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Ponosna na svoje dijake, profesorje, sodelavce, na dobre učne rezultate in na znan-
je, ki ga dijaki odnašajo v svet, slavi Srednja ekonomsko-poslovna šola 50-letnico 
obstoja.

Ta častitljiv jubilej se je vredno spomniti in primerno proslaviti ter tako izraziti za-
hvalo vsem, ki so kakorkoli pripomogli k razvoju šole ali še danes ustvarjalno delajo. 
Teh je bilo v minulih letih veliko.

Zahvale in čestitke izrekam vsem 11377 dijakom, ki so v teh letih uspešno zaključili 
šolanje, vsem 1037 dijakom ki letos obiskujejo šolo, vsem 347 pedagoškim de-
lavcem, ki so delali  ali delajo na šoli, vsem  58  administrativnim, računovodskim 
in tehničnim delavcem ter nenazadnje vsem devetim ravnateljem, ki so v teh 50 
letih vodili šolo.

Hvala.

Vladimir Mlekuž, 
direktor 
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Počasi iztekajoče se leto 2005 bo v zgodovino pomembnih dogodkov zapisalo tudi 
jubilej Srednje ekonomsko - poslovne šole Koper. Pred petdesetimi leti ustanov-
ljena šola ekonomskih tehnikov je širila programe ekonomskih usmeritev. Skozi 
družboslovje v času usmerjenega izobraževanja in s posodobljenimi programi do 
današnjih dni pa je širila tudi krog svojih dijakov in podaljševala vrste tistih uspešnih 
obalnih gospodarstvenikov in drugih znanih slovenskih uspešnih poslovnežev, ki so 
svoje znanje usvajali tudi v njenih klopeh. Prav ti so poleg uspešnega udejstvovanja 
šole pri pridobivanju in nastajanju novih sodobnih izobraževalnih programov ter 
vključenosti v nacionalne vzgojne, izobraževalne in športne projekte viden pokaza-
telj prizadevnega dela vseh generacij učiteljskega zbora in sodelovanja z lokalnim 
okoljem. 

Učenje je šele prvi korak. Življenje je naslednji. Učitelji in dijaki Srednje ekonom-
sko-poslovne šole Koper ste znali v teh petdesetih letih uspešno združevati oboje: 
izobraževali ste se za življenje in se zavedali pomena vseživljenjskega učenja. Za to 
vam čestitam in vam želim, da bi bilo tako tudi vsa prihodnja leta.

Dr. Milan Zver,
minister

50 LETNICA USTANOVITVE SREDNJE 
EKONOMSKO-POSLOVNE 
ŠOLE KOPER

4

MINISTRSTVO 
ZA ŠOLSTVO 

IN ŠPORT



Rojstni dan, predvsem pa praznovanje abrahama, je gotovo dogodek, ki nas sili, 
da se ozremo nazaj in premislimo, kako kakovostno smo preživeli kar pol stoletja, 
hkrati pa nas sili, da svoj pogled usmerimo v prihodnost in definiramo tiste cilje, 
ki jih moramo uresničiti. Pa ne samo zaradi nas, ampak predvsem iz dolžnosti do 
mlade generacije, ki išče smisel in srečo v življenju tudi preko nas. 

Zgodovina šole je zapisana, prehodila je lepe in manj lepe trenutke, gotovo pa je 
imela vedno pred seboj mladega človeka, ki mu je bila dolžna pomagati in najti 
mesto v družbi. Čeprav to ni bilo vedno enostavno, predvsem zato, ker je morala 
skozi vse pretrese družbe, ki jih je doživljala v zadnjih 50 letih. 

Vendar, kot se za rojstni dan spodobi, poglejmo raje naprej, v prihodnost. Naše 
šolstvo je danes gotovo (tako kot vsa človeška družba) na točki, ko mora ponovno 
premisliti in se čimprej odločiti, kako naprej. Šola, ki bi posredovala znanja, ni več 
mogoča; to danes učinkoviteje delajo drugi mediji. Gotovo pa mora biti prostor, 
kjer bo mladi človek spodbujan k ustvarjalnosti, inovativnosti, kjer bo našel tudi 
tiste vrednote, ki jih v svetu ni mogoče več najti samoumevno. 

Programi in učitelji pa bodo morali biti takšni, da bo našel tisto, za kar je sposoben, 
kar ga veseli. In da ga bo šola spodbujala k spoznanju, da je danes nujno vseživljenjsko 
učenje, če hočeš biti uspešen in srečen. Verjamem, da tako razmišljate tudi na vaši 
šoli, zato najlepša čestitka ob jubileju z željo po čimlepši prihodnosti. 

Janez Mežan, 
v. d. generalnega direktorja Direktorata za 
srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

OB 50 LETNICI
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Spoštovani,

pol stoletja v očeh zgodovine ni veliko, a pol stoletja v delovanju izobraževalne 
institucije, kakršna je Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, je izjemno pomem-
bno obdobje. 

Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je gotovo ena pomembnejših srednjih šol 
v našem mestu, ki že pol stoletja izobražuje dijake, ki nadaljujejo svojo življenjsko 
pot na univerzah in višjih strokovnih šolah ali pa se kako drugače dodatno usposa-
bljajo. Dokaz, da je temu tako, je tudi naše okolje, katerega pomembno soustvar-
jajo prav bivši dijaki ekonomske srednje šole. V vseh teh letih je namreč iz te šole 
izšlo že nekaj tisoč dijakov, mnogi med njimi pa danes pomembno soustvarjajo 
gospodarsko, kulturno, znanstveno in politično življenje naše občine in tudi slo-
venske države. 

Tako kot vseh srednjih šol je ustanoviteljica Srednje ekonomsko-poslovne šole 
država, ki v celoti financira program in delovanje. Lokalna skupnost pa iz svojega 
proračuna po svojih močeh prispeva sredstva za mednarodna sodelovanja, za sofi-
nanciranje programov za mladino in nenazadnje tudi za raziskovalne naloge. Ker se 
zavedamo pomembnosti institucije, kakršna je Srednja ekonomsko-poslovna šola, 
seveda z zanimanjem spremljamo  delovanje šole ter vpetost v naš prostor. 

Dovolite mi, da ob tem visokem jubileju čestitam vsem bivšim in sedanjim pro-
fesorjem, ki so in še vedno opravljajo pomembno poslanstvo. Njim gre tudi vse 
spoštovanje za prispevek k razvoju naše Mestne občine Koper. Čestitam  tudi vsem 
ravnateljem, ki so gradili, vodili in ustvarjali to institucijo, seveda pa gredo iskrene 
čestitke dijakinjam in dijakom te koprske šole z največjim številom učencev, ki jim 
želim  čimveč uspehov na njihovi nadaljnji poti. Prepričan sem, da bodo prav oni 
pridobljeno  znanje  vložili v razvoj naše občine, v življenje, katerega bodo že jutri 
tudi sami ustvarjali.

Boris Popovič, 
župan Mestne občine Koper

MESTNA OBČINA KOPER
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Bil sem v dilemi, ali obravnavati eno osebo ali dogodek ali posredovati seveda sila 
bežen pogled na to pomembno šolsko institucijo. Nastala je mešanica, ki ni ne eno 
ne drugo in ne tretje, je pa rezultat zabeležk, ki sem si jih tedaj, ko sem bil predsed-
nik občine (ta se je po svojem potencialu že gibala med tretjim in četrtim mestom 
v Sloveniji ter med 10. in 14. v tedanji Jugoslaviji), pripravljal za pomembnejša 
srečanja.

Srednja ekonomska šola v Kopru je bila nekaj čisto novega ne samo za to področje, 
marveč na vsem srednješolskem prizorišču. Bila je pionirka v šolskem prostoru, 
njeni učitelji pa seveda pionirji. Pričela je orati ledino v tedanjih naporih države, 
ki si je bolj ali manj uspešno prizadevala krepiti sodobnejše socialistične temelje v 
gospodarstvu. 

Bežno razlago sem si dovolil razčleniti na tri dele: na samo šolo, na odnos med njo 
in gimnazijo ter na relacijo med to šolo in republiškimi organi, pri čemer moram 
pojasniti, da je bilo pred 30 leti in še prej tako, da je bila občina, kljub centralizmu, 
v bistvu neposredno odgovorna za vse razvojne vidike življenja na svojem prostoru. 
Tudi za gospodarske razmere. 

Srednja ekonomska šola v Kopru: Kreljeva ulica je zaslovela po njej. Prostori so bili 
stari, oprema prav tako, nova oprema je bila zasilna, razmere zagotovo niso bile 
privlačne. Tudi s tega vidika je bilo treba razumeti napor in zagon tako učiteljev 
kot dijakov. Poseben zagon tej šoli je dala politika 70-ih let, ko je bil predsednik 
slovenske vlade Stane Kavčič (bil je tudi koprski poslanec), ki je vlagal sile, da bi 
takorekoč liberalizirali državo, začenši z gospodarstvom, se pravi, v tem primeru, z 
odločnejšim usposabljanjem gospodarskih kadrov. 

Z zgradbo, kjer je bila šola, so bili nenehno križi. Dobesedno iz dneva v dan. V 
ponedeljek se je v neki avli podrl strop, v torek se je vdiral hodnik, v sredo je 
puščala streha, v četrtek se je zamašila kanalizacija, v petek se je dogajalo vse ostalo. 
Kot občina smo materialno pomagali, kolikor se je dalo, možnosti pa ni bilo veliko. 
Proračun je bil napet, neposredno iz proračuna nismo mogli črpati novih sredstev 
za materialno urejanje, intenzivno smo posredovali za bančne kredite (ki pa so bili 
skromni), včasih smo morali poseči celo v proračunsko rezervo, tisto, predvideno 
za naravne nesreče. Potrebe po šolskem razvoju, povezane s silovitim gospodarskim 
napredkom občine, so bile v občini (in seveda na Obali), vse večje in zahtevnejše. 
Z nepopisno voljo, ki ji je botrovala zlasti iznajdljivost, smo tedaj uspeli zgraditi tri 
nove osnovne šole (v Kopru semedelsko), temeljito adaptirati pet šol, dograditi 
dve, in še marsikaj, pa vseeno premalo. Več pa nismo mogli. 

Kredit za ekonomsko šolo nam je pomagala pridobiti koprska banka (vodil jo je 
Miran Bertok). Ko smo se obračali na druge banke, pa so se seveda brž pojavile 
protizahteve. Ljubljanska banka je bila pripravljena, vendar je zahtevala svojo filia-
lo v Kopru, v Kopru pa nam to tedaj ni dišalo, saj bi v tem primeru, po tedanjih 
konkurenčnih pojmih, neizbežno potencialno nazadovali. Koprskega razvoja nismo 

NEKDANJI PREDSEDNIK OBČINE O 
NAŠI ŠOLI
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mogli prepustiti drugim. Ravnanja so bila tedaj takšna.
Mimogrede: podobne težave je imela koprska gimnazija, ki pa je imela to prednost, 
da je bila na njeni strani dragocena tradicija, povezana s humanistično smerjo; je pa 
tedaj bila sreča v tem, da so bila dela pri njeni dograditvi in posodobitvi v glavnem 
končana (pred menoj je bil na občini Dušan Barbič), tako da je kronično rivalstvo 
med dvema institucijama zlagoma popustilo. Na občini smo pri teh stikih budno 
pazili, da ne bi prevladala ena ali druga smer. S šolami je po vsem svetu pač tako. 
Kakorkoli, obe šoli sta na naši Obali odigrali, in to se tudi nadaljuje, resnično zgo-
dovinsko izobraževalno vlogo.

Zdaj pa nekaj stavkov o stikih z Ljubljano. Na številnih pogovorih, ki sem jih ali pa 
smo jih imeli z državnimi funkcionarji, je kar prednjačila problematika koprske sred-
nje ekonomske šole. Spominjam se pogovorov s Tomom Martelancem in Vladimir-
jem Bračičem, ki sta bila ministra za šolstvo (oba sem k sreči poznal že prej, prvega 
iz RTV-ja, drugega pa iz Beograda), Bračič pa je bil, kot vemo, tudi glavni pobud-
nik za ustanovitev mariborske univerze. Pri teh srečanjih sem izkoriščal zlasti dve 
iztočnici: da Ljubljana ne more biti povsod slovenski monopolist (pri čemer sem 
seveda upošteval, da je bil Martelanc po rodu Primorec, Bračič pa Štajerc) in da 
gospodarska liberalizacija po merilih sodobnega socializma terja na eni strani de-
centralizacijo, na drugi pa, v Kavčičevem duhu, hitrejše usposabljanje ekonomskih 
kadrov. Včasih je bil koprski ekonomski šoli ta stik finančno dobrodošel. Spomi-
njam se tudi Kavčičevega osebnega posega pri republiški rezervi, ko sem zagrozil, 
da se bo šola podrla in da bodo žrtve. 

No, ekonomska šola se je zmeraj bolj uveljavljala. Sčasoma je res postala kovačnica 
novih ekonomskih kadrov, vezi s sosednjo gimnazijo so postale prijateljske, stike 
z našim središčem je začelo vse bolj prežemati spoznanje, da je Koper pač nad-
vse perspektivno obmorsko mesto z dragoceno zgodovino in mično bodočnostjo. 
Seveda pa so to pot tlakovali čudoviti profesorski kadri. Povem pa naj, da so bile 
z njimi včasih težave (homo homini lupus, medicus medici prav tako, podobno 
pa zanesljivo velja tudi za druge veje), toda te seveda ne sodijo med te spomine, 
dasiravno so mi včasih zaradi njih šli lasje pokonci.  

Nekaj imen teh čudovitih pionirjev, predvsem tistih z daljšim stažem (opravičujem 
se tistim, ki jih ne imenujem, vseh ne morem, z njimi sem pač imel manj stikov): 
Maksimiljana Šiška sem tako rekoč ujel za rep, ko je leta 1967 odhajal z mesta 
ravnatelja. Odlično je ocenil sodelavce in dijake, o stanju šole pa spregovoril kot 
o bližnjem cunamiju. Iz pogovora sem odnesel imeniten vtis: uspešen vzgojitelj, 
dosleden, jasen, vpliven. Svojo življenjsko pot je nadaljeval v Izoli kot uspešen 
gospodarstvenik (Delamaris) in neutruden družbeni dejavnik. Titl in drugi ugledni 
in iskani predavatelji. Tatjana Kosovel zasluži ne le poglavje, marveč knjigo: bila je 
kar bojevnica. Opravičila niso pomagala. Materialne razmere na šoli je treba rešiti 
mahoma. In mi je razgrinjala čudovito obzorje: če ne bo občinskega posega, bo 
stavka, najprej delna, nato profesorska, zatem dijkov, na koncu pa kolektivna. Na 
srečo sem imel kar nekaj izkušenj s stavkami, saj so si tedaj, v duhu bolj sproščenega 
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političnega ozračja, kar naglo sledile: stavkali so delavci TOMOS-a, Luke, Slavnika, 
spet delavci TOMOS-a; šoferji so uprizorili stavkovno akcijo s tovornimi vozili, ki 
so hupali po vsem Kopru. Marsikaj pa je izredna ravnateljica le dosegla, šolo je 
zaznamoval nov razmah. Tatjana je zasluženo postala sposobna republiška funkcio-
narka, bila je predsednica sosednje in prijateljske občine Piran in še marsikaj. 

Ko sem odhajal z občine, je mesto ravnatelja nastopil Valerij Novak. Spet osebnost 
s strokovnim znanjem, ugledom, vse kronano z novimi uspehi. Imela sva krajši 
pogovor, brž sva se sporazumela. Že pred njim je na šoli kot sposoben slovenist 
globoko oral jezikovno brazdo Jože Hočevar. Daleč zatem, kot predsednik obalne 
kulturne skupnosti, sem imel priložnost natančneje spoznati Alda Černigoja, pro-
fesorja filozofije. Ravnateljeval je nekaj let do leta 1985. Bil je, kakor so mi po 
svoje zatrjevali, nazoren primer,  kako je tudi filozofija povezana z gospodarstvom. 
Posrečena je bila in je ocena o njem: ni bil ravno takorekoč viden, zmeraj pa je 
ravnal umirjeno, razsodno, dialoško, pogovor je bil vselej namenjen k sporazumu. 
Pa tudi osebno je deloval nevsiljivo, nastopal je skromno, pretirano skromno. Po 
upokojitvi se je lotil literature in med drugim pripravil zanimivo izvirno narečno 
delo o svojem kraju, ki je hkrati zgodovina, zemljepisje, jezik, antropologija, 
etntologija in še marsikaj. 

Bil pa je tudi med osrednjimi pobudniki ustanovitve Primorske univerze, pri čemer 
sem zmeraj naglašal, da pri dokazovanju o njeni ustanovitvi ne bi smeli zanemariti 
zunanjih zgodovinskih okoliščin, na primer zamisli, da bi že pred prvo svetovno 
vojno imeli prvo slovensko univerzo v Trstu, ne pa v Ljubljani. Tudi nekaj profe-
sorjev srednje ekonomske šole je skrbno sodelovalo pri zbiranju dokumentacije za 
Univerzo in pri slovitem pismu o nameri. Šola je vrsto zlatih kamenčkov vgradila v 
mozaik primorske izobraževalne zgodovine.

Končal sem: ekonomski srednji šoli v Kopru, ravnatelju Vladimirju Mlekužu, ki, 
kolikor slišim, vztrajno utrjuje pogoje za njeno nadaljnjo rast, profesorjem, dijakom 
in vsem, ki imajo z njo stik, pri čemer mislim tudi na donatorje, ki jih svojčas nismo 
imeli, želim zasluženo bogato prihodnost.
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ZAČETNI ZAPIS IZ ŠOLSKE KRONIKE 
ZA ŠOLSKO LETO 1955/56
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Potreba po izobraževanju kadrov za gospodarstvo in upravo je bila prisotna in 
izražena že kmalu po koncu 2. svetovne vojne na ozemlju Svobodnega tržaškega 
ozemlja – Jugoslovanska cona, po letu 1946, 1947. Nekatere od teh oblik 
izobraževanja, tečajev in šol so bile predhodnica 1955. leta ustanovljene Srednje 
ekonomske šole v Kopru.

GOSPODARSKA ŠOLA

Gospodarska šola je bila ustanovljena v oktobru leta 1948, z delom pa je pričela 8. 
novembra 1948 v prostorih Slovenske gimnazije Koper kot Enoletna gospodarska 
šola. Delovala je kot večerni tečaj za uslužbence državnih ustanov, ki niso imeli 
zadostne šolske izobrazbe. V šolskem letu 1948/49 je šola štela 25 dijakov, njen 
upravnik je bil Janko Furlan, rojen 9. aprila 1888 v Mavhinjah na tržaškem Krasu, 
umrl 26. julija 1967 v Nabrežini, publicist, učitelj in gospodarski organizator, 
sicer poznan tudi po tem, da je vodil kmetijsko kolonijo Primorskih emigrantov v 
Bistrenici ob Vardarju v južni Makedoniji (1930–1932).

Predmetnik enoletne gospodarske šole je obsegal slovenski jezik, italijanski jezik, 
matematiko, politično ekonomijo, gospodarsko tehniko s korespondenco, gospo-
darski zemljepis in blagoznanstvo, knjigovodstvo, stenografijo, strojepis in letopis. 
Poučevali so: Pavla Šonc – slovenski jezik, Srečko Vilhar – politično ekonomijo in 
pravo, Stane Suhadolnik – slovenski jezik, Vitomir Plesničar – matematiko, Marija 
Kolenc – italijanski jezik, Janko Furlan – gospodarski zemljepis, blagoznanstvo, 
gospodarsko tehniko in  poslovno korespondenco. Kasneje so poučevali še: Anka 
Prinčič – italijanski jezik, Lado Dintinjana – ruski jezik, Branko Gaberšek – zgo-
dovino, Ivan Milič – fiziko, Velia Tinta – kemijo in biologijo. V svojih poročilih je 
upravnik Furlan ugotavljal, da je primanjkovalo učbenikov, predvsem za slovenski 
jezik, računstvo, gospodarsko tehniko in gospodarski zemljepis.

V šolskem letu 1949/50 je vpisanih 22 dijakov. V naslednjem šolskem letu, 
1950/51 postane šola dvoletna. V 1. letniku je vpisanih 22 dijakov, vodi pa jo 
ravnatelj Josip Dolgan, rojen 5. 11. 1886 v Dolenji Košani.

V spričevalu – diplomi o završnem izpitu dvoletne gospodarske šole z dne 21. ju-
nija 1952 sta poleg  do sedaj navedenih predmetov navedena še predmeta pravo 
in gospodarska matematika. Z začetkom šolskega leta 1952/53 je bila šola uki-
njena.

Viri: 1 Arhiv PM Koper, Vlasta Beltram, kustosinja svetovalka,  PAK26 98/6  -V1/1  48

IZOBRAŽEVANJE KADROV ZA 
GOSPODARSTVO IN UPRAVO PRED 
USTANOVITVIJO EKONOMSKE ŠOLE
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ŽENSKA OBRTNA ŠOLA KOPER

Ustanovljena je bila leta 1949, najprej kot dvoletna, kasneje je postala triletna šola. 
Namen šole je bil izobraziti žensko mladino v izrazito ženskih poklicih s stopnjo 
izobrazbe nižje srednje šole. Predmetnik je obsegal: slovenski jezik, italijanski jezik, 
obrtno računstvo oziroma knjigovodstvo, krojno risanje, zemljepis, zgodovina, delo, 
dekorativno risanje, pouk o nošah, tvarinoslovje, telovadba in petje. Tedensko je 
bilo 42 ur pouka, od tega 20 ur teoretičnega pouka in 22 ur dela. V šolskem letu 
1950/51 je bilo vpisanih 23 dijakinj, prihajale so iz cele Primorske. Šola je imela 
prostore na Brolu, kasneje v Kreljevi ulici. Upravnica šole je bila Zora Ličen. Poleg 
nje so v šolskem letu 1950/51še redno poučevali: Mara Jusetič   Juretič, Alma 
Ličen, Marija Fradel ter trije honorarni učitelji: Sonja Abram, Olga Čotar, Josip 
Dolgan. Leta 1954 se odpre Dijaški dom Ženske obrtne šole. Vendar je Okrajni 
zbor OLO (občinski ljudski odbor) Koper  23. maja 1957 sprejel sklep o postopni 
ukinitvi Ženske obrtne šole; v šolskem letu 1957/58 se ukine 1. razred. Leta 
1960 je šola prenehala z delovanjem.(2)

Viri: 2 isto kot 1
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1955 Ustanovitev  SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE KOPER.
Šola prične izvajati program ekonomski tehnik za redne dijake in odrasle 
tečajnike. Sedež šole je na italijanski gimnaziji, pouk pa poteka na več 
lokacijah.

1958 Šola se skoraj v celoti preseli v bivši samostan sv. Klare na Kreljevi 
ulici 5

1964 Šola pridobi program administrator. Preimenovanje šole v 
EKONOMSKO-ADMINISTRATIVNI ŠOLSKI CENTER KOPER.

1965 Šola prične z izvajanjem novega programa, programa upravni tehnik.

1973 Pouk se prične v osmih novodograjenih učilnicah. Pričetek priprav 
za adaptacijo starega dela šole. Glavni vhod šole se iz Kreljeve ulice 
premesti na Martinčev trg.

1974 Obstoječim programom se pridruži program trgovec in trgovinski 
poslovodja (samo za odrasle).

1981 Preimenovanje šole v SREDNJO EKONOMSKO IN DRUŽBOSLOV-
NO ŠOLO KOPER. Zaradi usmerjenega izobraževanja se spremenijo vsi 
izobraževalni programi. Šola izvaja dva programa oziroma dejavnosti. V 
okviru poslovno finančne in trgovinske dejavnosti izobražuje v smereh 
ekonomski tehnik, poslovni manipulant in prodajalec. V okviru adminis-
trativne dejavnosti izobražuje v smereh administrator in upravni tehnik. 

1982 Šola pridobi nov program družboslovno-jezikovna dejavnost ter 
izobražuje v smereh družboslovec in jezikoslovec.

 
1983 Šoli se priključijo dijaki, ki so prvi dve leti obiskovali program družboslov-

ne-jezikovne dejavnosti v Gimnaziji Piran.

1985 Dokončana adaptacija šole.

1989 Šola pridobi novo telovadnico, ki si jo deli z Gimnazijo Koper. Tako v njej 
poteka pouk športne vzgoje samo vsak drugi teden. Vpiše se zadnja gene-
racija v program družboslovne-jezikovne dejavnosti.

1991 Prenovljen program ekonomski tehnik dijakom omogoča, da se po 
drugem letniku odločijo bodisi za splošno maturo bodisi za zaključek 
izobraževanja z zaključnim izpitom.

1992  Prva vpisana generacija v nov program podjetniško poslovanje –
program 3 + 2 (poslovni tajnik, poslovni tehnik). 

SPOMNIMO SEVladimir 
Mlekuž
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1995 Prvo opravljanje splošne mature za dijake, vpisane v šolskem letu 
1991/92.

1998  Šola prične izvajati program strokovne gimnazije, smer ekonomska 
gimnazija.

1999 Pouk športne vzgoje se prične izvajati tudi v novi športni dvorani Bonifika. 
Prvo leto se pouk izvaja izmenično en teden v športni dvorani, en teden 
pa v skupni telovadnici. Kasneje je bilo z Gimnazijo Koper dogovorjeno, 
da ima naša šola pouk stalno v športni dvorani, gimnazija pa v skupni te-
lovadnici.

