov ali za poročanje o 

obiskovanju pouka dijakov tujcev.  

V času od 1. 9. 2020 do zaključka pouka (24. 6. 2021) je izobraževanje pred iztekom 

šolskega leta prekinilo skupno 39 dijakinj/dijakov (39 izpisov), kar je 9,7 % skupnega 

začetnega števila dijakov (401 dijakov; 15. 9. 2020), od tega 21 dijakov 1. letnika 

srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (21 izpisov) ter 5 novincev v programu 

poklicno-tehniškega izobraževanja (5 izpisov), skupno torej 26 dijakov ali 15,3 % 

skupnega začetnega števila dijakov 1. letnika (170 dijakov; 15. 9. 2020).  

V času od 15. 9. 2020 do zaključka pouka (24. 6. 2021) se je v naše izobraževalne 

programe iz drugih šol na novo vključilo/vpisalo 7 dijakov, 2 dijaka pa sta preusmerila v 

drug izobraževalni program znotraj šole, kar je skupaj 10 dijakov ali 2,5 % skupnega 

začetnega števila dijakov (401 dijak; 15. 9. 2020). 

 

Preglednica: Število vpisanih in izpisanih dijakov v šolskem letu 2020/2021 

 

Letnik 

 

Št. 

vpisanih  

dijakov 

15. 9. 

2020 

Št. 

izpisanih 

dijakov 

Št. 

izključeni

h dijakov 

% 

izpisanih

/    

izključeni

h dijakov 

Št. 

prepisani

h dijakov 

znotraj 

šole 

Št. 

vpisanih  

dijakov 

med 

letom 

% 

vpisanih  

in 

prepisani

h dijakov 

med 

letom 

1. letnik 136 21 0 15,4 2 7 6,6 

2. letnik 73 9 0 12,3 0 1 1,4 

3. letnik 111 3 0 2,7 0 0 0 

4. letnik 30 0 0 0 0 0 0 

1. letnik - 

PTI 
34 

5 0 14,7 0 0 0 

2. letnik - 

PTI 
17 

1 0 5,9 0 0 0 

Skupaj 401 39 0   9,7 2 8 2,5 
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2.2 Učni uspeh ob koncu pouka in šolskega leta 

 

POROČILO O UČNEM USPEHU PO RAZREDIH - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

št. 

Razred Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob 

koncu pouka 

Uspeh v % ob koncu 

šolskega leta 

1.  1. A ET- SSI 68,00 92,00 

2.  1. B AT- SSI  61,90 76,19 

3.  1. C TRG SPI 27,27 77,27 

4.  1. D TRG SPI 44,00 60,00 

5.  1. E ADM SPI 48,15 77,78 

6.  1. F ET-PTI 51,85 96,30 

7.  2. A  AT- SSI 78,57 100,00 

8.  2. A  ET- SSI 46,15 76,92 

9.  2. C TRG SPI 72,22 88,89 

10.  2. D  ADM SPI 57,14 85,71 

11.  2. D  TRG SPI 81,25 100,00 

12.  2. F ET-PTI 100,00 100,00 

13.  3. A ET-SSI 60,71 82,14 

14.  3. B AT- SSI 88,24 100,00 

15.  3. C TRG SPI 90,91 95,45 

16.  3. D TRG SPI 90,91 95,45 

17.  3. E ADM SPI 100,00 100,00 

18.  4. A  AT-SSI 61,54 100,00 

19.  4. A  ET- SSI 70,59 94,12 

                                                      

Povprečje 

68,39 89,38 

 

 

Opomba: Upoštevani uspeh ob koncu pouka za zaključne letnike  21. 5. 2021, za ostale 

razrede  24. 6. 2021 

 

 

POROČILO O UČNEM USPEHU ET  SSI - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

št. 

Razred  Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob 

koncu pouka 

Uspeh v % ob 

koncu šolskega 

leta 

1.  1. A  ET- SSI 68,00 92,00 

1.  2. A  ET- SSI 46,15 76,92 

2.  3. A  ET- SSI 60,71 82,14 

3.  4. A  ET- SSI 70,59 94,12 

 

 

 

POROČILO O UČNEM USPEHU ET  PTI - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

št. 

Razred  Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob koncu 

pouka 

Uspeh v % ob 

koncu šolskega 

leta 

1. 1. F ET-PTI 51,85 96,30 

2. 2. F ET-PTI 100,00 100,00 
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POROČILO O UČNEM USPEHU AT SSI - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

št. 

Razred  Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob koncu 

pouka 

Uspeh v % ob 

koncu šolskega 

leta 

1. 1. B  AT- SSI 61,90 76,19 

2. 2. A  AT- SSI 78,57 100,00 

3. 3. B  AT-SSI 88,24 100,00 

4. 4. A  AT-SSI 61,54 100,00 

 

 

POROČILO O UČNEM USPEHU TRG SPI - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

št. 

Razred  Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob 

koncu pouka 

Uspeh v % ob 

koncu šolskega leta 

1. 1. C TRG SPI 27,27 77,27 

2. 1. D TRG SPI 44,00 60,00 

3. 2. C TRG SPI 72,22 88,89 

4. 2. D TRG SPI 81,25 100,00 

5. 3. C TRG SPI 90,91 95,45 

6. 3. D TRG SPI  90,91 95,45 

 

 

POROČILO O UČNEM USPEHU ADM SPI  - za šol. leto 2020/2021 

Zap. 

Št. 

Razred  Izobraževalni 

program 

Uspeh v % ob 

koncu pouka 

Uspeh v % ob 

koncu šolskega 

leta 

1. 1. E ADM SPI 48,15 77,78 

2. 2. D ADM SPI 57,14 85,71 

3. 3. E ADM SPI 100,00 100,00 

 

 

 

2.2.1 Poročilo o zaključnih izpitih 2020/2021 

 

POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 2020-2021 – spomladanski rok 

Na zaključnem izpitu so bili dijaki 3. c, 3. d in 3. e programov  trgovec in administrator. V 

spomladanskem roku je bilo na zaključni izpit prijavljenih 58 dijakov in 9 udeležencev 

izobraževanja odraslih.  
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Uspešnost je razvidna iz priložene tabele: 

SPOMLADANSKI ROK  

oddelek program prijavlj

eni na 

ZI 

uspešni na 

1. izpitni 

enoti 

uspešni na 

2. izpitni 

enoti 

opravili 

ZI 

3. c trgovec 20 20 18 18 

3. d trgovec 19 17 16 16 

3. e administrator 19           19 18 18 

IO trgovec 8            8 8 8 

  administrator 1            1 1 1 

 skupaj 67 65 61 61 

 

POROČILO O ZAKLJUČNIH IZPITIH 2020-2021 – jesenski rok 

 

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

jesenskem roku je bilo na zaključni izpit prijavljenih 8 dijakov in 3 udeleženci izobraževanja 

odraslih.   

 

Uspešnost je razvidna iz priložene tabele:  

ZI 2020/2021 

JESENSKI ROK 

oddelek program prijavlje

ni na ZI 

uspešni na 

1. izpitni 

enoti 

uspešni na 2. 

izpitni enoti 

opravili 

ZI 

3.c trgovec 2 2 1 1 

3.d trgovec 5 5 4 4 

3.e administrator 1            1 0 0 

IO trgovec 3            2 2 2 

      

 skupaj 11 10 7 7 

  

 

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

Tajnica zaključnih izpitov: Špela Bračko 
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2.2.2 Poročilo o poklicni maturi 

 

Dijaki Srednje šole za trženje in dizajn Maribor so v šolskem letu 2020/2021 opravljali 

poklicno maturo po naslednjih programih: 

 

a) srednje strokovno izobraževanje: 

- ekonomski tehnik  

- aranžerski tehnik 

- predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih) 

 

b) poklicno tehniško izobraževanje 

- ekonomski tehnik   

 

c) poklicni tečaj 

- predšolska vzgoja (izobraževanje odraslih) 

- ekonomski tehnik (izobraževanje odraslih) 

 

 

Kandidati iz programa ekonomski tehnik (PTI) so opravljali poklicno maturo iz štirih 

izpitnih enot: 

-  I. izpitna enota: Slovenščina 

- II. izpitna enota: Gospodarstvo 

- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 

- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor   

 

 

Kandidati iz programa aranžerski  tehnik (SSI) so opravljali poklicno maturo iz štirih 

izpitnih enot: 

-  I. izpitna enota: Slovenščina 

- II. izpitna enota: Oblikovanje v aranžerstvu  

- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 

- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor  

 

 

Kandidati iz programa ekonomski tehnik (SSI) so opravljali poklicno maturo iz štirih 

izpitnih enot: 

-  I. izpitna enota: Slovenščina 

- II. izpitna enota: Gospodarstvo 

- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 

- IV. izpitna enota: Izdelek oziroma storitev in zagovor  

 

 

Kandidati iz programa predšolska vzgoja (SSI, PT) so opravljali poklicno maturo iz štirih 

izpitnih enot: 

-  I. izpitna enota: Slovenščina 

- II. izpitna enota: Vzgoja predšolskega otroka 

- III. izpitna enota: Matematika ali tuj jezik 

- IV. izpitna enota: Izpitni nastop in zagovor   

                                                 

 

Kandidati programa ekonomski  tehnik (SSI) pri četrtem predmetu opravljajo izdelek oz. 

storitev v obliki projektnega dela. Kandidati v svoji projektni nalogi dokažejo, da znajo 

povezati teoretično znanje v praktičnih primerih. 
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POKLICNA MATURA – spomladanski rok 2021 

 

                        Št kandidatov 

Prijavljeni (redna šola)     46 

Odjavljeni (redna šola)      3 

Prijavljeni IO                  24 

Odjavljeni IO                   8 

Uspešnost kandidatov  - skupaj: 

 

POKLICNO MATURO JE v spomladanskem roku PM 2021 opravljalo 43  kandidatov (redna 

šola) in 16 kandidatov v programu izobraževanja odraslih. Skupaj 59 kandidatov. 

 

    Kandidati redne šole:                

                                           št.                 v % 

Uspešno opravili PM               39              91 % 

Negativni kandidati      4               9  % 

Skupaj    43             100 % 

 

    Kandidati izobraževanja odraslih:                 

                                           št.                 v % 

Uspešno opravili PM               15              94  % 

Dela v dveh delih      1               6 % 

Skupaj    16            100 % 

 

Imamo eno zlato maturantko z 22 točkami. Trije kandidati so dosegli 20 točk. 

 

Uspešnost kandidatov redne šole po razredih 

 

Razred Pristopili uspešni Uspešni v % 

4.a    27      26      96 % 

2.f    16      13      81 % 

SKUPAJ    43      39      91 %  

 

Kandidati (vsi štirje), ki so bili na spomladanskem roku neuspešni, imajo en popravni 

izpit. 

 

Uspešnost po predmetih je bila sledeča 

 

PREDMET USPEŠNOST V % 

Slovenščina 100 % 

Gospodarstvo          100 % 

Matematika  83 % 

Angleščina 100 % 

Nemščina 100 % 

4. predmet 98 % 

Oblikovanje v aranžerstvu 100 % 

Opomba: Podatki za kandidate redne šole 

 

Spomladanski rok  poklicne mature je potekal od 29. 5. 2021 do 23. 6. 2021  in se ga je 

udeležilo 43 kandidatov, dijakov oddelkov redne šole in 16 kandidatov oddelkov 

izobraževanja odraslih.  
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DKPM je 1. 7. 2021 seznanila šole z merili za pretvorbo točk v ocene.  

 

Pri ustnih zagovorih 4. predmeta na tem roku nismo imeli zunanjega člana.  

 

 

POKLICNA MATURA  – jesenski  rok 2021  

 

                        Št kandidatov-redna šola 

Prijavljeni       6 

Odjavljeni        

 

 

                        Št kandidatov-izobraževanje odraslih 

Prijavljeni       4 

POKLICNA MATURA        –  jesenski  rok 2021 (poročilo) 

ŠMK POM  je na seji 9. 9.2021 sprejela poročilo o poteku in rezultatih poklicne mature 

2021 (jesenski rok), kot je razvidno iz priloge, ki je sestavni del tega poročila. 

 

 

 

                        Št kandidatov - redna šola 

Prijavljeni:       6 

Odjavljeni:       / 

 

POKLICNO MATURO 212 OPRAVLJALO:    6 kandidatov  

 

 

Uspešnost kandidatov:  

                       

                                                 št.                     % 

Uspešno opravili PM                5                   83,3 % 

Negativni kandidati     1                   16,7 % 

Skupaj     6                 100,00% 

 

 

Uspešnost kandidatov  jesenskega roka po razredih: 

 

Razred Pristopili uspešni Uspešni v % 

4. a    3     3 100,0 

2. f    3     2   66,7 

SKUPAJ    6     5   83,3 

 

Jesenski rok poklicne mature je potekal od 24. 8.- 3. 9. 2021.  

 

SKUPNO POROČILO PO ZAKLJUČKU SPOMLADANSKEGA IN JESENSKEGA ROKA 

2021 (redni dijaki, ki so šolanje zaključili v šol. letu 2020/2021) 

 

Skupaj  je v spomladanskem  in jesenskem roku PM 2021,  v času od 29. 5. do 3. 9. 

2021 opravljalo poklicno maturo 45 kandidatov redne šole: 

 

- spomladanski  rok: 43 kandidatov 

- jesenski rok: 6 kandidatov  (+ 4 kandidati, ki so opravljali popravne izpite 

spomladanskega roka; + 2 kandidata, ki sta opravljala PM v celoti) 
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Poklicno maturo je v tem času uspešno opravilo 44 kandidatov od 45 kandidatov 

zaključnih letnikov (ki so pristopili k opravljanju poklicne mature) 

 

 

Preglednica : POKLICNA MATURA- SKUPNA USPEŠNOST PO PROGRAMIH V ROKIH PM 211 

IN 212 

 

PROGRAM Št. dijakov, ki so pristopili 

k poklicni maturi 

Št. dijakov, ki so uspešno 

opravili poklicno maturo 

ET- SSI 16 16     (100,0 %) 

ET –PTI 16 15     ( 93,7 %) 

AT-SSI 13 13     (100,0 %) 

Skupaj 45 44      (97,7 %) 

 

 

 

Opomba. : V poročilo sta zajeta spomladanski in jesenski izpitni rok poklicne mature 

2021 

(rok 211 in 212), redni dijaki, ki so v šol. letu 2020/21 obiskovali zaključni letnik, ga 

uspešno zaključili in pristopili k opravljanju poklicne mature.  

 

Skupna uspešnost kandidatov po zaključku obeh izpitnih rokov je bila 97,7 %. 

 

 

Zapisala: Vlasta Ljubec, tajnica ŠMK 

 

2.2.3 Poročilo o popravnih, dopolnilnih in diferencialnih izpitih 

 

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

kandidatov je bilo 253. Pozitivno opravljenih izpitov in zaključenih predmetov je bilo 164 

oziroma 65 %, število negativno opravljenih izpitov in zaključenih predmetov je 44 ali 17 

%. Dijaki niso pristopili k 45 izpitom ali na 18 %. 
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2.3 Realizacija ur pouka v šolskem letu 2020/2021 

 

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

 

Oddelek Realizacija ur pouka v % 

1. A 99,9 

1. B 100,1 

1. C 101,2 

1. D 102,1 

1. E 101,8 

1. F 94,6 

2. A AT 100,6 

2. A ET 103,0 

2. C 101,4 

2. D adm 99,4 

2. D trg 101,3 

2. F 97,1 

3. A 103,4 

3. B 101,6 

3. C 98,0 

3. D 101,9 

3. E 100,8 

4. A at 99,1 

4. A et 99,1 

SKUPAJ 99,9 
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2.4 Realizacija interesnih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 

 

 

REALIZACIJA INTERESNIH DEJAVNOSTI DIJAKOV SREDNJE ŠOLE ZA TRŽENJE IN 

DIZAJN MARIBOR v šolskem letu 2020/2021 

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov izobraževalnih programov srednjega 

poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega izobraževanja ter srednjega poklicno-

tehniškega izobraževanja. Čeprav je namen interesnih dejavnosti razbremeniti dijake od 

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

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

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

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

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

jih razvijajo in ohranjajo svojo posebnost oziroma različnost. Z možnostjo proste izbire 

med posameznimi dejavnostmi naj bi se spreminjala tudi odnos dijaka do dela ter njegova 

odgovornost za lastne odločitve.  

V letu 2020/2021 so interesne dejavnosti potekale po načrtu. Zaradi epidemije in izrednih 

razmer COVID-19  smo določene načrtovane interesne dejavnosti prilagodili po najboljših 

možnostih (potekale so na daljavo). Dijakom 1. in 3. letnikov ni bilo omogočeno opravljanje 

izbirnih vsebin vezanih na skrb za lastno zdravje in ustno higieno, katere bi naj izvedel ZD 

Maribor. Le te se dijakom priznajo kot opravljene na podlagi drugega odstavka 107. člena 

Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP oz. PKP5). 
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REALIZACIJA UR  INTERESNIH DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

Pregled interesnih dejavnosti po programih in letnikih 

   SPI – TRGOVEC, ADMINISTRATOR 

   OBVEZNI ENOTNI DEL  1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

  Skupaj 

   Športni dnevi 32 24 16 72 

   Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, 

   likovne razstave ter seznanitev s kulturnimi in 

   zgodovinskimi znamenitostmi v okolju 

20 8 8 36 

  Skupaj 52 32 24 108 

  VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM         

   Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 

   navad 

4     4 

   Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne 

   akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi s 

   tehnologijo stroke) 

6     6 

   Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

    obratov; ekologija in ekološki problemi stroke v  

    obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska 

   naloga); ogled sejmov, izobraževalnih ustanov 

    8 8 

   Skupaj 10 0 8 18 

   VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 34     34 

   Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, 

   pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni  

t  treningi 

        

   Tečaj cestnoprometnih predpisov         

   Mladinska raziskovalna dejavnost         

   Tekmovalna dejavnost v znanju         

   Socialno delo         

   Mentorstva in pomoč drugim         

   Organizirano dopolnilno izobraževanje ipd.         

   SKUPNO ŠTEVILO UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI 96 32 32 160 
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PTI – EKONOMSKI TEHNIK 

   OBVEZNI ENOTNI DEL 

  

1. 

letnik 

2. 

letnik 

  

Skupaj 

   Športni dnevi 12 6 18 

   Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave 12 6 18 

   Ogled študijske knjižnice 6   6 

   Skupaj 30 12 42 

   VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM       

   Spoznavanje organizacije panoge, strokovna ekskurzija 6 6 12 

   Ekologija (raziskovalni tabor ali ekologija in stroka ipd.) 6   6 

   Ogled sejma in organizirano predavanje s strokovnega področja 

 ( sejem zdravja, informatike, učil, izobraževalnih ustanov, odprtih 

   vrat inštitutov, fakultet ipd.) 

