
 
 

Avtorica karikature Anastazia Rošker iz 3. e 

je s sošolci na praksi.  

Iz uredništva jim želimo uspešno 

pridobivanje novih poklicnih izkušenj. 

---------------------------------------------------- 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Uvodnik 

V času svetovne epidemije koronavirusa, 

ki je lansko leto zavzela svet in povzročila 

nemalo nejevolje predvsem pri mlajših 

generacijah, je naša šola vzoren primer 

uspešnega soočanja s koronavirusom. 

Kljub temu da smo prikrajšani za 

marsikatero mladostniško navihanost in 

brezskrbnost, upoštevamo vsa navodila: 

pazimo nase in drug na drugega, nosimo 

maske, se samotestiramo, razkužujemo 

roke, prezračujemo učilnice in skrbimo za 

razdaljo. Nismo pustili, da bi nas novo 

stanje, ki ga nismo pričakovali v teh letih, 

ko se usmerjamo v svojo športno in 

poklicno prihodnost, ustavilo in predvsem  

---------------------------------------------------------

oddaljilo drug od drugega, ampak smo      

stopili skupaj in z vzornim izpolnjevanjem 

ukrepov stremimo k temu, da bo naš 

vsakdan kmalu takšen, kot je bil, preden 

smo vedeli, kaj je covid-19. Naj nas ta cilj, 

da bomo lahko kmalu bolj brezskrbni, vodi 

tudi skozi naslednje tedne, in bodimo ob 

tem vzor vsem okoli sebe.  

Katarina Fišer 

----------------------------------------------------

Zoran Hoblaj, direktor Doma 

starejših Rakičan: Verjeti 

moramo stroki in znanosti 

Z direktorjem Doma starejših Rakičan 

smo se pogovarjali o spopadanju s 

koronavirusom v njihovem domu 

starejših. 

Gospod direktor, kaj ste po izobrazbi? 

Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani 

pravnik. 

 

Kako se je začela vaša poslovna pot? 

Moja poslovna pot se je začela 32 let 

nazaj, in sicer sem bil najprej zaposlen v 
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zavarovalništvu, nato v privatnem sektorju, 

potem pa sem se zaposlil na Mestnih 

četrteh Murska Sobota, ki so sestavni del 

Mestne občine Murska Sobota. Pred 13 

leti sem se zaposlil v Domu starejših 

Rakičan kot vodja uprave in splošno 

tehničnih služb, pristojen pa sem bil 

obenem tudi za področje pravnih in 

kadrovskih zadev. 

Kakšna je vaša dnevna rutina? 

Zjutraj je seveda obvezna kavica, ki pa jo 

popijem v pisarni ob pregledovanju 

elektronske pošte ter reševanju splošnih in 

sprotnih zadev, nato sledi reševanje 

vsebinskih zadev s posameznih področij. 

Naše delo je namreč razdeljeno po več 

strokovnih področjih. Naj samo navedem 

nekaj od njih: sociala, zdravstvena nega, 

prehrana, tehnična služba, služba pomoči 

na domu, tržne dejavnosti in dnevni centri. 

Obenem je potrebno koordinirati delo 

naših zunanjih enot. Za koordinacijo vseh 

področij sklicujem vsake toliko časa 

kolegije, kjer predebatiramo vse potrebno 

s posameznih področij dela. Glede na to, 

da v zadnjem času izvajamo mnoge 

projekte glede investicij, pa je v tem 

trenutku največ dela predvsem na tem 

področju. Ker nismo kadrovsko močni, 

tako večino tega dela odpade na nekaj 

oseb v Domu. 

Ker sem tudi aktiven član Skupnosti 

socialnih zavodov Slovenije in zasedam v 

tem mandatu mesto namestnika 

predsednice skupščine, sem kar pogosto 

tudi v Ljubljani, ali v skupnosti ali na 

ministrstvih, v državnem zboru ipd. Kar 

nekaj časa pa odpade tudi na delo v 

Mestni občini Murska Sobota, kjer sem 

podžupan, vendar je veliko tega dela v 

popoldanskem času. Lahko povem, da 

pravzaprav rutine ni, saj se vsakič znova 

že nastavljeni plani in aktivnosti hitro 

spremenijo in se moram velikokrat 

prilagajati. Moj delovni dan pa velikokrat 

traja od sedmih zjutraj do sedmih zvečer. 

