
 
 

1 

 

Šolska kronika 2018/19 
 

 

 

 Od 3. septembra 2018 

Vpis v izobraževanje odraslih 2018/19 Za šolsko leto 2018/19 smo vpisovali 

odrasle v programih ekonomski tehnik in 

ekonomska gimnazija 

3. september 2018 

Prvi šolski dan v šolskem letu 2018/19 Dijaki prvih letnikov imajo uvodno 

srečanje z ravnateljico in svojimi 

razredniki. 

Dijaki višjih letnikov začnejo z razredno uro in 

nadaljujejo s poukom.  

 

 

 

aktivnostmi. 

5. septembra 2018 

Abonmaji Razpis za dijaški abonma v Drami Ljubljana,                                           

Razpis za dijaški abonma v MGL 

10. september 2018 

Podelitev spričeval in obvestil o uspehu 

za jesenski rok poklicne mature 

Ravnateljica in tajnica ŠMK PM 

11. september 2018 

 1. roditeljski sestanek  
 Za vse razrede na šoli.   

 Prisotni razredniki.                                                                   
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27. september 2018 

Šolsko tekmovanje iz Logike Tekmovanja se je udeležilo 12 dijakinj in 

dijakov.  

Bronasto priznanje so dobili štirje dijaki 1a 

razreda. 

 1. oktober 2018 

 Projekt OBJEM 
Nadaljujemo s projektom OBJEM- Bralna 

pismenost in razvoj slovenščine kot učnega 

jezika. 

Vodja: Mojca Hafner 

Članice: Jasmina Didić Horvat, Tatjana Horvat , 

Anita Jančič, Aleksandra Jenko, Ksenija Krapš, 

Alenka Nagode, Tanja Trček Pelko, Andreja 

Preskar, Alenka Skrbinšek in Zdenka Sušec 

 

 

 

 

 

1. oktober 2018 

Začetek krožkov Na šoli imamo: podjetniški krožek, davčno 

opismenjevanje mladih, Krožek »Minimax«, 

matematični krožek, krožek za drugačno 

razmišljanje, krožek ročnih del 
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oktober 2018 

Kako zaslužiti s pomočjo interneta in se zraven 

še super imeti 

 

Naš gost je bil Tomaž Gorec, ki je strokovnjak 

na področju spletnega oglaševanja in 

optimizacije spletnih strani za Google. 

Tomaž Gorec nam je na praktičnih primerih 

predstavil, kako je možno svoj hobi spremeniti v 

posel. Ni namreč lepšega, kot delati tisto, kar te 

veseli in ob tem še zaslužiti. 

16. oktober 2018 

ovember 2017 Prvenstvo srednjih šol v badmintonu Dijak 2c je dosegel četrto mesto in uvrstitev 

na državno prvenstvo 

 

 

8. november 2018 

 Prvenstvo srednjih šol Ljubljane v odbojki Prvenstvo je trajalo od 18. oktobra in se je 

zaključilo 8. novembra 2018. 

Naše dijakinje so dosegle drugo mesto v 

predtekmovalni komisiji. 

13. november 2018 

 1. skupne govorilne ure  Vsi učitelji 

20. november 2018 

 Podjetniška Roška v oddaji Prava ideja Sodelovali so dijaki podjetniškega krožka. 

Od 27. oktobra do 17. novembra 2018 

Delovna praksa v tujini 

 

Dijaki so jo opravljali v portugalskem mestu 

Barga 
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Od 17. do 21. decembra 2018 

Podjetniški projektni teden 

 

Ob začetku 7. Roškega podjetniškega 

tedna je dijake nagovoril mladi 

podjetnik Filip Pesek. Dijaki so bili 

deležni mnogih koristnih nasvetov. 

15. januar 2019 

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja 

 

Vsi učitelji. Pregled stanja in načrti do konca 

šolskega leta. 

 22. januar 2019 

2. roditeljski sestanek Razredniki, šolska svetovalka in tajnica matur. 

25. in 26. januar 2019 

11. informativa 

 

Tudi letos smo sodelovali na Informativi, 

sejmu izobraževanja in poklicev 
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Od 1. do 12. februarja 2019 

Zimski rok poklicne mature  Na šoli je potekala Poklicna matura. Za 

nemoten potek je skrbela tajnica poklicne 

mature in zaposleni. 

7. februar 2019 

 Ob Slovenskem kulturnem prazniku Dijaki so šli v Siti teater in si ogledali 

predstavo profesor Kuzman 

 

 

15. in 16. februar 2019 

Informativni dan Vsi učitelji in dijaki od 1. do 3. letnika.                                     