6 6 12 

   Skupaj 18 12 30 

    VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA 16 8 24 

    Mladinska raziskovalna dejavnost       

   Glasbena šola, pevski zbori, aktivnosti v dramski skupini, 

   društvih, plesni in športni trening 

         

   Sodelovanje na športnih srečanjih, spominskih pohodih       

   Tečaji cestnoprometnih predpisov       

   Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji       

   Tekmovalna dejavnost v znanju, mentorstva mlajšim       

   Socialno delo ipd.       

   SKUPNO ŠTEVILO UR ZA INTERESNE DEJAVNOSTI  64 32 96 
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SSI  - EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK 

 OBVEZNI ENOTNI DEL:  1. 

letnik 

2. 

letnik 

3. 

letnik 

4. 

letnik 

SKUPAJ 

Športni dnevi 24 24 24 24 96 

Ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, 

likovne razstave 

18 18 18 18 72 

Seznanitev s kulturnimi in zgodovinskimi 

znamenitostmi v šolskem okolju 

6       6 

Ogled študijske knjižnice, sejmov: zdravja, 

informatike, učil, izobraževalnih ustanov, dnevi odprtih 

vrat ipd. 

      6  6 

Zdravstvena vzgoja  18       18 

SKUPAJ 66 42 42 48 198 

VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:           

Metode učenja, motivacija, razvoj delovnih in učnih 

navad 

  6      6 

Naravoslovni dan - ekološki dan (organizirane čistilne 

akcije, predavanja, ogledi čistilnih naprav - v povezavi 

s tehnologijo stroke) 

6 6 6 4 22 

Spoznavanje poklicnega področja, organizacije panoge, 

obisk predavanja s strokovnega področja 

12   6 4 22 

Ogled sejma s strokovnega področja, proizvodnih 

obratov, ekologija in ekološki problemi stroke v 

obratovalnici in v šolski delavnici (seminarska naloga) 

6 6 6 4 22 

Poklicno usmerjanje, nadaljevanje izobraževanja       4 4 

SKUPAJ 24 18 18 16 76 

VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA: 38 4 4 32 78 

Gledališki, glasbeni in filmski abonmaji, glasbena šola, 

pevski zbor, dramska skupina, plesni in športni treningi 

          

Tečaj cestnoprometnih predpisov           

Mladinska raziskovalna dejavnost           

Tekmovalna dejavnost v znanju           

Socialno delo           

Mentorstva in pomoč drugim           

Organizirano dopolnilno izobraževanje itd.           

Skupno število ur za interesne dejavnosti 128 64 64 96 352 
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   Interesne dejavnosti 2020-2021 

 TRGOVEC/ADMINISTRATOR 

Oddelek Vsebina Izbira Ure Datum Organizator 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.letnik SPI 

       

 ADM 

                     

1.E 

  

  

  

  

  

PRAKSA: 

10. 5. - 21. 5. 

2021 

Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2 . 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Metode 

učenja/jaz in moj 

razred 

O 4 3. 9. 2020 Pleteršek 

Primorac 

3.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

4.       Kulturni dan 

/ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

5.       Kulturni dan 

/ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

6.       Športni dan O 8 12. 2. 2021 Jesenko, Lepej 

7.       Kino v šoli / 

rastem s knjigo 

O 8 25. 2. 2021 Lepej 

8.       Eko dan O 6 7.  4. 2021 Kavčič 

9.       Športni dan O 8 18. 6. 2021 Jesenko, Lepej 

Prosta izbira dijaka:         

1.       Delo v okolju 

Teams 

P 6 4. 9. 2020 Miličič , Hlebič 

2.       Davčno 

opismenjevanje 

P 6 20. 11. 2021 Miličič 

3.       Ogled 

vojašnice 

P 6 6. 4. 2021 Ljubec 
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4.       Tekmovalna 

dejavnost v znanju 

P 6 10. 6. 2021 Primorac 

5.      Skrb za ustno 

higieno – 

predavanje in obisk 

ZD 

P 4 Po razporedu Golobb Strmšek 

6.       Skrb za 

lastno zdravje – 

predavanje in obisk 

ZD 

P 6 Po razporedu Golobb Strmšek 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. letnik SPI 

TRG 

  

1.C, 1.D 

  

  

  

  

  

  

  

  

PRAKSA: 

          10. 5. 

- 21. 5. 2021 

Obvezni del:         

1.       Športni 

dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Metode 

učenja/jaz in 

moj razred 

O 4 3. 9. 2020 Pleteršek 

Primorac 

3.       Športni 

dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

4.       Kulturni 

dan /ogled 

filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

5.       Kulturni 

dan /ogled 

predstave 

O 6 5 . 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

6.       Športni 

dan O 8 12. 2. 2021 Lepej ,Jesenko 

7.       Kino v šoli  

/rastem s 

knjigo 

O 8 1.c: 23.2.21 

1.d:25.2.21 

Lepej 

8.       Eko dan 
O 6 7. 4. 2021 Kavčič 

9.       Športni 

dan O 8 18. 6. 2021 Lepej , Jesenko 

 Prosta izbira dijaka:         
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1.       Delo v okolju 

Teams 

  

P 6 1.c: 8. 9. 20 

1.d: 9. 9. 20 

Miličič 

Hlebič 

        2. Skrb za ustno 

higieno – predavanje in 

obisk ZD 

P 4 Po razporedu Golobb Strmšek 

          3. Skrb za lastno 

zdravje – predavanje in 

obisk ZD 

P 6 Po razporedu Golobb 

Strmšek 

         4. Ogled 

vojašnice 

P 6 6.4. 2021 Ljubec 

          5. Tekmovalna 

dejavnost v znanju 

P 6 10. 6. 2021 Primorac 

           6. Varno v 

prometu 

P 6 17. 6. 2021 Miličič 

  

  

2. letnik SPI 

TRG 

2.C, 2.D 

  

  

PRAKSA: 

1. 3. - 26. 3. 

2021 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

3.       Kulturni dan 

/ogled filma 

O 4 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Kulturni dan 

/ogled predstave 

O 4 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

5.       Športni dan 

  

O 8 12. 2. 2021 Jesenko,Lepej 

 Prosta izbira dijaka:         

  

  

2. letnik SPI 

ADM 

2.D 

  

  

PRAKSA: 

1. 3. - 26. 3. 

2021 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko,Lepej 

2.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko,Lepej 

3.       Kulturni dan 

/ogled filma 

O 4 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 
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4.       Kulturni dan 

/ogled predstave 

O 4 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

5.       Športni dan O 8 12. 2. 2021 Jesenko, Lepej 

Prosta izbira dijaka: /         

  

  

3. letnik SPI 

ADM 

3.E 

  

PRAKSA: 

18. 1. - 21. 5. 

2021 

Obvezni del:         

1.    Športni 

dan 

O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

       2. Skrb za lastno 

zdravje – predavanje in 

obisk ZD 

O 5 Po razporedu Golobb 

Strmšek 

        3.  Skrb za ustno 

higieno – predavanje in 

obisk ZD 

O 3 Po razporedu Golobb Strmšek 

      4. Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

     5. Kulturni dan-

ogled filma 

O 8 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

Prosta izbira dijaka: /         

  

  

3. letnik SPI 

TRG 

3.C, 3.D 

  

PRAKSA: 

3. D: 18. 1. - 

21. 5. 2021 

3. C: 2. 

9.2020 - 15. 

1. 2021 

  

  

  

Obvezni del:         

1.       Športni dan  O 8 3.d: 2. 9. 20 

3.c: 14. 5.21 

Jesenko, Lepej 

        2. Skrb za lastno 

zdravje – predavanje in 

obisk ZD 

O 5 Po razporedu Golobb 

Strmšek 

        3. Skrb za ustno 

higieno – predavanje in 

obisk ZD 

O 3 Po razporedu Golobb Strmšek 

      4. Športni dan  

 

 

 

 

3.d:23.12.20 

 

Jesenko, Lepej 
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        Športno 

naravoslovni dan 

O 8 3.c:21. 4. 21 Kavčič Lepej 

       5. Kulturni dan-

ogled filma ali 

predstave 

O 8 

  

3.d:24.12.20 

3.c: 5.2.21 

Baumhakl,Rojs 

 Prosta izbira dijaka: 

/ 

        

EKONOMSKI TEHNIK, ARANŽERSKI TEHNIK 

  

  

  

  

  

  

1. letnik SSI 

ET 

1.A 

  

  

  

  

  

PRAKSA: / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko Lepej 

2.       Spoznavanje 

poklicnega 

področja/predstavit

ev delodajalca 

O 6 25. 9. 2020 Ivanek Knehtl 

3.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

4.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

5.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

6.       Športni dan O 8 12. 2. 2021 Jesenko, Lepej 

7.       Kino v šoli  / 

rastem s knjigo 

O 6 23. 2. 2021 Lepej 

8.       Ekologija in 

ekološki problemi 

O 6 17. 3. 2021  Kavčič 

9.       EKO dan O 6 7. 4. 2021 Kavčič 

10.    Spoznavanje 

poklicnega 

področja-policist 

konjenik 

O 6 27. 5. 2021 Tojnko 

11.     Kulturne in 

zgodovinske 

znamenitosti v 

okolici šole 

O 6 31. 5. 2021 

po 12. uri 

Miličić 
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12.    Državne 

ustanove v Mariboru 

O 8 10. 6. 2021 

po 12. uri 

Ljubec Lonec 

Tojnko 

13.    Zdravstvena 

vzgoja – skrb za 

zdravje 

O 6 Po razpored Strmšek 

14.    Zdravstvena 

vzgoja – higiena 

zob 

O 4 Po razpored 

vezava 

Strmšek 

Prosta izbira dijaka:         

1. Metode učenja: 

Jaz in moj 

razred 

P 6 3. 9. 2020 Primorac,Pleterše

k 

2. Delo v okolju 

Teams 

P 6 7. 9. 2020 Miličič Hlebič 

3.  NOB, 

UMG,galerija 

P 6 18. 3. 2021 Thaler, Žitnik 

4. Spoznavanje 

poklicnega 

področja-

vojašnica 

P 8 6.4. 2021 Ljubec 

5.   Matematični 

potep po 

Mariboru 

P 6 8. 6. 2021 Kremser 

6. Mariborski otok P 6 7. 6. 2021 Vratanar 

  

  

  

  

  

1. letnik SSI 

AT 

1.B 

  

  

  

  

  

PRAKSA: / 

  

  

  

  

  

 Obvezni del: 

1.       Športni dan 

  

 O 

  

 8 

  

 2. 9. 2020 

  

 Jesenko, Lepej 

2.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko ,Lepej 

3.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

5.       Športni dan O 8 12. 2. 2021 Jesenko, Lepej 

6.       Kino v šoli  / 

rastem s knjigo 

O 6 23. 2. 2021 Lepej 

7.       EKO dan O 6 7. 4. 2021 Kavčič 



 

26 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

8.       Pogovor s 

pisateljico 

O 6 8. 4. 2021 Lepej 

9.       Ekologija in 

ekološki problemi - 

keramika 

O 6 22. 4. 2021 Thaler, Žitnik 

10.    Spoznavanje 

poklicnega 

področja-animator 

O 6 31. 5. 2021 

po 12. uri 

Thaler, Žitnik 

11.     Spoznavanje 

poklicnega 

področja-

aranžerstvo 

O 6 8. 6. 2021po 

12.uri 

Thaler, Žitnik 

12.    Državne 

ustanove v Mariboru 

O 8 10. 6. 2021 

po 12. uri 

Ljubec Lonec 

Tojnko 

13.    Zdravstvena 

vzgoja –skrb za 

zdravje 

O 6 Po razpored Strmšek 

14.    Zdravstvena 

vzgoja – higiena 

zob 

O 4 Po razpored 

vezava 

Strmšek 

Prosta izbira dijaka:        

1.       Metode 

učenja: Jaz in moj 

razred 

P 6 3. 9. 2020 Primorac,Pleterše

k 

2.       Delo v okolju 

Teams- 

P 6 10. 9. 2020 Miličič, Hlebič 

3.       Naj darilo P 6 17. 11. 2020 Thaler, Žitnik 

4.       NOB, 

UMG,Galerije/Žitnik 

P 6 18. 3. 2021 Thaler, Žitnik 

5.   Spoznavanje 

poklicnega področja-

vojašnica 

P 8 6.4. 2021 Ljubec 

6.       Mariborski otok P 6 7.6.2021 Vratanar 

 

  

  

  

  

2. letnik SSI 

ET 

2.A 

Obvezni del:     

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

 

2.       Metode 

učenja, motivacija, 

razvoj delovnih in 
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PRAKSA: 

15. 3. - 26. 3. 

2021 

učnih 

navad/Tulimirovič 

O 6 12. 11. 2020 Pleteršek 

Staklenac 

3.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

4.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs Baumhakl 

5.       Kemija v 

prehrani 

O 6 27. 1. 2021 Kavčič,Steinek 

6.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

7.       Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 

8.       Ogled 

razstave / filma 

O 6 14. 6. 2021 Katavić 

9.       Ogled PLC in 

Obrtne cone Tezno 

O 6 18. 6. 2021 Ljubec 

Prosta izbira dijaka:         

1.       Podjetniška 

pot logista (Hlebič)- 

P 4 17. 6. 

2021Vezava 

Hlebič 

  

  

  

  

2. letnik SSI 

AT 

2.A 

  

  

  

PRAKSA: 

15. 3. - 26. 3. 

2021 

  

  

  

Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Virtualni 

karierni sejem 

O 6 14. 10. 2020 Thaler, Žitnik 

3.       Metode 

učenja, motivacija, 

razvoj delovnih in 

učnih 

navad/Tulimirovič 

O 6 12. 11. 2020 Pleteršek 

4.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

5.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

6.       Kemija v 

prehrani 

O 6 27. 1. 2021 Kavčič, Steineker 

7.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

8.       Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 
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9.       Ogled 

razstave / filma 

O 6 14. 6. 2021 Katavić 

Prosta izbira dijaka:         

1. Predstavitev 

delodajalca/poklica 

P 4 22. 10. 

2020vezava 

Žitnik, Thaler 

  

  

  

  

  

3. letnik SSI 

ET 

3.A 

  

  

  

PRAKSA: 

24. 5. 2021 – 

4. 6. 2021 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

3.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24.12.2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Podjetniško 

ogledalo 

O 6 7.1.2021 Lesjak 

5.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

6.       Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 

        7. Skrb za  lastno 

zdravje – predavanje in 

obisk ZD 

O 6 Po razporedu Golobb Strmšek 

      8. Dokumenti 

skozi čas – ogled 

filma/arhiv 

O 6 14. 6. 2021 Slana Ivanek 

Knehtl 

       9. Gasilci in 

ekologija 

O 6 10. 6. 2021 

po 12. uri 

Slana 

Prosta izbira dijaka:         

        1. Skrb za ustno 

higieno – predavanje in 

obisk ZD 

P 4 Po razporedu Golobb Strmšek 

  

  

  

  

3. letnik SSI 

AT 

3.B 

  

  

PRAKSA: 

24. 5. 2021 – 

4. 6. 2021 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

3.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Predstavitev 

delodajalca/poklica 

O 6 21. 1. 2021 Thaler, Žitnik 

5.       Podjetniško 

ogledalo 

O 6 7.1. 2021 Lesjak 
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6.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

7.       Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 

        8. Skrb za  lastno 

zdravje – predavanje in 

obisk ZD 

O 6 Po razporedu Golobb Strmšek 

     9. Dokumenti 

skozi čas 

O 6 14. 6. 2021 Slana, Ivanek 

Knehtl 

Prosta izbira dijaka: 

1.       Skrb za 

ustno higieno – 

predavanje in obisk 

ZD 

  

P 

  

4 

Po razporedu Golobb Strmšek 

  

  

  

  

  

4. letnik SSI 

ET 

4.A 

  

  

PRAKSA: / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Ponudbe 

turističnih storitev 

O 4 3. 9. 2020 Lesjak, Premzl 

3.       Zaključil bom 

šolanje 

  

O 4 3. 9. 2020 Lesjak 

4.       Muzej NOB-

delavnica, muzej za 

mir 

O 6 15. 10. 2020 Slana 

5.       Naravoslovni 

dan 

O 4 10. 11. 2020 

vezava 

Steineker 

6.       Oblikovanje 

in ažuriranje 

spletnih strani na 

primeru podjetja 

Lahkotnost, 

virtualni 

sejem/statistika - 

vezava 

O 4 

  

10. 11. 2020 

vezava 

Lonec 

Lesjak 

7.       Športni dan O 8 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

8.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24.12.2020 Rojs,Baumhakl 

9.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 
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10.    Informativni 

dan 

O 6 12. 2. 2021 Šole 

11.    Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 

 Prosta izbira dijaka:         

1.       Davčno 

opismenjevanje 

P 6 20.11.2020 Miličič 

2.       Ujeti trenutki 

- maturantski ples 

P 8 9. 2. 2021 Baumhakl 

3.       Ogled 

predstave East z 

evelvacijo 

P 6 11. 3. 2021 Primorac 

4.       Nemška in 

angleška bralna 

značka 

P 6 6. 4. 2021 Primorac 

Pleteršek 

  

5.       Priprave na 

gospodarstvo 

P   

6 

  

22. 3. 2021 

  

Premzl 

  

  

  

  

  

  

  

  

   

4. letnik SSI 

AT 

4.A 

  

  

  

  

PRAKSA: / 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 8 2. 9.2020 Jesenko, Lepej 

2.       Projekcija 

kratkih mladinskih 

filmov 

O 4 3. 9. 2020 Thaler 

3.     Zaključil 

bom šolanje 

O 4 3. 9. 2020 Lesjak 

4.       Muzej NOB-

delavnica, muzej za 

mir 

O 6 15.10. 2020 Slana 

5.       Ekologija in 

odstranjevanje 

odpadkov v 

dekoraterstvu -

vezava 

O 4 10.11. 2020 

vezava 

Thaler, Žitnik 

6.       Tapetniško 

ozadje, 

virtualni sejem-vezava 

O 4 10.11.2020 

vezava 

Thaler, Žitnik 

7.       Športni dan O 8 23.12.2020 Jesenko, Lepej 

8.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 
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9.       Kulturni dan-

ogled predstave 

O 6 5. 2. 2021 Rojs,Baumhakl 

10.    Informativni 

dan 

O 6 12. 2. 2021 Šole 

11.    Športni dan O 8 14. 5. 2021 Jesenko, Lepej 

Prosta izbira dijaka:      

1.       Enimation 

school 

P 6 13.10.2020 Thaler 

2.       Ujeti trenutki 

- maturantski ples 

P 8 9. 2. 2021 Baumhakl 

3.       Ogled 

predstave East z 

evalvacijo 

P 6 11. 3. 2021 Primorac 

4.       Priprave na 

aranžerstvo POM 

P 6 22. 3. 2021 Žitnik 

5.       Nemška in 

angleška bralna 

značka 

P 6 6. 4. 2021 Primora,Pleteršek 

EKONOMSKI TEHNIK PTI 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.       

letnik PTI 

ET 

  

  

                   

 1. F 

  

PRAKSA: 