2000 Ponovna sprememba imena v SREDNJO EKONOMSKO-
POSLOVNO ŠOLO KOPER. 

2002 Prvo opravljanje poklicne mature kot zaključka izobraževanja za dijake 
strokovnega izobraževanja.

2003  Program podjetniško poslovanje nadomestita programa administrator 
in ekonomski tehnik poklicno-tehničnega izobraževanja. V slednjega 
se lahko vpišejo dijaki, ki predhodno uspešno zaključijo program prodajalec 
in poslovni tajnik oziroma administrator.

2004  Začetek izvajanja maturitetnega tečaja.



KLARIŠKI SAMOSTAN SV. KLARE V 
KOPRU

Vanja 
Prohinar

KLARISE OSC – Ordo sanctae Clarae
Red sester sv. Klare je drugi red sv. Frančiška Asiškega. Leta 1212 sta ga ustanovila 
trgovski sin Francesco Bernardone (1181/1182-1226) – sv.Frančišek Asiški in 
plemkinja Chiara di Offreducio (1194-1253) – sv. Klara Asiška. Red je izrazito 
kontemplativen in živi v strogi klavzuri, za duhovne potrebe klaris pa skrbijo manjši 
bratje – prvi red sv. Frančiška. Kot drugi frančiškanski red nikoli ni bil urejen 
centralistično (v nasprotju s prvim redom); po benediktinski tradiciji je sestavljen 
iz samostojnih samostanov, ki se imenujejo monasteria. Klariški samostani so bili 
pod škofovo jurisdikcijo ali pa pod jurisdikcijo generalnih ali provincialnih mini-
strov manjših bratov, sprva le minoritov, kasneje tudi frančiškanov –  observantov 
in kapucinov. Klarise nosijo rjav habit in plašč ter črn pajčolan. Koprske sestre so 
pripadale redu klaris urbank.

Po izročilu koprskega škofa Petra Pavla Naldinija stojita samostan in cerkev sv. 
Klare na rahlem nagibu najvišje ravnice v mestu, kjer naj bi nekdaj stala palača 
konzulov. Zgrajena sta bila v predelu vrat sv. Tomaža (san Tomaso), od samo-
stana sv. Frančiška bratov konventualcev pa ju je ločevala cerkev sv. Frančiška. Ime 
ustanovitelja in kdaj natančno sta bila zgrajena, nam ni znano. Prav tako ne vemo 
natančno, kdaj so redovnice prišle v mesto.

4. novembra 1301 je koprski škof Peter Manolesso izdal indult, s katerim je klav-
zurne redovnice v Kopru vključil v red sv. Klare in jih odvezal škofovskih pristoj-
nosti ter podredil redu minoritov –  konventualcev. Redovnice sv. Klare so bile 
klavzurne sestre že pred letom 1301. Do tega leta so bile podrejene škofu, bile 
pa so najverjetneje tretjerednice oziroma picokere reda sv. Dominika ali reda sv. 
Frančiška.

Pokrajinski arhiv Koper (PAK) hrani zgodovinske dokumente, v katerih so kopr-
ske klarise omenjene že leta 1299. Jacomina, žena pokojnega Joanisa de Berta, 
in njen sin Bonus Facina sta 10. junija leta 1299 prodala za 84 beneških liber 
sestram samostana sv. Klare v Kopru hišo in dva vrta v predelu Vrat sv. Tomaža, 
blizu samostanske lastnine. Tako je koprski klariški samostan verjetno najstarejši na 
slovenskem etničnem ozemlju.

Koprske klarise so bile od leta 1301 pa do leta 1570 podrejene manjšim bratom 
konventualcem (minoritom). V 16. stoletju je mesto trikrat opustošila kuga, v letih 
1511, 1554 ter 1573, in hudo prizadela tudi samostan. Klarise so ostale brez 
duhovnega vodje, zato so se zatekle h škofu že leta 1570, v obdobju škofovanja 
Adrijana Valentica in papeževanja Pia V., dokončno pa so se mu podredile leta 
1574, v obdobju papeža Gregorja XIII. in škofa Antona Elia v Kopru.
Naldini o samostanski cerkvi sv. Klare poroča naslednje: cerkev je od stare cerkve 
ohranila le glavne stene (ladje), glavno kapelo z oltarjem, ki ga krasijo pozlačene 
rezbarije in tri slike, oltarne podobe kvalitetne izdelave, s podobo sv. Klare, sv. 
Frančiška in sv. Antona. Od stare cerkve je ohranjen tudi velik kor nad glavnim 
vhodom, ki pa so ga, kot pravi Naldini, pred slabim stoletjem, torej nekaj po letu 
1600, polepšali z enakim okrasjem kot cerkveni strop. Ob koncu 17. stoletja so v 
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glavni kapeli postavili spovednico za potrebe redovnic, ki je bila - po Naldinijevih 
besedah - udobna in svetla, na nasprotni strani pa majhno zakristijo, vendar dovolj 
prostorno za liturgične potrebe samostana.

Februarja leta 1580 je koprsko škofijo vizitiral apostolski vizitator in veronski škof 
Agostino Valier. Tedaj je imela cerkev sv. Klare šest posvečenih oltarjev, oprem-
ljenih z vso potrebno opremo. Vizitator je popisal še cerkveni inventar in podal na-
vodila. Posebej je omenil le oltar sv. Antona in oltar sv. Križa, ki je bil bratovščinski. 
Komu so bili posvečeni ostali štirje oltarji, iz poročila ni mogoče razbrati.

Dobro stoletje kasneje je imela cerkev pet bogato okrašenih oltarjev in sakrarij, kjer 
so redovnice hranile enega od svetih trnov iz Kristusove krone. Dve oltarni podobi 
je naslikal beneški slikar Palma Mlajši, svod glavne kapele pa je v tehniki gvaša pos-
likal tržaški slikar Prem. V samostanski cerkvi sv. Klare je bil pokopan koprski škof 
Peter Anton Delfino.

Od srede 16. stoletja so ugodne razmere omogočile širitev samostanskih zgradb, 
ki so dobivale vedno bolj popolno obliko. V svoji arhitekturni (tlorisni) zasnovi je 
samostan ostal nespremenjen vse do sedemdesetih let 20. stoletja, ko je bil temelji-
to predelan z dozidanimi novimi trakti v zahodnem sklopu. Naldini leta 1700 o 
samostanskem poslopju pravi, da je bilo nedavno tega še neurejeno, po obnovi pa 
je postalo bolj funkcionalno; samostan je dobil odprte lože (arkadno dvorišče), 
razširili so dormitorij in ga razdelili v celice. 1719 so nato obnovili cerkev in kor, 
verjetno pa tudi samostansko poslopje. 

Tlorisna shema samostanskega kompleksa je prvotno vključevala notranje dvorišče 
z obdajajočimi trakti in vrtom (v zahodnem delu) ter arkadno dvorišče s cerkvijo 
(v vzhodnem delu).

Arkadno dvorišče nepravilne oblike, ki ga oblikujejo štirje trakti, se danes odpira 
proti Goriški ulici na severu in je edino tovrstno dvorišče, ohranjeno na Sloven-
ski obali. Današnje odprto arkadno dvorišče je bilo v prvotni obliki na severni 
strani zaprto s kamnitim zidom, ki je danes delno ohranjen ob severozahodnem 
traktu. Severozahodni trakt tvori skupaj s severnim traktom zahodnega samostan-
skega sklopa nekdaj zaprti vrt (danes gimnazijsko igrišče) minoritskega konventa sv. 
Frančiška; jugovzhodni trakt sooblikuje Giordanov trg (nekdaj imenovan Campo 
dei Cappucini, Kapucinski trg); južni trakt meji na cerkev sv. Klare; zahodni trakt 
na zahodni strani oblikuje  samostansko notranje dvorišče, na drugi, vzhodni strani 
pa zapira arkadno dvorišče. V tem krilu so našli gotski steber, ki je danes prezenti-
ran v vhodnem prostoru, avli Srednje ekonomsko-poslovne šole.

Najstarejši severozahodni samostanski arkadni trakt je zgodnjebaročni (16.-17. 
stoletje) in ima podolžno pravokotno tlorisno obliko. Stavba je po vsej dolžini 
enonadstropna z mansardno etažo. V pritličju se proti dvorišču odpira sedemnajst 
polkrožnih arkad na kamnitih nosilcih z bazami in kapiteli, v nadstropju je šestnajst 
okenskih odprtin pokončno pravokotne oblike, obdanih z gladko kamnito obrobo. 



V izvirni središčni osi stavbe je dvojna okenska odprtina na kamnitih profiliranih 
konzolah. Fasadna stena je zaključena z lesenim konzolnim strešnim vencem pod 
napuščem. Na ozkem južnem delu fasadne stene je ohranjena poznorenesančna 
polkrožna okenska odprtina, kjer sta na sklepnem kamnu vklesani dve letnici pre-
delav tega samostanskega trakta (1682 in 1957).

Južni samostanski trakt tvori z nekdanjo samostansko cerkvijo sv. Klare stavbni blok 
med arkadnim dvoriščem in Kreljevo ulico. Pritličje oblikuje sedem (od nekdaj 
devetih vidnih) razpotegnjenih arkad na kamnitih nosilcih s kapitelom in bazo. V 
nadstropju nad loki je šestnajst okenskih odprtin, ki so obdane z gladkimi kamnitimi 
okvirji. Fasada je pri vrhu zaključena z lesenim konzolnim vencem. To krilo arka-
dnega dvorišča je iz poznejšega obdobja (18.-19. stoletje); nanj je po vsej dolžini 
prislonjena cerkev sv. Klare. 

Po tlorisni zasnovi je cerkev enoladijska dvorana z apsidalnim zaključkom na vzhodu. 
Južna cerkvena fasada poteka ob Kreljevi ulici, na njej so neurejeno razporejene 
neenotne okenske odprtine in vidni sledovi predelav. Vhod za vernike je bil z južne 
strani cerkve, iz današnje Kreljeve ulice, skozi danes zazidani, vendar ohranjeni 
kamniti baročni portal. Zahodna baročna fasada se pri vrhu timpanonsko zaključi, 
v zgornji partiji jo členijo tri okenske odprtine in v pritličju v osi kamnit baročni 
portal, obdan s profiliranim okvirjem s poudarjeno bazo in trikotnim zaključkom. 
Odprt dostop do glavnega cerkvenega pročelja, ki je danes zazidan, je bil prvo-
tno pred začetkom južne cerkvene fasade ob Kreljevi ulici. Cerkev je imela prvo-
tno odprto leseno ostrešje; v 17. stoletju je bila v zahodnem delu barokizirana 
- polovica dvorane je bila preoblikovana v beneški baročni interier. Zaradi številnih 
predelav in predvsem neprimerne funkcije v zadnjih dveh stoletjih je cerkev močno 
okrnjena, sledimo le ostankom arhitekturnih elementov v zahodnem delu dvoran-
skega prostora, stene vzhodne polovice pa so prazne.

Jugovzhodni trakt med arkadnim dvoriščem in Giordanovim trgom v pritličju členi 
pet (od prvotno sedmih) arkad na kamnitih nosilcih in v nadstropju pet okenskih 
odprtin pokončno pravokotne oblike z gladkimi kamnitimi okvirji ter tri manjša 
okna podolžno pravokotne oblike v nadvišanem nadstropju. Na mestu zadnje 
arkade je ostanek manjših stavb, ki so bile ob koncu 19. stoletja prislonjene na 
prvotni dvoriščni zid v liniji Goriške ulice. Vzhodna fasada trakta, ki tvori stranico 
Giordanovega trga, ima nepravilno razvrščene okenske odprtine različnih dimenzij 
in form.

Leta 1806 so francoske oblasti koprski klariški samostan razpustile in njegovo ime-
tje podržavile. Danes ima v traktih okoli samostanskega notranjega dvorišča v za-
hodnem samostanskem sklopu s prizidanimi novimi trakti svoje prostore Srednja 
ekonomsko-poslovna šola, arkadno dvorišče z obdajajočimi samostanskimi trakti in 
cerkev pa sta od let 1991/1992 sedež Pokrajinskega arhiva Koper.

Cerkev in samostan sta bila po ukinitvi večkrat funkcionalno predelana za nove 
uporabnike: v cerkvi je bilo sprva skladišče in v samostanskem poslopju vojašnica 
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(v začetku 19. stoletja v času francoske oblasti); 1908 so poslopje prenovili za 
potrebe koprske javne dekliške in deške šole. V letih 1957 in 1958 so stavbo 
statično utrdili in ponovno funkcionalno predelali v skladišče ter upravne pros-
tore Rižanskega vodovoda Koper. Prenovo iz petdesetih let 20. stoletja z novimi 
stopniščnimi povezavami v notranjščini traktov ocenjujemo kot kvaliteten prispe-
vek tedanjega oblikovanja. Zahodni sklop samostana je bil nato temeljito predelan 
z dozidanimi novimi stavbami (trakti) še v začetku sedemdesetih in osemdesetih 
let 20. stoletja za potrebe srednje šole, arkadno dvorišče s cerkvijo pa v zadnjem 
desetletju. 

V letu 1986 so konservatorji pristojnega spomeniškovarstvenega zavoda (MZ-
VNKD Piran) pripravili konservatorski program za prenovo cerkve in samostan-
skega arkadnega dvorišča, v katerem so vzhodni sklop samostanskega kompleksa 
topografsko označili, ambientalno ovrednotili ter izdelali spomeniškovarstvena 
izhodišča za njegovo obnovo. Ambient arkadnega dvorišča je bil ovrednoten kot 
mestni prostor najvišje varstvene kategorije. Mimo minoritskega samostana sv. 
Frančiška (danes Gimnazija Koper), klariškega in kapucinskega samostana, je v 
liniji Goriške ulice pred napeljavo današnje Cankarjeve ulice v začetku 19. stoletja, 
potekala glavna ulična povezava med osrednjim mestnim trgom in obodnim trgom 
sv. Petra (danes Gramscijev trg). Južna fasada samostana in cerkve tvori od Konzul-
ske ulice severno stranico Kreljeve, ki se ob apsidalnem zaključku cerkve lijakasto 
izlije v Giordanov trg izjemnih ambientalnih kvalitet.

Osnovni namen spomeniškovarstvenih izhodišč, izdelanih v konservatorskem pro-
gramu, je bilo varovanje in prezentacija vseh arhitekturnih in ambientalnih vred-
nosti spomeniške arhitekture ob izbiri ustrezne nove namembnosti. Prva izhodiščna 
postavka je bila obnoviti samostansko arkadno dvorišče z obstoječimi arkadnimi 
trakti. Dvoje najzahtevnejših nalog projekta prenove je bilo rešiti vprašanje pove-
zave severozahodnega trakta z južnim ter vprašanje samostanskega dvoriščnega zidu 
v liniji Goriške ulice: dvorišče pustiti odprto ali pa ga zapreti s kamnitim zidom ozi-
roma s petim, novim samostanskim traktom. Predlagana rešitev povezave omenje-
nih traktov je bila, da je potrebno ob upoštevanju motiva pritličnega arkadnega 
poteka povezati severozahodni in južni trakt z novim pritličnim traktom, ki dopušča 
tudi sodobnejši oblikovalski pristop.

Pomembno vprašanje je predstavljala prenova cerkvene notranjščine, kjer je bilo 
zahtevano ohraniti odprto leseno ostrešje ter baročno ostenje, nato odpreti dostop 
do glavne fasade za javnost in reaktivirati vhod skozi zahodni baročni portal. Garažna 
vrata v osi apside je bilo potrebno ukiniti in speljati apsidalni zaključek v prvotnem 
poteku. Najstrožji varstveni režim je veljal za ohranitev ostenja baročne polovice 
dvorane, adaptirana cerkvena dvorana pa naj bi bila primeren prostor za javni del 
arhivske dejavnosti – knjižnica, čitalnica ali razstavni prostor.

Pri prenovi cerkve in samostanskih arkadnih traktov so se poleg prezentacije 
historičnih delov arhitekture in ob upoštevanju predvidene nove arhivske funkci-
je stavb odprla tri temeljna konservatorsko-projektantska vprašanja oblikovanja 



novega v starem: rešitev povezave severozahodnega in južnega trakta arkadnega 
dvorišča z novim pritličnim zahodnim traktom; zaključek samostanskega arkadnega 
dvorišča s kamnito škarpo ali novim, petim traktom v liniji Goriške ulice; prezen-
tacija arhitekture samostanske cerkve in primerna nova uporaba notranjščine dvo-
ranskega prostora.

Prenova, ki je stekla v zadnjem desetletju 20. stoletja, je v večini upoštevala izdelana 
konservatorska izhodišča. Glavni projekt za obnovo spomenika je po naročilu Pokra-
jinskega arhiva Koper aprila 1989 izdelal odgovorni projektant Vojteh Ravnikar 
(in arhitektka Majda Planišček, »Kraški zidar«, TOZD Projektiva – inženiring). Ime-
novan je bil Gradbeni odbor, ki je bedel nad razpisi za najustreznejšega izvajalca, 
skrbno spremljal obnovo do njenega zaključka ter na koncu ugotovil uspešnost 
prenove. Obnovo so izvedli štirje izvajalci v štirih fazah po predhodnih javnih 
razpisih, katere je vodil Gradbeni odbor.
Problem povezovalnega zahodnega trakta je rešen s sodobno oblikovanim pritličnim 
traktom, ki ne preglasuje historičnih delov samostanske arhitekture. Arkadno 
dvorišče je po obnovi ostalo odprto, motiv samostanskega kamnitega zidu je na-
kazan z ohranjeno kamnito ‘škarpo’ ob severozahodnem traktu; peti trakt torej ni 
bil realiziran.

Pri obnovi cerkvene dvorane niso bile upoštevane vse izhodiščne postavke. Ostenje 
z baročnimi pilastri in zidnim vencem je ohranjeno, prav tako odprta lesena strešna 
konstrukcija, dvorana pa je namenjena hrambi arhivskega gradiva, ki je nameščeno 
v posebni kovinski konstrukciji. Dostop do prvotne razširitve pred glavno cerkveno 
fasado in glavni portal sta zazidana. Vhod skozi apsido je ukinjen, v cerkveno dvo-
rano vodijo vhodna vrata iz južnega trakta. Vse dvoriščne arkade so zastekljene 
zaradi funkcionalne izrabe pritličnih prostorov.

V letu 1989, od 15. avgusta do 4. decembra, so na območju samostanske cerkve 
sv. Klare potekala arheološka izkopavanja. Po dogovoru med Medobčinskim zavo-
dom za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, Pokrajinskim muzejem Koper 
in Oddelkom za arheologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, je slednji pripravil 
tehnologijo dela, zagotovil kadre in strokovno izvedel arheološka izkopavanja. Stal-
no arheološko ekipo je vodil predstojnik Oddelka za arheologijo, doc. dr. Mitja 
Guštin. Izkopavanja so pokazala, da je bilo na območju samostanske cerkve sv. Klare 
obsežno pokopališče, ki je obsegalo enajst grobnic in enainsedemdeset posameznih 
ali skupinskih grobov s skupno nad tristo osebki. Pokopavanje je potekalo v treh 
fazah: najstarejša antična faza (bila je del urbanega prostora); srednjeveška faza 
(pokopališče so uredili ob prezbiteriju najstarejše samostanske cerkve); baročna 
faza (pokopavanje se je preneslo v zidane grobnice v osrednjem delu cerkvene 
ladje, od katerih sta bili dve grobnici v notranjosti poslikani). Dokončno poročilo 
analiz in ugotovitev arheologov o izkopavanjih na območju samostanske cerkve sv. 
Klare še ni objavljeno.

Vir: Članek je del seminarske naloge Vanje Prohinar, univ. dipl. um. zg., Arhitektura ko-
prskih samostanov, ki je hranjena na oddelčni knjižnici Oddelka za umetnostno zgodovino 
FF v Ljubljani.22



Dino Kodarin
V imenu sošolk 
in sošolcev

PRVI REDNI MATURANTI EKONOMSKE 
SREDNJE ŠOLE V KOPRU

Z londonskim memorandumom o soglasju je bila sredi petdesetih let prejšnjega sto-
letja cona B Svobodnega tržaškega ozemlja priključena k SFR Jugoslaviji. Koper je 
bil upravno in politično središče te cone, ki je bila sicer pod upravo SFRJ, medtem 
ko je bila cona A s Trstom in okolico pod anglo-ameriško vojaško upravo. Tako 
so bili ustvarjeni pogoji za širitev srednjega šolstva v tem delu Istre. Do tedaj so v 
Kopru delovale tri srednje šole, in sicer: 

- slovenska gimnazija, 
- učiteljišče in 
- licej z italijanskim učnim jezikom.

Napovedan razvoj gospodarstva je nakazal potrebo po uvedbi ekonomskega 
srednješolskega izobraževanja tudi v tem delu Slovenije. Tako je nastala prva 
ekonomska srednja šola na Primorskem. Že leto pred ustanovitvijo je začela delo-
vati gospodinjska šola, za katero je bilo zanimanje deklet iz cele Slovenije. Pouk v 
gospodinjski šoli se je začel v prostorih opuščenega samostana, kjer stoji današnja 
šola. Z nastankom ekonomske srednje šole je postal gospodinjski program njen 
sestavni del. Gospodinjski razredi so imeli oznako A, ekonomski pa B. 

Poleg rednega ekonomskega in gospodinjskega učnega programa je imela šola tudi 
hitri program za tako imenovane tečajnike. To so bili borci in politični aktivisti na 
odgovornih položajih v družbi brez potrebne izobrazbe. Na ta način jim je bilo 
omogočeno, da so v dveh letih prišli do zahtevane izobrazbe. Mi smo jim pravili 
kar tečajniki.

Zanimanje za tovrstno šolanje je bilo veliko. V prvem letniku se nas je zbralo okrog 
35 dijakov iz vseh krajev Primorske, od Bovca do Pirana. Večina nas je prišla iz 
kmečkih in delavskih družin. Naša predhodna izobrazba je bila različna. Eni smo 
imeli nižjo gimnazijo s tako imenovano malo maturo, drugi so imeli končano osem-
letko, nekateri pa so se prešolali iz višjih letnikov gimnazije. Zato je bila tudi naša 
starost različna, od 14 do 17 let na začetku šolanja. Že takrat smo morali opravljati 
sprejemne izpite. 

Bili smo torej pestra druščina, v kateri smo se tudi po spolu delili približno na 
polovico. Nekateri profesorji so nas imeli za živahen razred, v katerem je bil dolgčas 
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neznanka. Vedno se je dogajalo kaj zanimivega.

Šola je gostovala v prostorih italijanske gimnazije, na kateri se je po izselitvi Itali-
janov sprostilo veliko prostora. Na nas je pustila močan vtis osrednja dvorana z 
veličastno knjižnico, ki je bila hkrati tudi profesorska zbornica, po potrebi pa je 
služila tudi za razne prireditve. 
Med šolanjem nas je večina stanovala v dijaškem domu skupaj z gimnazijci in 
učiteljiščniki. Tam  smo imeli vsako popoldne obvezne učne ure pod nadzorstvom 
domskih vzgojiteljic. Učilnice za učne ure so bile razporejene po razredih. Na 
ta način smo se sošolci družili cele dneve. Postali smo neločljiva celota. Zato ni 
nič čudnega, da se radi družimo še danes, čeprav so naše moške vrste močno 
razredčene. Obvezno se srečujemo vsako peto obletnico mature. Občasna srečanja 
smo imeli ob različnih priložnostih, kot so: rojstva naših otrok, življenjski jubileji 
pa tudi rojstva prvih vnukov. Kar štiri leta zapored smo se dobivali, da smo pro-
slavili šestdesetletnice sošolk in sošolcev. Dobrodošli gostje na naših srečanjih so bili 
vedno tudi naši profesorji, ki so se našim vabilom pridno odzivali, saj jim med nami 
ni bilo nikoli dolgčas. 
Ko smo nekoč v mladostni radoživosti šli predaleč in nam je nekaterim fantom 
grozila celo izključitev iz šole, se je za nas zavzel sam ravnatelj tovariš Vladimir 
Lenardič, ki  nas je karajoče branil in ubranil tudi pred šolskimi oblastmi, ki so za-
htevale skrajne ukrepe.  Ob tej priliki je dejal: »Verjamem, da bo iz teh deklet in 
fantov izšlo več ustvarjalnih in koristnih ljudi za našo družbo.« Ni se motil. Njego-
vega zaupanja smo bili res vredni. Maturirali smo uspešno iz šestih predmetov sko-
raj vsi, ki smo vztrajali do četrtega letnika. Nekateri pa smo po maturi nadaljevali 
študij na univerzi – predvsem na ekonomski in pravni fakulteti. 

Večina se je zaposlila na domači Primorski, nekateri pa tudi drugod po Sloveniji. 
Največ se nas je uveljavilo v gospodarstvu. Iz naših vrst izhaja pomemben kreator 
Luke Koper, kakršno poznamo danes. Eni so se uveljavili v bančništvu in financah, 
drugi v pomorskem gospodarstvu, prometu in špediciji. Mimo politike le ni šlo. Iz 
naših vrst so prišli župani in drugi politiki ter visoki uradniki na republiški in tedanji 
zvezni ravni. 