Kako se spopadate s koronavirusom in 

z ukrepi? 

Trenutno nimamo nobenih večjih težav, vsi 

skupaj smo se navadili na ukrepe, ki so 

potrebni v tem času, pri stanovalcih 

nimamo nobenih okužb, tu in tam se 

pojavijo okužbe pri kom od zaposlenih, 

vendar upoštevamo vse protokole, tako da 

nimamo večjega števila okuženih. 

 

Ali vam je covid-19 zelo spremenil 

življenje in na kakšen način? 

Verjamem, da se je življenje spremenilo 

vsem nam, na tak ali drugačen način. 

Domovi smo bili zelo na udaru v drugem 

valu, nato pa več nismo imeli težav, saj 

smo se precepili. V domovih smo bili tako 

v prvi »bojni liniji«, a smo izplavali iz tega 

ter sedaj uspešno, seveda ob upoštevanju 

vseh ukrepov, premagujemo virus. 

Obenem morate upoštevati, da imamo tudi 

vsi družine, otroke, h katerim smo se 

vračali po napornem delu, mnogi po 

celodnevnem delovniku v skafandrih. Če 

omenim mojo izkušnjo, sem ob izbruhu 

bolezni v našem Domu delal trinajst dni 

zapored cel dan, da smo uredili vse 

potrebno, in tudi zato smo se vsi skupaj 

spremenili. Vsekakor pa smo bogatejši za 

novo izkušnjo in to, kar nas ne uniči, nas 

okrepi. 

 

Kakšno je vaše mnenje o cepljenju proti 

covidu-19? 

Vsak od nas ima pravico, da se odloča po 

svoji vesti, a v času epidemij bi se morali 

zavedati, da se s cepljenjem zmanjša 

nevarnost obolevanja in prenosa okužb. 

Sam sem že tretjič cepljen in nisem imel 

nikoli nobenih težav. Navsezadnje smo 

cepljeni celo življenje, od rojstva naprej, pa 

se nikoli nismo spraševali, kakšno cepivo 

prejemamo. Tudi ko potujemo v tretje 

države sveta, se cepimo brez vprašanj in 

pomislekov. Verjeti moramo stroki in 

znanosti, obe pa sta v zadnjih letih izredno 

hitro napredovali, zato po mojem mnenju 

ni razloga za nezaupanje. Vedeti pa 

INTERVJU 
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moramo še nekaj: Naša pravica se konča 

tam, kjer se začne pravica drugega. To 

pravniki še posebej razumemo in zato 

moramo razmišljati tudi v tej smeri, da ko 

ogrožamo drugega na tak ali drugačen 

način, že posegamo v njegove pravice. 

Predvsem pa se moramo cepiti zaradi 

našega zdravja in zdravja naših najbližjih 

ter zdravja najbolj ranljivih skupin 

prebivalstva. 

 

Zanima me, če bi dijaki Srednje 

ekonomske šole Murska Sobota v 

prihajajočem decembru lahko kaj 

naredili za stanovalce doma starejših.  

Najlepša darila za naše stanovalce so 

obiski in kakšen kulturni program, pesem, 

recital, prijazna beseda. Vse to je vezano 

tudi na veljavne ukrepe, zato se bo 

potrebno o tem dogovoriti, vsekakor pa ste 

prijazno vabljeni v naš Dom, tudi če 

pridete samo na obisk, pogovor ali 

druženje. Takrat bi vam lahko še bolj 

predstavili naše aktivnosti, ki jih mnogi, ki 

še niso obiskali Doma za starejše, ne 

poznajo ter so toliko bolj presenečeni, kaj 

vse počnejo njihove babice in dedki. 

 

Megi Car 
--------------------------------------------------------- 

Alenka Čede v Stanjevcih 

ustvarja uspešno poslovno 

zgodbo 

Alenka Čede se je z možem iz Ljubljane 

preselila v Stanjevce, kjer živita na 

posestvu Mala rosa. Z gospo Alenko 

smo se pogovarjali o njeni poslovni 

poti. 