12. 4. 2021 - 

23. 4. 2021 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 6 2. 9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       Športni dan O 6 23. 12. 2020 Jesenko, Lepej 

3.       Kulturni dan 

–ogled filma 

O 6 24. 12. 2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Kulturni dan 

– ogled predstave 

O 6 5. 2. 21 Rojs,Baumhakl 

5.       EKO DAN O 6 7. 4. 21 Kavčič 

6.       Davki v 

vsakdanjem 

življenju 

O 6 31. 5. 21   

po 12. uri 

Pipan 

7.       Ogled 

knjižnice 

O 6 8. 6. 2021 Slana, Ivanek 

Knehtl 

8.       Ogled 

Avtohiše Jarc 

O 6 14. 6. 21 Hlebič 

 Prosta izbira dijaka:         
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1.       Metode 

učenja: Jaz in moj 

razred 

P 8 3. 9. 2020 Pleteršek 

Primorac 

2.       Ogled 

vojašnice 

P 8 6.4.  2021 Ljubec 

 

  

 

  

2.letnik  

PTI ET 

  

           2.F 

  

PRAKSA: / 

 Obvezni del:         

1.       Športni dan O 6 2 .9. 2020 Jesenko, Lepej 

2.       ET-zaključil 

bom šolanje 

O 6 3. 9. 2020 Lesjak 

3.       Kulturni dan 

– ogled predstave 

O 6 24. 12.2020 Rojs,Baumhakl 

4.       Odprta vrata 

kina 

O 6 5 .2. 2021 Rojs,Baumhakl 

 Prosta izbira dijaka:         

1.Informativni dan P 8 12. 2. 2021 Šole 

     

 

 

2.5 Poročilo o dosežkih pri praktičnem usposabljanju z delom 

 

a) Realizacija praktičnega usposabljanja z delom 

V šolskem letu 2020/2021 se je praktično usposabljanje dijakov izvajalo v skladu z letnim 

delovnim načrtom šole: 

 

1. V programu TRGOVEC – PRODAJALEC: 

⮚ 1. letnik 76 ur 2 t 

⮚ 2. letnik 152 ur 4 t 

⮚ 3. letnik 684 ur 18 t 

2. V programu EKONOMSKI TEHNIK 

⮚ 2. letnik 76 ur 2 t 

⮚ 3. letnik 76 ur 2t 

3. V programu ARANŽERSKI TEHNIK 

⮚ 3. letnik  76 ur 2 t 

4. V programu EKONOMSKI TEHNIK – PTI 

⮚ 1. letnik 76 ur 2 t 

5. V programu ADMINISTRATOR 

⮚ 1. letnik 76 ur 2 t 

⮚ 2. letnik 152 ur 4 t 

⮚ 3. letnik 684 ur 18 t 

 

Praktično usposabljanje z delom smo realizirali v predvideni časovni razporeditvi skladno 

s šolskim koledarjem in letnim delovnim načrtom šole. Ker imajo nekateri razredi oz. 

skupine skupaj pouk pri posameznih predmetih in modulih, smo imeli veliko razredov 

hkrati na PUD. 
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ČASOVNA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM ZA ŠOLSKO LETO 

2020/2021  

Program TRGOVEC 

razred termin število ur oz. tednov 

3. C 02. 09. 2020 – 15. 01. 2021 684 ur, 18 tednov 

3. D 18. 01. 2021 – 28. 05. 2021 684 ur, 18 tednov 

2. D 01. 03. 2021 – 26. 03. 2021 152 ur, 4 tedni 

2. C 01. 03. 2021 – 26. 03. 2021 152 ur, 4 tedni 

1. C 10. 05. 2021 – 21. 05. 2021   76 ur, 2 tedna 

1. D 10. 05. 2021 – 21. 05. 2021   76 ur, 2 tedna 

  

Program ADMINISTRATOR 

razred termin število ur oz. tednov 

3. E 18. 01. 2021 – 28. 05. 2021 684 ur, 18 tednov 

2. D 01. 03. 2021 – 26. 03. 2021 152 ur, 4 tedni 

1. E 10. 05. 2021 – 21. 05. 2021   76 ur, 2 tedna 

  

Program EKONOMSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

2. A 15. 03. 2021 – 26. 03. 2021 76 ur, 2 tedna 

3. A 24. 05. do 04. 06. 2021 76 ur, 2 tedna 

  

Program ARANŽERSKI TEHNIK 

razred termin število ur oz. tednov 

2. A 15. 03. 2021 – 26. 03. 2021 76 ur, 2 tedna 

3. B 24. 5. 2021 do 4. 6. 2021 76 ur, 2 tedna 

 

 Program EKONOMSKI TEHNIK poklicno tehniško izobraževanje 

razred termin število ur oz. tednov 

1. F 12. 4. 2021 do 23. 4. 2021 76 ur, 2 tedna 
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b) Dosežki pri praktičnem usposabljanju po programih in letnikih 

 

Program 

  

Vsi dijaki 

  

Opravili PUD  

  

2 razreda 1. letnik trgovec 

  

        47 

  

 36 dijakov – 76  % 

  

2 razreda 2. letnik trgovec 

  

       34 

  

 33 dijakov – 97 % 

  

2 razreda 3. letnik trgovec 

  

       44 

  

42 dijakov – 95,5 % 

  

1 razred 1. letnik administrator 

  

        27 

  

  24 dijakov – 88,9 % 

 1 razred 2. letnik administrator 

1 razred 3. letnik administrator 

        7 

        19 

  7 dijakov – 100 % 

 19 dijakov – 100 % 

  

1 razred 1. letnik ekonomski t.- pti 

  

       29 

  

 27 dijakov – 93,1 %     

  

1 skupina 2. letnik ekonomski 

tehnik 

  

        13 

  

 12 dijakov – 92,31 %   

 1 razred 3. letnik ekonomski 

tehnik 

  

        28 

  

 26 dijakov –  93 % 

  

1 skupina 2. letnik 

aranžerski  tehnik 

  

       14 

  

 14 dijakov – 100 % 

  

1 razred 3. letnik aranžerski  tehnik 

  

        17 

  

 17  dijakov – 100 % 

  

skupaj 

  

    279 

  

  257 dijakov –  92 %  

 

V zgornji statistiki niso upoštevani vsi dijaki napoteni na PUD. Nekateri dijaki so se namreč 

po končanem praktičnem usposabljanju izpisali – teh nisem upoštevala, ker pač niso več 

dijaki šole. 

V 1. letniku programa trgovec so v statistiki upoštevani dijaki s statusom tujca, ki niso bili 

napoteni na PUD zaradi neznanja jezika. Šteti so, kot da PUD niso opravili. Taki so 4 dijaki 

1. letnika. 

 

Ocenjevanje praktičnega usposabljanja z delom: praktično usposabljanje z delom se 

ocenjuje z oceno opravil/ni opravil. Pogoj za oceno opravil je opravljeno predpisano število 

ur praktičnega usposabljanja, kar dijak dokazuje z izpolnjenim in s strani delodajalca 

podpisanim ocenjevalnim listom in napisan dnevnik oz. poročilo. Opravljeno praktično 

usposabljanje z delom je pogoj za napredovanje dijaka v višji letnik oz. za uspešni 

zaključek razreda. Nekateri dijaki so PUD v istem letniku opravljali pri dveh delodajalcih. 

Večinoma so to dijaki, ki tudi pri pouku veliko neopravičeno izostajajo, česar pa delodajalci 

ne tolerirajo. V teh primerih vedno opravim skupni razgovor z dijakom in mentorjem, 

včasih tudi skupaj s starši. Po potrebi se v šoli vključi še razrednik in svetovalna služba v 

želji, da je dijak uspešen. 

 

c) Sodelovanje z delodajalci 

 

Vsi dijaki so opravljali praktično usposabljanje z delom na podlagi kolektivnih pogodb, ki 

jih je z delodajalci sklenila šola. V šolskem letu 2020/2021 je šola sklenila 163 kolektivnih 

pogodb z različnimi delodajalci v vseh programih. 

Posebno dobro je sodelovanje z delodajalci s področja trgovine. Pogosto nas predstavniki 

trgovinskih podjetij, ki so zadolženi za izobraževanje tudi obiščejo na šoli (tudi če niso iz 

Maribora), da se podrobno dogovorimo za sodelovanje. Sodelujejo tudi na zaključnih izpitih 

in poklicni maturi. 
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d) Sodelovanje z mentorji 

 

Sodelovanje z mentorji, ki neposredno uvajajo dijake v delo je bilo zelo dobro. Vsem 

mentorjem pred napotitvijo dijaka na praktično usposabljanje pošljem pisna navodila za 

mentorje in  izvedbeni program za posamezni letnik in vzgojno-izobraževalni program, če 

to želijo. Mnogi mentorji pred pričetkom praktičnega usposabljanja tudi dodatno pokličejo 

in želijo dodatne informacije. Pred pričetkom praktičnega usposabljanja se z mentorjem 

tudi natančno dogovorim o uri začetka praktičnega usposabljanja za vsakega dijaka. 

Spremljava dijakov poteka v obliki obiskov pri delodajalcih, telefonskih razgovorov z 

mentorji in preko elektronske pošte. 

 

 

e) Delo z dijaki 

 

Praktično usposabljanje je del izobraževanja dijakov, zato je moje delo usmerjeno k njim: 

⮚ v začetku šolskega leta dijake seznanim s sistemom izvajanja praktičnega 

usposabljanja, 

⮚ motiviram jih, da tudi sami poiščejo potencialne delodajalce, 

⮚ vodim seznam delodajalcev in ga dopolnjujem, 

⮚ poskrbim za ustrezno število mest za praktično usposabljanje, 

⮚ seznanjam delodajalce z vsebino učnih pogodb in izvedbenim programom, 

⮚ pripravim obvestila za delodajalce z napotki za izvedbo praktičnega usposabljanja, 

⮚ preverim in poskrbim za zavarovanje dijakov, 

⮚ seznanim dijake z upoštevanjem varnosti pri delu, 

⮚ pred napotitvijo na praktično usposabljanje dijakom v pisni in ustni obliki posredujem 

navodila o obveznostih, evidenčnih listih in pisanju poročil, 

⮚ načrtujem in izvajam obiske dijakov na praktičnem usposabljanju, 

⮚ pregled delovnih poročil oz. dnevnikov, 

⮚ zbiram evidence o praktičnem usposabljanju in vpisujem opravljene obveznosti v 

redovalnico.  

⮚ preverjam zadovoljstvo dijakov s praktičnim usposabljanjem, 

⮚ vse dijake opozorim, da me lahko po telefonu ali preko elektronske pošte obvestijo, če 

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

 

f) Dijaki z odločbo (posebnimi potrebami): 

 

Vsako leto imamo na šoli tudi dijake z usmeritvijo oz. z odločbo in je zanje potrebno 

pripraviti individualizirani program za izobraževanje. Za nekatere od teh dijakov je 

potrebno prilagoditi tudi opravljanje PUD ali opremljenost delovnega mesta. Prav tako je 

potrebno tesnejše sodelovanje z delodajalci, predvsem v obliki sestankov. 

g) Posebne okoliščine zaradi Covid-19 

 

Dijaki zaključnih  letnikov, ki se jim je PUD prekinila zaradi zaprtja neživilskih trgovin, so 

bili napoteni v živilske trgovine, vendar je pri nekaterih nastala težava zaradi prevoza, saj 

je bil ustavljen tudi javni promet. Tako so tisti dijaki zaključnega letnika opravili še 76 ur 

PUD v času od 24. 06. 2021 do 07. 05. 2021. Ravnateljica Tanja Lakoše je 08. 05. 2021 

skladno z okrožnico MIZŠ štev. 603-1/2021/40 z dne 06. 05. 2021 izdala sklep: »Če zaradi 

epidemije dijakom, vajencem in študentom v zaključnih letnikih ni bilo omogočeno 

praktično usposabljanje z delom in praktično izobraževanje pri delodajalcih, se jim to prizna 

kot opravljeno, če imajo zaključene pozitivne ocene pri vseh strokovnih modulih v 

zaključnem letniku«.  

 

Dijaki 1. in 2. letnikov programov trgovec in administrator so s PUD začeli in končali v 

skladu z letnim delovnim načrtom in so prakso v celoti opravili. Zaradi razglasitve 

pandemije je bilo PUD prestavljeno za programe ekonomski in aranžerski tehnik in 

ekonomski tehnik – PTI. 
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Srednja šola za trženje in dizajn Maribor je v tem šolskem letu pristopila k Javnemu  razpisu 

za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi 

strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 

2020/2021. 

 

2.6 Poročilo o delu z dijaki s posebnimi potrebami 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo imeli skupno oseminsedemdeset (78) dijakov z odločbo o 

usmeritvi oz. s posebnimi potrebami, od tega 64 ob koncu septembra 2020, 77 ob koncu 

januarja 2021 (1. realizacija) in 77 ob koncu pouka (2. realizacija). Ena (1) dijakinja se je 

izpisala v prvem in trije (3) dijaki v drugem delu šolskega leta. V 3. letnik smo imeli 

vključeno tudi dijakinjo, ki je upravičena do stalne spremljevalke. Večina dijakov je letnik 

uspešno ali zelo uspešno zaključila ter napredovala v višji letnik oz. so izobraževanje 

uspešno zaključili. Strokovne skupine smo za vsakega od teh dijakov pripravile 

individualiziran program dela (IP), ki so vse šolsko leto na spremljale doseganje v IP 

zastavljenih ciljev ter napredka posameznih dijakov. Za dijake z odločbo o usmeritvi je bilo 

v šolskem letu 2020/2021 skupno izvedenih 2566,5 ur dodatne strokovne pomoči 

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

junija 2021. Tudi tokrat so ure DSP, glede na odlično dosedanjo prakso DSP, po pogodbi 

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

izvajale na predmetnih področjih matematike (770) in jezikov: angleški in slovenski jezik 

(941 ur), nemški jezik (147,5 ur). Za namen premagovanja ovir, motenj in primanjkljajev 

je pedagoginja z dijaki izvedla 708 ur dodatne strokovne pomoči.  

2.7 Poročilo o delu z nadarjenimi dijaki 

 

V Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor smo si tudi v šolskem letu 2020/2021 prizadevali 

nadaljevati s kompleksno vizijo dela z nadarjenimi dijaki, ki teži k: 

− odkrivanju in evidentiranju nadarjenosti (oziroma talentiranosti) dijaka; 

− zagotavljanju kvalitetnega, sistematičnega ter nazornega razvijanja nadarjenosti 

dijaka na posameznem področju; 

− spodbujanju dijakove večje samostojnosti in odgovornosti do sebe in družbe; 

− spodbujanje dijakov k 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. 

 

Področje dela z nadarjenimi dijaki je tudi v šolskem letu 2020/2021 temeljilo na Konceptu 

vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki v srednjem izobraževanju in 

operacionalizaciji tega koncepta. Tudi tokrat smo v začetku šolskega leta učitelje in 

razrednike seznanili z zgoraj navedenim Konceptom, učitelji so načrtovali, spodbujali in 

vodili dijake k razvoju nadarjenosti na posameznih področjih skozi različne projekte, 

priprave na tekmovanja ipd.. Koordinacijo dela z nadarjenimi dijaki je tudi v šolskem letu 

2020/2021 vodila šolska svetovalna delavka, dr. Suzana Golobb Strmšek. 

Dijake 1. letnikov in njihove starše smo o možnostih dela z nadarjenimi dijaki seznanili že 

na uvodnem roditeljskem sestanku. Nihče od dijakov 1. letnika ni predložil dokazil o odkriti 

nadarjenosti v osnovni šoli (1. način odkrivanja nadarjenosti). Kljub temu, da smo novince 

in njihove starše povabili k projektu odkrivanja nadarjenosti, se žal tudi v tem šolskem letu 

na povabilo ni nihče odzval. Enako je bilo pri dijakih višjih letnikov. Tudi v šolskem letu 

2020/2021 smo se v višjih letnik posebej usmerili v pripravo dijakov na tekmovanja iz 

različnih znanj in v spodbujanje dijakov k samostojnemu delu, a so se mnogi načrtovani 

projekti zaradi epidemije COVID-19 izpeljali v okrnjeni ali prilagojeni obliki. Kljub temu 
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smo na tem področju dosegli dokaj dobre rezultate, kar je razvidno iz drugih poročil tega 

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

2021/2022 načrtujemo: 

− dodatno posvetovalno in redno srečanje razrednikov v smeri spodbujanja 

identifikacije nadarjenih dijakov, predvsem spodbujanje dijakov in staršev za 

identifikacijo; 

− postopno širjenje izvajanja Koncepta dela z nadarjenimi na celoten čas šolanja 

posameznega dijaka; 

− nadaljevanje dela z dijaki, ki so se v šolskem letu 2020/2021 pripravljali ter udeležili 

različnih tekmovanj iz znanja; 

− natančnejšo opredelitev dejavnosti (posamezni strokovni aktivi), s katerimi lahko 

dijaki razvijajo svoje potenciale – celostni razvoj zmožnosti nadarjenih dijakov ter 

spodbujanju ustvarjalnosti, vztrajnosti, radovednosti vseh dijakov oz. krepitev 

njihove pozitivne samopodobe; 

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

in željami dijakov ter zmožnostmi šole.  

 

2.8 Sodelovanje dijakov v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 

Dijaki so organizirano sodelovali v šolski dijaški skupnosti. Njihova mentorica Brigita 

Kremser je vodila delo dijaške skupnosti. Sklicali so 2 konferenci in 2 sestanka šolske 

dijaške skupnosti.  Obravnavali so predvsem učno in vzgojno problematiko, maturantski 

ples - odpadel zaradi Covid situacije, fotografiranje dijakov, dijaške izkaznice, medsebojne 

odnose in pomoč, izvrševanje in kršitve pravilnika o šolskem redu ter pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju. 

Izvedli so volitve dveh novih članov sveta šole. Predsednica šolske skupnosti dijakov in 

mentorica sta redno sodelovali tudi z vodstvom šole. Največkrat smo govorili o dijakih, ki 

morajo biti subjekt izobraževanja - aktivni in soodgovorni za uspehe in neuspehe v šolskem 

delu. Šolska dijaška skupnost dijakov ima dva člana v svetu šole.  