Maturantje 4. a 
in b razreda
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Pri oblikovanju naših osebnosti je imela pomembno vlogo izvenšolska dejavnost. 
Šport in kultura sta bila sestavni del našega vsakdana. Koliko pozitivne energije 
je moralo biti v nas, da smo lahko vadili in igrali igre z žogo (rokomet, nogomet, 
odbojka), se udejstvovali v atletiki in veslanju, imeli smo šahovski krožek in plesne 
vaje. Te aktivnosti so prinesle športne in organizacijske rezultate. Na ekonomiadi 
(športne igre ekonomskih srednjih šol Slovenije) v Mariboru smo presenetili organi-
zatorje in nasprotnike z odličnimi rezultati  in presenetljivimi zmagami. Z uspešnim 
nastopom v Mariboru smo si prislužili zaupanje za organizacijo naslednje ekonomia-
de v Kopru. Omeniti je treba tudi uspeh dveh naših sošolk na državnem prvenstvu 
v veslanju, ki sta v četvercu koprskega Nautilusa zasedli prvo mesto. Pravi magnet 
za naše športno udejstvovanje je bil profesor telovadbe spoštovani Nerone Olivieri, 
ki mu ni bilo žal nobene proste ure za delo z nami. 

Proslave in prireditve smo pod mentorstvom profesorjev slovenščine pripravili kar 
sami. Imeli smo nadarjene recitatorje in pevce. Za potrebe dijaških plesov smo 
s kolegi iz nižjega letnika sestavili instrumentalni kvartet, ki je občasno nastopal 
tudi na drugih prireditvah. Imeli smo tudi moški vokalni kvartet in ženski duet. 
S kulturnim programom smo nastopali po okoliških vaseh vse do Brkinov. Na ta 
način smo si skupno z dobro organiziranim maturantskim plesom v hotelu Triglav 
v Kopru prislužili večino potrebnega denarja za enotedenski maturantski izlet po 
Jugoslaviji.

Ob vsakem ponovnem srečanju oživijo naši kulturni programi, ko zapojemo tudi 
tisti sošolci, ki nismo nikdar peli. Taki smo bili in smo še danes tudi zato, ker so v 
nas verjeli naši starši in večina profesorjev, za kar jim bomo vedno hvaležni. 

Sprevod prvih 
maturantov ESŠ 
po koprskih 
ulicah
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PRVA GENERACIJA TEČAJNIKOV 
1955–1957

Bilo nas je kakih petdeset, v glavnem mlajših moških in le par žensk, ki smo po 
opravljenih sprejemnih izpitih sedli v šolske klopi 1. oktobra 1955. 

Prišli smo na Ekonomsko srednjo šolo Koper iz petih okrajev Primorske: Postojne, 
Nove Gorice, Tolmina, Ilirske Bistrice, Sežane in Kopra. V šolo nas je pripeljala 
želja po znanju, kajti na delovnih mestih, ki smo jih zasedali in ki so se še odpirala, 
so se pojavile potrebe po bolj izobraženih in razgledanih kadrih. 

Počutili smo se priviligirane, ker so nas izbrali za srednjo šolo. Z vnemo in predano-
stjo smo hodili na predavanja, se učili, brali knjige in opravljali izpite. Veliko se nas 
je takrat prvič srečalo s knjižnim slovenskim jezikom, saj smo obiskovali osnovno 
šolo še »pod Italijo«, ko je bila slovenščina v šoli prepovedana. Tudi zato smo z 
veseljem dolgo v noč prebirali knjige slovenskih pisateljev in pesnikov Cankarja, 
Jurčiča, Erjavca, Prešerna, Župančiča … 

Pouk je potekal zelo intenzivno, v enem letu smo predelali snov dveh letnikov. 
Šolanje smo zaključili z diplomskim izpitom junija 1957. 

Zaposlili smo se na različnih delovnih mestih na občini, okraju, banki, zadružni 
zvezi in v gospodarstvu. Mnogi med nami so zasedli vodilna in vodstvena delovna 
mesta. 

Na sliki prva 
generacija 

tečajnikov s 
profesorji 

po uspešno 
končanem 

šolanju leta 
1957

Danilo
Šik



Letos ob visoki in veseli obletnici Srednje ekonomsko-poslovne šole v Kopru je  
potrebno, da se spomnimo prejšnjih časov tega vzgojno-izobraževalnega zavoda. 
Kot vemo, je bila 30. junija 1955. leta ustanovljena kot Ekonomska srednja šola v 
Kopru, prav kmalu po dokončni priključitvi cone A naši matični domovini. Fašizem 
je v prejšnjem mračnem času po prvi svetovni vojni na tem območju sistematično 
omejeval strokovni in narodnostni razvoj Slovencev, saj jim je bilo v najboljšem 
primeru omogočeno izobraževanje le do nižje strokovne ravni (do avviamenta).

Ob ustanovitvi šole niso bili zagotovljeni vsi osnovni pogoji za normalno delovanje 
zavoda. Jedro učiteljskega zbora, ki ga je v času od ustanovitve do junija 1958. leta 
vodil ravnatelj profesor Vladimir Lenardič, je bilo majhno, vendar se je iz leta v leto 
dopolnjevalo z novimi diplomanti oziroma z novimi mladimi prizadevnimi učitelji.

Prvi dan pouka za štiri razrede s po 37 učenci ekonomskega programa, 15 učenkami 
gospodinjskega programa ter z 51 aktivisti NOB je bil 19. september leta 1955. 

V tistih začetnih letih ni bilo za vse predmete prepotrebnih učnih knjig, zato so 
učitelji uporabljali pri poučevanju svoje zapiske in učencem narekovali tekste, ki 
so jih ti potem ponavljali iz svojih zvezkov. Tudi o drugih učnih pripomočkih v 
zadostni količini tedaj ni bilo mogoče govoriti.

Zato so bile ob ustanovitvi šole leta 1955 pred učiteljskim zborom velike nalo-
ge pri strokovnem izobraževanju mladine v splošni in ekonomski smeri, pa tudi 
istočasno pri dopolnjevanju pomanjkljivega znanja tedanje zaposlene generacije, ki 
je dopoldne delala in reševala probleme v svojih delovnih organizacijah, a popoldne 
v prostem času sedela v šolskih klopeh, poslušala mlade učitelje in dopolnjevala 
znanje, ki ga je tudi sproti uporabljala pri svojem vsakdanjem delu.

Največji problem, ki ga ustanoviteljska listina ni rešila, pa je bil vsekakor poma-
njkanje učnih prostorov. V začetku smo bili gostje Italijanske gimnazije v Kopru. 
Delovna skupnost te šole je pokazala veliko razumevanje za naše težave, vendar pa 
njihova pomoč ob širokem razmahu naše dejavnosti ni zadostovala. Tako smo v 
Kopru od leta 1958, ko sem skrbel za reševanje teh problemov kot drugi ravnatelj 
te šole, poučevali včasih tudi na štirih krajih, včasih smo selili razrede iz ene stavbe 
v drugo zasilno učilnico, dokler se nismo preselili po ukinitvi internata aktivistov 
NOB predvsem v Kreljevo ulico št. 5 in tu začeli razmišljati o koreniti rekonstrukciji 
teh prostorov. Ob pomanjkanju finančnih sredstev seveda ni moglo priti takoj do 
realizacije teh idej, zato je bila prva faza adaptacije teh prostorov končana šele leta 
1973.

V prvih letih delovanja naše šole smo zaradi velikega pomanjkanja ekonomskih 
kadrov na tem območju morali posvetiti enako, če ne skoraj večjo skrb izobraževanju 
odraslih, najprej aktivistov iz NOB. Skozi pet generacij smo se v imenu naše družbe 
oddolžili tem kandidatom s prenašanjem najnujnejšega znanja za njihov nesebični 
doprinos v NOB in jim dali tudi teoretsko znanje, ki so ga kasneje uspešno upora-

PRVA MLADOSTNA LETA SREDNJE 
EKONOMSKO-POSLOVNE ŠOLE KOPER
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bljali v delovnih organizacijah ob svojih bogatih življenjskih izkušnjah.
 
Od leta 1959 je bilo organizirano tudi izobraževanje ob delu za vse druge odrasle 
kandidate. Da bi približali prenos znanja tem delavcem, smo ob oddelkih za odrasle 
v Kopru organizirali tudi enake oddelke v Izoli, Postojni, Piranu, Sežani in Ilirski 
Bistrici. Tak način dela je za nekatere učitelje predstavljal izreden napor, saj so 
po dopoldanskem delu pri rednih učencih morali poučevati še popoldan v teh 
občinskih središčih našega tedanjega okoliša v težkih učnih pogojih: tabla, včasih 
celo premajhna, kreda, učiteljeva beseda v neustreznih prostorih. 

Glede na razširjene potrebe po administrativnih kadrih pa je Skupščina občine 
Koper 25. junija 1964. leta spremenila odločbo o ustanovitvi Ekonomske srednje 
šole v Kopru in jo preimenovala v Ekonomsko-administrativni šolski center. Razen 
ekonomske šole, ki je tedaj obsegala ekonomski oddelek ter oddelek za turizem in 
gostinstvo, je od tedaj ta center vzgajal tudi kadre administrativne stroke v dveletni 
administrativni šoli in v štiriletni upravno-administrativni šoli. Skupščina je sprejela 
ta sklep zato, ker se je število učencev iz osnovnih šol povečevalo in ker je bilo 
povpraševanje po teh kadrih vedno močnejše.

Tako so bili po 12 letih, to je do konca šolskega leta 1966/67, ko sem tudi jaz 
deloval v tem zavodu, doseženi z družbenega stališča gledano, zelo lepi rezultati. 
V tem času je opravilo zaključni izpit 1008 kandidatov, in sicer 932 absolventov 
ekonomske šole ter 76 absolventov dveletne administrativne šole, kar  pomeni  
približno 100 kandidatov  letno, če računamo, da  traja učno-vzgojni proces 4 
oziroma 2 leti. V kasnejših letih se je število absolventov še povečalo.

ZAKLJUČNI IZPITI od l. 1957 do l. 1967

56/
57

57/
58

58/
59

59/
60

60/
61

61/
62

62/
63

63/
64

64/
65

65/
66

66/
67

skupaj

1. UČENCI

a) ekonomski oddelek - - 27 33 48 36 48 39 26 63 70 390

b) gospodinjski oddelek - 15 12 10 20 20 16 - - - - 93

c) turizem in gostinstvo - - - - - - - 19 5 13 10 47

Skupaj - 15 39 43 68 56 54 58 31 76 80 530

2. AKTIVISTI NOB 52 41 40 31 29 - - - - - - 193

3. ODD. ZA ODRASLE - - 15 15 2 74 49 6 28 20 - 209

SKUPAJ ESŠ 52 56 94 89 99 130 113 64 59 96 80 932

4. ADMINISTR. ŠOLA - - - - - - - 16 - 28 32 76



Pri reševanju problemov nas je podpiral in nam pomagal tudi šolski odbor, ki je 
štel 13 članov (predvsem iz gospodarstva), najprej pod vodstvom g. inž. Petra 
Aljančiča, podpredsednika OLO Koper, od leta 1962 pa pod vodstvom g. Staneta 
Zajca, direktorja Narodne banke Koper. Njim in tudi staršem naših učencev se 
moramo zahvaliti, da smo lahko vztrajali pri reševanju velikih in težkih problemov 
našega zavoda.

Ko se skoraj vsako leto srečujemo ob jubilejnih obletnicah zaključnega izpita naših 
absolventov, lahko skupaj pravilno ocenjujemo doprinos tega zavoda v izobra-
ževalnem procesu obalne in tudi širše primorske regije. Marsikateri absolvent je 
nadaljeval svoje izobraževanje tudi na višji šoli ali na univerzi. Tako še danes delajo 
v gospodarstvu in družbenih službah sposobni delavci, pa tudi nekateri vodstveni in 
vodilni delavci, ki jih je izšolal prav ta zavod, mnogi pa so že v pokoju.

Mislim, da je potrebno poudariti prizadevno delo učencev sedanje pa tudi prejšnjih 
generacij, ki so že zapustili šolske klopi. Ne smemo pa mimo vseh naporov, truda in 
zavzetosti učiteljev, ki jih vlagajo ali so jih vložili v vzgojno-izobraževalnem procesu. 
Predvsem njim gre vse priznanje in zahvala.

Vsem absolventom, sedanji in bodoči generaciji, ki bodo obiskovali ta šolski zavod, 
želim, da z ljubeznijo in vnemo pridobivajo potrebno znanje, s katerim lahko potem 
tudi v praksi doprinesejo k napredku in razvoju naše družbe. Posebej pa še želim  
mnogo zadovoljstva učiteljem pri njihovem delu.
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50. obletnica obstoja šole je lep jubilej predvsem zato, ker je v teh petdesetih letih 
šola opravila pomembno poslanstvo. Ni izobrazila le velikega števila ekonomskih 
tehnikov v rednih oddelkih in oddelkih za odrasle ter kasneje tudi drugih profilov, 
ampak dala tudi zadostno podlago za nadaljevanje šolanja na višjih in visokih šolah 
mnogim generacijam. 

Kot štipendistka takratnega Okraja Koper sem bila takoj po končanem študiju na 
ljubljanski ekonomski fakulteti »razporejena« na ekonomsko šolo v Kopru. Svojo 
prvo službo sem nastopila 1. januarja 1959. Ko so mi povedali, da bom morala 
dve leti »odslužiti« svojo sicer skromno, a zelo dobrodošlo štipendijo na šoli, nisem 
bila navdušena. Vendar mi je bilo jasno, da je to moja dolžnost. Ko pa sem spoznala 
takratni sicer majhen kolektiv z ravnateljem Maksimilijanom Šiškom ter enkratnimi 
kolegi, sem vzljubila ne smo nje, ampak tudi ta poklic. Kadarkoli se ozrem nazaj na 
svojo poklicno pot, ki me je leta 1974 odpeljala na popolnoma druga področja, 
vem, da je bil to najlepši čas. Vsakemu mlademu človeku želim, da bi bil sprejet v 
prvo službo tako kot jaz, delal med takimi ljudmi kot jaz in v poklicu, ki bi mu nudil 
toliko osebnega zadovoljstva, kot je meni učiteljski poklic. Tega sem se pravzaprav 
zavedala šele kasneje. 

Razmere, v katerih smo delali na šoli in v katerih so živeli dijaki iz ostalih delov Pri-
morske v dijaškem domu v Kopru, so bile skrajno skromne. Zato si je ves učiteljski 
zbor z ravnateljem na čelu prizadeval, da bi se razmere uredile. Žal smo morali 
čakati še precej let – do leta 1972, preden se je pričela adaptacija in dograditev 
šole. 

Vendar, ne glede na razmere, v katerih smo delali, je strokovnost učiteljev, pred-
vsem pa njihova ljubezen do poklica in ukaželjnost takratne mlade generacije, ki 
je končno imela možnost se šolati, dala dobre rezultate. Mnogo naših dijakov je 
nadaljevalo študij. Najdemo jih na vodilnih mestih v primorskem gospodarstvu in 
drugod. 

Spominjam se dobro utečene šolske prakse v podjetjih in sodelovanja s kadrovski-
mi službami. To je bilo obojestransko koristno; marsikateremu dijaku je prineslo 
štipendijo za visokošolski študij in zagotovilo delovno mesto. 

Razni krožki, dodatno družboslovno izobraževanje, športne dejavnosti (pa čeprav 
brez telovadnice), kulturno udejstvovanje (obiski gledaliških predstav, dramski 
krožek ipd.), udeležba na republiških tekmovanjih v znanju tujih jezikov, strojepis-
ja, stenografije idr. So predstavljali pomemben del zunajšolskega izobraževanja v 
najširšem smislu in prispevali k splošni razgledanosti naših dijakov. 

Pomen šole je bil še toliko večji, ker je od ustanovitve odigrala pomembno vlogo 
tudi na področju izobraževanja odraslih. 

Kot ravnateljica šole med šolskimi leti 1969–1970 in 1972–1973 sem se poleg 
pedagoškega dela v veliki meri ukvarjala z vprašanjem, kako uresničiti ureditev 

JE RES MINILO ŽE PETDESET LETTatjana 
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prostorskih razmer šole, ki je poleg ekonomske smeri še imela tudi oddelke dvo-
letne administrativne šole in štiriletne upravno-administrativne šole. 

Bili smo tudi zelo aktivni v skupnosti omenjenih šol, ki so združevale vse šole 
določene usmeritve v Sloveniji. Naši učitelji so bili zelo aktivni in cenjeni v stroko-
vnih aktivih, ki so skrbeli predvsem za usklajevanje in aktualizacijo učnih načrtov. 

Zaradi potreb po kadrih, ki smo jih izobraževali, in zagotovljene zaposlitve je bil 
»pritisk« bodočih dijakov vedno večji. Prostorske in kadrovske zmogljivosti pa tudi 
finančno niso dovoljevale neomejenega vpisa. Izbira vpisnega pogoja med uspe-
hom v spričevalu ali sprejemnim izpitom je bila enako nesprejemljiva. O tem, da 
je zapiranje vrat, predvsem mladim ljudem, pred poklicno izbiro nehumano, sem 
še danes prepričana. Prepričana sem bila, da bi vsak moral imeti možnost, da na 
izbrani šoli dokaže, ali se je prav odločil. Tako menim še danes. 

Končno smo proti koncu mojega mandata s pomočjo organov Skupščine občine 
Koper, Skupnosti obalnih občin, Republiške izobraževalne skupnosti in izdatne 
podpore gospodarstva začeli z novogradnjo in adaptacijo šole. Posebej se s 
spoštovanjem  spominjam sodelovanja z arhitektom Zdravkom Leskovicem, ki je 
znal združiti potrebe po sodobnem šolskem prostoru z ohranjanjem prave mere 
novega v mestnem jedru starega mesta ter skrbno nadziral tudi izvajanje del. Levji 
delež pri dokončni izgradnji šole je nato opravil moj  naslednik profesor Valerij 
Novak. 

In za konec. Učitelji smo imeli in imamo v rokah narodovo najdragocenejše – 
mladino. Upam, da se tega vsi zavedajo. Mi smo se.
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Čas, ki je pretekel od konca mojega  ravnateljevanja avgusta 1989 do danes, 
mi omogoča, da bolj objektivno ovrednotim celotno obdobje ravnateljevanja, od 
šolskega leta 1973/74 do šolskega leta 1988/89 (razen časa, ko sem opravljal 
delo podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine občine Koper od 18. 8. 1982 do 
14. 4. 1985). K bolj poglobljeni objektivnosti pa vsekakor prispevajo spremembe 
družbenega sistema in dejstvo, da živimo v lastni državi. Žal pa mi je ta predolgi 
časovni presledek na drugi strani zabrisal marsikatero podrobnost, pomembno za 
delo in življenje šole.

Težko bo predstaviti napore ravnateljev, učiteljev in dijakov, da bi šola, ki je vse 
od svojega nastanka delovala v neurejenih prostorskih pogojih in na več lokacijah v 
Kopru, enkrat prišla do normalnih delovnih pogojev. Vendar je po mnogih naporih 
in ob podpori Skupščine občine Koper uspelo takratni ravnateljici Tatjani Koso-
vel leta 1972 začeti z novogradnjo in adaptacijo šole. Tako smo 14. septembra 
1973 zgradili skoraj celotno I. fazo novogradnje in adaptacije (8 učilnic), prizidek 
ob Konzulski ulici. Torej sem mandat ravnatelja začel po samem začetku grad-
nje, zato je bilo razumljivo, da bo nadaljevanje gradnje, poleg pedagoškega dela, 
ena od najbolj pomembnih nalog na šoli. V šolskem letu 1973/74 smo začeli z 
izobraževanjem trgovcev na šoli v Kopru, in sicer na zahtevo trgovskih delovnih 
organizacij, ki so vse dotlej izobraževale trgovce na matični šoli v Novi Gorici. Di-
jaki so se šolali v treh programih: ekonomskem, administrativnem (dvoletna admi-
nistrativna in štiriletna upravno-administrativna šola) in trgovinskem programu. 

Šola je v šolskem letu 1974/75 štela 24 oddelkov oziroma 714 dijakov. Finančna 
sredstva za izgradnjo šole so se zbirala po samoupravnem sporazumu v višini 0,60 
od bruto dohodka delovnih organizacij. Vendar je bil pritok sredstev zelo nereden, 
zato so bili potrebni izredni napori, da se je adaptacija šole nadaljevala. Tako smo ob 
20-letnici šole novembra 1975 dogradili centralno stopnišče, ki nam je omogočalo 
vhod z Martinčevega trga, in nemoteno nadaljevali adaptacijo preostalega dela šole 
ob Kreljevi ulici in dela stavbe, ki je obkrožal notranji atrij. 

Organizacija pedagoškega dela, pouka, delovne prakse in vsega ostalega, kar je ve-
zano na delo šole, je bilo zelo zahtevno ob sprotni adaptaciji. Pri pedagoškem delu 
sem imel veliko podporo v pomočnikih ravnatelja Leonu Marinu in pokojni Ljubici 
Golob, predstojnicah posamičnih šol (programov) Lovorki Vodopivec-Pevc, Silvi 
Križnik in Mariji Slokan ter učiteljskem zboru, pri izvajanju adaptacije šole pa v 
gradbenem odboru, projektantu ing. Zdravku Leskovicu, svetu staršev, svetu šole 
in izvajalcu del SGP Stavbeniku. Izvenšolske dejavnosti dijakov so obsegale športne, 
kulturne (gledališke, dramske, literarne krožke, obiske gledaliških predstav v Trstu), 
OZN in marksistične krožke, udeležbo na republiških tekmovanjih iz strojepisja in 
stenografije, udeležbo na delovnih akcijah, partizanskih pohodih ipd. Nadalje so 
se dijaki uspešno udeleževali republiških tekmovanj za Cankarjevo priznanje, tek-
movanj iz znanja tujih jezikov, tekmovanj iz prodaje in aranžerstva. Odmevna so 
bila večletna srečanja s pobrateno šolo iz Valjeva (Srbija) in s sorodno šolo iz Hol-
stebroja (Danska), kakor tudi večkratna udeležba naših dijakov na srečanjih DOSP 
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– dijaška obmejna srečanja Primorske (maja 1988) je bila šola organizator DOSP-a 
v Kopru. 

Ko smo leta 1980 uvedli usmerjeno izobraževanje in se je šola preimenovala v 
EAŠČ, smo po začetnem izvajanju programov SVIO (skupne vzgojno-izobraževalne 
osnove) v prvih letnikih šol ugotavljali, da so ti programi prezahtevni, predvsem 
za poklicne šole. Zelo težko je bilo kvalitetno opremiti specializirane kabinete za 
fiziko, biologijo, kemijo ter osnove tehnike in proizvodnje. Naše vztrajanje, da bi se 
poučevanje strokovnih predmetov v prvih letnikih nadaljevalo, ni bilo upoštevano. 
Kulturni, naravoslovni, telesnovzgojni, obramboslovni in interdisciplinarni dnevi, 
kakor tudi proizvodno delo, so postali sestavni del učno-vzgojnega procesa.

Vzgojno-izobraževalno delo smo izboljševali s pridobivanjem učiteljev z ustrezno 
visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri, s stalnim strokovnim in pedagoškim 
izobraževanjem učiteljev in s kvalitetnim delom svetovalnih delavk na šoli. Vendar 
so pogoste spremembe programov in strokovne nedorečenosti motile strokovno 
rast šole. Kot se je šola nenehno povezovala s svojimi uporabniki, podjetji in usta-
novami, ter s tem plemenitila svoje odnose in obenem tudi bogatila strokovnost, 
tako je šola tudi ves čas razvijala različne oblike izobraževanja ob delu na matični 
šoli, ustanavljala dislocirane enote na srednjih šolah in na Ljudskih univerzah v Novi 
Gorici, Sežani, Postojni, Ilirski Bistrici in Kopru. Vpisovali smo v oddelke ekonom-
ske šole za odrasle, poslovodsko šolo, komercialno šolo in tečaje tujih jezikov.

V šolskem letu 1983/84 je šola začela izvajati družboslovno-jezikovni program. 
25. maja 1984 je bila šola verificirana za izvajanje štirih vzgojno-izobraževalnih pro-
gramov, in sicer poslovno-finančne dejavnosti, trgovinske dejavnosti, administra-
tivne dejavnosti in družboslovne dejavnosti. Spoprijemali smo se z nedorečenostmi 
pri uvajanju novih predmetov, kot na primer informatike, dokumentalistike, arhi-
vistike, bibliotekarstva. Vendar so dijaki družboslovno-jezikovnega programa dose-
gali izredno dobre učne uspehe, ustvarjalno pripravljali interdisciplinarne dneve in 
dosegali zavidljive uspehe na tekmovanjih iz znanja francoskega jezika.

Ko smo v šolskem letu 1985/86 zaključili z adaptacijo šole in v celoti pridobili 
nekaj več kot 4.000 m² šolskih površin z 28 učilnicami (od tega 10 specializiranih 
učilnic), s šolsko kuhinjo, z jedilnico in knjižnico, pa nam žal še vedno ni uspelo 
zgraditi telovadnice. Zato smo najemali telovadnico Srednje kovinarske in pro-
metne šole ter Gimnazije z italijanskim učnim jezikom, spomladi in jeseni pa smo 
izvajali pouk telesne vzgoje na stadionu. Izgradnja šolske knjižnice je bila velika 
pridobitev za šolo. Poleg osnovne dejavnosti so se v njej odvijali mnogi kulturni 
dogodki in prireditve, med njimi tudi srečanja z znanimi istrskimi literati in pesniki, 
kot na primer z Alojzom Kocijančičem in Bertom Pribcem ter drugimi.

