
 

 

Drage bralke in bralci EŠ Novin! 

Za nami je februar, mesec ljubezni. 

Prostore šole so tako napolnili srčki, ki so 

poskrbeli za sproščeno vzdušje. Za 

devetošolce in nas, zaključne letnike, pa je 

bil to mesec pomembnih odločitev. 

Odvijala sta se namreč informativna dneva, 

tako na naši šoli kot na fakultetah, ki smo 

se jih udeležili dijaki zaključnih letnikov. 

Na informativnem dnevu smo predstavili 

naše izobraževalne programe in že 

obstoječim dodali program športne 

gimnazije. Pri tem smo imeli veliko uspeha 

in dober obisk v upanju, da smo bodoče 

dijake tudi prepričali. Na šoli pa so se 

odvijali tudi raznorazni drugi projekti, 

dejavnosti in tekmovanja. 

Tukaj je že mesec marec, mesec v katerem 

se običajno srečamo z veliko ocenjevanji.  

Pri uspešnem premagovanju le-teh pa naj 

vas vodi misel: 

 

Skušajte spremeniti kar lahko, 

in se naučite ljubiti, česar ne 

morete spremeniti. 

 

Nina Viktoria Beznec, 4. c 

Intervju 

Dijaki 4. c oddelka Samo Markovič, Erazem 

Kos, Tamara Svatina, Mihajela Grnjak in Maja 

Štimec pod mentorstvom profesoric Nataše 

Šiplič Šiftar in Cvetke Gomboc Alt so 

sodelovali na 20. mednarodnem tekmovanju 

Več znanja za več turizma. 15. 2. 2023 so se 

udeležili sejma ALPE-ADRIA na 

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so 

osvojili kar tri zlata priznanja. Z nami je nekaj 

vtisov tekmovalnega dne delila dijakinja 

Tamara Svatina.  

Od kod ideja o projektu? 

Neko izhodno točko, od katere naprej smo 

razmišljali o samem projektu, smo tako ali tako 

dobili kot navodilo komisije. 

Zakaj ime »Sobota Švica«? 

Sam projekt temelji na različnih vodnih igrah in 

različnih zanimivih nagradah za zmagovalce. 

Od tod tudi izvira samo ime projekta Sobota 

švica, ki predstavlja igre na bazenu, ob katerih 

se pretaka veliko znoja, adrenalina in 

tekmovalnosti med tekmovalci. 

Kako je potekal vaš dan v Ljubljani? Kaj vse 

ste počeli?  

Izpred šole smo se odpravili z dvema 

kombijema ob 6. uri zjutraj in v Ljubljano varno 

prispeli okrog 8.30. Takrat pa se je začela sama 

priprava tržnice. Najprej smo morali našo 

tržnico okrasiti in jo v celoti pripraviti na sam 

dogodek, saj je tudi to vplivalo na končno 

oceno. Ob 10. uri se je začelo ocenjevanje in 

takrat so se nam najbolj tresli glasovi, saj nismo 



točno vedeli, kdo izmed obiskovalcev sestavlja 

komisijo. Po nekaj predstavitvah se je tudi naša 

trema umirila in je vse skupaj gladko steklo. 

Hamburger in rolada, ki smo ju pripravili, pa sta 

šla kot za med. Ocenjevanje je potekalo vse do 

16. ure. Potem so se začele animacije, ki jih je 

pripravil voditelj, da je komisija imela dovolj 

časa za pregled vseh ocen. Ob 19. je sledila 

podelitev, katero smo najbolj nestrpno čakali. 

Ker je podelitev trajala dolgo, saj je priznanje 

dobila čisto vsaka šola, nas je večkrat zaskrbelo, 

da ne bomo usvojili zlatega priznanja. A seveda 

se to ni zgodilo. Dočakali smo trenutek, ko smo 

zadnji prišli na oder, in to zelo glasno proslavili. 

Ali ste pričakovali zmago? 

Ne bom rekla, da smo pričakovali zmago, lahko 

pa omenim, da smo na to tekmovanje šli prav s 

tem namenom, da pridobimo vsaj eno zlato 

priznanje.  

Nekaj misli o samem tekmovanju Več znanja za 

več turizma sta z nami delili tudi mentorici 

profesorici Cvetka Gomboc Alt in Nataša Šiplič 

Šiftar. 

Kako so potekale priprave na tekmovanje?  

Na začetku vedno najprej izberemo sodelujoče 

dijake. Letos sodelujemo s Pomurskim 

tehnološkim parkom v projektu TALENT 

LAB, katerega namen je povezovanje z 

okoljem in reševanje podjetniških izzivov. 