 

2.9. Druge dejavnosti šole 

 

a) Šolska kronika 

b) Dežurstvo 

c) Šolska dijaška skupnost 

d) Učbeniški sklad 

e) Zavarovanje dijakov 

f) Poročilo o izvedbi javnih naročil male vrednosti  

g) eAsistent 

h) Facebook 

i) Instagram 

j) Organizacija mednarodnih ekskurzij 

k) Delavnica ličenja 

 

 

a) Šolska kronika 

 

LETNO POROČILO  Z LDN 2020/2021 – ŠOLSKA KRONIKA  

V kroniki sem zabeležila naslednje dogodke, ki pričajo o življenju in delu dijakov in učiteljev 

naše 

šole: 

SEPTEMBER 

● 2.9.2020 Športni dan - pohod skozi mestni park na Piramido in vrnitev do šole 
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● 4.9. do 10.9. 2020 Za dijake prvih letnikov smo organizirali IND na temo Delo v 

učnemokolju Teams. Usposabljanje sta izvajali prof. Miličić in prof. Hlebič 

● Izvedbo roditeljskih sestankov smo razdelili na 3 dni zaradi priporočil NIJZ glede na 

razmere COVID 19 in to na datume: 15.9. 2020 - 1.letniki, 16.9.2021 - 2. letniki, 

17.9.2021 

- 3. in 4. letniki 

● 23.9.2020 Pedagoška konferenca - izvedba v dveh delih (dopoldan in popoldan) zaradi 

trenutnega izvajanja dvoizmenskega pouka 

● 25.9.2020 IND 1.Aet na temo Spoznavanje poklicnega področja - Davčno opismenjevanje 

 

OKTOBER 

● 2.10.2020 smo začeli z aktivnostmi v zvezi s pripravami snovanja virtualnega kariernega 

sejma. 

● 12 in 13.10.2020 smo na šoli izvedli diferencialne izpite in predmetne izpite za dijake 

vpisane na našo šolo iz drugih programov oziroma šol 

● 14.10.2020 je bilo organizirano srečanje dijakov in mentorjev za pripravo na zaključni 

izpit 

oziroma za pripravo zaključne naloge za 3. letnike smer trgovec in administrator 

● 19.10.2020 smo začeli izvajati proces izobraževanja na daljavo. S strani ravnateljice smo 

dobili tako učitelji kot tudi učenci natančna navodila za delo na daljavo že 1 teden pred 

delom na daljavo 

 

NOVEMBER 

● 5.11.2020 Pedagoška konferenca - izvedba na daljavo - v okolju Teams - v 2 delih 

● V začetku meseca novembra je prof. Žitnikova pripravila razstavo v izložbenem oknu in 

to 

na temo IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Srednje trgovske šole Maribor 

● 17.11.2020 je potekalo izobraževanje učiteljev na daljavo v dveh delih in to na temo 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV. Izobraževanje je izvedla DATAINFO.SI,  preko spletnega 

seminarja 

● Od 16.11.2020 do 20.11.2020 je potekal 1. virtualni karierno sejem, ki ga je na naši šoli 

snovalo 10 učiteljev pod vodstvom prof. Jane Zadravec 

 

DECEMBER 

● 3.12.2020 Pedagoška konferenca 

● 4.12.2020 NOVO IME ŠOLE - ravnateljica nas je obvestila, da smo z današnjim dnem 

preimenovani v SREDNJO ŠOLO ZA TRŽENJE IN DIZAJN 

● 16.12.2020 je volilna komisija (v sestavi: Tojnko, Žitnik, Jesenko) naznanila zaposlenim 

šole 

pričetek dela volilne komisije za pripravo in izvedbo volitev predstavnikov delavcev v Svet 

šole, ki bodo izvedene 5.2.2021 oz. 10.2.2021 

● 21.12.2020 smo začeli z izvedbo projekta ŠOLA ZA LAJF 

● 23.12.2020 smo za dijake naše šole organizirali virtualni športni dan. Ta dan je bila 

dejavnost razdeljena na gibanje in pripravo zdravega obroka. 

● 24.12.2020 smo v spletnem okolju Teams izvedli kulturni dan v ekipi GLAVNI ODMOR. 

Kulturni dan je potekal v treh dejanjih: 1. kulturni dogodek 2. iskanje informacij s pomočjo 

spletnih virov o pomenu praznika Dneva samostojnosti 3. ogled filma VLOGA ZA EMO. 

 

JANUAR 

● 5.1.2021 - nadaljevanje projekta ŠOLSKO OKNO s temo Vrata v svet varčevanja. 
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● 7.1.2021 - projekt PODJETNIŠKO OGLEDALO - video okrogla miza z go. Brigito Bračko, 

direkotorico agencije Idealia. 

● 12.1.2021 - projekt ŠOLSKO OKNO - tema Tajnica 

● 14.1.2021 - projekt PODJETNIŠKO OGLEDALO - pogovor z direktorjem podjetja BODIFIT 

g.Markom Geršakom 

● 15.1.2021 - projekt ŠOLSKO OKNO - tema SPLETNA TRGOVINA DANES IN JUTRI 

● 21.1.2021 - projekt PODJETNIŠKO OGLEDALO - tema SPLETNA PRODAJALNA MALINCA 

● 21.1.2021 je zagledal luč sveta promocijski video SŠTD, namenjen predstavitvi naše šole 

širši javnosti. 

● 26.1.2021 Pedagoška konferenca 

 

 

FEBRUAR 

● 1.2.2021 - izvedba poklicne mature - zimski rok (v času 1.2. do 13.2.2021) 

● 2.2. in 3.2.2021 izvedba predmetnih izpitov 

● 5.2.2021 KULTURNI DAN - v virtualni izvedbi 

● 5.2.2021 IZVEDBA VOLITEV za predstavnike delavcev v Svet zavoda. Med 11 

predlaganimi 

kandidati so bili izvoljeni za obdobje naslednjih 4 let: Primorac, Strmšek Golobb, Premzl, 

Miličić, Lesjak 

● 12.2.2021 in 13.2.2021 - izvedba virtualnega INFORMATIVNEGA DNE 

● 12.2.2021 - športni dan za dijake 1. letnikov in 2.c ter 2.d 

● 23.2.2021 in 24.2.2021 je bil za dijake prvih letnikov organizirana IND dejavnost na 

temo 

RASTEM S KNJIGO. 

● Zadnji teden v februarju se po 4 mesecih dela na daljavo vračajo v šolo dijaki zaključnih 

Letnikov 

 

MAREC 

● 4.3.2021 - NIJZ je začel s prijavo k cepljenju vseh pedagoških delavcev 

● 7.3.2021 - dijaki prvih letnikov so imeli IND na temo EKO DAN, ki ga je vodila prof. 

Kavčič. 

● 11.3.2021 - dijaki in učitelji so tega dne sodelovali v mednarodni Online debati o pomenu 

družbenih omrežij 

● 15.3.2021 - tega dne je stekla humanitarna akcija za dijakinjo Lauro Lešnik, ki ji je 

pogorelo stanovanje 

● 18.3.2021 so imeli dijaki 1.a in 1.b IND - tema - ogled kiparskih plastik v središču mesta 

Maribor 

● 22.3.2021 so imeli dijaki 4.a IND na temo - priprave na maturo 

● 30.3.2021 IND za dijake 4.a na temo BRANJE BOGATI 

 

APRIL 

● 6.4.2021 so imeli dijaki prvih letnikov virtualni IND na temo Spoznavamo poklic vojaka 

in 

prometna delavnica na temo Vozim - vendar ne hodim 

● 8.4.2021 - IND za dijake 1.b - virtualno srečanje s pisateljico Natašo Konc Lorenzutti. 

● 9.4.2021 - Pedagoška konferenca 

● 22.4.2021 IND na temo EKOLOGIJA V ARANŽERSTVU IN KERAMIKA 
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MAJ 

● v okviru konzorcija se v mesecu maju prijavljamo na razpis, v katerem bomo sodelovali 

na 

izobraževanju učitelji in to v tujini v letu 2022 

● 14.5.2021 je bil za dijake 2.a, 3.a, 3.b, 3.c in 4.a organiziran športni dan v obliki pohoda 

od 

šole preko Kalvarije, Vinarij in grebena za Piramido 

● 17.5.2021 - od tega datuma naprej je potekal pouk v srednjih šolah po modelu B - vsi 

dijaki 

v šoli in to pod strogimi kriteriji, ki jih določa NIJZ 

● 21.5.2021 je potekalo cepljenje z AstraZeneco za učitelje z drugim odmerkom 

● z mesecem majem se je zaključilo nemško tekmovanje Pfiffikus za šolsko leto 2020/21. 

Pet 

dijakov naše šole je prejelo priznanje centra Oxford 

● 21.5.2021 je potekala ocenjevalna konferenca za zaključne letnike 3.c, 2.f in 4.a 

● v mesecu maju so dijaki 4.a - AT razstavljali v razredih in v avli svoje zaključne naloge - 

izdelke 

● 27.5.2021 je bila organizirana IND za dijake 1.a na temo: Spoznajmo poklic policista 

konjenika in policista vodnika psa. Ker so bili dijaki tega razreda s še dvema razredoma 

naše šole v karanteni, smo s 1.a izvedli to IND na daljavo 

● 29.5.2021 so se pričeli pisni izpiti poklicne mature, ki so trajali z ustnimi zagovori izpitov 

vse 

do vključno 22.6.2021 

 

JUNIJ 

● 8.6.2021 so imeli dijaki 1.b - AT IND na temo: Predstavitev poklica aranžerja skozi oči 

podjetnice Nastasije Lješić Gorgievski, ki unikatno ustvarja in šiva ročne torbice in druge 

tekstilne izdelke 

● 7.6.2021 je bila za dijake 1.a in 1.b organizirana IND na temo: Mariborski otok, ki je bila 

izvedena na kraju samem in kjer so dijaki opravili delo na terenu v 4 skupinah 

● 7.6.2021 se je začel spomladanski rok zaključnih izpitov - pisni del in se zaključil z ustnimi 

zagovori nalog 11.6.2021 

● 10.6.2021 so imeli dijaki 1.a in 1.b IND na temo: Državne ustanove v Mariboru 

● 18.6.2021 je bil organiziran športni dan za dijake 1.c, 1.d, 1.e - pohod preko Kalvarije, 

Vinarij in Piramide 

● 22.6.2021 je potekala ocenjevalna konferenca za vse ostale razrede (brez zaključnih 

razredov) 

● 24.6.2021 je potekal zadnji dan pouka in podelitev spričeval. Izvedena je bila tudi 

proslava 

v počastitev Dneva državnosti 

● 30.6.2021 - dan šole - strokovna ekskurzija učiteljskega zbora v Logarsko dolino 

 

JULIJ - AVGUST 

● 1.7.2021 se je pričel prvi rok popravnih izpitov nižjih letnikov in je potekal vse do vključno 

6.7.2021 

● 7.7.2021 je potekala zaključna konferenca po popravnih izpitih 

● MATURA: Maturo je  v skupaj v pomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 

97,7% dijakov. 

● ZAKLJUČNI IZPIT:  Uspešnost na zaključnem izpitu v spomladanskem roku je bila 91%, 

v jesenskem roku pa 64%. 
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b) Dežuranje učiteljev 

 

Dežurstvo učiteljev smo v začetku šolskega leta 2020/2021 organizirali za vsak glavni 

odmor posebej, ko sta dežurala po dva učitelja. Tako so dnevno dežurali po štirje učitelji. 

Zaradi Covid-19 situacije smo dežurstvo učiteljev že v septembru prilagodili kot dnevno 

dežurstvo učiteljev, ki so dežurali od 7.45 do 14.15 v vseh pet-minutnih odmorih. Prav 

tako smo imeli dežurne učiteljev v glavnih odmorih posebej, ko sta dežurala po dva učitelja 

v avli ter v vsakem nadstropju po eden. Tako so dnevno dežurali po štirje učitelji. 

Seznam dežurnih učiteljev, ki je usklajen z urnikom učiteljev in na voljo v pogled na oglasni 

deski v zbornici ter objavljen v e-zbornici. 

 

 

c)Dežuranje dijakov 

Dežuranje dijakov v avli šole v šolskem letu 2020/2021 je potekalo po imenskih seznamih 

– določenih po redovalnici. Dežurni dijaki so upoštevali Hišni red v razmerah COVID – 19 

na Srednji šoli za trženje in dizajn Maribor. Seznami dijakov so bili obešeni v avli šole. Z 

dežuranjem so začeli dijaki zaključnih letnikov, nadaljevali so nižji letniki. Ob začetku 

dežuranja vsakega razreda, sem dijake seznanili z dolžnostmi, ki jih mora vsak dežuren 

dijak opravljati. Dijaki so vsa potrebna opažanja beležili v posebej za to pripravljeno 

dežurno mapo in jo vsaki dan sproti oddali v tajništvo ali mentorici – organizatorici 

dežuranja Tanji Ivanek Knehtl. Dežurstvo ni potekalo v času dela na daljavo. V šolskem 

letu 2020/2021 je dežuranje potekalo brez večjih zapletov. 

 

d) Šolska dijaška skupnost 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 

ŠOLSKA DIJAŠKA SKUPNOST  

SREDNJE ŠOLE ZA TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR 

           Šolsko leto: 2020/2021 

MENTORICA: Brigita Kremser 

ČLANI: dijaki 

⮚ Izvedba dveh konferenc (januar in junij 2021) 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. 

⮚ Izpeljeva online volitev dijakov članov sveta šole 

⮚ Aktivno sodelovanje z Dijaško skupnostjo Maribor in aktivno sodelovanje z 

Dijaško organizacijo Slovenije. Konferenc dijaške organizacije sta se udeležile 

predsednica, podpredsednica, zapisničarka dijaške skupnosti in ena članica ter 

poročala o aktualnih temah. 

⮚ Pomoč pri morebitni organizaciji maturantskega plesa, oz. drugega zaključne 

prireditve za zaključne letnike (predvideno marec 2021 / odpadlo Covid) pod 

okriljem plesne šole Salsero, za katero so se odločili dijaki zaključnih letnikov. 

⮚ Organizacija in izvedba fotografiranja razrednih skupnosti (oktober 2020), 

izbrani fotograf je bil Miroslav Homer, s.p. 

⮚ Izpeljava projekta »Dijaška izkaznica«: dijaške izkaznice so prejeli dijaki prvih 

letnikov. Možnost je bila tudi dodatnega naročila za vse dijake. Dijaki višjih 

letnikov so prejeli nalepke. 

⮚ Sodelovanje s Šolskim skladom SŠTD Maribor ter posredovanje želja dijakov 

glede porabe  sredstev iz  Šolskega sklada. 

⮚  Pomoč dijak dijaku ter profesorjev pri učnem delu 

⮚ Izbira melodije šolske zvonca (4.a - Jerusalema) 

⮚  Sodelovanje v Dijaški skupnosti Maribor 

⮚  Predaja šolskega ključa v Covid razmerah – kateri razred in zakaj ga bo prejel 

⮚  Obveščanje dijakov o aktualnih razpisih in natečajih in tekoči problematiki. 
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e) Učbeniški sklad 

 

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Denar, ki ga zberemo z izposojo učbenikov, 

namenimo za nakup novih učbenikov in drugih učnih gradiv. Letos smo z denarjem iz 

učbeniškega sklada dokupili učbenike. Vsako leto brezplačno izposodimo učbeniške 

komplete dijakom, ki zaradi slabih socialnih razmer za tako pomoč zaprosijo. V letu 

2020/21 je prispelo 5 prošenj in prav toliko je bilo odobrenih. Učbenike smo izposodili prav 

vsem, ki so si jih naročili. 

 

f) Zavarovanje dijakov 

 

Dijakom smo  razdelili prospektni material, ki so nam jih poslale zavarovalnice. Zavarovali 

so se direktno pri njih. 

 

 

g) Poročilo o izvedbi javnih naročil male vrednosti v šolskem letu 2020/2021 

 

V šolskem letu 2020/2021 je delovala komisija za JNMV v sestavi: 

- Vlasta Ljubec, predsednica 

- Zdenka Tojnko, članica 

- Hermina Jerič, članica 

Naročanje blaga in storitev v  šolskem letu 2020/2021 se je nanašalo na: 

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

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

čiščenja šolskih prostorov v preteklem šolskem letu pogodbena cena ni presegala mejne 

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

ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja, saj se določbe ZJN-2 ne uporabljajo za 

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

DDV. 

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

na podlagi merila najnižje ponujene cene. 

   

- Za dobavo pisarniškega materiala smo sklenili okvirni sporazum o sukcesivni dobavi 

pisarniškega materiala, prav tako za dobavo tonerjev.  

 

h) e-Asistent 

 

e-Asistent Letno poročilo za šolsko leto 2020/2021 

Administrator: Barbara Lepej  

Realizirali smo naloge:  

- Aktivna uporaba: e-Dnevnika, e-Redovalnice, e-Obveščanje, e-Izpisi, e-Prehrana 

in  e-Delovodnik. 

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

tudi shranili v e-Hrambo. 

- V e-Hrambo smo shranili vse dokumente Srednje trgovske šole Maribor in nove 

dokumente z novim imenom šole. 

- Kot administratorka sem spremljala novosti, o katerih so nas iz eAsistenta pisno 

obveščali in o tem seznanila učiteljski zbor. Učitelje sem tudi opozarjala na 

njihove naloge ob začetku in koncu šolskega leta in jim pošiljala navodila. 

 

 



 

43 

 

i) Facebook stran 

Urednica Facebook strani: 

Mojca Primorac 

Letno poročilo za šolsko leto 2020/2021 

Realizirane naloge: 

V šolskem letu 2020/2021 smo na Facebook strani Srednje šole za trženje in dizajn 

Maribor redno objavljali obvestila, slike in utrinke z dogodkov. Na sami strani je bilo vsak 

mesec poskrbljeno za od 10 in do več kot 30 objav. Kot urednica in administratorka 

Facebook strani sem poskrbela za redno ažuriranje in objavo dogodkov in fotografij, ki 

sem jih ali zagotovila sama ali pa so jih posredovali dijaki in delavci šole. FB je zelo 

dobro sprejet pri dijakih in določene objave so bile zelo odmevne in spremljane. Skupaj 

sledi strani več kot 1200 uporabnikov Facebooka. 

 

j) Instagram 

INSTAGRAM SREDNJE ŠOLE ZA 

TRŽENJE IN DIZAJN MARIBOR 

Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Urednica Instagram strani: 

Mojca Primorac 

 

Realizirane naloge: 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo objavljali pomembne trenutke na Instagramu Srednje 

šole za trženje in dizajn Maribor. Kot urednica in administratorka te aplikacije sem 

poskrbela za redno ažuriranje in objavo dogodkov in fotografij, ki sem jih večino 

zagotovila sama, nekaj pa so jih posredovali dijaki in delavci šole. Instagram je zelo 

dobro sprejet pri dijakih in določene objave so bile zelo odmevne in spremljane. 

Instagramu Srednje šole za trženje in dizajn Maribor sledi več kot 330 uporabnikov te 

aplikacije. 

 

 

k) Organizacija mednarodnih ekskurzij 

Mednarodna ekskurzija  Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Mentorica: 

Mojca Primorac 

 

Realizirane naloge: 

V šolskem letu 2020/2021 bi dijaki Srednje šole za trženje in dizajn Maribor odpotovali 

na ekskurzijo v tujino, vendar smo zaradi virusa Covid 19 bili primorani ekskurzijo 

odpovedati.  

 

 

l) Delavnica ličenja 

Delavnica ličenja Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Mentorica: 

Mojca Primorac 

 

Delavnica ličenja načrtovana za mesec marec in april (zaradi prakse dijakov in prostora 

na šoli) je bila zaradi virusa Covid 19 odpovedana. 