Naši napori, da bi zgradili večjo srednješolsko telovadnico v mestnem jedru, napri-
mer na lokaciji med stavbo Dijaškega doma in Palačo De Belli, žal niso bili uresničljivi. 
Zato smo pristali na lokacijo v Goriški ulici na vrtu bivšega kapucinskega samos-



tana, kjer pa smo lahko zgradili manjšo telovadnico. Skupaj s Srednjo pedagoško in 
naravoslovno-matematično šolo Koper, sedanjo Gimnazijo Koper, smo proti koncu 
šolskega leta 1986/87 začeli z izgradnjo nove skupne telovadnice. Zaradi bogatih 
arheoloških izkopanin so se začetna pripravljalna gradbena dela zavlekla, tako da 
je bila telovadnica pokrita novembra 1988, predana v uporabo pa septembra leta 
1989. 

Poudariti želim, da novogradnje dela šole in adaptacije ne bi mogli uresničiti brez 
izdatne podpore podjetij in ustanov, organov Skupščine občine Koper in Skup-
nosti obalnih občin ter Republiške izobraževalne skupnosti. Predstavniki lokalnih 
skupnosti so se zavedali pomembnosti kadrov, ki jih je šola izobraževala; mnoga 
podjetja, banke, zavarovalnice, predvsem pa trgovske delovne organizacije so še 
z dodatno finančno pomočjo omogočile opremljanje strojepisnice in kabineta za 
računalništvo.

Zgoraj navedene naloge so bile opravljene s sodelovanjem celotnega kolektiva šole, 
z mnogimi neimenovanimi starši in zunanjimi sodelavci šole ter z neštetimi genera-
cijami dijakov naših šol. Vsem njim gre moja zahvala.
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Med tistimi, ki so že dolgo načrtovali praznovanje 50-letnice ustanovitve šole, je bil 
prav gotovo najbolj prizadeven Valerij Novak, profesor angleškega in francoskega jezika, 
dolgoletni ravnatelj šole in član uredniškega odbora te publikacije. Žal ga ob tem pomem-
bnem jubileju ne bo z nami. Veliko prezgodaj nas je zapustil letos poleti.

Rodil se je v Ospu. Domača dolina z Osapsko reko in znamenito steno, vedno polno  
plezalcev, ki ob njej preizkušajo svojo vztrajnost in moč, ga je zaznamovala in v njem 
združila ljubezen do Istre z željo po spoznavanju širšega sveta. Odločil se je za študij na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani. Po diplomi leta 1963 se je kot učitelj angleškega jezika 
zaposlil na Ekonomski srednji šoli v Kopru, kjer je s krajšo prekinitvijo delal do upokojitve 
leta 1998.

Svoje življenje je posvetil šoli, mladim, ki se jim je z ljubeznijo predajal. Ostal bo v 
spominu številnih generacij dijakov, ki so ga cenili zaradi bogatega znanja in učinkovitih  
metod poučevanja. Spodbujal in razvijal je njihove sposobnosti za samostojno in 
ustvarjalno delo in bil zahteven in dosleden učitelj, o katerem so mnogi povedali, da 
so se angleščine pri Novaku učili in naučili. Mnoge je motiviral za branje angleških revij 
in leposlovja. Njegova zasluga je tudi bila, da smo uvedli francoščino v družboslovno-
jezikovno usmeritev. Kot ravnatelj je stalno spodbujal izvenšolske dejavnosti dijakov na 
športnem, kulturnem in strokovnem področju ter jim omogočal sodelovanje na različnih 
območnih, republiških in državnih tekmovanjih. 

Živel bo v spominu svojih sodelavcev kot dober anglist in ravnatelj. Šolo je vodil od 
šolskega leta 1973/74 do 1988/89 (s triletno prekinitvijo). Kot ravnatelj se je zavzemal 
za urejene prostorske pogoje, ki bi omogočili boljše delo dijakom in delovnemu osebju, 
Uspelo mu je zbrati sredstva za nadaljevanje adaptacije in novogradnjo šole. V tistih letih 
je šola dobila tudi opremo za specializirane kabinete strokovnih predmetov. 

Ker je bil vedno v koraku s časom, z novostmi v pedagogiki in metodiki, je tudi nas, svoje 
sodelavce, spodbujal k stalnemu strokovnemu in pedagoškemu izobraževanju. Kot človek 
pa je pomagal reševati naše stanovanjske in druge stiske.

Njegovo delo je vraščeno tudi v širše okolje. V času, ko je bil ravnatelj, se je šola ne-
prestano povezovala s svojimi uporabniki, podjetji in ustanovami, bogatila svojo stroko-
vnost in razvijala različne oblike izobraževanja odraslih. Prizadeval si je tudi za razvoj 
višjega in visokega šolstva v Kopru. Bil je aktiven v Društvu slovensko-danskega prija-
teljstva, v koronarnem društvu, zadnja leta je poučeval angleščino v Pristanu, društvu 
za tretje življenjsko obdobje. Želel je tudi še kaj več storiti za svojo rojstno vas, zato je 
pripravljal slovar domačega govora.

Prvega januarja 1998 se je zaradi poslabšanega zdravja odločil za upokojitev, vendar 
ni nikoli pretrgal stikov s šolo. Vanjo se je vračal tudi kot upokojenec. Z njim smo se 
srečevali ob vsakem novem letu in vedno ga je zanimalo, kaj in kako delamo. Upokojitve 
ni sprejel kot počitka, saj ga je še vedno stalno vznemirjala dejavna in ustvarjalna razisko-
valna žilica. V zadnjem letu se je močno zavzemal, da bi dostojno proslavili 50. obletnico 
ustanovitve šole. Raziskoval je njeno preteklost in že aprila oddal svoja prispevka.

Težko nam je, ker ga ob tem našem jubileju ni z nami.    

Sodelavci

SKUPAJ SMO NAČRTOVALI 
PRAZNOVANJE 50. OBLETNICE ŠOLE
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Na Srednji ekonomski in družboslovni šoli Koper (SEDŠ) sem bil ravnatelj v šolskih 
letih od 1982/83 do 1984/85. Na šolo sem prišel 1. oktobra, ko je pouk že 
stekel. Do zakasnitve pri zasedbi tega mesta je prišlo, ker na prvi razpis ni bilo 
nobene prijave. Mesto ravnatelja pač v tistih letih tako materialno kot statusno ni 
bilo preveč privlačno. 

SEDŠ Koper je bila takrat srednje velika šola z okoli 800 učenci. Imela pa je dosti 
programov, ki so bili tudi nivojsko precej različni: ekonomski tehnik, upravni teh-
nik in administrator, prodajalec, in, na novo, prav v letu mojega prihoda na šolo, 
družboslovno-jezikovni program. Zraven tega je šola izvajala v okviru razširjene de-
javnosti tudi študij ob delu tako na matični šoli kot v dislociranih oddelkih v Postojni 
in Ilirski Bistrici. V šolskem letu 1983/84 pa smo na novo organizirali še študij ob 
delu za poslovodje prav posebej za Emono-Jestvino. Prek tega izobraževanja smo 
s tem podjetjem vzpostavili še posebno dobro sodelovanje. Tako smo naprimer z 
njihovo pomočjo začeli pripravljati na šoli malico za dijake. 

Ob tako razvejani dejavnosti in ob novih nalogah v zvezi z usmerjenim izobraževanjem 
smo imeli res dosti organizacijskega dela. Veliko naporov je bilo potrebnih, da smo 
izpeljali proizvodno delo in delovno prakso; kulturne, športne, informativne dneve; 
pa v več krajih Slovenije tekmovanja v tehniki prodaje, v strojepisju in stenografiji 
in športna tekmovanja. Bili pa smo tudi sami organizatorji tekmovanja iz strojepisja 
in stenografije. Delo je bilo še težje organizirati, že sestaviti urnik, zaradi stiske s 
prostori, saj je bila ob izvajanju pouka v kabinetih potrebna delna selitev razredov. 
Porazdelitev  teh nalog tudi na vodje programov, kot je bilo prvi dve leti mojega 
dela na šoli, je bilo smotrno. 

Naslednje področje, ki je zahtevalo dosti naporov, so bila materialna vprašanja. 
Šola je bila financirana prek Izobraževalne skupnosti Slovenije, in to glede na rea-
lizacijo programa (ki naj bi ga izvedli najmanj 95-odstotno). Prav v tem času se je 
iz leta v leto slabšal materialni položaj šolstva, tako da so bila finančna sredstva tudi 
ob celotni izvedbi ur in polni realizaciji programa še zmerom sorazmerno majhna 
– tako za primerne osebne dohodke učiteljev kot za materialne stroške. Prav takrat 
pa so bili uvedeni tudi stabilizacijski ukrepi in administrativne prepovedi investicij 
v družbene dejavnosti. 

Tudi po dograditvi novega trakta (že nekaj let prej) še zmerom nismo imeli za-
dosti prostorov. Vrh tega so bile pred nami še nove zahteve. Do konca šolskega 
leta 1983/84 bi namreč morale biti po zakonu o usmerjenem izobraževanju vse 
šole verificirane. Za to pa, še posebno glede prostorov in opreme specializiranih 
učilnic, nismo izpolnjevali pogojev. Zraven tega pa nas je sililo k hitremu reševanju 
prostorskih vprašanj tudi večanje števila oddelkov družboslovno-jezikovnega pro-
grama. V šolskem letu 1982/83 je bil namreč na šoli le en razred tega programa, 
s šolskim letom 1984/85 pa se je (še s preselitvijo dveh oddelkov tretjega letnika 
iz Pirana) njihovo število povečalo na sedem. Tako  je bilo potrebno res dosti na-
porov, da nam je le uspelo dokončati že prej začeto investicijo: fasado na severni 
strani stavbe, dve učilnici, upravne prostore in zbornico. S tem pa se je sprostila 

SREDNJA EKONOMSKA IN 
DRUŽBOSLOVNA ŠOLA KOPER 
v šolskih letih 1982/83 do 1984/85
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ena učilnica, v kateri je bila dotlej zbornica, kabinet, ki je bil prej pisarna ravnatelja, 
in prostori v stolpu, kjer je bilo računovodstvo in administracija. Tako smo dobili 
tudi prostor za knjižnico, ki smo jo preuredili in razširili. Zraven tega smo kljub 
vsem finančnim omejitvam prepleskali še okna in hodnike, popravili streho, ure-
dili zasenčenje še preostalih učilnic, preuredili razsvetljavo in zračenje v učilnici 
za obrambo in zaščito, opremili učilnico za osnove tehnike in proizvodnje in tudi 
nabavili nova učila in učne pripomočke. Kljub pridobitvi novih prostorov pa smo 
si morali še zmerom sposoditi dve učilnici na delavski univerzi, na SPNMŠ Koper 
(gimnaziji) pa smo izvajali kabinetni pouk fizike in kemije. Ker tudi telovadnice 
nismo imeli, smo v zimskem času uporabljali trim kabinet v Dijaškem domu in 
deloma telovadnico v Gimnaziji z italijanskim učnim jezikom. Drugače pa je bila 
telesna vzgoja, kolikor je bilo le mogoče, na stadionu. 

Naslednje, kar moram omeniti, je usmerjeno izobraževanje, ki se je začelo uva-
jati malo pred mojim prihodom na šolo. Seveda je bilo v tem sistemu dosti 
nedomišljenega. Še največ pripomb je bilo na proizvodno delo in delovno prakso 
in na skupno vzgojno-izobraževalno osnovo. O teh problemih smo v kolektivu, tudi 
ob sodelovanju zunanjih predavateljev, večkrat razpravljali. Sam sem odobraval več 
splošnega znanja v prvem letniku. To je omogočilo učencem izravnavo znanja in 
kasnejšo dokončno odločitev za poklic. V manj zahtevne programe so se namreč 
vpisovali učenci iz materialno šibkejših socialnih plasti. Pomembna se mi je zdela 
tudi možnost izhoda v lažji program, če kdo od učencev zahtevnejšega, v katerega 
se je vpisal, ne bi zmogel. Tako smo v poslovno-finančnem programu tudi razpisali 
lažjo smer – poslovni manipulant. Seveda pa je to zahtevalo prilagoditev učne snovi 
zmogljivostim učencev posameznih programov. To pa je bilo gotovo dosti več, kot 
je bilo mogoče na hitro doseči.

Uvedba usmerjenega izobraževanja je bila deloma tudi vzrok za ukinitev gimnazije v 
Piranu in prenos družboslovno-jezikovnega programa na SEDŠ Koper. Ta program 
je pomenil za našo šolo po eni strani pridobitev, tudi poživitev dela, še posebno 
na kulturnem področju; po drugi strani pa je bilo pri izvajanju tega programa dosti 
problemov in težav. 

Seveda smo kljub vsem tem naštetim nalogam in problemom namenjali veliko 
pozornost pedagoškemu delu. Da je bilo to na primerni ravni, sem lahko ugotovil 
s hospitacijami, pa prek rednih, oddelčnih in ocenjevalnih konferenc, na katerih 
so sodelovali tudi učenci. H kvalitetnemu pedagoškemu delu so gotovo nekaj do-
prinesla tudi predavanja ali razgovori o pedagoški oziroma družbeni problematiki, 
ki smo jih organizirali za učitelje ob sodelovanju svetovalcev Zavoda za šolstvo 
– enote Koper, raziskovalcev Pedagoškega inštituta iz Ljubljane in od drugod; za 
učitelje in dijake pa razgovori z nekaterimi uveljavljenimi gospodarstveniki, ki so 
izšli iz te šole.

Tudi sodelovanju s starši smo namenjali posebno skrb. Poleg rednih govorilnih ur 
in roditeljskih sestankov, na katerih so sodelovali tudi učenci, smo imeli še nekaj 
uspešnih skupnih roditeljskih sestankov s predavanji za učitelje in starše.
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Da bi obdržal stik s pedagoško prakso in z učenci, sem nekaj časa v dveh razredih 
poslovno-finančnega programa tudi učil (ekonomiko SFRJ). Vendar se je izkazalo, 
da ob vseh obveznostih, ki sem jih imel na šoli, s tem ne bom mogel nadaljevati.

H kulturnemu utripu šole so, kot sem že prej omenil, dosti prispevali učenci 
družboslovno-jezikovnega programa. To se je poznalo predvsem pri različnih pri-
reditvah, proslavah in spominskih dnevih (ali urah), ki smo jih izvedli ob vseh 
pomembnejših praznikih, pa tudi ob drugih priložnostih. Še posebej zavzeto so 
sodelovali pri pripravljanju šolskega glasila Ogledalo. Skupaj z drugimi srednjimi 
šolami v Kopru smo ustanovili pevski zbor, ki je bil sestavljen tako, da so lahko naši 
učenci samostojno nastopali tudi na prireditvah šole. Naj na tem mestu omenim 
še obisk razstave stare kitajske kulture, ki smo ga organizirali skupaj z Emono-
Jestvino.

Zabavno življenje je bilo na šoli s tolikšnim številom učencev težko organizirati. A 
smo vseeno izvedli več priložnostih prireditev, učenci pa so občasno pripravili plese 
v avli šole. 

V tem sestavku sem navedel le nekaj podatkov in misli o življenju in delu na SEDŠ 
Koper v času mojega ravnateljevanja. V spominu seveda po toliko letih marsikaj 
zbledi in sem gotovo kaj prezrl. Sem pa tudi kaj izpustil, ker presega okvir tega 
sestavka. 

Naj ob koncu dodam samo še to, da je bilo neglede na vse probleme in težave v 
tistem času na šoli dobro delovno in ustvarjalno vzdušje. Zame pa so bila ta leta, 
čeprav težka, polna in lepa in se jih rad spominjam.
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Veliko let je že preteklo, odkar sem prvič stal pred vrati naše šole, pred starimi 
razpadajočimi vrati na Kreljevi ulici, in s strahom vstopil v staro, turobno stavbo, 
s starim pohištvom, lesenimi starimi tlemi, s starimi pečmi na drva. Priznam, bilo 
me je strah, celo groza in najraje bi stekel na avtobusno postajo in se vrnil domov. 
Takoj se zavem, da to ni mogoče, saj bi me starši »vkrcali« na prvi avtobus ali pa 
me sami »zvlekli« v šolo. Te sramote si nisem hotel privoščiti, zato sem izgubljeno 
iskal razred, v katerem smo imeli pouk, in s cmokom v ustih odprl vrata. Groza, vsi 
so že v razredu, tudi razredničarka profesorica Alferija Bržan, in na mojo žalost je 
prostor samo še v prvi klopi pri katedru. 

Tak je bil prvi dan. Poznejši so bili veliko lepši, s sošolci smo se res lepo razumeli, 
z razredničarko tudi, pa še stavba je postajala lepša in svetlejša, saj je začela z 
dozidavami in adaptacijami spreminjati svojo podobo. Imel sem tudi vzpone in 
padce, imel sem popravni izpit, bil sem pa tudi odličen. Zelo rad se spominjam 
srednješolskih dni, saj so bila to najlepša in najbolj brezskrbna leta. Tako je bil 
kar naenkrat maturantski izlet po Jugoslaviji, maturantski ples v Lipici, zaključna 
slovesnost, slovo. A ne za dolgo, saj sem se septembra 1981 ponovno znašel pred 
vrati te šole – tokrat kot mlad diplomiran ekonomist, kot profesor osnov tehnike 
in proizvodnje, politične ekonomije, računovodstva, poslovne matematike in sta-
tistike.

Tudi tokrat sem vstopil s strahom, a so me moji nekdanji profesorji, razredničarka 
in ravnatelj profesor Valerij Novak izjemno lepo sprejeli ter mi veliko pomagali s 
pogovori in nasveti. Zahtevno je bilo delo profesorja, razrednika, mentorja mla-
dinske organizacije, lepi so spomini na maturantske izlete z dijaki, na maturantske 
plese, strokovne ekskurzije …

Vladimir
MlekužRASTEL SEM Z NAŠO ŠOLO

Med sošolci in 
razredničarko v 
1. letniku 
(š. l. 1972/73)



Leta 1987 postanem pomočnik ravnatelja, dve leti kasneje ravnatelj. Šola postaja 
čedalje večja, izvaja čedalje več programov, ponovno pričnemo z izmenskim pou-
kom. Večkrat pomislim, da smo iz čolna postali prekooceanka – a večja kot je 
ladja, težje jo je voditi. Da naša prekooceanka iz leta v leto, kolikor se le da, mirno 
plove in pristaja, potrebuje dobre vlačilce – teh pa imamo na srečo veliko. To so 
prav gotovo učitelji, svetovalni delavki, knjižničarki in vsi računovodski, administra-
tivni in tehnični delavci šole.

Programi se stalno prenavljajo, ukinjajo, uvajajo novi. Spreminja se tudi način 
zaključevanja izobraževanja. Nekaj časa so se izobraževalni programi zaključili brez 
izpitov, nato z zaključnim izpitom, sedaj pa s splošno maturo, poklicno maturo ali 
zaključnim izpitom – različno od programa do programa. 

Neprestano sledimo spremembam in se vanje aktivno vključujemo. Tako stalno 
aktivno sodelujemo pri uvajanju novih izobraževalnih programov, pri prenavljanju 
izobraževalnih programov, pri sestavljanju katalogov znanja posameznih predme-
tov, pri sestavljanju izpitnih katalogov … Naši učitelji so vodje posameznih strokov-
nih predmetnih aktivov učiteljev na Centru za poklicno izobraževanje ali Zavodu za 
šolstvo,  vključeni so v republiške predmetne komisije splošne mature in poklicne 
mature pri Državnem izpitnem centru … Upam si trditi, da smo med sorodnimi 
šolami na tem področju med najbolj aktivnimi.

Tudi na drugih področjih ne mirujemo. Organizirali smo mednarodno srečanje 
tehniških in poklicnih šol, finale državnega prvenstva za dijake in dijakinje v rokometu, 
državno prvenstvo v atletiki, državno tekmovanje dijakov iz računovodstva, državno 
tekmovanje iz ekonomije, skupaj s trgovsko akademijo iz Celovca smo bili vključeni 
v projekte Leonardo da Vinci, že več let sodelujemo v projektu Pomladni dan, 
organizirali smo veliko občinskih in regijskih tekmovanj … Na tekmovanjih dose-
gamo dobre rezultate na vseh področjih –  v tekmovanju iz znanj pri določenih 
predmetih, na športnih tekmovanjih, z raziskovalnimi nalogami, na tekmovanjih 
iz poslovnih načrtov in še bi lahko našteval. A o tem so marsikaj zapisali tudi naši 
učitelji.

Vsega tega brez prizadevnih profesorjev, sodelavcev šole in vedoželjnih dijakov 
prav gotovo ne bi zmogli, zato se vsem iskreno zahvaljujem.

40
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Kaj boš, ko boš velik-a, vprašujemo otroke. Tudi mene so tako spraševali. Jaz 
pa sem brez premišljanja takoj odgovorila: “Učitelj�ca.” Želja iz otroštva se mi je 
uresničila. 

Po končani osemletki sem se vpisala v takratno Ekonomsko srednjo šolo v Kopru. 
Glede na izbiro šole je zgledalo, da se mi moja želja, postati učiteljica, ne  bo 
uresničila. Bila je dobra šola z dobrimi profesorji. V šolo so se takrat lahko vpi-
sovali le odlični in prav dobri učenci. Pouk je bil na dveh lokacijah, na italijanski 
gimnaziji in v samostanu sv. Klare. Med drugim smo imeli pouk v t. i. mrtvašnici, 
konjušnici, golobjem razredu. Kmalu smo spoznali, zakaj se tako imenujejo. Hitro 
smo se počutili odrasle in odgovorne, učitelji so nas vikali. Sošolce višjih letnikov 
smo z občudovanjem spoštljivo opazovali in komaj čakali, da bomo tudi mi takšni. 
Imeli smo mladinske plese, tekmovali smo za prehodno zastavico, ki jo je dobil po 
uspehu najboljši in najbolj urejen razred. Takrat namreč ni bilo kabinetnega pouka 
in je imel vsak razred svojo učilnico. Imeli smo štiri redovalne konference.

Imela sem čudovito razredničarko Ružo. Bila je zelo dobra. Vem, da mi boste 
mnogi pritrdili. Učila je knjigovodstvo (današnje računovodstvo) in njeni dijaki so 
na ekonomski fakulteti brez težav opravili izpit iz tega predmeta. V meni je najbrž 
prepoznala mojo skrito željo, in njen mož, ravnatelj šole, me je povabil v učiteljske 
vrste. Bilo je premalo strokovnih učiteljev, zato nas je takrat kar nekaj že takoj po 
srednji šoli začelo poučevati na šoli. Seveda smo se obvezali, da bomo ob delu 
študirali in si tako pridobili strokovno in pedagoško-andragoško izobrazbo. In tako 
so moji učitelji postali moji kolegi.

Verjeli ali ne, moj prvi delovni dan je bil sindikalni izlet na Snežnik. Začela sem s 
poučevanjem stenografije in strojepisja. Kaj pa je to stenografija, se boste spraševali 
mlajši? Stenografija je višja stopnja navadne pisave, hitropis, ki omogoča zapisova-
nje govorov. V sodobnem času, pri večnem pomanjkanju časa, si lahko s ste-
nografijo pomagamo pri pisanju konceptov, zapisovanju telefonskih pogovorov, 
intervjujev   ... Kot zanimivost si oglejte naslednji stenogram.

KIT ZADOSTUJE
(iz 17. lekcije učbenika Slovenska stenografija, R. Rakuša, I del,)

Silva 
KrižnikBILO JE …
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Prenos stenograma:
Ameriški satirični pisatelj Mark Twain je nekaj časa urejeval v nekem listu rubriko 
»Vprašanja in odgovori«. Nekega dne je dobil pismo: »Slišal sem, da ribe zavoljo 
fosforja, ki ga vsebujejo, ugodno vplivajo na razvoj možganov. Ali mi lahko pove-
ste, koliko rib bi moral pojesti?« Mark Twain je odgovoril: »Za vašo potrebo bi 
zadoščal srednje velik kit.«

Stenografija je bila za marsikoga trd oreh. Stenografija namreč zahteva vztrajnost, 
natančnost, delavnost in dobro poznavanje jezika. Malokateri predmet krepi toliko 
človeških vrlin kot ravno stenografija. 

Tehnika in znanost napredujeta, in prav je tako. Danes poučujem tehniko tipkanja 
in oblikovanje besedil na računalnikih, stenografije pa žal v Sloveniji ni več, premalo 
je bila cenjena. V mnogih državah pa se je še učijo in jo uporabljajo v poslovnem 
svetu … Stenografije namreč ne more povsem nadomestiti nobena snemalna na-
prava. 

     T R O    E P I   E  S     J      S J

Pouk strojepisja je potekal na klasičnih mehaničnih pisalnih strojih Remington, 
Underwood, Sava in kasneje Olympia. Metoda učenja desetprstnega tipkanja je 
bila precej podobna današnji na računalnikih, le da so morali biti udarci na tipke 
močnejši.