Kakšna je vaša izobrazba in kje ste se 

šolali? 

Šolala sem se najprej v svojem rodnem 

mestu – Celju. Po osnovni šoli sem 

obiskovala klasično gimnazijo. Kasneje 

sem v Ljubljani študirala socialno delo in 

sociologijo. 

Kdaj ste dobili idejo o pridelavi zelišč in 

jedilnih vrtnic? 

Najprej sem razmišljala samo o pridelavi 

zelišč. Želja je v meni tlela že kar nekaj 

časa. Ko so otroci odrasli, doštudirali in 

krenili na svoje življenjske poti, pa je 

»padla« končna odločitev, da se tudi sama 

podam na novo poslovno pot. Jedilne 

vrtnice sem vključila v pridelovanje 

kasneje, ko sem zasledila, da so bile prvič 

predstavljene na gastronomskem sejmu v 

tujini. 

Kje ste nabirali delovne izkušnje, 

preden ste začeli svojo poslovno pot? 

Delovne izkušnje sem na začetku kar 

nekaj let nabirala v turizmu. Kasneje sem 

bila v podjetniških vodah. 

Na kakšen način nadgrajujete svoje 

znanje danes? 

Velikokrat se zelo rada udeležim učnih 

delavnic, seminarjev in izobraževanj. V 

zimski sezoni pa prebiram knjige in pisano 

gradivo, ki je vezano na moje delo. Zelo 

rada obiščem tudi meni podobne kmetije v 

tujini in doma, kjer si izmenjamo izkušnje 

in znanja. 

Ali je celotna situacija okrog 

koronavirusa vplivala na vaše 

poslovanje? 

Čas koronavirusa je na naše poslovanje 

vplival pozitivno. Ko je bila celotna država 

zaprta, smo pri nas uredili prostor pod 

senikom, kjer gostimo goste in turiste. 

Slovenci so po ponovnem rahljanju 

ukrepov veliko raziskovali našo lepo 

Slovenijo, tako da smo zelo zadovoljni z 

obiski pri nas. 

Kaj bi svetovali ljudem, ki se še 

odločajo o svoji poslovni poti? Na kaj 

morajo biti pozorni? 

Verjamem, da vsak posameznik tlakuje 

svojo pot podjetništva. Vsekakor pa je 

pomemben jasen cilj, velika želja, delovne 

navade, pogum in trdna volja, da ob 

izzivih, ki jih ob svojem delu ni malo, ne 

INTERVJU 
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odnehaš. Trdno verjamem: »Kjer je trdna 

volja in jasen cilj, tam je tudi pot!« 

Kako se počutite kot edina pridelovalka 

jedilnih vrtnic v Sloveniji? 

Zelo sem vesela, da smo v Slovenijo prvi 

pripeljali jedilne vrtnice, saj so resnično 

nekaj posebnega. Vrtnice so naš glas 

ponesle širom naše države in tudi preko 

meja. Z njihovo pomočjo je naša 

prepoznavnost postala še večja. 

Živa Sečko 

--------------------------------------------------------- 

Uspešni dijaki: Anamari 

Žnuderl  

Anamari Žnuderl, dijakinja 2. c, je zelo 

uspešna tenisačica, pred katero je 

zagotovo svetla prihodnost. Z njo smo 

se med drugim pogovarjali tudi o njenih 

sanjah.  

Najprej se nam, prosim, na kratko 

predstavi. 

Sem Anamari Žnuderl, stara sem 16 let in 

obiskujem 2. letnik Ekonomske šole 

Murska Sobota. Že od šestega leta 

treniram tenis. 

Zakaj si se odločila za ta šport? 

Tenis mojo družino spremlja že kar nekaj 

časa. S tenisom se je začel ukvarjati moj 

stric, potem je pritegnilo še mojega očeta 

in tako sva se z bratom Marselom odločila, 

da bi tudi midva poskusila in takoj sva ga 

vzljubila. 

Kdo je tvoj navdih? 

Navdih so moja družina in prijatelji, ki me 

vsakodnevno podpirajo. 

Kdo so tvoji vzorniki? 