 

 

 

PROJEKT: NA-MA POTI 
 

Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Koordinatorka in vodja PT: 

Tina Steineker 

Člani: Tanja Lakoše, Sabina Kavčič, Darja Lesjak, Brigita 

Kremser, Petra Pleteršek Staklenac, Mojca Primorac, 

Vlasta Ljubec, Simona Letnik, Tina Steineker 

 

 



 

44 

 

REALIZIRANE NALOGE: 

-V okviru projekta, kjer SŠTD Maribor sodeluje kot implementacijska šola, smo bili v 

šolskem letu 2020/2021 vključeni v aktivnosti s področja razvoja NP in MP ter ostalih 

vrst pismenosti. 

-Izvajali smo sestanke PT oz. delovna srečanja, kjer so bile članice PT seznanjene s 

predvidenim planom dela za tekoče šolsko leto, s 3. gradnikom in podgradniki NP in 

MP, predlagale in debatirale smo o morebitnih izboljšavah za optimalen razvoj dela, 

zlasti na poudarku 2. in 3. gradnika in podgradnikov NP in MP. 

-Celostno smo preštudirale in analizirale 3. gradnik in z njim povezane podgradnike 

NP in MP ter predlagale in razpravljale o načinih dela za njegovo udejanjanje v praksi. 

-Izvedle smo sestanke PT oz. delovna srečanja, kjer so bile članice PT seznanjene s 

potekom primera preizkušanja dejavnosti in zapisa povratne informacije v podporo 

razvijanju NP in MP, zlasti na poudarku za 3. gradnik NP in MP. 

-Vsaka članica PT je razvijala vsaj dve dejavnosti, ki podpirata 2. in 3. gradnik s 

poudarkom na aktivni vlogi dijakov v učnem procesu. Dokazila za pripravljene učne 

ure smo zapisale v Obrazcu za preizkušanje primerov dejavnosti, ki smo ga članice 

PT oddale v spletno učilnico projekta. 

-Do konca leta 2020 smo sodelovali v naslednjih evalvacijah: Evalvacija projektnih 

aktivnosti in Evalvacija didaktičnih pristopov in strategij. 

-Sodelovali smo v promociji oz. skrbeli za informiranost o dogajanju v projektu in 

sicer: posodobitev oblikovane spletne strani, na spletni strani VIZ-a, namenjene 

projektu; objava novic o projektu na spletni strani VIZ-a; objava plakata na oglasni 

deski na VIZ-u. 

-Udeleževali smo se videokonferenčnih izobraževanj/srečanj organiziranih v okviru 

projekta. 

-Izvedli smo dve medsebojni hospitaciji in analizi kolegohospitacij. 

-Učiteljski zbor smo  občasno seznanjali z delom, ki se odvija v sklopu projekta in 

sicer na pedagoških konferencah in sestankih - poudarek na nalogah tekočega 

šolskega leta: dejavnosti vezane na preučevanje 3. gradnika, kolegohospitacije … 

-Izvedle smo evalvacijski sestanek PT – seznanitev z realizacijo aktivnosti v tekočem 

š. letu; organizacija dela/načrt predvidenih aktivnosti za šolsko leto 2021/2022; 

analiza dejavnosti članov PT v šolskem letu 2020/2021 in predlogi za morebitne 

izboljšave … 

 

Zapisala: Tina Steineker 

 

 

2.9.1 Izvenšolske dejavnosti in krožki 

 

a) Krvodajalske akcije 

 

Skupaj z Rdečim križem Slovenije in v sodelovanju s Centrom za transfuzijsko medicino 

UKC Maribor smo izvedli krvodajalsko akcijo za polnoletne dijake naše šole in vse 

zaposlene.  

 

Uspešno je kri darovalo 30 dijakov od 37 prijavljenih. Ostali so bili odklonjeni zaradi 

najrazličnejših razlogov. 

 

V okviru ur pouka Biologije – anatomije človeka smo izvedli tudi predavanje  na temo 

krvodajalstva in darovanja organov in sicer s pomočjo študentov medicine Medicinske 

fakultete Maribor. 
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b) Filmski abonma 

 

Vsem dijakom, ki so imeli filmski abonma smo izdali potrdila o opravljenih prostoizbirnih 

dejavnostih. 

 

 

c) Kulturne dejavnosti 

 

V šolskem letu 2020/2021 so bile delno okrnjene, zaradi razglasitve pandemije Covid 19, 

načrtovane naloge in cilji, ki smo si jih zastavili na začetku šolskega leta, vendar smo 

vseeno, kolikor je bilo mogoče 

 

⮚ pridobivali obvestila o kulturnih dogodkih v Sloveniji preko različnih virov; 

⮚ obveščali udeležence na šoli o kulturnih dogodkih v Sloveniji, predvsem Mariboru; 

⮚ posredovli obvestila udeležencem o gledaliških in filmskih predstavah ter drugih 

pomembnih kulturnih dogodkih; 

⮚ obveščali o razstavah, koncertih in drugih kulturnih dogodkih. 

⮚ sodelovali z zaposlenimi pri izboru kulturnih vsebin za dijake. 

 

 

 

 

d) Dijaški gledališki abonma 

 

DIJAŠKI GLEDALIŠKI ABONMA Šolsko leto: 2020/2021 

Mentorica: JASNA LONEC 

Realizacija: 

V šolskem letu 2020/2021 so se v okviru interesnih dejavnosti (prosta izbira) dijaki 

naše šole lahko vključili v enega ali več naslednjih dijaških abonmajev pri SNG 

Maribor: 

Abonma Opera in balet  

Abonma  Drama  

Abonma Simfonični ciklus 

Naša šola je pod vodstvom mentorice za gledališki abonma dobro sodelovala z SNG 

Maribor, vendar je že jeseni 2020 prišlo do zastoja izvajanja in obiskovanja gledaliških 

predstav, zaradi izbruha korona virusa (Covid 19) in zato nezmožnosti SNG Maribor, da 

izpelje večino abonmajskih predstav.                                                                                                                                           

SNG Maribor se je ob koncu sezone 2020/21 obvezal, bo izpeljal vse neodigrane 

abonmajske predstave v naslednji sezoni in zato v sezoni 2021/22 ne bo novih vpisov v 

abonmaje. 

Mentorica za dijaški gledališki abonma je dijake abonente ves čas redno obveščala, 

pripravljala in dijakom posredovala vsebino predstav, jih pripravljala na ogled predstav 

in osnovni bonton v gledališču, ter jih tudi obvestila o odločitvi SNG Maribor glede 

izpeljave predstav, da abonenti ne bi bili oškodovani.  

Na spletni strani šole je bila objavljena tudi novica, da se v času korona virusa lahko 

dijaki vključijo v FB stran SNG Maribor – Gledališče na domu, ter si tam brezplačno 

ogledajo nekatere predstave iz preteklih sezon.  

Vsem tistim dijakom, ki so imeli gledališki abonma, smo izdali potrdila o opravljenih 

prostoizbirnih dejavnostih. 

 

Zapisala: Jasna Lonec, mentorica za dijaški gledališki abonma. 
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f) Šolsko razstavišče 

 

V šolskem letu 2020/2021 je bila realizacija zastavljenih ciljev delno okrnjena zaradi 

pandemije Covid 19.  Razstaviščne dejavnosti so, kolikor je bilo mogoče, potekale v šolski 

avli, v veliki šolski izložbi ob vhodu v stavbo, na hodnikih (prvo in drugo nadstropje) in v 

vitrinah (1. nadstropje), kjer je bilo med šolskim letom bilo mogoče občudovati risbe, slike 

in različne druge izdelke dijakov naše šole (predvsem dijakov oddelkov aranžerskih 

tehnikov) ter postavitve dekorativnih in drugih izdelkov dijakov iz oddelkov aranžerskih 

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

Zapisala: Jasna Lonec, vodja razstavišča na SŠTD 

 

 

h) Plesna skupina 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 

Plesna skupina 

Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Mentor interesne dejavnosti: 

Barbara Lepej 

Člani: dijakinje 

Realizirane naloge: 

Plesna skupina v tem šolskem letu zaradi epidemije ni delovala. 

 

i) Aranžerske dejavnosti 

Pregled delovanja aranžerskih dejavnosti v šolskem letu 2020/2021 

Vrsta dejavnosti  

 

Aktivnosti opravljene – 

časovni okvir 

 

Udeleženci 

iz 

SŠTD 

 

Mentor 

(ime in 

priimek) 

 

Urejanje kabineta in kabinetnih 

zbirk in skladiščnih in delovnih 

prostorov v kleti. 

 

2020/2021 

september – maj 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

Pridobivanje ponudb in nabava 

orodij in materialov za potrebe 

aranžiranja in promocije šole 

september 2020 - junij 

2021 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

Ureditev razstavnih  prostorov 

in panojev v avli, 1. in 2. 

nadstropju in učilnici 9 

september 2020 - julij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Urejanje velike zunanje izložbe 

pri glavnem vhodu v šolo 

oktober 2020 – junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Organizacija in izvedba ID - 

Projekcija kratkih mladinskih 

filmov 

3.9.2020 dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 
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Organizacija delavnice v sklopu 

Enimation School 

Šolsko leto 2020/2021 dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 

Ideja, organizacija in izvedba 

projekta 2. A AT – Velika 

promocijska izložba »Voda, 

zemlja, zrak« 

Šolsko leto 2020/2021 

22.10.2020 in 

10.11.2020 in od 

29.3.2021 do 16.4.2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 

Organizacija in izvedba 

razrednega tekmovanja »Naj 

poslovno darilo« za potrebe 

promocije šole 

Januar 2021 do maj 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

 

Izdelava šolskega izbora 

promocijskih daril 

September 2020 Suzana 

Thaler 

  

Izdelava promocijskih daril in 

zavijanje daril za potrebe šole 

November 2020 – junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Izdelava unikatnih 

promocijskih daril (Word Art) 

slovenski pesniki in pisatelji 

 

januar 2021  dijaki 

programa 

AT 

Lucia Žitnik 

Sodelovanje pri projektih 

  

September 2020 – junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Delavnica keramike April 2021  dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Organizacija in izvedba 

predstavitev poklicnega 

področja: Alatič Klara in Mateja 

Kapun 

Šolsko leto 2020/2021 

21.1.2020 

  

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Projekt izdelave lončka z 

motivom starega mosta v 

Mariboru in pridobitev ponudb 

za primerno kartonsko darilno 

embalažo 

September 2020 – maj 

2021 

  

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 
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Projekt izdelave unikatnega 

krožnika in pridobitev ponudb 

za primerno kartonsko darilno 

embalažo 

September 2020 – maj 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 

Izdelava unikatnih izdelkov na 

področju keramike, fuzije, 

grafike… za promocijska in 

ostala darila 

September 2020 – maj 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Likovna podoba na uporabnem 

izdelku (poslikani leseni izdelki 

“Art Fruit” - delo v karanteni) 

April 2020 – junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Lucia Žitnik 

Sodelovanje pri oblikovanju 

virtualne podobe predstavitve 

SŠTD Maribor na Virtualnem 

Kariernem sejmu 2020 

september 2020 – 

november 

2020 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Live Webinar predstavitev 

aranžerskega tehnika 

november 2020 Suzana 

Thaler 

 

Izdelava drobnih daril, ki jih 

dobijo dijaki na kariernem 

sejmu in predstavitvi poklica 

na šolah - zapestnice 

September 2020 – junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

  

ID – Spoznavanje poklicnega 

področja animacija 

Delavnica stopmotion 

animacije s Hano Repše 

September 2020– junij 

2021 

31.5.2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler 

  

Obnova poškodovanih 

aranžerskih lutk 

september 2020– junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Lucia Žitnik 

Projekt Velika promocijska 

izložba “Voda, Zemlj, Zrak 

oktober 2020 - april 

2021 

dijaki 

programa 

AT 2. A AT 

Suzana 

Thaler 

Virtualni informativni dan januar – februar 2020 dijaki 

programa 

AT  

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 
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ID – aranžerske dejavnosti 

Organizacija in izvedba 13 

interesnih dejavnosti 

september 2020–junij 

2021 

dijaki 

programa 

AT 

Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

Posodobitev in prenova 

maturitetnih vprašanj za 2.  

enoto poklicne mature 

(zmanjšan obseg zaradi COVID 

19) 

junij 2021 Lucia Žitnik  

Posodobitev in prenova 

maturitetnih vprašanj za 4.  

enoto poklicne mature  

junij 2021 Lucia Žitnik  

Organizacija izobraževanja za 

Adobe programe za učitelje 

programa aranžerski tehnik 

april 2021 - maj 2021 Suzana 

Thaler 

 

Organizacija in pridobitev 

najboljše ponudbe za Adobe 

Cloud za vse slovenske šole, ki 

izobražujejo program 

aranžerski tehnik 

april 2021 - maj 2021 Suzana 

Thaler 

 

Maturitetne pole – izdelava in 

prenova maturitetnih pol 

April 2020 Suzana 

Thaler, 

Lucia Žitnik 

 

 

 

LETNO POROČILO IZVEDBE AKTIVNOSTI V KROŽKU – PROSTOVOLJCI SŠTD za šolsko leto 

2020/2021 

 

ČAS IZVEDBE: 

● April 2021 

Aktivno sodelovanje pri reševanju ogroženih vrst živali v času drstenja 

žab na lokaciji Rošpoh in Mestni park. V projektu so prostovoljno 

sodelovali dijaki naše šole v spremstvu mentorjev (Tojnko, Milićić, 

Kavčič). Aktivnosti so organizirane v sodelovanju z  Društvom za zaščito 

ogroženih vrst živali in Mestne občine Maribor. Komunalno podjetje 

Maribor v času akcije opremi aktivne odseke z dodatnimi prometnimi 

znaki, ki opozarjajo na prisotnost žab in prostovoljcev na omenjenih 

lokacijah. 

 Maj 2021 

Zbiranje denarne pomoči dijakinji ob njeni osebni nesreči, ki jo je  

doletela v požaru njenega stanovanja. Dijaki in zaposleni naše šole smo 

zanjo v humanitarni akciji nabrali   435€ finančnih sredstev. Akcijo je 

koordinirala razredničarka omenjene dijakinje, prof. Tina Baumhakl. 

                     Mentorica: 

                     Zdenka Tojnko 
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e) Poročilo šole v naravi - Delavnica treninga socialnih veščin 

 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN je zaradi Covid-19 situacije odpadel. 

 

     

f) Erasmus +VET Skills and Knowledge Exchange 2 (VET SKE 2) poteka na šoli že 

od šolskega leta 2018/2019, v programu sodelujemo kot člani kozorcija. V šolskem letu 

2019/2020 smo izvedli dve mobilnosti v oktobru 2019, marca in septembra 2020 pa sta 

obe mobilnosti odpadli zaradi kronavirusa, zaprtih mej in omejitev. Zadnja mobilnost je 

bila izvedena 20.6.2021-12.7.2021, prijavljena je bila ena dijakinja program AT, ki je odšla 

v Faenco v Italiji. Projekt se bo zaključil maja 2021, po tem ko je bil podaljšan za en leto. 

Mednarodni projekt ERASMUS+ Kritično in kreativno razmišljanje: Pot naprej  

Projekt se je pričel z oktobrom 2020 s podpisom pogodb in online tridnevnim uvodnim 

sestanek, ki je potekal v okolju Teams. Za Srednjo šolo za trženje in dizajn Maribor projekt 

Erasmus+ Critical in creative thinking: The way ahead koordinira Brigita Kremser. 

V decembru 2020 smo se začeli pripravljati na uporabo namena projekta, kako napisati 

argumentativni esej in kako organizirati debate v razredih pri pouku. Uporaba veščin bo 

potekala v letu 2021 in 2022. Zaradi Covid situacije je možna online izvedba. 

  

Izvedli smo dve online debati,  prvo v marcu 21 na dve temi: Prva tema je globalna - Ali 

bi morali imeti družbeni mediji, kot sta Facebook ali Twitter, pravico urejati vsebino, ki jo 

objavljajo njihovi uporabniki? " Zakaj da / Zakaj ne? Pri debatiranju bodo osredotočili na 

razprava in reševanje problemov. Druga pa lokalna po izboru vsake sodelujoče države. 

Naši dijaki so izbrali temo – Protesti proti izobraževanju na daljavo v Sloveniji. 

To srečanje je bilo priprava na izmenjave naših in tujih dijakov, ki bodo potekale v tem in 

naslednjem šolskem letu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

V aprilu 21 smo sodelovali z našimi in tujimi dijaki  mini TED talks v portalu Flipgrid na tri 

teme: 

1. V kolikšni meri je korona virus vplival na duševno zdravje ljudi po vsem svetu? 

2. Je spletno učenje prihodnost izobraževanja? 

3. Ali nas tehnologija bolj povezuje ali bolj izolira? 

K sodelovanju smo povabili vse naše dijake, da posnamejo in naložijo kratek video svojega 

TED talka, v katerem predstavijo svoje ideje in širijo pozitiven duh. 

Konec maja 21 smo ponovno sodelovali v online debati na temo Hate speech. 

  

Prva mobilnost  dijakov je bil načrtovana za marec 2021 – izvedla se je junija 2021 v 

Bolgariji v skupni dolžini sedmih dni. Udeležile so se je tri dijakinje Barbara Matjašič, 

Amanda Breznik in Zoey Šobernik ter profesor Goran Katavič. 
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  f) Fotografski krožek 

FOTOGRAFSKE DELAVNICE Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Mentor interesne dejavnosti: 

Barbara Lepej 

Sodelujoči: 

dijaki 

Realizirane naloge: 

Dijaki so fotografirali na različnih prireditvah, ki so potekale na šoli.  

Dijakinje Nina Brunček, Lea Bratušek in Natalija Senekovič so se s svojimi fotografijami 

udeležile foto natečaja Mariborske knjižnice z naslovom Obrazi knjige. Med 95 prispelimi 

fotografijami je bilo 20 najboljših razstavljenih na Grajskem trgu, med njimi 3 fotografije 

naših dijakinj. Vse fotografije so bile na ogled  na virtualni razstavi 

https://bit.ly/3qgKp0I. 

 

 

g) Šport in zdravje 

 

INTERESNE DEJAVNOSTI: 

Šport in zdravje 

Letno poročilo za šolsko leto: 2020/2021 

Mentor interesne dejavnosti: 

Barbara Lepej 

Člani: zainteresirani dijaki 

Realizirane naloge: 

Dijaki so skozi različne dejavnosti spoznavali šport in njegov pomen za zdravje.  

Dijake smo opozarjali na nevarnosti virusa SARS-COV 2 in kako preprečiti njegovo 

širitev. 

Ob Dnevu slovenskega športa so se 23. 9. 2020, dijakinje 2. F in 3. D  udeležile testa 

hitre hoje na 2 km, ki ga je v Mestnem parku organiziral Center za krepitev zdravja. Za 

nagrado so dobile Frutabelo, rezultate testa pa prejele po pošti. 

Individualni razgovori z dijaki s povečano telesno težo in opozarjanje na zdravstvene 

težave, ki so posledica le te, razgovor o pravilni prehrani in pomenu gibanja. 