Da bi osvojili tehniko desetprstnega slepega tipkanja, so  imeli dijaki na tipkovnici 
kovinske pokrove, in ko je ves razred (takrat ni bilo skupin) udarjal v taktu, se še 
spomnite in F in J in F in J in NIČ, takrat je bil v razredu takšen ropot kot za stroji 
v tkalnici. Ko smo merili hitrost tipkanja, je bilo čutiti vibracije povsod naokoli. 
Danes na tipkovnici nimajo več pokrovov, dijake moramo prepričevati v prednosti 
desetprstnega tipkanja, da pridejo sami do spoznanja, kaj je za njih same dobro in 
prav.

Pri oblikovanju besedila in korespondenčnih izdelkov so bili nekateri dijaki zelo 
sposobni, in so imeli čut za pravilnost in estetiko. Znali so besedilo sorazmerno 
porazdeliti po formatu papirja. Danes na računalnikih je to zelo lahko, ker nam 
računalnik ponuja nešteto možnosti in lahko svoje izdelke popravljamo. Žal pa te 
možnosti danes dijaki ne izkoristijo, z izgovorom: “Saj je dobro.“ Ne zavedajo se, 
da bi lahko bilo boljše in da so njihovi izdelki njihovo ogledalo.

Upravno-administrativne šole so izmenoma vsako leto pripravile srednješolsko 
republiško tekmovanje v hitrostnem tipkanju in stenografiranju s hitrostjo od 180 
do 240 zlogov na minuto s prenosom. Bili smo zelo uspešni. Rekord v točnosti in 
hitrosti tipkanja ima naša bivša dijakinja Leonida. Na mehaničnem pisalnem stroju 
je na tekmovanju v Novem mestu dosegla 367 neto udarcev na minuto. Kot za-
nimivost naj povem, da ji je pomagal tudi talisman. Bila sem v komisiji. Tik pred 
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začetkom pisanja, ko je bilo že vse mirno, napeto in nestrpno, je Leonida vstala 
in mi rekla, če ji lahko nekaj pridržim. Seveda, čas je tekel, hitro sem stisnila tisto 
„stvar“ v svojo dlan in bila strogo resna, saj se naj bi tekmovanje vsak čas začelo. 
Težko sem zadrževala smeh. Iz dlani mi je namreč kukalo uho zame še neznanega 
predmeta. Mislila pa sem si, da je to Leonidin talisman, ki ji nosi srečo. Res je bilo 
tako. To je bil „švrk“. Ko smo zvedeli za njen rezultat in doseženo 1. mesto, je bil 
švrk ves čas zvezda dneva.

V začetku je naš šolski okoliš segal od Gorice, Postojne, Ilirske Bistrice, Loža do 
Pirana. Najmanj ena paralelka je bila “domska”. V takih oddelkih je seveda bilo 
močno prisotno narečje. Spomnim se začetka moje pedagoške kariere, ko še nisem 
bila tako izkušena. Pri stenografiji sem pri tabli nekajkrat narekovala dijakinji besedo 
“pogaja”, ona pa je vztrajno pisala “pohaja”. Šele čez nekaj časa se mi je posvetilo, 
da je z Vipavske, kjer zamenjujejo glasova g in h. Kasneje sem bila v takih primerih 
bolj pozorna, da ne bi bilo nesporazuma, sem besedo postavila v nedoločnik.

Po končanem šolanju nam ob obletnicah nekdanji dijaki marsikaj povedo iz šolskih 
klopi. Tako sem zvedela, kako je dijakinja, ki je bila zelo uspešna, pomagala svo-
jim sošolcem na zaključnem izpitu pri oblikovanju dopisa. Narekovala sem dopis, 
ona pa je s prsti udarila tolikokrat po mizi, kolikor vrstic je bilo potrebno izpustiti 
za  posameznim delom dopisa. Takrat bi se najbrž jezila in morda celo vzgojno 
ukrepala, danes pa gledam na to drugače. Bili so iznajdljivi, predvsem pa nesebični 
pri medsebojni pomoči.

Lepo in prijetno je srečevati nekdanje dijake. Čutim veliko zadoščenje, ko me 
pozdravijo, se ustavijo in povprašajo, kako je kaj sedaj na naši šoli. Vesela sem, če 
imajo na srednješolska leta prijetne spomine in jim je šola dala to, kar so pričakovali, 
če so srečni in če so v življenju uspeli. 

Če bi se morala še enkrat odločiti, bi se z velikim veseljem odločila za enako pot, 
pot učitelja na „naši“ ekonomski šoli. Biti učitelj je lepo, toda težko.

V 4. b ob 
zaključku šolanja 
leta 1965
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Alferija 
BRŽAN

Prvi letnik. Sedim z Darinko s hrvatinskega hriba, v drugi klopi. Profesor Atilij 
Rakar hodi po razredu in govori kot bog na Olimpu. Ko je že malo oddaljen, se 
obrnem k sošolki in jo tiho vprašam:
»Darinka, kaj ti med poukom nič ne klepetaš?«
»Jaz ja! Pa ti?« se mi nasmehne, in ko pokimam, se obema svetijo oči in kaževa 
zobe.
»Vi!« zagrmi, da se vsa stresem.
Pred mano stoji profesor Rakar: »Ponovite, kar sem zdaj povedal!«
In ker je eno uho poslušalo Darinko, drugo pa pripoved o Antigoni, sem mu vse 
ponovila.
»Vseeno! Klepetali ste, zato boste dobili enico!«
Gledam odločno roko, ki zapiše enko, zadržujem dih in solze, ki se hočejo izliti.
»Zdaj pa pridite k tabli! Boste brali!«
Brala sem verze iz velike grške tragedije, vsa osramočna in žalostna zaradi temne 
kljukice v redovalnici, svoje prve ocene v srednji šoli.
Ko sem se obrnila proti klopi, so šle za mano še besede: »Dobro berete, zato boste 
brali tudi prihodnjič!«
Na koncu ocenjevalnega obdobja sem bila vprašana in profesor je sešteval: »Ena in 
pet je šest, deljeno z dve je tri!« Čez elegantno enico je napisal trebušasto trojko.

Praktična raba osebne glagolske oblike

Pred Ekremom Karahodžićen in Lojzetom Dobrajcem je bil na naši šol dolgo vrsto 
let hišnik Jože Kodarin. Delaven in redoljuben je tudi od dijakov zahteval red in 
disciplino. Če pa se njegova pričakovanja niso izpolnjevala, je hitro vzkipel in brez 
šolskih pravilnikov urejal razmere v razredih, na hodnikih ali pred šolo.
Nekega dne je dijak, ki je bil poln popra, nekaj »ušpičil«. Naš Kodarin je stal na 
notranjem dvorišču, mahal z roko in klical proti bežečemu heroju:
»Jaz te bom ubil! Ubil te bom!«
Zgoraj v prvem nadstropju se je na oknu prikazala glava učiteljice Marije Slokan. 
Zaripli Jože se je prijel z obema rokama za glavo: «Jaz se bom ubil! Ubil se bom!«

Tombola

V mojih srednješolskih letih smo večino učiteljev, tovarišev, spoštovali. Nekaterih 
smo se tudi bali, saj so bili pri izpraševanju zahtevni, mi pa z učenjem nismo pre-
tiravali.
Profesor Ernest Lovišček je bil svojevrstna dobričina, ki nas je poučevala gospo-
darsko računstvo, večini dijakov pa se tudi »njegov« predmet ni zdel življenjsko 
pomemben. On pa ni želel izbirati imen dijakov, ki jih je moral vprašati, zato je 
imel tombolo.
V platnenem mošnjičku so bile številke do petintrideset. Na začetku ure se je 
usedel pred  kateder, segel v mošnjiček in mešal, mešal … Izpod očal je gledal dih 

ŽIVI SPOMINI DIJAKINJE 
IN UČITELJICE NAŠE ŠOLE
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zadržujoče žrtve v klopeh … Končno je roka prišla iz mučeniške mošnje in njegova 
usta so se smehljala:
»Osemindvajset!«
V razredu nas ni bilo toliko, zato se je moral adrenalin ponovno dvigniti. Po ponov-
ljenem postopku je izbrani ne-srečnež odgovarjal, mi pa smo pasli brezskrbnost. 

Pršuti

Še ena o profesorju Loviščku: na njegov način izpraševanja oziroma izbiranja sogo-
vornika se nismo nikoli navadili, zato so najbolj junaški iskali način, kako bi pouk 
ali vsaj čas za izpraševanje odpadel. V zimskem času, ko nas je grela stara peč, smo 
uprizorili dimnico: reditelj je sicer moral nalagati drva, vendar je za uspešen načrt 
vedno dobil kakega pomočnika. Drva je slabo naložil, malo razmajal dimnik in po 
razredu se je lepo začelo kaditi. Ko je profesor prišel v razred, smo kašljali s solzami 
v očeh. 
»Pa to je dimnica in vi pršuti!« je dejal profesor in nas pustil na sveži zrak, dokler ni 
prišel hišnik in je stara peč gorela kot nova. 

Ko se špricanje še ni razpaslo

Plemenita dobričina naše šole je bil tudi profesor Željko Kumar, ki je poučeval zem-
ljepis,  pri tem pa tudi povedal marsikaj zanimivega o zgodovini, kulturi in politiki. 
Bil eden prvih učiteljev naše šole, ki je napovedoval izpraševanje, zato smo imeli 
radi njega in njegov predmet. Ugotovili pa smo, da nima najboljšega spomina za 
imena in obraze, zato so najbolj »pogumni« včasih to tudi izrabili.
Ko je poklical dijaka, ki bi moral biti vprašan, je ta še vedno posedel v klopi in 
zaklical:
»Manjka!«
Zgodilo pa se je tudi, da se je poklicani skril pod klop ali v omaro, ki je stala ob 
steni, in se tako izognil slabi oceni.

Mrtvašnica

Ko smo se preselili iz stavbe na Gimnazijskem trgu, smo imeli pouk v starih pros-
torih bivšega samostana svete Klare. Učilnica je postala tudi bivša mrtvašnica v 
pritličju, kjer je zdaj učilnica s pravljičnim številom devet. Takrat so bila tla v 
učilnici star, lesen pod, sredi razreda pa je stal lesen podporni steber.
»Gremo v mrtvašnico,«  smo dejali, ko smo stopali proti slabo osvetljenemu in za-
tohlemu prostoru, iz katerega se je tako kot iz drugih pogosto oglašal mladi smeh.
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Šiška

Po zvonjenju smo morali pričakati tovarišice in tovariše v klopeh. Ne vem, zaradi 
česa sem pritekla v razred prepozno in kriče oznanila pri vratih:
»Šiška prihaja!«
Sošolke so bile tiho kot miške, oblečene v svoje črne in modre halje. Zrle so vame 
in v profesorico Ružo Vranić Šiško, ki je resno in strogo sedela pred katedrom. 
»Oprostite,« sem zajecljala in se bleda usedla na svoje mesto. 
Med uro sem povešala oči, saj sem se sramovala zaradi vzdevka, ki smo ga dijaki 
izrekali brez slabe vesti, tako kot smo nekatere učitelje poimenovali tudi z manj 
primernimi imeni:
Suženj, Buldo, Račka …

Gorečke

V času šolanja sem prijateljevala tudi z Marjetko Petelin, ki je s stremi sestrami 
stanovala v Kreljevi ulici, na drugi strani vhoda v šolo, kjer je bila nekoč borilnica.
Marjetka se je navadno v nedeljah, pouk smo imeli tudi v sobotah, vračala domov 
v svoj Tomaj, in ker sem vzljubila Kosovelove pesmi, sem imela rada tudi njo … 
Srečko Kosovel je nekje omenjal rože »gorečke, kraševke«. Beseda gorečka se mi je 
zdela čudežna: rože, ki gorijo v lepoti!
»Marjetka, pozna gorečke?«
»Seveda, mi jih imamo vse polno na oknih!«
»In kakšne so?«
»Živo rdeče, s srčastimi listi in močno dišijo.«
»Mi boš prinesla eno, ko boš šla domov?«
Nestrpno sem pričakovala ponedeljek in Marejetko z gorečko. Kakšno razočaranje: 
v rokah je držala čisto navadno pelargonijo, ki ji mi v narečju rečemo arbakanela! 
Tudi mi smo jih imeli doma, ampak od takrat se mi zdijo veliko lepše.

Moskva - Petuški

Pred dvajsetimi leti se je družboslovni razred odločil, da pojde na maturantski izlet 
v takratno Sovjetsko zvezo. Poleg razredničarke profesorice Sandre Leskovic smo 
se z veseljem pridružili tudi nekateri učitelji, med njimi profesor Vojko Valentinčič. 
Vojc je že v šoli obljubil, da se vsi ne bodo držali obveznih oglednih poti: kdor bo 
prebral roman Moskva-Petuškii, bo lahko šel z njim v Petuške. 

Vojc je mož besede: v Moskvi je dovolil potovati z njim samo tistim, ki so spoznali 
roman, ostali pa si brez njega in vodičke sploh nismo upali z vlakom iz Moskve v 
neznano proti ruski provinci … Po vrnitvi so frajerji pripovedovali, kako zanimiv in 
slikovit je bil majhen kraj, kjer so vzbudili izredno pozornost ne samo gostoljubnih  
domačinov, ki so jim dali konzerve rib, ampak tudi krajevne oblasti, ki je zahod-
njake takoj popisala in izgnala iz Petuškov.
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KOLIKO SPOMINOV je bilo zapisanih, če bi vsak od nas pobrskal po šolskih 
dnevih? Koliko sladkega smeha in grenkih solz so slišali šolski zidovi? Koliko semen 
znanja je padlo na rodovitna tla in oplajalo življenje okoli nas?
Koliko učnih načrtov se je spremenilo v teh petdesetih letih?  Koliko učiteljev in de-
lavcev se je zamenjalo in koliko dijakov je s ponosom ali nezadovoljstvom zaključilo 
šolanje? Koliko je bilo uspehov, nagrad, graj in tudi kazni?
Koliko naših ur izven pouka je bilo povezanih s šolo? Koliko tekmovanj, v znanju 
iz različnih predmetov? Koliko proslav smo pripravili učitelji, predvsem slavisti, ob 
različnih praznikih? Koliko dijakov je na njih pokazalo svoje bralne, recitacijske, 
glasbene, likovne, telesne in druge sposobnosti? Pred mano vstajajo nekatere po-
dobe:

- Marina, ko si pela in igrala na kitaro v šolski veži, si sijala s solzami v očeh 
…

- Damjan, v kinodvorani si recitiral: »Jaz sem kmet. Moje roke so zemlja …« 
Nekateri so se zasmejali tvojim besedam, a ti si resno govoril dalje. Srečujem 
te, vem, da spoštuješ zemljo …

- Branko, ti si bil še v srednji šoli v radijskem studiu, ko smo govorili o rokah, 
ki nas povezujejo …

- Dolores, kako lepo si zlila na papir spomine na zaraščene poti svojega otroštva 
…

- Mirjam, v šolski veži je bil v času pouka vključen televizijski sprejemnik in mi 
smo čakali na vest o Titovi smrti. Ti si me vprašala: »Se vam zdi to prav?« 
Bila sem tiho …

- Maja, ko smo imeli bralne vaje v šolski knjižnici, sem ti rekla, da je tvoj glas 
prenežen, tih … Danes odmeva na odrih, zapisuješ čarobne besede …

- Niko, ko sva se po koncu tvojega šolanja srečala, smo se iz učiteljev prelevili 
v profesorje, ti pa si dejal: »Zame boste vi vedno naša tovarišica!«

- Selma, kako lepa Zima si bila, ko smo hodili v delovne kolektive in razveseljevali 
otroke z Zaspanim dedkom Mrazom …

- Vanja, veš, da tvoja pesem o lučki še vedno sije?
- Patrik,  skoraj vsak dan si vstopal v šolsko knjižnico, vedno prepoln načrtov 

in želja …
- Helena, v jeseni, ko si že končala šolanje, si mi poslala torbo drobnih, dišečih 

jabolk, »šešnjićo«. O njih, o svoji mladosti, sem vam pripovedovala, ko sem 
govorila o Proustu …

- Profesor Boris Gorjup, Vaša strokovnost, pokončnost in ljubezen do trt v 
Koprivi mi je vedno vzbujala spoštovanje …

- Profesorica Lovorka Pevc, ekonomistka z velikim posluhom za slovenščino 
…

- Ciril, naš Slavist z veliko začetnico, s stalno mladostno jezo na vse, ki se ne 
zoperstavijo Šalamunovim verzom …

- Blagoznanski strah in trepet v podobi Marije Slokan je skrival tihe vzdihe in 
veliko, čuteče srce …

- Madame Smiljka Koprivc Pobega, velika svetovljanka z ljubeznijo do istrskih 
poti …
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- Marina in Veronika, kdor ne živi s šolsko knjižnico, ne more spoznati vajinega 
poslanstva …

- Mila, ko sem Vas gledala z metlo v roki, sem se vprašala, koliko ljudi tako kot 
Vi bere Brazde  s trmuna …

Joj, koliko oračev, koliko semen in koliko različnih dreves na naši šolski njivi … 
Koliko neopaznega dela posameznikov, ki se niso nikoli postavljali pred drugimi, 
nikoli silili v ospredje, pa vendar so bile ure in leta z njimi polna neponovljivih 
trenutkov.

Kaj vse bi morala še napisati, da bi ujela v svetel mozaik vse, ki so dajali in spreje-
mali znanje in toplino, včasih tudi grenke kaplje, na naši šoli! S Sonjo, Ano, Silvo, 
Simono, Sandro, Dragico in Burgo spremljamo življenje šole in mlade korake že več 
kot tri desetletja. Šolska leta, v katerih učimo druge in se vsak dan tudi sami nekaj 
naučimo. Leta in desetletja zvestobe. V njih potrjena resnica moje none, da je od 
vseh šol najpomembnejša šola življenja, ki nauči človeka delati in biti dober, pošten 
do sebe in do drugih.
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ŠOLSKA KNJIŽNICA – KULTURNO 
IN INFORMACIJSKO SREDIŠČE ŠOLE

Marina 
Žigon

Iz pregleda šolske dokumentacije in razgovorov z bivšimi in sedanjimi delavci šole 
je nastajal mozaik razvoja naše knjižnice. Začetki knjižnice segajo v obdobje ustano-
vitve šole, ko je bilo gradivo shranjeno v omarah na hodnikih. 

Prva leta je Ekonomska srednja šola nabavljala le skripta, učbenike za dijake in 
profesorje ter knjige za domače branje. Delovala je tudi podporna dijaška knjižnica, 
zametek današnjih učbeniških skladov. Knjižnica se je delila na strokovno, za pro-
fesorje, leposlovno.

S pionirsko vnemo je opravljal vlogo knjižničarja prof. Ciril Kovač, ki se je kot slavist 
zaposlil na šoli leta 1956 in žrtvoval svoje glavne odmore za izposojo gradiva. Po 
adaptaciji sedanje stavbe leta 1973 je delovala »improvizirana» knjižnica v drugem 
nadstropju, nato se je preselila (1981) v kabinet v prvo nadstropje in 1988. leta 
v prostore, kjer je danes uprava šole. 

Z reformo, usmerjenim izobraževanjem in z vpeljavo družboslovno-jezikovne de-
javnosti in ob ukinitvi Gimnazije Piran 1981. leta je prevzela delo knjižničarke 
slavistka prof. Karmen Furlan. To delo je opravljala že na piranski šoli. Ob priključitvi 
gimnazije je naša šola pridobila dodaten knjižnični fond (1274 enot), ki je obogatil 
knjižnico.

Temelje za uspešno delovanje sodobne šolske knjižnice je postavila slavistka prof. 
Alferija Bržan. Na šoli je zaposlena od  leta 1970. Delo bibliotekarke je na šoli  
opravljala od leta 1985 do novembra 1995. Sprva je dopolnjevala delo slavistke 
s polovično delovno obveznostjo knjižničarke. Začela je z internim bibliotekarskim 
delom (ureditev gradiva po UDK sistemu, klasifikacija, katalogizacija …), do takrat 
se je vodila le inventarna knjiga. Prof. Bržanova je začela tudi z bibliopedagoškim 
delom.

V šolskem letu 1993/94 je knjižnica končno dobila večji in primernejši prostor v 
pritličju šole ter ustrezno opremo. Profesorica Bržanova je poudarila: »V prejšnjih 
desetletjih so bila na šoli kulturna srečanja z drugimi šolami (tudi s šolami zamejskih 
Slovencev), s skupinami in posamezniki (Jože Kološa, Alojz Kocjančič, Bert Pribac, 
Janko Messner, Fran Zwitter, Edelman Jurinčič, Miroslav Košuta …). Srečanja so 
organizirali slavisti, ker je knjižnica postala kulturno-informacijsko središče šole šele, 
ko smo dobili knjižničarko.«
 
Na delovno mesto knjižničarke s polnim delovnim časom je bila 1. 12. 1995 spre-
jeta bibliotekarka prof. Marina Žigon. V naslednjem šolskem letu je začela delati v 
knjižnici še prof. Veronika Dečko, bibliotekarka.
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Od inventarnih knjig in listkovnih katalogov smo leta 1994 prešli na računalniško 
obdelavo knjižničnega gradiva. Leta 1996 je šola dobila novo strojno opremo 
– delovno postajo za šolsko knjižnico. Uredil se je tudi prostor za obdelavo 
knjižničnega gradiva. Leta 1997 smo postali pridruženi člani sistema Cobiss, ki vse-
buje vzajemno kataložno bazo slovenskih knjižnic, kar omogoča hitrejšo obdelavo 
gradiva in iskanje informacij preko interneta z dostopom do različnih svetovnih 
podatkovnih baz (npr. OCLC, ki je vodilni bibliografski servis v svetu).

V knjižnico je napeljan optični kabel, ki omogoča hitrejši dostop do informacij. 
Od leta 2000 uporabljamo pri izposoji čitalec kode, ki pripomore k ažurnosti 
poslovanja.

Iz starih letnih poročil lahko ugotovimo, da je knjižnično gradivo z leti naraščalo. V 
šolskem letu 1958/59 je bilo v knjižnici 2795 enot. Danes je računalniško obde-
lanih že 14000 knjižničnih enot. V čitalnici je na razpolago 70 revij in časopisov. 
Uredili smo tudi »e-točko« s tremi računalniki, ki jo dijaki lahko uporabljajo za 
iskanje informacij, pisanje seminarskih in raziskovalnih nalog, urjenje v pisanju … 

S svojo dejavnostjo in gradivom knjižnica predstavlja redni del vzgojno-
izobraževalnega dela, zato ponuja dovolj knjig za obvezno branje, strokovno litera-
turo za pomoč pri študiju in pri seminarskih ter raziskovalnih nalogah, leposlovje za 
širjenje obzorja, notranjo bogatitev in sprostitev. 

Za mirno delo in učenje imajo dijaki na razpolago čitalnico s štiridesetimi sedeži, 
številne časopise in revije in ustrezno referenčno knjižnico z leksikoni, enciklope-
dijami in slovarji. Knjižničarki pomagata pri iskanju knjižničnega gradiva, navajata 
na samostojno iskanje informacij ter pripravljata bibliopedagoške ure. Dijaki so 
vključeni v knjižničarski krožek in bralni klub.

Zadovoljni 
knjižničarki 

Veronika Dečko 
in Marina Žigon 

po srečanju z 
ustvarjalcem 
Milanom Ra-

kovcem, okto-
bra 1998, ki 

ga je pred-
stavila bivša 
knjižničarka 

naše šole 
slavistka Alferija 

Bržan
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Sodelujemo pri raziskovalnih projektih na šoli, kot so bili na primer: Turizem in mi, 
Kakšno vodo pijemo?, Droge? – Ne, hvala!, Zdrava prehrana, Pomladni dan … 
Pripravljamo tudi tematske razstave …
V knjižnici organiziramo srečanja z umetniki, kulturnimi delavci ter strokovnjaki z 
različnih področij. Predstavili smo ustvarjalce iz Istre in zamejstva. Med njimi je bil 
tudi priznani pisatelj istrskega rodu Fulvio Tomizza. V sklopu istrskega ciklusa smo 
gostili še pisatelja Marjana Tomšiča, etnologinjo Rožano Koštial, pesnika Edelmana 
Jurinčiča, pesnico Vesno Valentinčič, pisatelja Andreja Moroviča, vsestranskega 
umetnika Slava Batisto, režiserja Branka Kraljeviča, karikaturista Mirana Kohka, 
publicista Milana Rakovca. Iz Trsta smo povabili pisatelja in publicista Mirana 
Košuto, pesnika Marka Kravosa, Erika Sancina, zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca in 
druge.

V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, Društvom pisateljev in Društvom bralna 
značka vabimo tudi ustvarjalce iz drugih delov Slovenije: Janjo Vidmar, Andreja 
Rozmana - Rozo, Josipa Ostija … Povabili smo tudi igralko Laro Jankovič, antro-
pologinjo Meto Krese … Naš gost bo letos Feri Lainšček, ki bo dijakom približal 
Prekmurje.

Pridružujemo se razpisom za branje, ki jih organizirajo splošne knjižnice in druge 
ustanove (Poti branja, literarni in likovni natečaji …).