Obiskovalce so sprejeli učitelji informatorji, jim 

dali osnovne informacije, potem pa so z 

njihovo pomočjo in pomočjo zemljevida, iskali 

učilnice z izzivi in zanimivostmi.   

februar 2019 

Sistematski zobozdravstveni pregled Dijaki prvih in tretjih letnikov so opravili 

obvezni del Interesnih dejavnosti, sistematski 

zobozdravstveni pregled v Zdravstvenem 

domu za študente Univerze v Ljubljani, 

Aškerčeva cesta 4, Ljubljana. 

20. februar 2019 

Roški odličnjaki na obisku v Uradu 

evropskega poslanca Lojzeta Peterleta 

 

S tridesetimi odličnjaki smo obiskali njihove 

prostore. Sprejel nas je gospod Andrej 

Černigoj, ki nam je predstavil delo njihovega 

urada in Evropske unije, prek Skypa pa smo 

se pogovarjali z g. Peterletom, ki je v Bruslju 

imel sestanek s predsednikom države 

gospodom Borutom Pahorjem. V istih 

prostorih se nam je pridružil tudi drugi človek 

veleposlaništva ZDA v Ljubljani, s katerim 

smo se eno uro pogovarjali o svetovnih 

migracijah. 

http://www.seslj.si/8865-2/
http://www.seslj.si/8865-2/
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5. marec 2019 

2. govorilne ure Vsi učitelji 

15. marec 2019 

Epi bralna značka v nemškem jeziku 

              

Zlato priznanje sta osvojila dijaka 2. c in 3. b 

Srebrno priznanje je osvojila dijakinja 2. c  

 

21. marec 2019 

Matematično tekmovanje Kenguru Tekmovanja se je udeležilo 17 dijakinj in dijakov. 

Bronasta priznanja so dobili: dijakinja1.a, dijaka 

2.a, dijakinja 3.b in dijak 4.C. 

Za državno tekmovanje je bil predlagan dijak 1C 

 
27. marec 2019 

Državno tekmovanje iz znanja 

ekonomije za srednješolce 

 Bronasta priznanja so dobili: dijakinja 3. b in dijaka 

3. c  
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9. april 2019 

21. državno tekmovanje iz računovodstva 

 

Dijaki so dosegli skupinsko tretje mesto, 

posamično pa  zlato priznanje dijakinja 2a, 

srebrna priznanja pa dijaka 4b in dijakinja 2a 

 

Od 14. aprila do 4. maja 2019 

Delovna praksa v tujini 

 

Dijaki so jo opravljali v španskem mestu 

Valencia 

 21. maj 2019 

Podelitev spričeval dijakom zaključnih 

letnikov  

  

 Dijaki in razredniki četrtih letnikov 

Od 29. maja do 21. junija 2019 

Spomladanski rok poklicne  
Za nemoten potek je skrbela tajnica    

mature in zaposleni. 

24. maj 2019 

Ekskurzija v tujino 
 Dijaki od prvega do tretjega letnika so 

obiskali italijansko mesto Verona in se 

zabavali v Gardalandu. 

9. april 2019 

3. roditeljski sestanek  Razredniki 

http://www.seslj.si/wp-content/uploads/2018/05/Obvestilo-Podelitev-spri%C4%8Deval-4.-in-5.-l.-2017-18.pdf
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Od 3. do 14. junija 2019 

Delovna praksa 
 Dijaki drugih in tretjih letnikov so opravljali 

delovno prakso pri različnih delodajalcih 

 

21. junij 2019 

Proslava ob Dnevu državnost in podelitev 

spričeval 

Vsi dijaki od 1. do 3. letnika.                                                           

Vsi zaposleni. 

26. in 27.  junij 2019 

Strokovna ekskurzija 
Vsi zaposleni, razen tehnično osebje, so 

obiskali Banjo Luko. Seznanili so se z 

delom v njihovi ekonomski šoli in spoznali 

kulturno zgodovinske znamenitosti Banje 

Luke 

Od 1. do 5. julija 2019 

Popravni, dopolnilni in diferencialni izpiti 
Vsi zaposleni 

5. julij 2019 

Podelitev spričeval Poklicne mature 
Redni dijaki so izdelali s 97% 

Vsi zaposleni  

Od 16.do 31. avgusta 2019 

Popravni, dopolnilni in diferencialni izpiti  Vsi zaposleni 

 Od 24. avgusta do 4. septembra 2019 

Jesenski rok poklicne 
Za nemoten potek je skrbela tajnica mature in 

zaposleni. 

 