Tako smo se odločili, da bomo povezali 

projekta TALENT LAB in Več znanja za več 

turizma. Povezali smo se z lokalnim podjetjem 

Komunala Murska Sobota, ki skrbi za Letno 

kopališče. Obiskali smo direktorja podjetja, 

opravili razgovor z njim in si ogledali letno 

kopališče ter raziskali, kakšno ponudbo si 

mladi želijo na kopališču. Skupaj smo si 

postavili izziv Kako privabiti mlade v Letno 

kopališče Murska Sobota. 

Projekt smo poimenovali Sobota švica. Naš cilj 

je, z organizacijo športnega dogodka (po 

sistemu igre brez meja), spodbuditi zanimanje 

mladih za obisk kopališča Murska Sobota. V 

ponudbo smo vključili: športni dogodek z 

zaključno zabavo, aplikacijo, maskoto, VR 

očala, promocijski material ter kulinariko. 

Športni dogodek bomo popestrili z znanim 

športnikom, Rokom Bagorošem. 

Koliko let ste že mentorica pri tovrstnem 

projektu? 

S prof. Natašo Šiplič Šiftar skupaj sodelujeva v 

projektu Več znanja za več turizma od šolskega 

leta 2015/2016. Prof. Nataša Šiplič Šiftar pa je 

s sodelovanjem v tem projektu začela že v šol. 

letu 2012/2013. 

Kaj mentorjem prinaša sodelovanje v tem 

tekmovanju? 

Sodelovanje v tem projektu prinaša pred 

mentorje številne izzive kot so izbira ekipe 

dijakov, saj je število dijakov omejeno, 

motiviranje dijakov za sodelovanje v projektu, 

povezovanje z lokalnim okoljem in 

pripravljenost lokalnih turističnih ponudnikov 

za povezovanje s šolo in sodelovanje v projektu. 

Ali se vsako leto veselite sodelovanja na 

tekmovanju? 

Vsako leto z veseljem sodelujeva v tem 

projektu. Čeprav projekt na eni strani prinaša za 

naju številne izzive, na drugi strani pa tudi 

veliko zanimivih in veselih zgodb ob delu na 

projektu. Ob pripravi projekta se z dijaki tudi 

boljše spoznamo, vsi poskrbimo za to, da bo 

projekt dobro pripravljen in zanimiv za 

obiskovalce in komisijo, skrbimo za promocijo 

projekta prek glasovanja za videospot na 

Facebooku, poskrbimo za dobro predstavitev 

projekta na turistični tržnici v okviru sejma 

Alpe-Adria. Najbolj napeto je seveda na dan 

predstavitve na turistični tržnici, ko je potrebno 

komisiji in ostalim obiskovalcem sejma projekt 

predstaviti, poskrbeti za čim boljšo pripravo 

stojnice in kulinariko ter promocijsko gradivo. 

Ves trud, vložen v pripravo projekta, pa je 

poplačan, ko ti priznanje izreče tekmovalna 

komisija s podelitvijo najbolj prestižnih zlatih 

priznanj. 

Za konec mi, prosim, povejte, kaj vse dijaki 

pridobijo s sodelovanjem pri projektu Več 

znanja za več turizma. 

Cilj projektov Več znanja za več turizma in 

TALENT LAB je povezovanje z okoljem in 

reševanje podjetniških izzivov. 

Z delom na projektu Sobota švica so se dijaki 

povezali z lokalnim okoljem, sestali so se z 



vodstvom podjetja, seznanili so se s problemi, s 

katerimi se sooča Letno kopališče Murska 

Sobota, raziskati so morali želje in potrebe 

mladih, povezane z Letnim kopališčem. Lotili 

so se reševanja konkretnega izziva, kako 

privabiti mlade v letno kopališče. Pri pripravi 

športnega dogodka in ostale ponudbe za 

kopališče pa so si morali pridobiti številna nova 

znanja o projektnem delu, programih za 

pripravo promocijskih materialov, programih za 

pripravo videoposnetka in samostojno izdelali 

promocijski spot za projekt, programih za 

izdelavo aplikacije in spletne strani, izdelali so 

številne promocijske materiale (majice, obeske 

za ključe), povezali pa so se tudi z 

influencerjem Rokom Bagorošom, ki jim je 

pomagal pri promociji projekta. 

Vso znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z 

delom na projektu, bodo lahko kasneje uporabili 

tako pri študiju kot tudi pri opravljanju dela.  