Redna obiskovalka knjižnice prof. Mirjana Majer-Babič je povedala:
»Knjižnica SEPŠ se je razvila v večnamensko učilnico in multikulturno središče, kjer 
se pri svojem delu srečujejo dijaki in profesorji. Tu nastajajo tudi ideje za projektne, 
seminarske in raziskovalne naloge. Že od vsega začetka pa je knjižnica tudi ustvarjal-
no gibalo dogajanja na šoli.«

Pisatelj Fulvio 
Tomizza, novi-
nar Eros Bičić in 
mlada harfistka 
Sara Žigon na 
srečanju okto-
bra 1996.



Danes knjižnica s svojim delom podpira pedagoški proces, razvija ustvarjalnost, 
kritičnost, samoiniciativnost in samostojnost uporabnika. Z gradivom in oblikami 
dela motivira za učenje, vzbuja radovednost in željo po znanju.

IZ KNJIGE VTISOV KNJIŽNICE

Že sama zamisel organizirati razstavo znamenitosti Kopra, krajev ob obali in na 
podeželju Slovenske Istre je vredna pohvale in naše pozornosti. Zato organizator-
jem  (prof. Dolores Funčič in knjižničarki Marini Žigon ter dijakom 4. a PT) iskreno 
čestitam in želim, da bi s takim delom nadaljevali. 

3. 10. 1997 | Valerij Novak, bivši profesor in ravnatelj SEPŠ ob razstavi Turizem in mi

Lep primer, kako je ob zanimivi temi, ki pritegne interes dijakov, mogoče združiti 
znanje in spretnosti različnih področij, kako je lahko šola zanimiva in morda za-
bavna.

14. 10. 1997 | Mirko Zorman, vodja OE Koper Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Zelo skrbno in celovito pripravljena razstava. Zaslužila bi si stalnega prostora, da bi 
se lahko sproti dopolnjevala. Čestitke mentorjem in  učencem.

14. 10. 1997 | Leda Dobrinja, sociologinja, mentorica študijskega krožka Beseda 
   Slovenske Istre 
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Pisatelj Marjan 
Tomšič je bil  
dvakrat  naš 

gost leta 1996 
(na fotografiji) 
in leta 2003, 

ko je predstavil 
knjigo o ale-
ksandrinkah  

Grenko morje.
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Po pozornem ogledu ugotavljam, da daje razstava osnovno sliko naših turističnih 
zmogljivosti, ki pa niso sicer v naravi izkoriščeni. Lepo bi bilo, če bi si razstavo ogle-
dali vsi turistični operaterji, ker je v tem njeno poslanstvo – to je razvoj turizma na 
celotnem delu Slovenske Istre. 

15. 10. 1997 | Dino Pucer, predsednik Turističnega društva Ankaran    

100% sam realiziran danas, među vama! Zašto? Zbog uvodnog »igrokaza« i te 
šekspirijanske replike mlade punce, da sam iz NAŠE ISTRE! Jer naša Istra je pov-
sod, in Istrani so (smo) vsi, avtohtoni kot drugi.  

22. 10. 1998 | Milan Rakovac, istrski pesnik, pisatelj in publicist, ob srečanju z dijaki 
   naše šole

Ne pozabite Rakovčevih misli – talent in delo, zlasti pa ljubezen rojeva genialne 
ljudi.

22. 10. 1998 | Neva Zajc, novinarka Radia Koper - Capodistria

Predstavitev projekta Kakšno vodo pijemo? dijakov Srednje ekonomske šole je bila 
celovita, pestra in lepo izpeljana. Menim, da bo dijakom in obiskovalcem pomenila 
nov pristop k delu in pridobivanju novih znanj.

22. 3. 1999 | Aleksandra Ožbolt, Zavod za zdravstveno varstvo Koper, ob razstavi, ki 
           so jo pripravili dijaki 1. in 2. letnikov trgovske šole pod mentorstvom 
           prof. Elde Šik-Baruca. 

Zanimiva in koristna predstavitev tematike pitne vode, z vzpodbudo k razmišljanju 
in nadaljevanju dela. Nedvomno zaslužijo priznanje vsi, ki so sodelovali pri pripravi 
razstave.

22. 3. 1999 | Ivan Žigon, Rižanski vodovod Koper

Gospod Batista me ni presenetil, ganil pa me je. Predvsem s svojo glasbo, s svojo 
skromnostjo in s svojim srčnim bogastvom nam je pokazal, da imamo raj doma, ne 
da bi ga iskali v oddaljenih krajih… Res sem mu hvaležna.

9. 12. 1999 | Jasna Benko, 3.a ET ob srečanju z g. Slavom Batisto,  vsestranskim 
           umetnikom, glasbenikom in raziskovalcem slovanske mitologije in običajev



Vse hvale vredno, da se v šolski sredini obeleži tudi muzejski dan in s tem kaže tudi 
pripravljenost sodelovanja z muzejskimi ustanovami.

22. 5. 2000 | Tina Novak Pucer, kustos pedagog, Pokrajinski muzej Koper, ob 
           razstavi Muzeji na Slovenskem

Reka modrosti je sestavljena iz kapljic znanja. Lepo, da na naši šoli knjižnica sestav-
lja ta mozaik in da obstajajo ljudje, ki jih vodi entuziazem in želja po ustvarjanju. 

31. 5. 2000 | Dolores Funčič, profesorica SEPŠ, ob razstavi  o  Muzejih     

 
Izjemno lep projekt! Nosilci so bili zelo temeljiti pri delu s pravim «raziskovalnim« 
duhom. Čestitamo!

marec 2001 | Jadran dr. Kleibencetl, Zdravstveni dom Koper, ob razstavi Zdrava 
          prehrana, ki so jo  pripravili dijaki 2 a.T - mentor prof. Elda Šik Baruca

Moje mnenje o razstavi: zasluži si: »velik aplavz», ker na preprost način prikazuje, 
da drogo lahko uživaš ali pa ne. Zavedati se moraš posledic. 

7. 4. 2002 | Boris Gaberc, 2. c T, ob razstavi Droge? Ne hvala!

La mostra è ben preparata ed allestita in modo da dare al visitatore una presen-
tazione sistamatica delle informazioni - da quelle generali nelle droghe a quelle più 
estese (ricerche, opinioni…). Forse sarebbe bello collegarla anche ad una breve 
conferenza presentata da un` esperto nella prevenzione. Congratulazioni agli idea-
tori della mostra e un augurio per progetti simili anche in futuro.

11. 4. 2002 | Mojca Žerjal, svetovalna služba Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper

Koprska gostoljubnost, prijaznost in odprtost kulturnemu dialogu mi bo ostala za-
gotovo še dolgo v prijetnem spominu. Zato – prosto po Bartolu in Alamutu: Vse 
je tu resnično, nič ni zamujeno! Hvala.

27. 2. 2003 | Miran Košuta, pisatelj, publicist in univerzitetni profesor iz Trsta - vtisi 
           ob obisku naše šole

Thank you very much for this very interesting meeting with your students on 
Spring day. 
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21. 3. 2003 | Thomas Kaufmann, predstavnik komisije Evropske unije ob srečanju z 
            dijaki pri predstavitvi projekta Pomladni dan 2003

Predavanje je bilo zelo zanimivo. Zelo sem vesela, da ste ustanovili bralni klub, 
saj sama veliko berem. Knjiga me spremlja že kar nekaj let in upam, da me bo še 
naprej. Vsakemu priporočam branje psiholoških knjig, saj prikazujejo današnji čas 
in mladino, ki ima takšne probleme.

10. 11. 2004 | Neda Frangeš, 3. b EG, ob srečanju na temo Mladinska  književnost

Prijetno srečanje, ki mi je dalo veliko zadoščenja, zaradi pozornosti mladih ljudi.

11. 4. 2005 | dr. Jože Pirjevec, zgodovinar, publicist, docent iz Trsta, po predavanju v  
           sklopu projekta Pomladni dan 2005

S projektom Pomladni dan ste zgradili zanimiv most med preteklostjo in prihodnos-
tjo. Vabim vas, da se še kdaj sprehodite po njem ali po kakšnem podobnem. 

13. 4. 2005 | dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, ob predstavitvi projekta 
           Pomladni dan 2005 na SEPŠ

Minister za 
šolstvo in šport 
dr. Milan Zver 
med dijaki in de-
lavci SEPŠ aprila 
2005 po pred-
stavitvi projekta 
Pomladni dan. 
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Senija
Smajlagić

Naša šola ima bogato tradicijo kulturnih dnevov. Z njimi želimo dijakom omogočiti 
širšo in drugačno znanje o svetu, v katerem živijo. Profesorice in profesorji aktivov 
za slovenščino in umetnostno zgodovino uresničujejo in organizirajo različne kul-
turne dejavnosti, s katerimi želijo obogatiti  vedenje in znanje naših dijakov. 

Najpomembnejše je naše dolgoletno sodelovanje s Stalnim slovenskim gledališčem 
v Trstu. Medsebojno sodelovanje poteka neprekinjeno že več kot trideset let. 
Dolgo je za obiskovanje predstav skrbel profesor Ciril Kovač, nato pa vsi pro-
fesorji slovenščine. V zadnjih letih preživlja gledališče težko obdobje. Lani smo 
poleg abonmajskih predstav organizirali ogled štirih predstav za vse dijake tretjih in 
četrtih letnikov ter tako denarno in moralno podprli kulturno dejavnost slovenske 
skupnosti.  

V zadnjih letih redno sodelujemo tudi z Gledališčem Koper, saj smo njihovi abo-
nenti tako dijaki kot učitelji. Vsako leto ponudijo brezplačno predstavo tudi za 
učitelje, ki se je z veseljem udeležimo. 

Dijaki obiščejo vsako leto vsaj eno filmsko predstavo. Pri izbiri filmov smo pozorni 
na to, da z njimi razvijamo njihov kritični odnos do sveta ter da jih opozarjamo na 
nevarnosti sodobnega sveta zlasti za mlade. Pri tem se trudimo, da so filmi tudi 
umetniško kakovostni.
 
Posebno pozornost posvečata kulturnim dnevom knjižničarki naše šole, saj poskr-
bita, da nas ob tem slavnostnem dnevu obišče znana osebnost slovenskega kul-
turnega prostora. Tako smo gostili že mnoge pesnike in pesnice, pisatelje in pisa-
teljice, režiserje, igralke, pa tudi ugledne profesorje z različnih področij.

V preteklih letih so bili maturantski izleti organizirani kot kulturno-zgodovinske 
ekskurzije, ki so se jih dijaki polnoštevilno udeleževali v spremstvu učiteljev. Do 
devetdesetih let prejšnjega stoletja smo imeli pogoste in bogate proslave, na katerih 
so dijaki pokazali svoje recitacijske, igralske, plesne in glasbene sposobnosti. Vrsto 
let je deloval tudi šolski radio, dijaki so ob mentorstvu učiteljev izdajali šolsko novi-
narsko-literarno glasilo Val, ki se je pozneje preimenoval v Bum!. Nekateri razredi 
so tudi sami izdajali svoja razredna glasila.

Poleg rednih kulturnih dejavnosti pa organiziramo profesorice slovenskega jezika 
ekskurzije, s katerimi lahko dijaki spoznajo rojstne kraje naših ustvarjalcev ali bližnjo 
okolico. Ogledali smo si večino slovenskih kulturnih spomenikov. Večkrat smo 
obiskali Kosovelovo sobo v Sežani, cerkev v Vipavskem križu, kjer je deloval Janez 
Svetokriški, Kettejevo sobo na Premu. Zadnja leta pa smo vključili tudi ekskurzije 
na slovenski in tržaški Kras, v slovensko in hrvaško Istro, Brkine in Plečnikovo 
mesto, Ljubljano.

Na naši šoli se je razvila bogata tradicija poučnih ekskurzij po domovini in tujini, 
ki jih je začel profesor umetnostne zgodovine Željko Legin in jih nadaljuje njegov 

KULTURNI  DNEVI NA NAŠI ŠOLI
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kolega profesor Samo Štemberger. Najdaljšo tradicijo ima ogled Benetk, saj jih 
obiščemo enkrat ali dvakrat na leto. Na poti z dijaki obiščemo mestece Oglej in 
spomenik padlim vojakom iz prve svetovne vojne Sredi polja (Re di  Puglia), saj sta 
pomembna za našo zgodovino.

Poleg ogleda Benetk pa pripravlja profesor tudi dvodnevne ekskurzije. Na teh 
ekskurzijah smo spoznali nekatera bližnja italijanska mesta, kot sta Ravena in državica 
San Marino. V zadnjih letih smo obiskali vse prestolnice sosednjih držav, lani pa 
smo se odpravili nekoliko dlje, v Bratislavo. Naše glavno mesto obiščemo vedno, 
ko potekajo pomembne kulturne dejavnosti ali razstave. Predlani smo si tako ogle-
dali razstavo Brižinski spomeniki v Narodni univerzitetni knjižnici. 

Tudi v preteklosti  so bili naši dijaki redni obiskovalci razstav v zagrebških in beneških 
galerijah.

Kulturni dnevi na naši šoli imajo  bogato dediščino. Dijaki se številčno in z veseljem 
udeležujejo prireditev, ogledov in ekskurzij. Učitelji se zavedamo, da ni dovolj le 
teoretično znanje o svetu okoli nas, ampak ga je treba spoznavati tudi v njegovi  
pravi, življenja polni podobi. S tem dijake učimo sprejemati raznolikosti okolja ter 
razvijati zavest o naši zgodovinski in kulturni povezanosti in pripadnosti.
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Aktiv 
učiteljic 

italijanščine

Tanti auguri cara scuola!

Ti auguro di vivere tanti lunghi anni,
indimenticabili per tutti quelli 
che potranno condividere con te 
tante emozioni,
sia belle che brutte,
ma che li aiuteranno a crescere
e a diventare delle persone migliori
proprio come noi.

Aleksandra, dijakinja 4. letnika

V vseh programih, ki se izvajajo na naši šoli, je italijanščina obvezen predmet, v 
obsegu dveh do štirih ur tedensko, in maturanti si jo radi izberejo kot predmet na 
splošni in poklicni maturi. Dijaki se jezika naših zahodnih sosedov in mnogih naših 
sokrajanov učijo na dveh ravneh, in sicer kot tuj jezik in kot jezik okolja.

Strokovni aktiv učiteljic italijanščine je vsa leta aktiven na mnogih področjih. 
Večkrat smo organizirale in izpeljale državno tekmovanje za dijake tretjih letnikov 
in bile ponosne na svoje tekmovalce, ki so se uvrstili na visoka mesta.

Pod okriljem ZRSS smo izpeljale in vodile nekaj študijskih srečanj za učitelje 
italijanščine iz vse Slovenije. Eden zanimivejših predstavljenih projektov je bil Pouk 
italijanščine s pomočjo računalnikov in avdiovizualnih medijev. Poleg seminarjev in 
delavnic z uglednimi profesorji iz Italije in strokovnjaki iz Slovenije imamo učitelji 
prav na teh srečanjih priložnost soočiti svoje poglede in predloge ter skupaj poiskati 
odgovore na vprašanja v zvezi s sodobnim in uspešnim poukom jezika.

Že od začetka splošne in poklicne mature smo učiteljice italijanščine na SEPŠ članice 
predmetnih komisij za obe maturi kakor tudi zunanje ocenjevalke mature, kar nam 
prinaša dodatne izkušnje in ažurnost pri pouku jezika.

V šolski knjižnici smo leta 1996 gostili italijanskega pisatelja Fulvia Tomizzo iz 
Istre, leta 2003 pa smo se dijaki in učitelji v sklopu Pomladnega dne v italijanščini 
pogovarjali s predstavnikom komisije Evropske unije Thomasom Kaufmannom. V 
sodelovanju s prizadevnima knjižničarkama smo v luči projekta za večkulturnost in 
sožitje, v katerem sodelujejo dijaki šol Obale in zamejstva, naše dijake pritegnili k 
projektu Poti branja. Književna besedila, ki so jih dijaki prebrali v italijanščini, so 
bila podlaga za razmišljanje in pisanje o aktualnih temah.

Dijaki se vsako leto v velikem številu udeležijo ekskurzij v italijanska mesta (Benetke, 
Firence, Oglej …), ki jih vodi profesor umetnosti na naši šoli.

V tednu italijanske kulture dijake vsako leto povabimo na ogled filmskih in gledaliških 
predstav v italijanskem jeziku.

ITALIJANŠČINA
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OD SAMOSTANA SV. KLARE
DO DVORANE BONIFIKA

Jožef
Bole

Tudi »telovadba« skozi ves ta čas ni ostala neopažena. Najprej pod nazivom telesna 
vzgoja, pa vse do danes, ko ji rečemo športna vzgoja. Najprej z ocenami od 1 do 
5, nato z manj uspešno (MU), uspešno (U) in zelo uspešno (ZU), sedaj pa spet na 
začetek. Najprej v samostanu sv. Klare, danes v dvorani Bonifika, vmes pa je bilo 
brez števila drugih lokacij.

Ledino sta zaorala prof. Nerone Olivieri in prof. Lucijan Furlanič. Z zavzetim de-
lom sta takoj žela uspehe, saj so dijaki in dijakinje na ekonomijadi (športne igre 
ekonomskih srednjih šol Slovenije) v Mariboru leta 1958 presenetili organizatorje 
ter nasprotnike z odličnimi rezultati in presenetljivimi zmagami (štafeta 4 x 100 
m,  skok v višino …). Z uspešnim nastopom v Mariboru smo si prislužili zaupanje 
za organizacijo naslednje ekonomijade v Kopru.

V kasnejših letih smo imeli na šoli zelo uspešno košarkarsko ekipo tako pri fantih 
kakor tudi pri dekletih. Iz tistega časa so nepozabni tudi uspehi naših veslačic in 
jadralcev na svetovni ravni.

Z rastjo šole in povečanim številom dijakov so nastali tudi športni dosežki. Nepoza-
bne so zmage naših nogometašev (državni prvaki), večkratna uvrstitev rokometašic 
in odbojkaric v državni finale. Izkazali smo se tudi z organizacijo velikega števila 
športnih tekmovanj, s katerih so odhajali zadovoljni prav vsi.

Naši dijaki so v času šolanja in tudi kasneje dosegli izjemne športne rezultate v sve-
tovnem merilu. Najodmevnejše so dosegli jadralci: Peter Podunovac, Matjaž Anto-
nac, Mitja Kosmina, Alenka Orel, Gašper Vinčec … Tudi na področju veslanja so 
odmevne športne uspehe dosegle: Sonja Cerkvenik, Marija Dilica, Lidija Džabič, 
Andreja Silič, Nelly Turk, Boris Tul, Rok Šema … Z vztrajnim delom in talentom 
so se uvrstili v člansko reprezentanco nogometaši: Vili Bečaj, Samir Zulič, Zlatko 
Dedič. V velikem številu pa so bili udeleženi v mlajših nogometnih selekcijah. Tudi 
v drugih športih so bili naši dijaki uspešni, v rokometu Mara Samardžija in Anja 
Argenti ter Davidela Tičič; v odbojki pa Mojca Obid, Jana Rojc, Jakomin, Radišič, 
Prelc … Iz dijaških vrst je izšla cela vrsta uspešnih športnih delavcev in trenerjev: 
Dragan Gašič, Vojko Lazar, Jože Zadnik, Natko Avdić … Tudi generacija, ki se 
šola sedaj, prav v ničemer ne zaostaja, zato se ni bati, da bi se niz uspešnih športnih 
let prekinil.

Državni prvaki v 
malem nogometu
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Marica 
Šturm Zankolič

Državno tekmovanje »Mladi podjetniki« poteka vsako leto v mesecu maju – letos 
že devetič. Prireditev je vrhunec vsakoletnih prizadevanja dijakov, ki pri pouku 
razvijajo lastne poslovne zamisli, pripravljajo poslovne načrte in organizirajo javne 
predstavitve. Na državno tekmovanje se uvrsti ekipa, ki na šolskem tekmovanju 
zmaga z najboljšim poslovnim načrtom. Redni udeleženci teh tekmovanj so tudi di-
jaki  Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper, ki svojo šolo zastopajo zelo uspešno, 
saj so po prejetih priznanjih na državnih tekmovanjih v samem vrhu. Na državnem 
tekmovanju izberejo dva najboljša poslovna načrta, ki se pomerita v finalu. Podelijo 
pa še priznanje za najboljšo poslovno zamisel in priznanje za najboljšo javno pred-
stavitev poslovnega načrta. V hudi konkurenci (na tekmovanjih sodeluje več kot 
100 dijakov iz približno 25 srednjih šol iz cele Slovenje) so dijaki Srednje ekonom-
sko-poslovne šole Koper prejeli naslednja priznanja:

• leta 1998 za doseženo drugo mesto s poslovnim načrtom BETTERFLY, 
d. o. o., avtor dijak Ilja Kovač; mentor prof. Davor Jurkovič,

• leta 2000 za doseženo drugo mesto s poslovnim načrtom PRALKO, 
d. o. o., avtorice dijakinje Milena Kalauz, Nataša Segulin, Tanja Valenčič in 
Anja Zlobec; mentorica prof. Marija Šturm-Zankolič,

• leta 2001 za najboljš poslovno zamisel s poslovnim načrtom EVAZIJA, 
d. o. o., avtorice dijakinje Teja Kariš, Marjetka Kljun, Petra Poljak in Debora 
Škergat; mentorica prof. Marija Šturm Zankolič,

• leta 2004 za najboljšo poslovno zamisel s poslovnim načrtom SIESTA, 
d. o. o., avtorice dijakinje Nina Fatorič, Janja Rižnar, Valentina Serdinšek in 
Tina Šergon; mentorica prof. Mojca Kocjan. 

Prejeta priznanja so priznanja za resnično domiselne, uresničljive in tržno zanimive 
poslovne zamisli, zato smo vsi zaposleni upravičeno ponosi na dosežke naših di-
jakov. Upamo in želimo si, da bi tudi prihodnje generacije naših dijakov s svojim 
znanjem, inovativnostjo, zagnanostjo in predanostjo dosegali enake ali še boljše 
rezultate.

TEKMOVANJE  »MLADI  PODJETNIKI«

Na sliki dijakinje 
podjetja SIESTA, 

d. o. o. z
mentorico
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PROJEKTNO DELO 
V PROGRAMU TRGOVEC

Elda 
Šik Baruca

V mojem več kot dvajsetletnem službovanju v poklicni šoli se je izmenjalo kar nekaj 
generacij učencev. Prihajajo nove, drugačne, ki niso več tako pripravljene poslušati 
in delati na klasičen – frontalni način. To in pa dejstvo, da sem si tudi sama zaželela 
popestritve in večje kreativnosti, me je spodbudilo k projektnem delu z učenci 
predvsem drugih letnikov trgovske šole. 

Od 1998 pa do danes smo pripravili tri projekte: KAKŠNO VODO PIJEMO?, 
KAJ JESTI?, DROGE? NE, HVALA!. Vsi so bili predstavljeni v knjižnici šole, saj 
se nam je zdelo potrebno, da si sadove našega nekajmesečnega poglobljenega dela 
ogledajo tudi drugi dijaki oziroma tisti, ki jih ta področja zanimajo, zato so bile 
razstave odprte tudi za javnost. 

Projekta o vodi smo se lotili v času, ko se je v trgovinah tudi pri nas začelo pojavljati 
vse več ustekleničenih vod. To ni dejstvo, da na obali, posebno poleti, občutimo 
problem pomanjkanja pitne vode, da je vodovodna voda tudi zelo draga, nas je 
spodbudilo k delu. Pregledali smo literaturo, obiskali vodarno Rižanski vodovod, 
ogledali smo si kemijski in mikrobiološki laboratorij Zavoda za zdravstveno varstvo 
Koper. Razstava, ki smo jo po tem pripravili, je bila dobro obiskana, odmevna. 
Končno so bili tudi ti dijaki pohvaljeni. Sodelovali so tudi v mladinski oddaji na 
lokalni radijski postaji. Še nekaj časa so z navdušenjem govorili o njej. 

Projekt Kaj jesti? smo pripravili v želji, da bi na enem mestu pregledano zbrali 
podatke o  pomenu zdravega načina prehranjevanja pa tudi pridelovanja in pre-
delovanja živil. Obiskali smo sejem Narava – zdravje v Ljubljani, predavali pa so 
nam tudi strokovnjaki iz kmetijskopospeševalne službe in predstavniki ekoloških 
kmetijskih proizvajalcev. Dijaki so projekt uspešno predstavili ostalim dijakom naše 
šole pa tudi svojim staršem na roditeljskem sestanku. 

Tretji projekt Droge? Ne, hvala! je bil velik izziv. Po eni strani zato, ker vsi opažamo, 
da je mladih, ki zlorabljajo nedovoljene droge, zmeraj več, po drugi strani pa zato, 
ker smo kot družba in tudi kot šola do tega problema skoraj ravnodušni. Zdi se, 
kot da smo nemočni, v resnici pa smo samo premalo odločni in tudi preslabo in-
formirani in organizirani, ko se spopadamo z drogo. Z našim projektom smo skušali 
s pomočjo različnih virov razširiti in poglobiti znanje o dovoljenih in nedovoljenih 
drogah, o vzrokih in posledicah uživanja, o oblikah pomoči zasvojenim. Tudi ta 
razstava je bila namenjena dijakom, učiteljem in staršem. 