 

 

2.9.2 Tekmovanja 

 

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

a) športna tekmovanja so zaradi epidemije odpadla,  

b) tekmovanja iz ekonomskih predmetov, 

c) tekmovanje iz računovodstva je zaradi pandemije odpadlo 

d) tekmovanje iz finančne pismenosti je zaradi pandemije odpadlo 

e) tekmovanje v tehniki prodaje je zaradi pandemije odpadlo 

f) tekmovanje iz znanja Sodobnega gospodarstva je zaradi pandemije odpadlo 

g) tekmovanje iz angleškega in nemškega jezika ter slovenščine, 

h) tekmovanje iz znanja poslovne matematike in statistike, 

i) tekmovanje iz znanja matematike: Kenguru, 

j) tekmovanje učnih podjetij 

 

 

 

a) Športna tekmovanja 

 

Tekmovanja so odpadla zaradi epidemije. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3qgKp0I
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b)Tekmovanja iz ekonomskih predmetov 

 

 

Vrsta 

tekmovanja 

 

 

Organizator 

tekmovanja 

 

Udeleženci iz 

STrgŠ  (ime in 

priimek) 

   

 

Doseženo 

mesto 

 

Mentor 

(ime in 

priimek) 

Šolsko 

tekmovanje v 

znanju 

poslovne 

matematike in 

statistike 

DMFA  Dijaki 3.a in 4.a ET in 

1.f,2. e ET-PTI 

Poslovna 

matematika: 

bronasta 

priznanja Ž 

Škofljanc, N. 

Vrti, T. 

Dervarič, M. 

Pajtler 

Statistika: L. 

Arih, P. Ketiš 

Darja 

Lesjak 

Državno 

tekmovanje v 

znanju 

poslovne 

matematike in 

statistike 

DMFA  Dijaki 3. letnika ET-ssi 

in 2. letnika ET-PTI 

Poslovna 

matematika: 6. 

mesto Nino 

Vrtič, srebrno 

priznanje, 

srebrno 

priznanje Tjaša 

Dervarič in Ž. 

Škofljanc 

Statistika: 

srebrno 

priznanje P. 

Ketiš 

Darja 

Lesjak 

 

 

c) Tekmovanje iz računovodstva 

 

Priprave so potekale, tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi korone. 

 

Mentorica: Darinka Medved Gerečnik 

 

 

d)Tekmovanje iz finančne pismenosti 

 

Priprave so potekale, tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi korone 

 

Mentorica: Darinka Medved Gerečnik 

 

 

e)  Tekmovanje v tehniki prodaje 

 

Zaradi COVID-19 ni bilo izvedeno. 
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f) Poročilo o šolskem tekmovanju iz znanja Sodobnega gospodarstva 

 

Priprave so potekale, tekmovanje ni bilo izvedeno zaradi pandemije. 

 

Mentorica: Jasna Lonec 

 

 

g) Tekmovanje v znanju nemškega in angleškega jezika 

 

TEKMOVANJA V ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

Vodja dejavnosti: Goran Katavić  

Opravljene naloge:   

⮚ Širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega 

znanja tujega jezika. 

⮚ Poznavanje in utrjevanje spretnosti na nivoju, ki ustreza sodelovanju na 

tekmovanju. 

⮚ Priprava dijakov na tekmovanje in reševanje tekmovalnih pol. 

⮚ Šolsko tekmovanje POLIGLOT iz angleškega jezika za 3. letnike SSI je bilo izvedeno 

22.3.2021. Sodelovalo je 6 dijakov, na državno tekmovanje se dijaki niso udeležili. 

 

 

 

 

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA NEMŠKEGA  

JEZIKA 

Letno poročilo za šolsko leto 

2020 /2021 

 

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

⮚ Šolsko tekmovanje iz znanja nemškega jezika je bilo v šol. Letu 2020/21 s  strani 

Društva učiteljev nemškega jezika odpovedano. 

 

 

 

 

NEMŠKA BRALNA ZNAČKA CENTRA OXFORD Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

 

Vodja dejavnosti: Petra Pleteršek Staklenac Člani:  dijaki  

Opravljene naloge:   

⮚ širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega 

znanja tujega jezika 

⮚  širiti bralno kulturo in branje čtiva v tujem jeziku 

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

⮚ priprava dijakov  na tekmovanje in reševanje testa o prebrani  literaturi v nemškem 

jeziku: Nemško  bralno tekmovanje Pfiffikus Centra Oxford 

⮚ Pri  nemški bralni znački Pfiffikus je  v šol. letu 2020/21 tekmovalo 13 dijakov iz 

razredov: 1.A, 1.B, 1.F, 2.A, 2.D, 2.E, 2.F,  3.A, 3.B in 4.A 

⮚  Za odlično rešene bralne teste (več kot 65% pravilnih odgovorov) je prejelo  5 

dijakov priznanja Centra Oxford: Sara Šmirmaul (2.A), Tina Škratek (2.A), 

Barbara Vogrin (1.A), Pia Urankar (1.A in Amadeja Pohorec (3.B). 
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BRALNA ZNAČKA ANGLEŠKEGA JEZIKA Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

Vodja dejavnosti: Mojca Primorac Člani: dijaki 

⮚ Širjenje bralne kulture in branja čtiva v tujem jeziku ter poglabljanje aktivnega 

znanja tujega jezika. 

⮚ Bralna značka Bookworms ni potekala po zastavljenih ciljih, saj je bilo prijavljenih 

21 dijakov, zaključili pa sta jo samo dve dijakinji iz 1.b razreda ter dobili 

priznanje. To sta Nina Šterbal in Karin Rojko. V šolskem letu 2020/2021 smo 

izvajanje angleške bralne značke prilagodili  in pod mentorstvom Mojce Primorac 

dijakom poslali knjige na dom, vendar zaradi dela na daljavo dijaki niso bili 

motivirani za branje in niso prebrali vseh treh knjig v angleščini. 

 

 

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

Vodja dejavnosti: Tina Baumhakl, Vlasta Rojs Člani: dijaki 

⮚ V mesecu novembru in decembru so potekale intenzivne priprave dijakov na 

tekmovanje za Cankarjevo priznanje. V programu srednjega strokovnega 

izobraževanja sta sodelovala dva dijaka mentorstvom Vlaste Rojs. Šolskega 

tekmovanja se je udeležili en dijak iz 1. b razreda, ki se je uvrstil na državno 

tekmovanje. Državno tekmovanje je potekalo 22. maja 2021 preko spletnega okolja 

ZOOM (učilnice). 

⮚ Cilji: 

− dijake spodbuditi k sodelovanju in branju; 

− dijake motivirati za prijavo na tekmovanje, kjer tekmujejo v pisanju; 

− literarnega spisa na določeno temo ob prebranih besedilih; 

− razvijati bralne sposobnosti dijakov za analizo besedila. 

 

 

BRALNA ZNAČKA Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

Vodja dejavnosti: Simona Letnik Člani: dijaki 

⮚ V šolskem letu 2020/2021 je na šoli potekala bralna značka. Dijaki so: 

− brali mladinske romane po izbiri; 

− razvijali zanimanje za jezikovno in bralno kulturo; 

− širili splošno razgledanost; 

− ohranjali lep odnos do knjige.  

 

h) Tekmovanje iz poslovne matematike in statistike 

ŠOLSKO IN DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 

POSLOVNE MATEMATIKE IN STATISTIKE 

Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

 

Vodja dejavnosti: Darja Lesjak Člani:  dijaki  

 

⮚ Na  šoli je 17.3. potekalo  Šolsko tekmovanje dijakov v znanju poslovne matematike 

in statistike. Tekmovanja se je udeležilo 9 tekmovalcev v kategoriji Poslovna 

matematika in 5 tekmovalcev v kategoriji statistika. Žan škoflanjc, Nino Vrtič, Tjaša 

Dervarič in Monika Pajtler, Lara Arih in Patrick Ketiš so prejeli bronasto priznanje. Na 

državno tekmovanje so se uvrstili Žan Škofljanc, Nino Vrtič, Tjaša Dervarič v 

kategoriji poslovna matematika, ter Lara Arih in Patrick Ketiš v kategoriji statistika. 
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⮚ 10. aprila je bilo izvedeno Državno tekmovanje v znanju poslovne matematike in 

statistike za srednje šole. letos je bilo zaradi pandemije izvedeno tekmovanje na 

daljavo preko strežnika Dmfa. Na državnem tekmovanju je dosegel Nino Vrtič 6. 

mesto v kategoriji poslovna matematika, kar je odličen uspeh. Srebrno priznanje so 

dobili še Tjaša Dervarič, Žan Škofljanc (kategorija poslovna matematika) in Patrick 

Ketiš v kategoriji statistika. Kor mentorica dijakom, ki se udeležujejo tega 

tekmovanja, menim, da so uspehi na tekmovanju pozitivna motivacija za dijake in 

podobe šole. 

 

 

 

i) Šolsko in regijsko tekmovanje iz znanja matematike Kenguru 

 

POROČILO TEKMOVANJ  iz MATEMATIKE – MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2021 

 

V četrtek 22.4.2021 ob 12.30 je potekalo šolsko tekmovanje iz matematike – delno v šoli 

( za dijake, ki so bili v šoli), delno online (za dijake, ki so bili na daljavo). Na njem 

sodelovalo 23 dijakov, ki so se nanj pripravljali skupaj s svojimi mentorji – učitelji 

matematike prof. Bračko in prof. Kremser. 

Skupina B – srednje tehniške in strokovne šole 

Najuspešnejša je bila Amanda Breznik, 2.a s 71,75 točk od 120 možnih. Bronasto 

priznanje so dobile Amanda Breznik, 2.a, Larisa Vuzem, 3.b in Nina Šterbal, 1.b.  

Skupina C – srednje tehniške in strokovne šole 

Najuspešnejša je bila Jasna Ramovš, 2.d s 49,75 točk od 90 možnih. Bronasto priznanje 

sta dobili Jasna Ramovš, 2.d in Ana Marija Lorenčič, 1.c. 

Spletna stran: 

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

 

Vodja tekmovanja B - Špela Bračko, prof. 

Vodja tekmovanja C - Brigita Kremser, prof. 

 

j) Tekmovanje učnih podjetij 

 

V šolskem letu 2020/2021 se dijaki niso udeležili tekmovanja učnih podjetij. 

 

 

2.9.3 Seznam pohval in nagrad dijakom 

 

Pohvale, nagrade in priznanja dijakom se izrekajo na podlagi Meril in postopkov za 

podeljevanje pohval, nagrad in priznanj, ki so del Šolskih pravil Srednje šole za trženje in 

dizajn Maribor. Dijak lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejme: pohvalo, priznanje, 

nagrado ali drugo priznanje. Zbirnik je pripravljen za časovno obdobje od 1. 9. 2020 do 

zaključka pouka v šolskem letu 2020/2021.  

 

 

 

 

 

     

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx
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ODDELEK POHVALE NAGRADE PRIZNANJA DRUGA 

PRIZNANJA 

SKUPNO 

ŠTEVILO 

VSEH 

1. A 7 / 2 / 9 

1. B 8 / 2 / 10 

1. C 1 / / / 1 

1. D / / / / / 

1. E 7 / / / 7 

1. F / / / / / 

2. A 12 / 3 / 15 

2. C 8 / / / 8 

2. D 22 / / / 22 

2. F 7 / / / 7 

3. A 5 / / / 5 

3. B 7 / / / 7 

3. C 3 / / / 3 

3. D 8 / / / 8 

3. E 14 / / / 14 

4. A 9 / / / 9 

SKUPAJ 118 / 7 / 125 

 

3. Kadrovski pogoji 

 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo vseh zaposlenih 36. 

 

Preglednica zaposlenih po sistemizaciji na dan 31. 12. 2020 po izobrazbi. 

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

/ / / 1 3 1 25 5 1 

 

Na SŠTD je 36 zaposlenih od tega 31 strokovnih delavcev. Na naši šoli dopolnjuje svojo 

obvezo:  

⮚ Mojca Šumandl (učiteljica) iz Izobraževalnega centra Piramida, 

 

Učiteljici SŠTD dopolnjujeta svojo obvezo:  

⮚ Bogdana Vratanar (učiteljica) na Srednji biotehniški šoli Maribor 

⮚ Aleksandra Vanček (učiteljica) na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor 
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Preglednica 1: Število učiteljev in strokovnih delavcev v šolskem letu 2020/2021 po nazivu 

na dan 31. 12. 2020, vključena je tudi ravnateljica: 

Naziv 2020/2021 

Brez naziva 8 

Mentor 6 

Svetovalec 14 

Svetnik 3 

Skupaj učitelji in 

strokovni delavci 

31 

 

Preglednica 2: Število administrativnih in tehničnih delavcev v šolskem letu 2020/2021 na 

dan 31. 12. 2020: 

 

Delovno mesto 2020/2021 

Administrativni delavci 2 

Tehnični delavci 2 

Spremljevalka gibalno 

oviranega otroka 

1 

Skupaj  5 

 

 

4. Delo pedagoških delavcev  in strokovnih organov šole 

4.1 Delo učiteljskega zbora 

Učitelji so pripravili letne priprave na vzgojno-izobraževalno delo, ki so podlaga za dnevne 

urne priprave pri določenem predmetu. Didaktično metodične dnevne priprave so v 

srednjih poklicnih in strokovnih šolah nekoliko zahtevnejša, saj je populacija dijakov zelo 

različna po predznanju, sposobnostih in motivaciji. Učne priprave (letne in dnevne) učitelji 

sprotno dopolnjujejo in s tem skrbijo za boljše in kvalitetnejše pedagoško delo v prihodnje.  

 

 

 

Poročilo o izvedbi spremljav pouka: 

 

V šolskem letu 2020/2021 sem izvajala spremljave pouka predvsem do COVIDA-19, tako 

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

 

O izvedenih spremljavah pouka obstaja obsežna dokumentacija z instrumentarijem o 

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

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

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

izobraževanja oziroma ga bodo opravili v naslednjem šolskem letu.  

 

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

prodajalni. 

 

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

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

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

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

nadaljnjem opravljanju pedagoškega dela. 
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4.2 Delo strokovnih aktivov 

 

V šolskem letu 2020/2021 so na SŠTD delovali 4 strokovni aktivi, ki so se sestajali vsaj 

trikrat v šolskem letu oziroma po potrebi: 

 

 1 Aktiv družboslovcev in športne vzgoje, vodja Dušan Jesenko 

 2 Aktiv naravoslovcev in matematikov, vodja Tina Steineker 

 3 Aktiv slovenistov in tujih jezikov, vodja Tina Baumhakl 

 4 Aktiv strokovnih predmetov (aranžerji in ekonomisti); vodja Aleš Premzl 

 

Zapisniki sestankov strokovnih aktivov se hranijo v tajništvu šole. 

Opravili so letno načrtovanje dela, usklajevanje priprav, kriterijev ocenjevanja, priprave 

tekmovanj in interesnih dejavnosti. Posebno pozornost so posvetili pripravam na zaključne 

izpite in maturo, ter smotrno načrtovali izobraževanje. Pomagali so učiteljem začetnikom 

in opravili še druge naloge po LDN šole. 

Delo strokovnih aktivov je podrobneje opisano v poročilih, ki so jih pripravili vodje 

aktivov.  

 

 

AKTIV: DRUŽBOSLOVCEV IN 

ŠPORTNE VZGOJE 

(družboslovje, geografija, psihologija, 

sociologija, zgodovina, športna 

vzgoja) 

Letno poročilo za šolsko leto 2020/2021 

 

Vodja aktiva:  

Dušan Jesenko 

Člani: Bogdana Vratanar, Suzana Golobb 

Strmšek, Renata Slana, Tanja Ivanek Knehtl, 

Barbara Lepej, Jana Zadravec 

Realizirane naloge: 

 

- realizacija učnih načrtov, 

- uporaba sodobnih metod poučevanja (tudi biblio-pedagoške ure in uporaba      

računalnikov pri pouku), 

- uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine, 

- medpredmetno povezovanje znotraj aktiva, 

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

šole in ostalimi šolami, 

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

pti in aranžerski tehnik), 

- roditeljski sestanki in govorilne ure, sodelovanje v komisijah za poklicno maturo, 

zaključne izpite in dopolnilne izpite, 

- skrb za oz. vodenje geografsko-zgodovinske zbirke, 

- svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami in nadarjenim dijakom, 

- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti, za katere je bil zadolžen 

družboslovni aktiv, 

- sodelovanje na virtualnem informativnem dnevu, 

- druga dela in naloge povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, 

- dva člana aktiva dopolnjujeta učno obvezo na drugih šolah oz. opravljata tudi druga 

dela na šoli (pouk na drugih šolah), kar pomeni dodatno obremenitev članov aktiva, 

- organizirali smo več športnih dni.  

 

Sodelovali smo v projektih: 

- Podjetniško ogledalo, 

- Glavni odmor, 

- Šolsko okno. 

 

Člani aktiva so vodili in izvedli naslednje interesne dejavnosti: 

- Rastem s knjigo (Lepej), 
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- Fotografski krožek (Lepej), 

- Mariborski otok (Vratanar), 

- Muzej NOB (Slana), 

- Gasilci in ekologija (Slana), 

- Knjižnica in film (Slana, Knehtl), 

- Mariborski arhiv (Slana, Knehtl), 

- Sodelovanje z delodajalci (Knehtl), 

- Športni dnevi (Lepej, Jesenko). 

 

Organizirala in izvedla se je proslava ob Dnevu državnosti (Slana). 

 

  

AKTIV NARAVOSLOVJA  IN 

MATEMATIKE 

Letno poročilo za šolsko leto:  2020/2021 

 

Vodja aktiva: Tina STEINEKER 

 

Člani: Brigita KREMSER, Sabina KAVČIČ, 

Špela BRAČKO 

REALIZIRANE NALOGE: 

-        realizirali smo učni načrt  po učno vzgojnem programu, 

-        vključevali smo IKT tehnologijo v učni proces, 

-        vključevali različne metode in oblike dela v učni proces, 

-        sodelovali smo pri organizaciji interesnih dejavnosti (za vse letnike in 

programe), 

-        organizirali smo EKO DAN, 

-        organizirali Krvodajalsko akcijo, predavanje in delavnico na temo Daruj 

kri in Daruj organe (skupaj s študenti medicine pod okriljem projekta 

Epruvetka), 

-        izvajali vaje v okviru predmetov in modulov prilagojene prostorskim 

zmožnostim, 

-        sodelovali smo pri izvedbi informativnega dne, dnevu odprtih vrat in 

drugih dejavnostih v povezavi s promocijo šole, 

-        posneli filmček v Učni prodajalni za promocijo programa TRG, z 

namenom objave na družbenih omrežjih, 

-        sodelovali smo na virtualnem Kariernem sejmu (november 2020), 

-        izvedli krvodajalsko akcijo – polnoletni dijaki so darovali kri v okviru 

akcije, 

-        v pouk smo, kolikor je bilo mogoče zaradi izrednih razmer in dela na 

daljavo, vključevali prenovljeno učilnico Učno prodajalno, 

-        organizirali Matematični pohod po mestu, 

-        dijake naučili uporabljati matematiko v vsakdanjem življenju, 

-        izvajali smo ure konzultacij za dijake v času govorilnih ur, 

-        sodelovali pri projektnih dnevih, 

-        intenzivno smo pripravljali dijake SSI in PTI programov na poklicno 

maturo, 

-        izvajali smo dodatne ure priprav za poklicno maturo za zaključne letnike 

-        ter izvedli šolsko matematično tekmovanje KENGURU, ki je bilo v dveh 

nivojih. 