Imam veliko vzornikov, lahko bi rekli, da mi 

je v tenisu vsak vzornik, saj ima čisto vsak 

nekaj, kar ti pomaga pri dodatnem uspehu. 

Če pa govorimo samo o eni osebi, bi lahko 

rekla, da Roger Federer, saj sta njegova 

eleganca in sproščenost na teniškem 

igrišču zame najbolj posebna izmed vseh 

igralcev. 

Kateri so tvoji največji uspehi v športu?  

Igrala sem na številnih turnirjih in 

zabeležila kar nekaj zmag, moj največji 

uspeh v letošnjem letu pa je definitivno 

zmaga na zimskem državnem prvenstvu 

do 16 let in zmaga v dvojicah do 18 let na 

poletnem državnem prvenstvu. 

 

Kakšni so tvoji načrti za prihodnost? 

Moja želja je nekoč zaigrati na vseh štirih 

največjih teniških turnirjih po svetu in 

seveda zabeležiti čim boljši rezultat. 

Trenutno pa je moj cilj za prihodnost, da 

poskusim čim več trenirati in odigrati 

turnirje v okolici Slovenije, nato pa 

odpotovati tudi v širni svet. 

 

Jernej Makovec 

--------------------------------------------------------- 

Naši profesorji: Vesna Matajič 

Živa Štimulak se je pogovarjala z 

razredničarko 2. a, Vesno Matajič. 

Kako dolgo že poučujete na šoli? 

Na šoli poučujem že 25 let. Prvo leto sem 

poučevala kot absolventka. Tako da sem 

se na svojo staro šolo vrnila že po štirih 

letih, kar je bilo kar zanimivo. Naenkrat 

sem postala sodelavka svojim 

profesorjem, kar je bilo na začetku kar 

malo zastrašujoče. 

Zakaj ste se odločili postati 

profesorica?  

INTERVJU/IZ ŠOLE 
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Ko si mlad, ne veš, kaj bi rad postal. 

Najprej me je zanimala farmacija, ampak 

zaradi domotožja sem se raje odločila za 

Ekonomsko šolo v Murski Soboti. Nato me 

je zanimal študij medicine, ampak so me 

domači prepričali, da je to delo 

prenaporno, še posebej za žensko. Tako 

sem se na koncu odločila za študij 

nemščine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 

in sicer za prevajalsko nepedagoško smer. 

Kot absolventko me je poklical takratni 

ravnatelj Ekonomske šole, gospod Štefan 

Harkai, in me vprašal, če bi me zanimalo 

delo profesorice nemškega jezika. Delo 

sem sprejela, pridobila pedagoško 

izobrazbo ter ugotovila, da je delo zelo 

zanimivo, naporno in seveda velik izziv. 

Tako je ostalo vse do danes. Delo z 

mladimi je najlepše delo, saj tako ostaneš 

vedno mlad. 

Kaj je po vašem mnenju največji izziv, s 

katerim se danes soočajo učitelji? 

Največji izziv je, da ostaneš sodoben, da 

greš v korak s sodobno tehnologijo, da 

poskušaš govoriti isti »jezik« kot mladi in 

da jih razumeš ter podpiraš. Seveda pa 

vsem nikoli ne ugajaš. 

Na kaj ste v življenju najbolj ponosni? 

V zasebnem življenju so moj največji 

ponos moji trije otroci, ki so že danes zelo 

uspešni mladi ljudje. Lepo mi je tudi, ko po 

dolgem času srečam bivše dijake, ki me še 

vedno z nasmehom pozdravijo, mi voščijo 

po socialnih medijih za rojstni dan in se mi 

zahvalijo za vse. Takrat pomislim, da nekaj 

že delam prav. Moj ponos je danes tudi 

moj 2. a, ki je res najboljši razred in upam, 

da bo tako tudi ostalo. 

Kakšen je vaš način sprostitve po 

napornem dnevu?  

V prostem času zelo rada grem na 

sprehod v naravo z mojo psičko Ajšo. Zelo 

rada berem, zdaj že dve leti predvsem 

nemške romane. 