In še moja sklepna misel: projektno delo je tudi z dijaki poklicnih šol zelo zanimivo. 
Dijaki imajo priložnost, da pokažejo svojo nadarjenost: nekateri so boljši govorci, 
drugi lepo rišejo oziroma pišejo, tretji so zelo spretni pri delu z računalnikom …
Razstave popestrijo življenje na šoli ter dajejo možnost in priložnost za učenje na 
drugačen način.
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Ingrid Baruca, 
Aleksander Ličan

Že pred tridesetimi leti je prišla pobuda od takratnih nadzornikov praktičnega pou-
ka, šol in dijakov trgovskih šol v Sloveniji, da bi znanja, ki si jih dijaki pridobijo pri 
teoretičnem, predvsem pa pri praktičnem delu pouka, prikazali tudi navzven. Zato 
je v šolskem letu 1975/76 prišlo do prvega tekmovanja Šolskih centrov za blagov-
ni promet Slovenije v tehniki prodaje. Prvo tekmovanje je bilo v Mariboru, kjer se 
je tekmovalo v dvanajstih različnih strokah, za katere so se izobraževali naši takratni 
prodajalci. Zaradi vse večjih problemov organizacije tekmovanja in združevanja 
trgovinskih programov se je število tekmovalnih strok leta 1984 zmanjšalo na 
osem različnih prodajnih strok: barve in laki, bela tehnika, konfekcija, kozmetika, 
metrsko blago, obutev, železnina ter živila. S tem je bilo omogočeno tekmovanje 
tudi tistim šolam, ki so imeli manjše število oddelkov in manj trgovin.

Posebnost tekmovanja naših dijakov je v tem, da se ne izvaja v šolskih prostorih, 
ampak v določenih prodajalnah, glede na tekmovalno stroko, torej v javnosti, med 
kupci. Tak način tekmovanja je tudi afirmacija celotne trgovine našega področja, 
vseh trgovinskih delavcev in trgovinskih podjetij, ki so in še aktivno sodelujejo pri 
praktičnem usposabljanju.Tekmovanja ne pomenijo le preizkušnje znanja in spret-
nosti za ta poklic, ampak pomenijo tudi izmenjavo izkušenj, medsebojno spozna-
vanje tako dijakov in organizatorjev praktičnega usposabljanja in mentorjev ozi-
roma poslovodij trgovin, ki so tudi člani strokovne komisije. Tako se povečuje 
medsebojna povezanost šol in trgovinskih podjetij, hkrati se spoznavajo lepote naše 
dežele in drugačnosti trgovinskega okolja, saj se ta tekmovanja izvajajo vsako leto v 
drugem mestu; tam, kjer so pač šole za izobraževanje poklic prodajalec.

Na tekmovanjih tekmujejo dijaki tretjih letnikov, ker imajo opravljenega že več 
praktičnega usposabljanja. Za organizacijo tekmovanja, pripravljanje dijakov, ki 
tekmujejo, in izvedbo tekmovanja v glavnem skrbijo organizatorji praktičnega 
usposabljanja na šoli. Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper je organizirala  7. 
državno tekmovanje 23. 4. 1982 in 18. državno tekmovanje v tehniki prodaje 
11. 5. 1993. Tudi v tem šolskem letu bo organizator 30. jubilejnega državnega 
tekmovanja v tehniki prodaje 11. 4. 2006.

Dijaki naše šole so bili pripravljeni s svojim znanjem sodelovati na tekmovanjih in 
so večkrat dosegli tudi lepe uvrstitve, tako posamično kakor v skupni uvrstitvi šole. 
Bilo  je tudi nekaj slabših uvrstitev. Takrat smo se tolažili s pregovorom: »Važno je 
sodelovati in ne zmagati.«

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
V TEHNIKI PRODAJE
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TEKMOVANJA IZ 
ZNANJA GEOGRAFIJE

Tanja
Turk

Že vrsto let se dijaki naše šole pod mentorstvom prof. Tanje Turk z velikim vese-
ljem pripravljajo in sodelujejo na tekmovanjih iz znanja geografije. Privlačna so jim 
zaradi druženja z vrstniki in ker spoznavajo metodologije geografskega raziskovanja. 
Veseli so tudi uspehov, saj na regijskih tekmovanjih redno prejemajo bronasta in 
srebrna priznanja. Posebno veseli in ponosni pa so bili v šolskem letu 2002/03, ko 
je naša šola organizirala 8. regijsko tekmovanje.

Tudi v šolskem letu 2004/5 se je naša šola prijavila na tekmovanja iz znanja geo-
grafije, zato je bilo konec septembra 2004 najprej izvedeno šolsko tekmovanje. 
Udeležilo se ga je kar osem ekip s po tremi tekmovalci, in najboljša je bila ekipa 3. 
a G v sestavi Senada Šabi, Urška Šturm in Petra Vladič. 

Dijakinje so se nato pod vodstvom mentorice Tanje Turk pripravljale na regionalno 
tekmovanje, ki je bilo 13. oktobra 2004 v Piranu. Udeležilo se ga je enajst šol iz 
Kranja, Kamnika, Ljubljane in Obale. Tekmovalci so najprej individualno reševali 
test na temo Kmetijstvo, nato pa so se ekipe odpravile na teren, kjer so opravljale 
meritve, opazovanja in izračune tako iz fizične kot iz družbene geografije. Naša 
ekipa je dosegla izjemen uspeh, saj je osvojila 1. mesto, pa tudi med posamezniki 
je bila Petra Vladič najboljša.

Zaradi tega uspeha so se tekmovalke lahko udeležile državnega prvenstva, ki ga je 
organizirala OŠ Cerklje ob Krki, 21. aprila 2005. Poleg  petnajstih osnovnošolskih 
ekip je sodelovalo tudi devet srednješolskih, ki so bile najuspešnejše na regionalnih 
tekmovanjih. Tekmovalci so tudi v Cerkljah najprej reševali test, nato pa opravili 
še praktični del na terenu. Ekipa naše šole je bila zopet zelo uspešna, saj je osvojila 
ekipno srebrno priznanje, med posamezniki pa vse tri dijakinje zlato.

Dijaki pri 
opravljanju vaj iz 
fizične geografije
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Na SEPŠ je tradicija raziskovalnega dela že desetletje ustaljena praksa in način dela. 
Tako se uveljavljajo neformalni, novi načini dela, ki vplivajo na ustvarjalnost dijakov 
in vzporedno tudi profesorjev. Po izkušnjah se je ta način pokazal posebno uspešen 
pri bolj motiviranih in samostojnih dijakih. Profesor pri takem delu prevzame vlogo 
mentorja in moderatorja. Ob ustrezno aktivnih in motiviranih dijakih so rezultati 
lahko izjemni, naloge pa tudi uporabne, predvsem če sodelujejo profesorji različnih 
strok.

Profesorji že na začetku šolskega leta načrtujemo delo z dijaki in jih ustrezno moti-
viramo ter usmerjamo. Prav tako sodelujemo profesorji med seboj, večina nalog je 
interdisciplinarnih ter povezanih s praktičnim življenjem okolja, v katerem živimo, 
in nakazujejo tudi na možne praktične rešitve določenih problemov. 

Že celo desetletje sodelujemo z raziskovalnimi nalogami v gibanju Znanost mladini. 
Vsako leto je bila večina nalog uspešnih, nekatere so se uvrstile tudi na državna 
tekmovanja, kjer smo dosegli visoka mesta v državnem merilu. 

Izjemen uspeh sta dosegli dijakinji Janja Lovrečič in Natalija Mattias, ki sta pod 
vodstvom mentoric Mirjane Babič Majer in Nataše Vrčon Tratar z nalogo Blagovna 
znamka oljčnega olja oktobra 1998. leta dosegli drugo mesto na državnem tek-
movanju v Ljubljani.

V letu 1999 so bile na državno tekmovanje uvrščene tri naloge:
• Teja Zudič in Bojana Vrabec z nalogo Kako velike ribe pojedo majhne, 

mentorica Dolores Funčič 
• Katja Tomažič in Martina Valenčič z nalogo Nova celostna podoba 

slovenskega turizma, mentorja Dolores Funčič in Alfred Ravnik 
• Peter Žudič, Sanja Cvajdik, Rozana Mužica z nalogo Uspešnost dijakov 

Srednje ekonomske in družboslovne šole Koper na maturi, mentorici Tanja 
Benčič Rihtaršič in Ljubica Babovič

Uspešno je bilo tudi šolsko leto 2002/2003. Na državno tekmovanje so se uvrstile 
tri naloge: 

• Z istrske vinske ceste na ekokmetijo, avtorja Matej Bandelj in David Rozman 
• Integrirana predelava grozdja in vina, avtorici Martina Kmet, Mateja Glavič
• Ponudba ekološko pridelane hrane na turističnih kmetijah v koprski občini,  
  avtorici Luca Stančič Kodarin, Marina Jeran

Mentorice nalog so bile: Tanja Benčič Rihtaršič, Branka Likon in Mirjana Majer-
Babič. Aktivno smo sodelovali tudi v mednarodnem mini projektu – Revitalizacija 
starega mestnega jedra Koper, ki ga je organiziral ZRS Koper.

Najbolj aktivno na raziskovalnem področju je bilo šolsko leto 2003/2004, saj je 
kar dvajset dijakov pod vodstvom mentorjev Mirjane Majer Babič, Nataše Vrčon 
Tratar, Tanje Turk, Meri Logar, Tanje Benčič Rihtaršič, Tanje Rebec in Jadra-

RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA ŠOLI

Tanja Benčič 
Rihteršič, 

Mirjana Majer 
Babič, 

Tanja Rebec
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na Novela pripravljalo raziskovalne naloge v okviru projekta Z mladimi v novo 
tisočletje. 

Na osnovi ocene recenzentov in predstavitve je ocenjevalna komisija regijskega tek-
movanja podelila priznanja za najboljše naloge, med katerimi je bila naša šola tako 
po številu kot po kakovosti nalog zelo uspešna. Dosegli smo tri zlata, štiri srebrna 
in sedem bronastih priznanj.

Zlato priznanje so kot najboljši na svojem področju prejeli:
• Karen Tomažič z nalogo Pomen človeških virov, mentor Nataša Vrčon 

Tratar 
• Tilen Pajek z nalogo Slovensko kmetijstvo, mentorja Tanja Rebec, Jadran 

Novel 
• Petra Lazar in Sabina Kovačevič z nalogo Ko dijak na rajžo gre − na ekopot, 

mentorici Mirjana Majer-Babič, Tanja Benčič Rihtaršič

Uvrstili so se na državno tekmovanje, kjer so zastopali našo šolo v projektu Uva-
janje mladih v znanost in tehnologijo, septembra 2005 v Ljubljani. 

V šolskem letu 2004/2005 pa smo se prijavili v projekt Raziskovanje informa-
cijske družbe, ki je potekal na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dijakinje Martina 
Markutovič, Martina Jakus in Sara Herceg so se pod vodstvom mentoric Tanje 
Rebec in Verke Isovske z nalogo Od razvalin do E-net kluba uvrstile na državno 
tekmovanje. 

Raziskovalne naloge smo predstavili tudi širši javnosti − na Primorskem sejmu 
maja leta 2003 in 2004. Leta 2003 smo v oddaji Gymnasium radia Slovenija 
predstavili raziskovalne naloge, ki so se uvrstile na državno tekmovanje. Z nalogo 
Ko dijak na rajžo gre – na ekopot pa smo sodelovali tudi na državnem turističnem 
festivalu v Kranju leta 2003, ki ga je organizirala Turistična zveza Slovenije, in 
dosegli bronasto priznanje.

Naši raziskovalci
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Valburga Lovec 
Rožanec, 

Darja Palčič, 
Tatjana Stupar

1. POROČILO S 6. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
RAČUNOVODSTVA

V šolskem letu 2003/2004 smo sodelovali na 6. državnem tekmovanju iz znanja 
računovodstva. Na tekmovanju, ki je bilo v Brežicah, smo dosegli 1. in 8. mesto 
na osnovnem nivoju ter 3. mesto na višjem nivoju. Ekipno smo dosegli prvo mesto, 
zato smo bili v šolskem letu 2004/2005 organizatorji državnega tekmovanja iz 
znanja računovodstva. Vse zmagovalce od 1. do 3. mesta je Zveza računovodij, 
finančnikov in revizorjev iz Ljubljane nagradila s priznanji in denarnimi nagradami.

Z desne proti levi: Janja Rižnar (3. mesto na višjem nivoju), Petra Savić, (8. 
mesto na osnovnem nivoju), dr. Stanko Koželj, predsednik Zveze računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije, Tamara Valič (1. mesto na osnovnem nivoju) 
in Tatjana Stupar (mentorica dijakinjam).

2. POROČILO S 7. DRŽAVNEGA TEKMOVANJA IZ ZNANJA 
RAČUNOVODSTVA

V šolskem letu 2004/2005 smo bili organizatorji 7. državnega tekmovanja iz 
znanja računovodstva.
Tekmovanje je bilo na naši šoli 16. aprila 2005. Sodelovalo 16 šol oziroma 52 
dijakov. Ponovno smo bili uspešni, saj smo dosegli 3. mesto na osnovnem nivoju 
in 1. mesto na višjem nivoju. Ekipno smo dosegli prvo mesto, ki smo si ga delili s 
Srednjo ekonomsko šolo iz Celja. 

Pozdravni govor je imel gospod ravnatelj Vladimir Mlekuž, pozdravila pa sta nas 
tudi izredni prof. dr. Stanko Koželj kot predsednik Zveze računovodij, finančnikov 
in revizorjev Slovenije ter gospod Fabio Ivančič, predsednik Društva računovodij, 
finančnikov in revizorjev iz Kopra.

DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ 
ZNANJA RAČUNOVODSTVA

Sodelujoči na 
državnem 

tekmovanju 
2003/2004  
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Pozdrav 
sodelujočim na 
tekmovanju:
ravnatelj  
Vladimir Mlekuž 
in  dr. Stanko 
Koželj

Nastop dijakinje 
Evelin Rijavec 
na otvoritvi 
tekmovanja
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Z leve proti desni: 
Darja Palčič, Tatjana Stupar in Valburga Lovec Rožanec.

Aktiv 
računovodstva 

naše šole

Z leve proti desni: 
Kristina Ećimović, (1. mesto na višjem nivoju), Valburga Lovec Rožanec (mento-
rica dijakoma), in Nikola Đorđević (3. mesto na osnovnem nivoju).

Sodelujoči na 
državnem 

tekmovanju 
2004/2005  so 
prejeli priznanja 

na  Zvezi 
računovodij, 

finančnikov in 
revizorjev iz 

Ljubljane
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MEDNARODNO 
SODELOVANJE NAŠE ŠOLE

Ester
Jerkič Šturm

MEDNARODNO SREČANJE TEHNIŠKIH IN STROKOVNIH ŠOL 
ALPE JADRAN

V okviru mednarodnega sodelovanja velja poudariti sodelovanje naše šole na 
mednarodnih srečanjih tehniških in strokovnih šol Alpe Jadran.

Mednarodna srečanja so pomembna iz več razlogov:

• Poklicno in strokovno izobraževanje je ključnega pomena za nadaljnji 
gospodarski razvoj naše mlade države. Konkurenčna sposobnost različnih pa-
nog na evropskem in svetovnem trgu proizvodov in storitev bo vse bolj odvi-
sna od sposobnosti visoko motiviranih delavcev.

• Slovenija je poklicno in strokovno izobraževanje opredelila kot eno od 
prioritet v šolskem sistemu. 

• Mladi se najučinkoviteje učijo, če jim zbližamo učenje z delom. Tako dijaki 
pridobijo poklicne izkušnje. Pristop k delu, ki ga uporabljamo na srečanjih 
Alpe Jadran je prikaz  načina dela novodobne šole in je priložnost za dijake, 
ki bodo v Evropski uniji tekmovali za tržne deleže, ter za učitelje, da si izme-
njujemo izkušnje.

• Dijaki se medsebojno spoznavajo. Gre za prepletanje različnih kultur in 
jezikov, komuniciranje s predstavniki sosednjih držav, ki vsekakor prispeva k 
medsebojnemu razumevanju in tolerantnosti.

• Spodbuja se mobilnost dijakov in razvijanje partnerstva med šolami, ki se 
razvija še naprej. 

• Spoznavajo in primerjajo se različni šolski sistemi.
• Dijaki spoznavajo naravno in kulturno dediščino v deželah gostiteljicah.

Leta 2002 smo bili organizatorji tekmovanja na strokovnem področju ekonomije, 
leta 2003 pa smo sodelovali na mednarodnem srečanju, ki ga je organizirala re-
publika Hrvaška.
 
Od 11. do 13. aprila 2002 se je srečanje odvijalo na Obali. Na naši šoli je potekala 
predstavitev seminarskih nalog na temo: »Slovenija kot logistični center dežel Alpe 
Jadran«. Sodelovalo je 11 ekip. Ostale šole udeleženke so bile:
1. Prva ekonomska škola Zagreb, Croatia
2. Kaufbeuren, Germany
3. BHAK/BHAS Frauenkirchen, Austria
4. Kazincy Ferenc Szakkozepiskola Komlot, Hungary
5. Nadasdy Tamas Informatikai, Kozgazdasagi Szakkozepiskola, Csepreg, Hungary
6. Vocattional Academy Ket-Tannyelvu Kosgazdasagi, Szakkozepiskola, Gyor, Hungary
7. Baross Gabor Kozgazdasagi Szakkozepiskola, Gyor, Hungary
8. Dr. Mez Ferenc Gimnazium es Kozgazdasagi Szakkospiskola, Nagykanizsa, Hungary
9. NoszlopyGaspar Kozgazdasagi Szakkozepiskola, Kaposfar; Hungary
10. Handelsoberschule ˝H. Kunter˝, Bozen-Bolzano, Italy
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Predstavitev je potekala v prijetnem vzdušju. Dijaki so pokazali veliko mero stro-
kovnosti in zavzetosti pri podajanju seminarskih nalog. Vsi udeleženci so poudarili 
pomen medsebojnega sodelovanja držav Alpe Jadran zaradi širitve znanja ter vzpo-
stavljanja gospodarskih in prijateljskih vezi.

Še vedno pa se z velikim zadovoljstvom spominjamo mednarodnega srečanja Alpe 
Jadran, ki je potekalo od 5. do 7. maja 2003 v prekrasnem obmorskem mestu 
Split, na Hrvaškem. 

Sodelovalo je več ekip dijakov iz petih držav: Avstrije, Bosne in Hercegovine, 
Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Dijaki so predstavili dela iz različnih stroko-
vnih področij: strojništva, gostinstva, tekstila in dizajna, lesarstva, elektronike in 
ekonomije. Srečanja so se udeležile štiri dijakinje naše šole z mentorico. Predstavile 
so seminarsko nalogo z naslovom »Ekoturizem v funkciji trajnostnega razvoja«. 
Dijakinje so se usmerile v proučevanje turističnih kmetij v Sloveniji. Seminarsko 
nalogo so predstavile v angleškem jeziku.

Srečanj s podobnimi cilji na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ni 
veliko. Upamo in želimo si, da se bodo konstruktivna srečanja nadaljevala tudi v 
prihodnosti. Naša šola se jih bo, če bodo možnosti, z veseljem udeleževala.
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V okviru vseevropskega mladinskega sodelovanja so se dijaki naše šole udeležili 
Združenih iger v Avstriji in na Madžarskem. Zamisel neformalnega druženja je z leti 
prerasla v kakovostno prireditev, katere osnovni namen je spoznavanje in kulturna 
izmenjava med do nedavnega nepovezanimi okolji. Pobudniki in izvajalci domiselnih 
dejavnosti so bili predvsem starejši srednješolci, ki so s svojimi zamislimi spontano 
ustvarjali možnosti mednarodnih kulturnih, gospodarskih in političnih povezav.

Junija leta 2003 se je naša šola prvič udeležila srečanja mladih iz Evrope v avstrij-
skem mestu Murzzuschlag pod naslovom United Games (Združene igre narodov). 
Tema srečanja je bila nenasilje, delavnice so vodili člani Young Voices. Sodelovali 
so štirje dijaki pod vodstvom mentorice Tanje Benčič Rihtaršič. Mladi so razpravlja-
li o nasilju in nestrpnosti ter v delavnicah iskali rešitve za preprečevanje negativnih 
pojavov v družbi. Na srečanju je bilo tudi veliko časa za sprostitev in zabavo. Skle-
pale so se nove vezi med mladimi. 

Junija naslednjega leta smo se ponovno (tokrat pod vodstvom mentorice Helene 
Vergan) udeležili srečanja v Avstriji, kjer so dijaki poskušali koristno uporabi-
ti izkušnje predhodnega druženja ter v skupini s svojimi zamislimi konstruktivno 
prispevati k razreševanju perečih družbenih vprašanj. Ob zaključku smo pripravili 
slovesnost ob obletnici organizacije Združenih iger narodov. 

V juniju 2005  so se naši dijaki tretjih letnikov z mentorjem Samom Štembergerjem 
na Madžarskem seznanili z družbeno problematiko lokalnega področja in v okviru 
odprtih delavnic skupaj z vrstniki iz Španije in Portugalske predlagali nekatere 
konkretne rešitve (npr. postavitev turističnih naselij ob Blatnem jezeru, urejanje 
ekološkega vprašanja, razvoj mladinskega turizma ipd.). Tudi tokrat smo se poslovi-
li polni novih vtisov in izkušenj v upanju na ponovno srečanje.

ZDRUŽENE IGRE MLADIH
Tanja Benčič 
Rihtaršič,
Samo Štemberger, 
Helena Vergan
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V ponedeljek, 15. decembra 2003, smo se dijaki 3. a ET, mentorica Helena Ver-
gan in profesorji Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper zbrali v šolski knjižnici. 
Nestrpno smo pričakovali dijake švedske gimnazije. Končno so prišli … Predstavili 
smo jim Slovenijo in slovenske navade ter praznike. Predstavitev smo pripravili 
s pomočjo profesorice Helene Vergan. Popestrili smo jo z glasbo. Zaigrali smo 
našo himno ter nekaj slovenskih narodnih pesmi z namenom, da gostom čimbolj 
približamo našo domovino. 
 
Nato so se predstavili švedski dijaki. Presenetili so nas s svojim nastopom, saj so se 
res zelo potrudili. V knjižnici so namreč ugasnile luči in vstopili so dijaki s svečami 
v rokah ter zapeli venček božičnih pesmi v svojem maternem jeziku. Predstavili so 
nam tudi Švedsko in svoje običaje.
 
Sledila je tekma v športni dvorani Bonifika. Dijaki smo se pomerili v dveh panogah, 
in sicer v nogometu ter rokometu. V obeh smo se koprski dijaki odlično odrezali 
ter goste iz Švedske premagali. Utrujene in lačne švedske dijake je po koncu tekme 
sprejela šolska kuhinja, kjer so jim pripravili pice in sokove. Po malici pa so si s 
profesorjem Samom Štembergerjem ogledali Koper. 
 
V torek, 16. decembra, so se švedski dijaki v spremstvu nekaterih dijakov 3. a ET, 
profesorja Štembergerja ter profesorice Nataše Jerman odpeljali na izlet v sloven-
sko prestolnico – Ljubljano. Ogledali so si vse ljubljanske znamenitosti in bili nad 
njimi zelo navdušeni. 
 
V sredo, 17. decembra, so se v spremstvu nekaj dijakov 3.a ET, profesoric Helene 
Vergan in Meri Logar popeljali na potepanje po obalnih mestih ter nekaterih vaseh. 
Obiskali so Sečoveljske soline, Krkavče, Portorož, Piran, Lucijo in Izolo. Ogledali 
so si razgledne točke ter kulturne znamenitosti. 
 
V četrtek, 18. decembra, smo se zbrali pred Čebelnjakom, da bi še zadnjič 
pozdravili naše nove prijatelje pred odhodom. Zelo nam je bilo žal, da je napočil 
čas slovesa prav takrat, ko smo se zbližali. Poslovili smo se z upanjem, da se še kdaj 
vidimo. Želimo si na izlet na Švedsko, kjer bi se lahko ponovno srečali, se družili in 
poglobili naše novo prijateljstvo.

ŠVEDI  NA  OBISKU

Avtor: 
Jani Centrih

Helena
Vergan 

in dijaki 3. a ET



Helena
Vergan
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Evropska komisija je leta 2003 predlagala oblikovanje projekta Pomladni dan v 
Evropi, s katerim bi učencem in njihovim učiteljem dali priložnost za pridobitev 
informacij o Evropi in prispevek k njej. 

Naša šola se je vključila na podlagi okrožnice Ministrstva za šolstvo v ta projekt že 
v samem začetku. Organizacijo tega projekta je prevzelo evropsko izobraževalno 
omrežje, v Sloveniji pa Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo in Urad 
vlade za informiranje.

Namen Pomladnega dne v Evropi je vzpostaviti dialog med učenci, učitelji in 
predstavniki v Evropski uniji o njihovi viziji Evrope in njene prihodnosti. Mladim 
omogoča aktivno osveščanje o evropskih vprašanjih, izmenjavo izkušenj mladih ter 
kulturni dialog in sodelovanje med državljani Evropske unije. Projekt je decentrali-
ziran, države in šole sodelujejo na svoj način in v skladu s svojimi razpoložljivimi 
viri.

V okviru projekta smo tako leta 2003 izvedli kar nekaj aktivnosti, ki so nam 
popestrile vsakdanjik na šoli. Na šolo smo povabili doktorja Thomasa Kaufmanna, 
namestnika veleposlanika delegacije EU v Sloveniji. Predstavil nam je organizacijo 
EU in poudaril veliko vlogo mladih, ki bodo državljani in nosilci odločitev v Evro-
pi jutrišnjega dne. V razpravi, ki je sledila v angleškem in italijanskem jeziku, so 
številni dijaki spraševali predvsem o možnostih izobraževanja ter zaposlovanja v 
tujini. Predstavljena sta bila tudi izobraževalna programa Erasmus in Commenius. 