Zapisala: Tina Steineker 
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AKTIV: SLOVENISTOV IN TUJIH JEZIKOV Letno poročilo za šolsko leto 

2020/2021 

Vodja aktiva: Tina Baumhakl Slovenščina: Vlasta Rojs, Aleksandra Vanček 

Tuji jeziki: Petra Pleteršek Staklenac, Mojca 

Primorac, Mojca Šumandl, Goran Katavić  

Slovenščina 

 

Opravljene naloge: 

 

⮚ Priprava na poklicno maturo in zaključni izpit. 

⮚ Mentorstvo dijakom za pripravo na tekmovanje za Cankarjevo priznanje  

⮚ Lektoriranje šolske spletne strani, almanaha zaključnih letnikov in poročila za 

kakovost. 

⮚ Organizacija kulturnih dni – ogled gledališke predstave in ogled filma. 

⮚ Organizacija proslav ob državnih praznikih (dan samostojnosti in enotnosti, slovenski 

kulturni praznik, dan državnosti). 

⮚ Sodelovanje pri projektnih dnevih. 

⮚ Udeležba na študijski skupini. 

⮚ Sodelovanje na sestankih vodij aktivov. 

⮚ Izvedba učnih ur, pri katerih je hospitirala ga. ravnateljica v mesecu novembru. 

⮚ Povečanje sodelovanja s šolsko knjižnico (izbira gradiv za domače branje). 

⮚ Priprava pisnih nalog za zaključni izpit. 

⮚ Koordinatorica za PISA je Simona Letnik. Za šol. leto 2020/2021 načrtovana 

raziskava ni bila izvedena. 

⮚ Sodelovanje pri projektu Rastem s knjigo. 

⮚ Spremljanje dela in napredka otrok s posebnimi potrebami. 

⮚ Sodelovanje s šolsko svetovalno službo, še posebej glede dijakov s posebnimi 

potrebami, ter izvajalci individualne strokovne pomoči.  

⮚ Sodelovanje z izvajalko tečaja za tujce. 

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

ocen (za posamezne programske enote) po ocenjevalnih obdobjih. 

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

vrat in informativnem dnevu. 

⮚ Vodenje šolske glasbene skupine, ki aktivno sodeluje na šolskih prireditvah.  

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

⮚ Zaradi izrednih razmer v državi covid-19 smo članice aktiva uskladile vsebinske 

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

načrtih ocenjevanja znanja in katalogih znanja za posamezni izobraževalni 

program/modul. 

⮚ Sodelovanje pri projektnih aktivnostih - Šola za lajf, Šolsko okno in Podjetniško 

ogledalo. 

⮚ Priprava internega gradiva za zaključni izpit in poklicno maturo (književnost + 

slovnica). 

 

 

Tuji jeziki: 

Opravljene naloge:   

⮚ Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika. 

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

⮚ Poznavanje kultur angleško in nemško govorečih dežel. 

⮚ Znanje besedišča stroke in sposobnosti pisanja strokovno funkcionalnega besedila v 

angleškem ter nemškem jeziku. 

⮚ Priprava na poklicno maturo. 

⮚ Izvedba nemškega bralnega tekmovanja Centra Oxford. 
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⮚ Izvedba šolskega tekmovanja iz nemškega jezika. Mentorica in organizatorka 

tekmovanje je Petra Pleteršek Staklenac. 

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

izobraževanja, bralno tekmovanje Bookworms. 

⮚ Preverili smo usklajenost v primeru kriterijev za doseganje minimalnih standardov 

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

aktiva uskladili glede zaključevanja ocen. 

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

ocen (za posamezne programske enote) po ocenjevalnih obdobjih. 

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

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

januarja). 

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

ter izvajalci individualne strokovne pomoči.  

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

na temo spoznavanja sošolcev in šole – Jaz in moj razred. 

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

vrat in informativnem dnevu.  

⮚ Priprava in organizacija interesnih dejavnosti: Branje bogati 4. a,  

⮚ Zaradi izrednih razmer v državi covid-19 smo članice aktiva uskladile vsebinske 

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

načrtih ocenjevanja znanja in katalogih znanja za posamezni izobraževalni 

program/modul.  

⮚ Sodelovanje pri projektnih aktivnostih - Šola za lajf, Šolsko okno in Podjetniško 

ogledalo. 

 

 

 

 

AKTIV: strokovnih modulov Poročilo dela za šol. leto: 2020/2021 

Vodja Aktiva:  

Aleš Premzl 

Člani: Darja Lesjak, Vlasta Ljubec, Jasna 

Lonec, Darinka Medved Gerečnik, Zdenka 

Tojnko, Marjana Špendal, Tanja Miličič, 

Suzana Thaler, Lucia Žitnik, Jana zadravec, 

Eva Pipan, Tanja Ivanek Knehtl, Tanja Žvižaj,  

 

Evidenca izobraževanj učiteljev po strokovnih aktivih za šol. leto 2020/2021 

 

Strokovni aktiv: EKONOMISTOV IN ARANŽERJEV 

 

Ime in priimek 

učitelja 

Naslov 

izobraževanja 

Organizator 

  Kraj 

Datum Št. 

dni 

Točke 

Aleš Premzl DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Darinka M. Gerečnik DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Vlasta Ljubec DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Zdenka Tojnko DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 
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Lucia Žitnik DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Jasna Lonec DATAINFO SŠTD 17.11.2020 1  

Suzana Thaler DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Marjana Špendal DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

/ 

Tanja Miličič DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Finančno 

opismenjevanj

e mladi in 

denar 

V TEAMSIH 20.1.2021 

10.2.2021 

17.3.2021 

21.4.2021 

19.5.2021 

5 / 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Seminar mladi 

podjetnik  

V TEAMSIH 17. 11. in 

18.11. 

2020 

2 / 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Izobraževanje 

PUD - CPI 

V TEAMSIH 1. 12.2020 1 / 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Letni posvet za 

izobraževanje 

odraslih 

V TEAMSIH 17.11. in 

18.11.2020 

2 / 

Medved Gerečnik 

Darinka  

Srečanje 

vodij IO v 

srednjih 

šolah-

Andragoški 

zavod MB 

 V TEAMSIH 18.12.2020 1 / 

Medved Gerečnik 

Darinka  

DATAINFO  V TEAMSIH 17.11.2020 1 / 

Darja Lesjak DATAINFO SŠTD 17.11.2020  

1 

 

Vlasta Ljubec Posvet s tajniki 

in predsedniki  

ŠMK 

SŠTD marec 

2021 

1  

Marjana Špendal Seminar za 

mentorje učnih 

podjetij 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- ZOOM 

15.10.-

16.10.2020 

2 1 

Marjana Špendal Študijska 

skupina - 

prodaja blaga 

in aranžerstvo 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

26.11.2020 1 0,5 

Marjana Špendal Študijska 

skupina - 

Ekonomski 

tehnik 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

27.11.2020 1 0,5 

Marjana Špendal Seminar za 

izpit iz četrtega 

Center RS za 

poklicno 

19.4.2021 1 0,5 
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predmeta 

poklicne 

mature 

izobraževanje 

- Teams 

Marjana Špendal Izobraževanje 

iz programske 

opreme Adobe 

Zavod Mars 

Maribor 

maj in junij 

2021 

7 / 

Tanja Miličić Seminar za 

mentorje učnih 

podjetij 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- ZOOM 

15.10.-

16.10.2020 

2 1 

Tanja Miličić Študijska 

skupina - 

prodaja blaga 

in aranžerstvo 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

26.11.2020 1 0,5 

Tanja Miličić Študijska 

skupina - 

Ekonomski 

tehnik 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

27.11.2020 1 0,5 

 

Tanja Miličić Seminar za 

izpit iz četrtega 

predmeta 

poklicne 

mature 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

19.4.2021 1 0,5 

Tanja Miličić Izobraževanje 

iz programske 

opreme Adobe 

Zavod Mars 

Maribor 

maj in junij 

2021 

7  

 

Tanja Miličić Finančno 

izobraževanje 

učiteljev za 

mentorje 

finančnega 

opismenjevanja 

mladih 

Časnik finance 20. 1. 2021 

-  

19. 5. 2021 

5  1 

Tanja Miličić Ocenjevanje 

izpita iz 

drugega 

predmeta 

Center RS za 

poklicno 

izobraževanje 

- Teams 

23. 3. 2021 1  0,5 
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Realizirane naloge: 

- Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi interesnih dejavnosti na šoli 

- Članica aktiva V. Ljubec je bila organizatorka šolskih interesnih dejavnosti 

- Sodelovali smo pri organizaciji izletov in ekskurzij 

- Sodelovali smo pri projektnih dnevih  

- Dijake pripravljali in motivirali za sodelovanje na šolskih in državnih 

tekmovanjih: 

- Poslovna matematika in statistika (D. Lesjak) 

- D. Lesjak  je bila članica državne ocenjevalne komisije za sestavo nalog in 

ocenjevanje pri tekmovanju v znanju poslovne matematike in statistike 

- J. Lonec in D. Medved Gerečnik, V. Ljubec, L. Žitnik,  M. Špendal so bili člani 

inventurne komisije na šoli 

- Sodelovali v upravnem odboru Šolskega sklada  

- Članice aktiva so sodelovale v komisijah: (Komisija za naročila malih vrednosti 

– V. Ljubec, Z. Tojnko)                                      

- Aktivno smo pripravljali dijake na drugi predmet na poklicni maturi 

- Organizirali gledališko dejavnost za interesne dejavnosti na šoli (J. Lonec) 

- Pripravili 4  razstave (S. Thaler in L. Žitnik);   

- Članica aktiva je opravljala delo tajnice poklicne mature (V. Ljubec) 

- L. Žitnik in S. Thaler sta izdelali komplete poslovnih daril 

- Sodelovali pri izvedbi virtualnega kariernega sejma (J. Zadravec, Z.  Tojnko, T. 

Miličič, D. Lesjak, A. Premzl,  J. Lonec, S. Thaler, L. Žitnik, M. Špendal) 

- Sodelovali pri izvedbi virtualnega informativnega dneva (J. Zadravec, Z. Tojnko, 

D. Lesjak, A. Premzl, S. Thaler, L. Žitnik, M. Špendal)  

- Pripravljali prispevke in fotografije za spletno stran šole 

- Člana aktiva A. Premzl in D. Lesjak sta člana sveta šole 

- urejanje zunanje velike izložbe (L. Žitnik, S. Thaler) 

- Obnavljali lutke (L. Žitnik in S. Thaler) 

- Nabavljali material za aranžerje in sodelovali pri vizualni zasnovi izložb ( L. 

Žitnik, S. Thaler) 

- V okviru projekta Podjeniško ogledalo smo organizirali: D. Lesjak: okroglo mizo 

z direktorico podjetja idelaija, Z. Tojnko, M. Špendal, T. Miličič in D. Gerečnik: 

okrogla miza z direktorjem Bodifita Markom Geršakom, A.  Premzl: okrogla 

miza s podjetnico Malince  

- V okviru projekta Šolsko okno smo izvedli: Kviz tajnica (V. Ljubec), Rudolf 

dizajner (S. Thaler), Finančna pismenost; predstavitev Aline Meško (T. Miličič) 

- koordinacija podjetniškega ogledala je bila M. Špendal,  

- koordinacija šolskega oknaje bila D. Lesjak 

- v okviru projekta Glavni odmor smo izvedli: intervju z državnim prvakom v 

gokartu in dijakom naše šole Janom Ternjak Hac, (D. Lesjak) 

- predstavitev aktivnosti šola za lajf (L. Žitnik, J. Zadravec,) 

- izdelava tik tokov in promocijskega videa za šolo (M. Špendal, L. Žitnik),  

- sodelovanje pri prenovi spletne strani (L. Žitnik) 

- koordinatorica glavnega odmora je bila J. Zadravec 

- predstavitev projektov novinarjem (D. Lesjak,M.  Špendal) 

- Humanitarna akcija za Lauro Lešnik 

- Pobiranje žab (Z. Tojnko) 

- Člani aktiva smo bili mentorji 4.IE na POM in 2. IE na ZI 

Materialne potrebe: Materialni stroški so bili v mejah načrtovanih materialnih 

stroškov.  
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4.3 Programski učiteljski zbori (PUZ-i) 

 

Programski učiteljski zbori (PUZ-i)  

Koordinatorica PUZ-ov in vodja PUZ-a ET-pti: Špela Bračko,  

Vodja PUZ-a ET SSI: Zdenka Tojnko,  

Vodja PUZ-a AT: Suzana Thaler 

Vodja PUZ-a TRG: Sabina Kavčič  

Vodja PUZ-a AMD: Darja Lesjak   

⮚  V šol. letu 2020/2021 smo na SŠTD izvajali naslednje izobraževalne programe: 

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

administratorja spi in trgovca spi.  

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

prav tako smo izdelovali razredne evidence in statistike ter računalniške izpise 

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

⮚  Aktivno smo sodelovali pri organizaciji predstavitve šole na virtualnem kariernem 

sejmu 

⮚  Aktivno smo sodelovali pri organizaciji in izvedbi informativnega dne 

⮚  Izdelali smo načrte ocenjevanja znanja po posameznih oddelkih.  

⮚  Urejali smo spletno učilnico PUZ.  

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

programske enote v omenjenih izobraževalnih programih.  

⮚  PUZ je spremljal delo po posameznih programskih enotah in sproti reševal 

probleme, ki so se pojavljali med šolskim letom.  

⮚  Prenovili so se izvedbeni kurikuli za programe srednjega strokovnega izobraževanja 

in srednjega poklicnega izobraževanja glede na uvedbo predmeta Aktivno 

državljanstvo.   

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

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

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

19. 

Na šoli imamo pet različnih PUZ-ov. Večina učiteljev je v več PUZ-ih, kar terja veliko 

dodatnega napora za usklajevanje in povezovanje dela PUZ-ov. 

 

4.4 Šolska svetovalna služba 

 

Šolska svetovalna služba je v šolskem letu 2020/2021 opravljala svoje naloge v skladu s 

sprejetimi Programskimi smernicami za šolsko svetovalno delo. Temeljna naloga šolske 

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

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

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

udeleženci: dijaki, učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi ustanovami. Svetovalno delo je  

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

I. Dejavnosti pomoči 

II. Razvojne in preventivne dejavnosti 

III. Dejavnosti načrtovanja in evalvacije 

 

Naloge šolskega svetovalnega delavca so opredeljene z okvirnim programom dela, ki ga je 

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

zajemajo področja dela: vpis, usmerjanje in preusmerjanje dijakov, svetovanje pri učnih 
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in osebnostnih težavah dijakov, sodelovanje z učiteljskim zborom, starši, zunanjimi 

sodelavci, institucijami in drugimi, vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, organizacijsko 

in analitično delo, načrtovanje, priprava in dokumentiranje svetovalnega dela, strokovno 

izpopolnjevanje in usposabljanje. 

 

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

za šolsko leto 2021/2022. Izbirni postopek vpisa se je tudi v tem letu izvajal za približno 

180 kandidatov. Na področju vpisa novincev za šolsko leto 2021/2022 je vse potekalo tako, 

kot je določeno z rokovnikom za izvedbo Vpisa 2021/2022 s strani MIZŠ, v času od 

februarja 2021 do danes. V 1. letnik smo do danes vpisali dijake novince v 6 oddelkov, od 

tega smo dijake vpisali v en (1) oddelek programa ekonomski in en (1) oddelek programa 

aranžerski tehnik, dva (2) oddelka programa trgovec/prodajalec, 1 oddelek programa 

administrator in 1 oddelek programa ekonomski tehnik/poklicno-tehniško izobraževanje. 

Na osnovi prošenj dijakov in/oziroma njihovih staršev smo tudi v šolsko leto 2021/2022 

prepisali nekaj dijakov, ki so se preusmerili oziroma zamenjali program izobraževanja/šolo.  

 

V razmerah epidemije COVID-19 sem za vpis v šolsko leto 2021/2022 izvedla online 

informativni dan oz. informativne predstavitve naših programov izobraževanja za učence 

9. razredov osnovnih šol preko spleta. Za namen vpisa novincev smo sodelovali na  dveh 

(slovenski in podravski) online kariernih sejmih. Skozi vse  leto sem izvajala tudi 

individualno osebno in online (MS Teams) svetovanje dijakom. Prihajali so  dijaki z 

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

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

svetovanja je bila pozornost usmerjena predvsem na individualno in skupinsko  svetovanje 

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

pomočjo in svetovanju na področju motivacije, izbiro ustreznih metod učenja in podobno. 

Skozi vse leto sem izvajala tudi karierno svetovanje, svetovanje pri preusmeritvah dijakov, 

pri izbiri nadaljnjega izobraževanja, dijakom zaključnih letnikov sem pomagala pri prijavi 

v nadaljnje izobraževanje in podobno. Svetovanje je v prvem primeru temeljilo na iskanju 

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

najboljših možnosti za uspešno nadaljevanje izobraževanja na višješolskih, visokošolskih 

programih ali pri vključitvi v maturitetni tečaj oziroma pri iskanju zaposlitve in vključitvi 

na trg dela. V šolskem letu 2020/2021 smo na šoli imeli skupno oseminsedemdeset (78) 

dijakov z odločbo za izvajanje oziroma prilagajanje izobraževanja. Spremljala sem njihov 

napredek, koordinirala delo izvajalk dodatne strokovne pomoči, pripravljala poročila o 

izvedenem delu zaradi izplačil izvajalcem in statistična poročila za MIZŠ RS. Pri svetovanju 

sem se povezovala tako z  razredniki kakor tudi drugimi učitelji. Skupaj smo iskali poti, ki 

bi bile za posameznega dijaka najboljše. Skozi ves svetovalni proces sem bila v stiku tudi 

s starši dijakov. Ena stalnih nalog je bilo tudi svetovanje učiteljem. Prihajali so zaradi težav, 

ki so jih imeli s posameznimi dijaki, starši ali pa zaradi izobraževalnih in kariernih namer 

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

dijakov. Skozi vse leto sem vodila tudi postopke za vključevanje tujcev, tj. priznavanja v 

tujini opravljenega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja, za vključitev v 

redno izobraževanje, ob tem pa sem vodila tudi evidenco izdanih odločb v postopku 

priznavanja v tujini opravljenega izobraževanja za namen nadaljnjega izobraževanja ter 

poročala upravnim enotam o dejanski vključenosti dijakov tujcev v naše izobraževanje. 