                                Nina Viktoria Beznec, 4. c 

Zgodilo se je 

✓ V času zimskih počitnic je na naši 

šoli potekal  

računalniško-podjetniški tabor.  

 

✓ V četrtek, 26. januarja, je potekalo 

šolsko tekmovanje mladih 

zgodovinarjev.  

✓ Letos smo že osemnajsto leto 

zapored po svetu obeležili 27. 

januar, mednarodni dan spomina 

na žrtve holokavsta. Spominski 

dan nas opominja na drugo 

svetovno vojno, ko so nacisti v 

koncentracijskih taboriščih usmrtili 

okoli šest milijonov Judov. 

 

Mednarodni dan spomina na žrtve 

holokavsta smo obeležili tudi na 

naši šoli, kjer smo v letošnjem letu 

vključeni tudi v projekt Krokus, ki 

je namenjen mladim, da bi se 

spominjali vseh otrok, ki so umrli v 

holokavstu. 

 

Dijaki 1. a, 1. c, 2. a, 3. a in 3. c so 

ure zgodovine in sociologije 

posvetili spominjanju na žrtve 

holokavsta. Izdelali so letake, 

plakate in prinesli materialne vire, 

ki smo jih nato razstavili na 

hodniku ob šolski knjižnici.  

 

✓ 12. januarja je potekalo šolsko 

tekmovanje iz znanja psihologije. 

          Tema tekmovanja je bila Čustva in     

komunikacija. Tekmovanja se je udeležilo 

9 dijakinj naše šole, najbolje pa se je 

odrezala Živa Kovač.                                

 

✓ 17. januarja je na Osnovni šoli 

Franceta Prešerna Črenšovci 

potekalo regijsko tekmovanje s 

področja slovenščine za 

Cankarjevo priznanje. 

Tekmovanja sta se udeležili tudi 

dijakinji Alina Viktoria Kosednar 

in Maja Recek iz 2. a. 

Obe dijakinji sta prejeli bronasto 

priznanje, Maja Recek pa se je 

uvrstila tudi na državno stopnjo 

tekmovanja.  

 

✓ Med 23. in 27. januarjem je potekal 

Teden pisanja z roko. Na naši šoli 

smo ga obeležili z razstavo v avli 

šole pred knjižnico. 

Svoj prispevek so dodali tudi            

učitelji, ki so se potrudili zapisati 

lepe misli v zbornici šole. 

 

✓ V sredo, 15. februarja, je na 

Pohorju potekalo tekmovanje v 

alpskem smučanju in deskanju za 

dijake in dijakinje. Tekmovanja se 

je udeležila Ula Trajbarič iz 

 1. a, ki je v disciplini veleslaloma 

osvojila odlično 12. mesto.  

 

✓ 17. in 18. februarja sta potekala 

informativna dneva, ko smo 

osnovnošolcem približali utrip naše 

šole in jim predstavili 

izobraževalne programe, ki jih 

ponuja naša šola.  

 

✓ 22. februarja je na Srednji trgovski 

in aranžerski šoli v Ljubljani 



potekal ekovkiz, ki se ga je 

udeležilo tudi naših šest dijakov     

z mentorico Janjo Adanič Vratarič.  

Tinkara Fras iz 2. c je na 

državnem tekmovanju v kategoriji 

srednjega strokovnega in poklicno-

tehniškega izobraževanja osvojila 

zlato priznanje, Melani Lebar iz 

3. c pa je v isti kategoriji osvojila 

srebrno priznanje. V kategoriji 

strokovnih in splošnih gimnazij je 

Aljaž Vrečič iz 2. a osvojil 

srebrno priznanje, v isti kategoriji 

je An Julijan Fujs iz 1. a osvojil 

bronasto priznanje. V kategoriji 

srednjega poklicnega izobraževanja 

so vse tri dijakinje 1. e, Staša 

Škafar, Maša Lukovnjak in Lara 

Lukovnjak, osvojile bronasto 

priznanje. 

 

✓ Na pustni torek, 21. februarja, so 

tudi na naši šoli pustne šeme 

odganjale zimo. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Informativna dneva 2023 

 

 
 

 

 
 

Tekmovalna ekipa iz 4. c z mentoricama 

 

V celem vesolju ne boš našel              

osebe, ki bi bila bolj potrebna     

tvoje ljubezni in naklonjenosti, 

kot si je ti sam. 
(Buddha) 

KOLOFON 

Šolska novinarka: Nina Viktoria Beznec. 

Mentorica: Lara Puhan. 

Izdaja: Ekonomska šola Murska Sobota, srednja šola in 

gimnazija.  
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