Živa Štimulak 

Ogled predstave Romeo in Julija 

V torek 24. oktobra, smo si dijaki 2. in 3. 

letnika programa ekonomska gimnazija in 2. 

letnika programa ekonomski tehnik ogledali 

predstavo Romeo in Julija. 

 

Zbrali smo se pred našo šolo, od koder smo se z 

avtobusom odpeljali do Slovenskega narodnega 

gledališča Maribor. Po eni uri vožnje smo prispeli 

v Maribor, kjer smo imeli nekaj prostega časa 

pred začetkom predstave. Predstava se je začela 

ob 20.00, trajala 3 ure, med njo pa je bil tudi 15-

minutni odmor. 

Romeo in Julija je vsem znana ljubezenska 

tragedija avtorja Williama Shakespeara. Zgodba 

govori o ljubimcih, ki prihajata iz sprtih družin.  

Spoznala sta se na plesu v maskah, ki ga je 

priredila Capuletova družina, ter se zaljubila še 

isto noč. Pri njuni skrivni poroki jima je pomagala 

Julijina dojilja. Vse se zaplete, ko je Romeo 

izgnan iz Verone zaradi smrti Tybalta. 

Mladoporočenca tako preživita svojo prvo in 

zadnjo noč, zjutraj pa Julijo njena mama preseneti 

z novico o poroki s Parisom. Julija iz obupa spije 

uspavalni napoj, da bi se izognila poroki. Romeo 

pa misli, da je njegova ljubljena mrtva, sam spije 

smrtni napoj in umre. Ob pogledu na mrtvega 

Romea se Julija zabode z bodalom ter umre v 

njegovem objemu.  

V priredbi Aleksandra Popovskega in Nine Kuclar 

Stiković pa ni bil ravno enak konec, saj sta se 

zadnjih nekaj sekund pred koncem oba prebudila 

ter nas pustila v dvomih z vprašanji: Zakaj? Ali se 

družini nehata prepirati? Ali kdaj dobita srečen 

konec?  

Živa Štimulak

IZ ŠOLE 

Foto: https://www.sng-mb.si/predstave-drama/romeo-in-julija_1/ 



 
 

Za zabavnejše odmore   

Jan Horvat je pripravil križanko z 

osnovnimi gospodarskimi pojmi.  

Reši križanko in jo oddaj v kabinetu 

slovenistk. 

Izžrebali bomo srečneža, ki bo prejel 

nagrado. 

 

VODORAVNO 

2. Povečanje denarnih sredstev. 

3. Potrošek prvin poslovnega procesa, 

izražen v denarju. 

4. Plačilno sredstvo in merilo vrednosti. 

5. Kdor opravlja dobavo. 

 NAVPIČNO 

1. Z njimi zadovoljimo potrebe. 

2. Občutek pomanjkanja. 

---------------------------------------------- 

Smeh je pol zdravja 

Krompir 

 

Gresta dva krompirja po cesti in prvega 

povozi avto. Drugi reče: »Pridi, greva 

naprej, pire.« 

 Novi čevlji 

Mihec končno dobi nove čevlje. Pa gre 

družina na izlet. Potem pa oče veli sinku: 

»Delaj daljše korake, da ne boš tako hitro 

obrabil čevljev.« 

 

Sudoku in šali je izbrala Živa Sečko. 

---------------------------------------------------------- 

Najboljše serije in skladbe 
 

Skeniraj QR kodo in glasuj za serije in 

skladbe, ki jih je izbral Aljaž Vrečič. 

SERIJE:  
1. Big Mouth.  
2. Squid Game. 
3. Cocomelon.  
4. Maid. 
5. You. 

SKLADBE: 
1. Save Your Tears 
My Head & My Heart 
Paradise 
Love Not War 
Mood 

 

 

 

 

 

 

PROSTI ČAS 

KOLOFON 

Šolski novinarji: Katarina Fišer, Megi 

Car, Jan Horvat, Jernej Makovec, Živa 

Sečko, Živa Štimulak. Aljaž Vrečič. 

Karikatura: Anastazia Rošker. 

Mentorici: Janja Adanič Vratarič, 

Simona Musič. 

Izdajatelj: Ekonomska šola Murska 

Sobota, srednja šola in gimnazija. 
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