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

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

pravico do prilagojenega izvajanja izobraževanja (športniki, kulturniki, promotorji).  
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Skozi vse leto sem sodelovala z zunanjimi institucijami (osnovne in srednje šole, 

visokošolski zavodi, CSD, upravne enote, enote ZRSŠ, MIZŠ, policija in drugi) s področja 

svetovanja in pomoči dijakom. Zaradi epidemije je bilo v šolskem letu 2020/2021 okrnjeno 

sodelovanje z Zdravstvenim domom »dr. Adolfa Drolca Maribor«, s splošno ambulanto in 

zobozdravstveno ambulanto; izvedli smo le obvezne zdravstvene preglede dijakov 1. 

letnikov, zobozdravstveni pregledi se niso izvedli. V okvir mojega dela je sodilo tudi 

zbiranje različnih statističnih podatkov in izpolnjevanje preglednic za potrebe MIZŠ ipd. 

Tudi v šolskem letu 2020/2021 zaradi številnih delovnih obveznosti v šoli nisem utegnila 

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

                                                                      

                           dr. Suzana Golobb Strmšek 

 

4.5 Šolska knjižnica 

Knjižnica je sodobno in strokovno opremljena. V njej si dijaki lahko izposodijo knjižno 

gradivo (prozo, poezijo in dramatiko), strokovna dela (gradivo za spoznavanje vseh 

predmetnih področij) in ostalo gradivo knjižnega fonda. Naša šola je postala polnopravna 

članica Cobissa od maja 2016, od leta 2018, ko smo končali vpis v Cobiss katalog. izposoja 

v celoti poteka v programu. 

 

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

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

nešteto možnosti za preživljanje prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij 

in besednega zaklada.  

 

Opis trenutnega stanja Knjižnica SŠTD je odprta v ponedeljek, torek , četrtek in petek od 

8.00 do 13.00. V knjižnici imamo tri sodobne računalnike z dostopnostjo interneta. 

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

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

članskem kartonu. En računalnik je nameščen v predprostoru knjižnice in ves čas dostopen 

za dijake. 

 

Knjižnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo iger v knjižnici. 

 

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

V letu 2020 smo sodelovali v naslednjih projektih: 

 

- V šol. letu 2020/21 je projekt Rastem s knjigo organizirala Barbara Lepej. 

V projektu so sodelovali dijaki prvih letnikov. Rastem s knjigo je nacionalni projekt 

spodbujanja bralne kulture (sodelujemo od leta 2010). Z njim skušajo srednješolce 

motivirati za branje mladinskega leposlovja slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k 

obiskovanju splošnih knjižnic.  

Dijaki prvih letnikov so se v okviru kulturnega dne 23. 2. 2021 in 25. 2. 2021 preko 

aplikacije TEAMS spoznali z delovanjem Mariborsko knjižnice. Seznanjeni so bili z 

dostopom do elektronskih virov in aplikacij za iskanje knjig in e-gradiv. Lahko so se 

včlanili v knjižnico, če še niso bili njeni člani, reševali so tudi učne liste. Ob vrnitvi 

v šolo so prejeli knjigo Preživetje, Igorja Karlovška.  

8. 4. 2021, smo v svojo sredo povabili pisateljico Natašo Konc-Lorenzutti, ki je 

dijake pritegnila s svojo mladinsko knjigo Gremo mi v tri krasne. Ker je v tem času 
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pouk še zmeraj potekal na daljavo, je srečanje tudi tokrat potekalo v spletnem 

okolju TEAMS.  

4. 5. 2021 smo pripravili debato o pustolovsko-kriminalnem romanu Preživetje, 

avtorja Igorja Karlovška. Dijaki so predstavili projekt, ogledali so si predstavitveni 

video o knjigi Preživetje in avtorju, ter spregovorili nekaj besed o njegovih delih. 

Sledila je debata o ključnih tematikah knjige. 

3 dijakinje so s svojimi fotografijami sodelovale na natečaju Mariborske knjižnice z 

naslovom Obrazi knjige. Njihove fotografije so bile med 95 poslanimi na natečaj 

izbrane med 20 najboljših, ki so bile razstavljene na Grajskem trgu. 

 

- Bralna značka pod naslovom Kaj brati v času korone je potekala online 2. 4. 2021. 

zbrali smo romane Avgusta Demšarja, pogovora o romanih se je udeležilo 18 

dijakov drugih  letnikov. 

 

- Tudi v letu 2020 smo se vključili v nacionalni projekt Nacionalni mesec skupnega 

branja 2020, oktobra so naši učitelji vključili branje v pouk.  

 

Drugič smo se pridružili projektu Pišem z roko in ob tej priložnosti pripravili niz dogodkov 

in kratkih filmčkov, v katerih smo ozaveščali o prednostih pisanja z roko. Dejavnosti so bile 

izvedene v povezavi z dogodkom pred novim letom pod naslovom Glavni odmor, v njem 

so sodelovali dijaki vseh programov in letnikov. 

Knjižničarka je od oktobra 2020 naročene knjige za tekmovanja in prosti čas poslala na 

dijakom na dom. 

V letu 2020 smo naredili sprotni odpis poškodovanega in uničenega  gradiva iz knjižnice in 

učbeniškega sklada. 

4.6 Izobraževanje učiteljev in drugih  delavcev šole 

 

V preteklem šolskem letu smo pozornost posvečali izobraževanju in izpopolnjevanju 

strokovnih delavcev šole, saj se zavedamo, da le s sodobnim znanjem oboroženi učitelji 

lahko delajo kvalitetno. Kakovostno vzgojno-izobraževalno delo pa je naš najpomembnejši 

cilj.  

 

Sicer so se v preteklem šolskem letu učitelji udeleževali raznovrstnih oblik in vsebin 

izpopolnjevanja, kar je razvidno iz priloženih evidenc izobraževanja učiteljev po strokovnih 

aktivih.  

 

Skupno izobraževanje učiteljskega zbora smo izvedli tudi v obliki pedagoških konferenc.  

 

Izvedli smo tudi izobraževanje požarna varnost in varstvo pri delu za zaposlene. 

5 Materialni pogoji 

 

5.1 Prostori 

 

Pouk je potekal na lokaciji na Mladinski ulici 14, Maribor in na daljavo zaradi razmer COVID-

19. 

 

Na  šoli smo imeli pouk v 17 učilnicah (v uporabi tudi jedilnica), od tega v treh računalniških 

učilnicah,  jezikovnem kabinetu in učnem podjetju. Za pouk športne vzgoje smo uporabljali 
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telovadnico UŠC Leona Štuklja Maribor. Za najete prostore smo plačevali za uporabo kritja 

materialnih stroškov. 

 

Opravili smo nekaj pomembnih vzdrževalnih del. Šolske prostore smo oddajali 

Konservatoriju za glasbo in balet Maribor za pouk računalništva. 

 

 

5.2 Učna tehnologija in učni pripomočki 

 

Nabavljali smo novo učno tehnologijo, šolske pripomočke in drugo opremo. 

 

Za učno tehnologijo je skrbel vzdrževalec učne tehnologije Iztok Slanič. 

 

6 Drugi pogoji dela 

 

⮚ Na  šoli smo dosledno izpolnjevali odločbe Zakona o šolski prehrani v naši razdelilni 

kuhinji in jedilnici v kletnih prostorih. Dogovor o pripravi in razdeljevanju dijaške 

prehrane imamo sklenjen z M.R.-Commerce, d. o. o.. 

⮚ Dijakom smo na šoli omogočili tudi nakup hladne malice in toplih napitkov. 

⮚ Številnim socialno šibkim dijakom smo omogočili brezplačno izposojo učbenikov. 

⮚ Čiščenje šolskih prostorov je izvajal Čistilni servis Leskovar d. o. o. oz.O2 

 

 

7 Sodelovanje s starši in okoljem 

 

S starši smo sodelovali: 

⮚ na informativnih dnevih, 

⮚ na skupnem roditeljskem sestanku za 1. letnike, 

⮚ na roditeljskih sestankih in skupnih govorilnih urah, ki smo jih izvajali enkrat mesečno 

–drugi torek v mesecu ob 17. uri ter individualnih govorilnih urah (vsaj 1 x na teden), 

⮚ na svetu staršev, v času COVIDA-19 pa intenzivno po elektronski pošti, telefonu ter 

na daljavo, 

⮚ na svetu šole (vključeni starši). 

 

Sodelovanje s starši ocenjujemo za zadovoljivo, čeprav si želimo da bi prihajali pogosteje 

na govorilne ure in roditeljske sestanke. Na sestankih Sveta staršev so  starši izražali 

zadovoljstvo z delom na šoli in večkrat izrekli pohvale na račun učiteljev in vodstva šole 

pri skrbi za njihove otroke. 

 

Sodelovali smo z MIZŠ, ZZŠ, CPI, Mestno občino Maribor, konzorcijem uniSVET 

trgovinskimi podjetji (sponzorji), bankami, Pedagoško fakulteto, Filozofsko fakulteto, 

Fakulteto za matematiko in naravoslovje, drugimi srednjimi šolami, zlasti trgovskimi, 

ekonomskimi in upravnimi, Zdravstvenim domom, policijo, pedopsihiatrijo, Športnim 

centrom Maribor, društvom aranžerjev in drugimi. 

 

 

8 Realizacija šolskega koledarja 

 

Šolski koledar je bil v glavnem realiziran po načrtu; izjema pa je čas COVIDA-19. 

 



 

70 

 

B - Poročilo o delu izobraževanja odraslih 

 

Izobraževanje odraslih v  šolskem letu 2020/2021 

 

LETNO POROČILO O IZOBRAŽEVNJU ODRASLIH ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

1. POROČILO O VPISU  

 

V šolskem letu 2020/2021 je bilo 174 vseh vpisanih udeležencev izobraževanja odraslih v 

programih trgovec-prodajalec, administrator, ekonomski tehnik SSI, ekonomski tehnik 

PTI, ekonomski tehnik-poklicni tečaj, aranžerski tehnik,  predšolska vzgoja SSI, predšolska 

vzgoja - poklicni tečaj  in logistični tehnik.  

PROGRAM Št. 

vpisanih 

2015/ 

2016 

Št. 

vpisanih 

2016/ 

2017 

Št. 

vpisanih 

2017/ 

2018 

Št. 

vpisanih 

2018/ 

2019 

Št. 

vpisanih 

2019/ 

2020 

Št. 

vpisanih 

2020/ 

2021 

Trgovec 4

5 

4

7 

(18 S) 

4

0 

(17 S) 

3

9 

(23 S) 

4

2 

(18 S) 

 

36  

(8-S) 

Evidenčni vpis 

trgovec 

1 3 1 3 1  

3 

 

Administrator 3

2 

2

7 

(22 S) 

2

8 

(24S) 

3

1 

(25 S) 

2

8 

(22 S) 

 

17 

(11 S) 

Evidenčni vpis 

administrator 

4 2 1 1 /  

1 

Ekonomski tehnik 

SSI 

3

6 

3

7 

(28 S 

3

6 

(22S) 

3

2 

(13 S) 

3

6 

(10 S) 

 

22 

(8 S) 

Ekonomski tehnik  

PTI 

1

6 

1

3 

(6 S) 

8 

(5S) 

1

5 

(9 S) 

1

2 

(5 S) 

 

17 

(4) 

Evidenčni vpis – 

ekon. tehnik 

7 6 5 5 2  

1 

Aranžerski tehnik 3

5 

3

9 

(34 S) 

3

4 

(29S) 

3

6 

(27 S) 

3

7 

(33 S) 

 

24 

(20 S) 

Evidenčni vpis –

aranžerski teh.  

/ 1 / / /  

/ 

Ekonomski tehnik-

poklicni tečaj  

2

2 

2

1 

(18 S) 

 

2

2 

(16S) 

2

1 

(16 S) 

2

0 

(17 S) 

 

13 

(11 S) 

Predšolska vzgoja 

SSI 

1

8 

1

6 (12 S) 

1

9 

(12S) 

2

4 

(17 S) 

9 

(4 S) 

 

6 

(4 S) 

Predšolska vzgoja-

poklicni tečaj 

2

0 

1

1 

(1 S) 

1

5 

(6S) 

1

2 

(5 S) 

1

2 

(3  S) 

 

5 

Evidenčni vpis-

predšolska vzgoja 

3 6 / 1 /  

/ 

Logistični tehnik 3

6 

3

8 (S) 

3

5 

(

S) 

3

6 

(

S) 

3

2 

 

27 

(S) 
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Občani 1

5 

1

3 

1

7 

7 1

1 

 

2 

 

Skupaj  

289 

(stanje 

6. 7. 

2016) 

280 

(stanje 

7. 6. 

2017) 

261 

(stanje 

7. 9. 

2018) 

263 

(stanje 

31.8.20

19) 

242 

(stanje 

1.6.202

0 

174 

(stanje 

10.6.20

20) 

 

2. POROČILO O USPEŠNOSTI UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 

Število tistih udeležencev, ki so program zaključili: 

 

Zimski rok 2019/2020 februar 2021 

PROGRAM 

Število 

udelež., ki so 

opravljali ZI 

ali POM zimski 

rok 

2020/2021 

Uspešni Neuspešni Odstotek uspešnih 

TRGOVEC 0 0 0 0 

ADMINISTRATOR 0 0 0 0 

VSI ZI 0 0 0 0 

EKONOMSKI TEHNIK - 

SSI 

2 2 0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA - 

SSI 

1 1 0 100 

VSI POM  3 

 

3 

 

          0 100 

 

Spomladanski rok 2020/2021 

PROGRAM 

Število udelež., 

ki so opravljali 

ZI ali POM 

spomladanski 

rok 

Uspešni Neuspešni 
Odstotek 

uspešnih 

TRGOVEC 

 

9 9      0 100 

ADMINISTRATOR 1 1      0 100 

VSI ZI 10 10      0 100 

EKONOMSKI TEHNIK - SSI 4 4      0    100 

EKONOMSKI TEHNIK - PTI 3 3      0 100 

EKONOMSKI TEHNIK - PT 2 2      0 100 

     

PREDŠOLSKA VZGOJA- PT 6 6      0 100 

PREDŠOLSKA VZGOJA- SSI 0 0      0 0 

VSI POM  15 15 0 100 

 

Uspešnost na poklicni maturi je v spomladanskem roku šolskega leta 2020/2021 bila 100 

% . Uspešnost na zaključnem izpitu v programu trgovec in administrator je bila 100 % 

enako kot lani.   
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Izdali smo 7 pohval razrednika za odličen uspeh udeležencem izobraževanja in sicer: 5 za 

program predšolska vzgoja - poklicni tečaj, 1 za program ekonomski tehnik - poklicni tečaj 

in  1 za ekonomski tehnik - ssi. Predavanja so potekala različno po skupinah, od 17.00 do 

20.00 ali od 18.00 – 21.00 ure.  

 

 

3. DRUGE AKTIVNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 

 

 V mesecu septembru smo vabili k vpisu v izobraževanje odraslih in postavili promocijsko 

razstavo likovnih del udeležencev izobraževanja odraslih programa predšolska vzgoja in 

dijakov programa aranžerski tehnik. Razstava je bila na ogled v : 

⮚ MERCATOR CENTRU na Taboru od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2020  

 

V mesecu septembru smo na andragoškem zboru določili vodje programskih učiteljskih 

zborov za izobraževanje odraslih in se dogovorili o delu v novem šolskem letu. Imeli smo 

sestanke aktivov, kjer smo se dogovorili o delu v šolskem letu 2020/21 in imenovali vodji 

aktiva. Vodja aktiva splošno izobraževalnih predmetov je Sabina Kavčič, vodja aktiva 

strokovnih modulov oz. predmetov pa je Darinka Medved Gerečnik. S predavanji  smo 

pričeli 1. 10. 2020 

 

8. 9. 2020 je organizatorka izobraževanja odraslih organizirala in izvedla informativni dan  

za vpis v izobraževanje odraslih.  

15. 9. 2020 smo izvedli še dan odprtih vrat za izobraževanje odraslih. 

17. 11. in 18. 11. 2020 se je organizatorka izobraževanja odraslih udeležila spletnega  

Letnega posveta o izobraževanju odraslih.  

 

 1. 12. 2020 se je organizatorka IO udeležila spletnega Posveta organizatorjev PUD,  ki ga 

je organiziral Center za poklicno izobraževanje.   

 

18. 12. 2020 se je organizatorka IO udeležila spletnega Srečanja vodij srednješolskega 

izobraževanja odraslih v srednjih šolah in v zasebnih organizacijah za IO združenih v 

Srokovni aktiv ISIO, ki ga je organiziral Andragoški zavod Maribor.  

 

V mesecu marcu 2021 smo ponovno podpisali pogodbo s Tehniškim šolskim centrom 

Maribor o sodelovanju v projektu ATENA – promocija, animacija in učna pomoč. Tako smo 

že takoj v mesecu marcu za naše izredne dijake organizirali učno pomoč za posamezne 

predmete. 

 

 

Od 19. 10. 2020 so se predavanja in izpiti v šoli prenehali zaradi virusa COVID 19. Delali 

smo na daljavo preko  Office 365 - teams in izvajali predavanja in izpite na daljavo. Od 1. 

3. 2021 je pouk ponovno začel potekati v šoli in delno  še na daljavo. Priprave na poklicno 

maturo in zaključni izpit smo  izvajali v šoli. Prav tako je potekal zaključni izpit in poklicna 

matura v šoli. 

 

16. 6. 2021 smo podelili spričevala o zaključnem izpitu za program trgovec. 

7. 7. 2021 smo imeli svečano podelitev spričeval poklicne mature.  
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Sodelovali smo z Andragoškim centrom Slovenije, z Republiškim zavodom za zaposlovanje, 

Andragoškim zavodom Maribor, Tehniškim šolskim centrom Maribor, različnimi 

gospodarskimi in trgovskimi družbami in vrtci. 

 

FINANČNO POROČILO 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo dosledno spremljali plačila šolnin. Vse, ki niso pravočasno 

poravnali šolnine in se niso prišli dogovorit o nižjih obrokih, smo dali v izterjavo odvetniški 

pisarni. Zaradi virusa COVID 19 je bilo delo izterjav ustavljeno in so se izterjave nadaljevale 

šele v mesecu maju in juniju, vendar smo kot do sedaj tudi v šolskem letu 2020/21 s 

šolninami iz tekočega šolskega leta in izterjanimi šolninami iz prejšnjih let pokrili vse 

stroške poslovanja. 

 

Poročilo pripravila: 

Darinka Medved Gerečnik 
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Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela za šolsko leto 2020/2021 je bilo usklajeno na 

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

Svetu šole Srednje šole za trženje in dizajn Maribor. 

 

Sklep: Letno poročilo vzgojno-izobraževalnega dela Srednje šole za trženje in dizajn 

Maribor za šolsko leto 2020/2021 je dne ____________ potrjeno. 

 

 

Predlagatelj         Predsednik Sveta šole 

Tanja Lakoše, ravnateljica     mag. Aleš Premzl 

 

________________________                                          ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