Naš drugi gost v okviru projekta je bil gospod Škerlič, predstavnik Euro Info cen-
tra iz Kopra. Predstavil nam je EIC in spregovoril o prihodnosti malih podjetji v 
Evropski uniji.

POMLADNI DAN V EVROPI
Spring day in Europe

Dr. Kaufmann je 
dijake navdušil ... 

Valerija Jakovac, 
Miroslav Tošić
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Vsak dogodek v okviru projekta “Spring Day in Europe” smo popestrili z razstava-
mi, plakati in računalniškim prikazom virtualne galerije. Razstave so zajele tri temat-
ske sklope in sicer: Razvoj Evropske unije, Potep po Evropi in Proces priključevanja 
Slovenije Evropski uniji.

Dijakinji Alma Brdar in Dunja Počkaj sta se 21. 3. 2003 udeležili srečanja dijakov 
in razprave o prihodnosti Evrope v slovenskem parlamentu. 

Prav tako smo se iz Kopra neposredno vključili in sodelovali (kot ena od treh šol) 
na v ta namen prvič organizirani video konferenci v ljubljanskem Cankarjevem 
domu, katere gost je bil g. Borut Pahor.

Pomladni dan 2005 je potekal v obdobju od marca do aprila in smo ga na šoli 
obeležili z mnogimi aktivnostmi dijakov in profesorjev. 

Dijaki so pod vodstvom mentorjev v avli šole pripravili obširno razstavo z naslovom 
Od Gosposvetskega polja do Bruslja. Na njej so prikazali razvoj slovenske usta-
vnosti. 

Predstavljena so bila obdobja, v katerih smo bili Slovenci nerazdružljivo povezani 
z ustavami držav, v katerih smo živeli. Da bi dijake z ustavo in ustavnostjo še pod-
robneje strokovno seznanili, smo na šolo povabili zgodovinarja dr. Jožeta Pirjevca, 
ki nam je spregovoril o pomenu in simboliki ustave.

Avlo šole smo pomladno okrasili in postavili skrinjo želja, v katero so naši dijaki 
oddali svoje želje oziroma predloge za nove člene v evropski ustavi.

Posadili smo oljko 
strpnosti in sožitja



75

V šolskem zelenem atriju smo posadili avtohtono sredozemsko oljko in  jo poimeno-
vali oljka strpnosti in sožitja. S tem dejanjem smo želeli poudariti pomen strpno-
sti med vsemi generacijami in narodi.

Projekt je bil zaključen 13. aprila 2005, ko nas je obiskal minister za šolstvo in 
šport dr. Milan Zver. Najprej se je srečal z ravnateljem šole Vladimirjem Mlekužem, 
nakar so ga dijaki  popeljali po razstavi Od Gosposvetskega polja do Bruslja in mu 
predstavili tudi ostale aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta Pomladni dan 
2005.

Projekt je bil v celoti predstavljen tudi v lokalnem časopisu Primorske novice in na 
Radiu Koper, saj smo želeli z njim seznaniti  tudi širšo javnost. 

Dijaki so Pomladni dan v Evropi sprejeli z navdušenjem. Izvedeli so veliko koristnih 
informacij, istočasno pa so se tudi zabavali. Želijo si še več podobnih projektov, saj 
jim zelo popestrijo njihov vsakdan.

Minister 
dr.  Milan Zver 
med nami



76

Debatni program se je v Sloveniji pričel razvijati oktobra 1996 kot eden izmed pro-
gramov Zavoda za odprto družbo, od marca 1999 pa je registriran kot samostojna 
nevladna, neprofitna organizacija, imenovana ZIP - Za in proti (Zavod za kulturo 
dialoga, Ljubljana). Njena osnovna dejavnost je izobraževanje, promocija različnih 
debatnih tehnik, retoričnih veščin, javnega nastopanja in kritičnega mišljenja. ZIP 
združuje srednješolske in študentske debatne klube. 

Na podlagi zanimanja dijakov in ob podpori vodstva smo na naši šoli ustanovili de-
batni klub v šolskem letu 1997/98 pod mentorstvom Irene Spacal. Naši debaterji 
in debaterke so se aktivno udeleževali državnega srednješolskega debatnega srečanja, 
regijskih debatnih turnirjev in debat v slovenskem parlamentu. Pod mentorstvom 
Alenke Andrejašič smo sodelovali v oddaji Evropska arena Radia Koper leta 2002; 
leta 2003 smo na naši šoli organizirali regijsko debatno tekmovanje. Nastopi naših 
debatnih ekip so bili običajno v skladu z vloženim delom in njihovimi retoričnimi 
sposobnostmi solidno ovrednoteni na debatnih tekmovanjih. Najvišje se je s svojim 
nastopom povzpel Matjaž Andrejašič, ki je bil na 3. slovenskem srednješolskem 
debatnem srečanju leta 1998 razglašen za drugega najboljšega debaterja. 

Naloge debaterjev in debaterk so, da poglobijo svoje znanje o določeni problema-
tiki, da spremljajo probleme sodobnega sveta in aktulano politično dogajanje; da 
se naučijo svoje znanje argumentirano, artikulirano, organizirano in prepričljivo 
predstaviti; znajo obvladovati strah pred javnim nastopanjem; naučijo se poslušati; 
vedno morajo pripraviti tako argumente za kot proti, kar ima za posledico, da 
postanejo strpnejši in da znajo prisluhniti ter razumeti argumente drugače mislečih. 
Tako se kalijo v kritičnega, ozaveščenega posameznika in posameznico, ki sta 
občutljiva do stisk sodobnega človeka, marginalnih skupin, dilem in izzivov, ki jih 
pred nas postavlja hitro spreminjajoča se sodobna družba. 

Za srednješolce in srednješolke sta se v Sloveniji uveljavili dve obliki formalne de-
bate, in sicer Karl Popper format in Karl Popper format s planom. Debaterji in 
debaterke naše šole so debatirali na nekatere izmed naslednjih trditev: 

- Pravica do zasebnosti je bolj pomembna kot pravica javnosti, da ve.
- Istospolnim partnerjem bi morali dovoliti posvojitev otrok.
- Mehke droge bi morali legalizirati.
- Storilci spolnih zločinov bi morali biti strožje kaznovani.
- Varovanje okolja je bolj pomembno kot ekonomski razvoj.
- V demokraciji je civilna nepokorščina opravičljiva.
- Vizume bi morali ukiniti.
- Moški in ženske bi si morali enakopravno deliti gospodinjska dela.
- Z vstopom v EU bodo državljani/ke Slovenije imeli višji nivo socialnih pravic.
- Evtanazijo bi morali legalizirati.
- Vsakdo ima pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred prega-

njanjem.

DEBATAIrena
Spacal
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Zelo raznovrstna administrativno-računovodska dela že vrsto let opravljamo Darja 
Bandelj, Zdenka Glavina in Tatjana Štrancar.

Računovodkinja Darja Bandelj je na šoli od leta 1990, ko se je upokojila dolgo-
letna računovodkinja Milena Bužan. Od začetka leta 2005 vodi Aktiv računovodij 
Obale in Krasa, ki združuje računovodje vrtcev, osnovnih in srednjih šol z Obale 
in Krasa.

Tajnica Zdenka Glavina je prišla leta 1994 in je članica Kluba tajnic slovenske Istre 
in severne Primorske, ki ima sedež na naši šoli. Tatjana Štrancar  je prišla v tajništvo 
leta 1997, v šolskem letu 2004/05 je začela poučevati tudi praktični pouk na naši 
šoli.

Na tako veliki šoli, kjer pouk poteka ves dan, se trudijo biti prijazne in ustrežljive 
do vseh, ki prihajajo v pisarno z nešteto željami.

Marsikdo ne ve, da je za delovanje šole potrebno dnevno izdati veliko potrdil dija-
kom, dvojnikov spričeval, prijazno odgovoriti na mnoge telefonske klice, potrebno 
je komunicirati po telefaksu, z elektronsko pošto, voditi evidence o dijakih, urejati 
zavarovanje dijakov, pisati zapisnike sej sveta zavoda, konferenc, sveta staršev …  
Nabaviti je potrebno pisarniški material, čistila in drugi material za potrebe pouka. 
Sproti je potrebno urejati šolski arhiv, skrbeti za tekočo korespondenco, sprejemati 
in pošiljati pošto, sodelovati z drugimi službami, voditi kadrovsko evidenco zapos-
lenih in izdajati odločbe zaposlenim, informirati zaposlene in dijake.

Računovodstvo skrbi za obračun plač in pogodbenega dela zaposlenim, vodenje 
glavne knjige in dnevnika, vodenje evidenc o osnovnih sredstvih, obračun dajatev, 
obračun materialnih stroškov zaposlenim, obračun pokojninskih premij, sestavlja-
nje statističnih poročil, izdajanje bonov za regresirano prehrano dijakov, plačila 
računov, izdajanje računov, in še mnoga druga dela. 

Pri zahtevnih opravilih združijo moči, saj več glav več ve. S sodobnim pristopom 
do dela rešijo vsako težavo.

Vzdrževalec Danilo Ficker, hišnik Ekrem Karahodžić, snažilka Mila Pahor in vra-
tarka Sonja Jerman skrbijo, da nam je na šoli prijetno in lepo.  

Popravila šolske opreme in učil, popravila instalacij, skrb za redne servise in po-
pravila, skrb za čistočo, za urejeno okolico šole, za ogrevanje šole, so le vsakdanja 
opravila našega tehničnega osebja. In še bi lahko naštevali, saj ko se kaj ˝zatakne˝, 
ne moremo brez njih.

ADMINISTRATIVNO  
IN TEHNIČNO OSEBJE

Darja Bandelj, 
Zdenka Glavina,
Tatjana Štrancar
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PEŠČENA LEGENDA

Ne išči ne
ne boš našel
zatrta je pot do večnosti
ki do mene vodi
ne sprašuj zveri
kje je moj dom
niti sledi v peščini
predvčerajšnjega dne ...

Ne išči ne
ne boš me našel
zbledel boš v letih
pereče samote
zahrepenel boš po strasteh
in sokovih življenja
ko te bo namesto kapljic rose
prekrivala tema …

Ne išči me
ne boš me našel
hajka je za tabo, psi
so te zasledili
v jutru te čaka razočaranje
neprespane noči
medtem ko čez peščino
vel bo veter ...

Ne išči me
ne boš me našel
stopi v dneve preteklosti, v
praprot in svilo rdečo
in med potjo postal boš
pesem brez oči
s katero se otroci igrajo
po prašnih sipinah …

Ne išči me
ne boš me našel.

Suzana
Ogledalo, 1980

IZ ŠOLSKIH GLASIL
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NEKJE V MENI

Nekje v meni je vedno poletje.
V mrzlih predelih srca
se ogrejem s tvojim nasmehom.
Nekje v meni vedno trepetajo
srebrni zvonovi,
a jutra so blaga in lepa
kot dotik tvoje dlani.
Nekje v meni čas ne teče …
Sreča se ustavlja, zadržuje
v kazalcu ure.
Nekje v meni,
o, nekje globoko v meni
me ne prenehaš ljubiti.

Ko bi lahko pokopala svojo preteklost,
brez črnega vela, brez izmučenega
obraza, brez grenkih solza.
Pokopala bi jo z nasmehom,
z nasmehom srečnega človeka.
Verjetno bi ptice ostale brez glasu,
vode bi prenehale žuboreti.
Bila bi kot svoboden metulj.
O, če bi lahko oprala mojo preteklost.

Suzana
Ogledalo, 1981/82
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NAŠTEVANKA

Nocoj je sreča. Tudi sonce noče iti spat. Nocoj je vino bolj črno kot sinoči. In vse 
besedo so močne.
Nocoj  je dozorevanje
 je spoznanje
 je spreminjanje
 je minevanje
 je hrepenenje
 je samota
Nocoj je novo življenje.
Nocoj imajo vsi ljudje rdeče obraze
   prazna srca
   goreče oči
   črne jezike
   puhle glase
   dolge roke
Škoda, da imajo ljudje tudi nocoj več obrazov in težko je najti tistega pravega.
Nocoj je temna noč, kajti naše oči so slepe.
 je tiha noč, kajti naša ušesa so gluha.
 je lepa noč, kajti naši možgani so zastrupljeni,
   naše misli kratke.
Vse formule so izpuhtele.
Pa saj ni važno. Nocoj je sreča, jutri pa nedelja.

Simona
Ogledalo, 1983
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NEPRILAGOJENA

Čas je,
ko vsi mirni otroci spijo.
A jaz sem izbruhnila hudiča iz sebe.
Napolnil je vso mojo notranjost
in bilo je hudo, a lahko je še huje.

Mislim o sebi
in samo o sebi
živim trdoto tega trenutka,
ne zamenjam ga za večnost,
četudi izgubim vse.

Spreminjam se.

Spominjam se pogovorov o Šalamunu
in vsega nazaj:
zaprašene barake
kam na pivo?
imaš kaj drobiža?
pa policaji gor in dol,
luknja v podplatu,
razbiti kozarci
(oh, saj črepinje prinašajo srečo!)

Spreminjam se.

Bila sem v cerkvi
in videla sem tiste ljudi.
Videla sem večno mater
in bilo je,
kakor da nemo kolne svoje seme,
ki je vzelo, česar ni hotela dati.

Simona
Ogledalo, 1983
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London, oktober 1989, OD NAŠEGA DOPISNIKA

… Samo da sem zdrav in v Londonu. Spomnim se šale, ki nam jo je povedala naša 
English teacher:
     Je pršu neki Istrijan u London. Ko se je sprehaju po mjestu, je pršu do 
marčapjeda. Ustavu se je in se začeu sezuvat, ko pride mimo njegov prijatu in ga 
upraša: zakaj si se sezuu? In ta mu reče: Ja, je pisalu BUS …

Patrik
Bum, 1989  

OGLEDALO 

Mehka blazina vpije toploto prepotenega telesa. Tako spokojno se počutim v tančici 
utrujenih želja. Rada bi pela;  drsela bi po nevidnih notah in z vsakim crescendom  
bi razburkala morje težkih misli; val za valom, misel za mislijo …

Maja
Ogledalo, 1986

NABIRALCI

Niso rdeči oblaki v jesenskih jutrih krivi, da je sonce bolno, ko izpije poslednjo 
svetlobo preko obzorja med kristalno morje. Jutri bo nov dan, iskali bomo jagode, 
da bo tema ležala na pajčevinah lanskih srečanj s tvojimi ustnicami. 

IZGUBLJENI JAZ

Zvezdni utrinek
na nebu
ustvarja čas.

Postala bi pesem,
ko bi želja znala
spreobrniti
izgubljeni jaz

      
Coka
Ogledalo, 1986
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Slišiš ti, marmornata kroglica, da, prav ti – mati luna – tebi pripovedujem pravljico 
– prav tako, kot si jo ti meni nekoč … Pripovedujem ti jo zato, ker vem, da si mati 
sladkih občutkov nežnosti, ker vem, da se v tvojem naročju prvič zazibljejo otroci, 
žejni ljubljeni … Zapojem ti uspavanko, prav tako, kot si jo ti meni nekoč …
      

Maja
Ogledalo, 1986

IŠČEM

Iščem te v drobnih kapljicah
dežja pomladi.

Kot biser si,
kot nežna solza, ki med prsti ti spolzi,
      sam ne veš kdaj,

Iščem te ... Kam skril si svoje čiste oči;
  si spojil jih s solzami?

Iščem te v drobnih kapljicah
dežja pomladi … iščem … in odkrivaš se  mi …

MISLI PLETEJO MREŽO SPOZNANJ

Tišoč pogledov v eno oko …
… in tisoč jih gre mimo …
… in tisoč zbriče svojo sled …
… in tisoč naivno začne jo spet.

Sto ljudi za en dan …
… sto brezbrižno riše svoj plan …
… in sto neumne pripombe kroka ...
… in sto prezre lačnega otroka …

Deset, devet in manj oseb
gole beločrne roke
tišči v led … ne! ...
… le v sončno sled.

A le dva človeka nizata
Nevidnovidna zrna na dolgo, 
novo stkano nit.
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Bo vzdržala vse težke burje
in nežne maestrale?

Mojca
Ogledalo, maj 1986

NEKAJ O ČLOVEKU, KI V MENI ŽIVI

Poznam te, človek, ki v meni živiš.

Vidim te v dušo,
gledam v oči.
Vse se mi tako svetlo in jasno zdi;
le en delček prekrivaš z najtanjšo tančico,
ki pa pogleda ne prepusti.

Kaj skrivaš?
Koliko sovraštva ali ljubezni boš še rodil?

Človek, ki v meni živiš,
pojem ti odo,
plešem po ritmu svoje glasbe;
poslušam tvoje besede …
a včasih me zamoriš
in jaz iščem luč izhoda,
pa vendar vem, da me predobro poznaš,
človek, ki v meni živiš;

in kličeš na dan resnice in želje,
ki jih zaklepam v težko temo,
polno svetlobe.

Maja
Ogledalo, maj 1986
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Je bil
pesek
biserni
privid
še daleč
pred rezpenjenim
valom

je bil
pesek
želja
v popku
v temnem
šumenju
drhtečega dneva

je polzel
pesek
v mlačnost
razpenjenega
vala

je robida nemo
vršala
v vetru

Maja
Ogledalo, 1988

Ne gre za toplo tujo kožo, gre za zavetje, za nasmeh, za grižljaj vedrine. 
Gre za lepoto.
Besede, ki smo jih nekoč izgovarjali in vanje verjeli.
Le kako, da se nihče več ne spomni nekaterih besed?
Nismo le družba v gospodarski krizi. Smo tudi družba, ki je počasi pozabila na vse 
lepe in prijazne besede.
To je pravzaprav zelo hudo.
Vse bolj in bolj jih pogrešamo.

Ester
Ogledalo, 1988
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OSTANI OTROK

Obdrži, človek, svoje misli, 
ostani vselej to, kar si,
za svet se nikdar ne spreminjaj,
saj veš, da mu mar zate ni.

Veš, človek, svet je neobčutljiv,
svet zloben je, svet je lažniv.

Ne zazri se v črne obraze ljudi,
ne zaglej se v njim votle in mrke oči,
ljudje smo izžeti in z bolom prežeti,
v ljudeh ni ljubezni, v njih mržnja drhti.

Ne odevaj se v črno tančico,
ne stopi z množico nikdar v korak,
kot oni pričel boš iskati pravico
in vate vselil se nemiren bo mrak.

Ostani otrok, ki mu je tuje trpljenje,
otrok, ki se smeje, ko se igra,
ostani otrok, ki ljubi življenje
in ki se ne zmeni za krutost sveta.

Nataša
Ogledalo, 1988/89

IMPRESIJA

Valovi se premetavajo v neenakomernih sunkih. Ob toplih udarcih ob kamenite 
gmote izgubljajo svojo moč. Razpršene kapljice se vračajo v naročje modrozelenim 
orjakom. Na zahodu se velika žareča krogla bori s sivimi oblaki. Skušajo jo odriniti 
na drugi del sveta. Galebi so ujeti v ritem vetra, ki naznanja bližajočo se navihto. 
Ribe preskakujejo kupe vode. Od časa do časa se kakšen galeb spusti bliže in 
pretrga igro med njimi. Iz globine prodre neznosna belina blišča. Valovi in galebi 
se na vso silo zaganjajo proti svetlobi. Nebo se zmrači. Tišina prevlada v trenutku 
napetosti. Bolečina sproži krič belega ptiča, ki zdrsne med nemirno morsko pokra-
jino. Onemogel pade med požrešne vode. Divje ga odnašajo proti obali. Spotoma 
zgrabijo morsko travo, ki se vali po motni gladini. Končno ga odvržejo. Znebijo 
se velikih kupov umazanije in se vračajo v skrivnostni dom. Temi obalnega peska 
prepuščajo gnilobo, drobovje in belo perut.

Helena
Ogledalo 1988/89
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Žarki okroglega upanja
blodijo po moji duši.
Image v lesketu ogledala
bije v svoji praznini.
Ven iz sveta
šablon in omejenih ploskev!
In pridružim se njim, 
ki so s solzami odplačali dolg preteklosti.
Moja vloga je samo moja!
Kako sladko je življenje v ekstazi!

Selma
Ogledalo, 1988/89

OKO

Sonce je lačno.
Šola si je vzela dopust. Oči vidijo svojo senco.
Nekdo je položil svojo težo name. Slovenski jezik izhaja iz grla.
Ključavnica odpira vhod, ste to vedeli?
Zmrznil bo tisti, ki nima septolete. Skuzi luknjico kuka luknja.
Obličje ima svoj vzrok obstajanja v jajcu. Kozarec nima hipotenuze.
Nekdo še vedno slili svoje mnenje. Ne prenašam mušic!
Obrni se nazaj, če ne razumeš. Očala zakrivajo resnico, moda stare šare.
Jezik bo vsak trenutek cenzuriran. Bratje, bodimo tiho.
Jutri se bo znašel v muzeju včerajšnji učitelj.
Hrane ni uničila nobena revolucija.
Kdor šteje, se stara.
Osebek in predmet se borita za prvo mesto.
Pravljica je odrešitev našega življenja. Gospodarji se obnašajo kot njihovi psi.
Brez pike se stavek lahko spočije.
Pozdrav prenašajo plini.
Luč imitira sonce, tema ni tema, saj jo zaznamo ponoči.
Glas napolni prazen prostor.
Otrok je velik zakaj.

Mojca
Ogledalo, 1988/89
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VEČNA UGANKA
POHITEVANJE POEZIJE

Iz naftnega nahajališča črpajo mozolj.
Post bom opravila, ko umrem.
Besede so pristale pod vreliščem.
Ocvrla si bo dobroto.
Voda se je zalepila na smolo.
Kakšen orkan se bliža iz školjke.
Lev se kači zaradi bele kronike.
Narisala sem vonj
Drevo se bo v kratkem politiziralo.
Vaje bodo silile proti vzhodu.
Zemlja si je sposodila pas – rada bi zategnila morje.
Depolariziralo se bo olje, preden bo obleklo sonce.
Reka bo tekla navzgor

Mojca
Ogledalo, 1988/89

SOKRATOVA SMRT

Umrl je 
najpametnejši
med živimi – 
Človeški razum.
Včeraj smo ga 
pokopali.
Hudo je bilo
samo njegovim 
učencem.
Žalujoči ostali.

Preživeli.
Atol
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Generacija dijakov zaključnih 
letnikov v šolskem letu 2005/2006
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Kolektiv Srednje ekonomsko-poslovne 
šole v šolskem letu 2005/2006
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ZAPOSLENI  V   
ŠOLSKEM LETU 2005/06

PEDAGOŠKI DELAVCI
ATLAGIĆ Goran
BARUCA Ingrid
BENČIČ RIHTARŠIČ Tanja
BOLE Jožef
BRŽAN Alferija
BUTINAR MUŽINA Mojca
CIJAN Silvana
ČERNIGOJ Dejan
DEŽJOT Ana
DUJC Mirjana
EBERLE Vesna
GOMEZEL Boris
GRIŽON Rajko
HEDŽET KRKAČ Mira
HRVATIN Doris
ISOVSKA  Verka
JAKOVAC Valerija
JANČAR Majda
JELOVČAN Miha
JERKIČ ŠTURM Ester
JERMAN Nataša
JURKOVIĆ Davor
KOCJAN Mojca
KOVAČEC MARAŠEK Simona
KOZINA Dragica
KREJČI BOLE Aleksandra
LAZAR Mojca
LOGAR Meri
LOVEC ROŽANEC Valburga
MAJER BABIČ Mirjana
MALČIČ Metka
MAVRIČ Marija
MESARIĆ Alen
MIHAČIČ Tinkara
NOVEL Jadran
OBLAK GALJANIČ Irena
OMAHEN Dolores
PALČIČ Darja
PETRIČ Alenka
PINTARIĆ Dragutin
POČKAJ Robi
POHLEN GOBBO Doris
POTOČNIK Tanja
PRIBAC Slavica
PRIMOŽIČ Nataša

PUPIS Vesna
RACE Tea
REBEC Tanja
SAKARA VUKŠA Vida
SMAJLAGIĆ Senija
SPACAL Irena
STOPAR Nataša
STUPAR Tatjana
ŠAVRON Andrejka
ŠIK BARUCA Elda
ŠTEMBERGER Samo
ŠTRANCAR Tatjana
ŠTURM  ZANKOLIČ Marija
ŠULIGOJ Sonja
ŠVARA Breda
TONČETIČ Sonja
TOŠIĆ Miroslav
TURK Tanja
VALENTINČIČ Vojko
VATOVEC ZONTA Aleksandra
VERGAN Helena
VRČON TRATAR Nataša
ZANIĆ Blanka
ZUPAN Nada

RAVNATELJ
MLEKUŽ Vladimir

POMOČNICI RAVNATELJA
KRIŽNIK Silva
ŽERJAL Branka

SVETOVALNA SLUŽBA
BABOVIČ Ljubica
RAŽMAN Silvestra

KNJIŽNIČARKI
DEČKO Veronika
ŽIGON Marina

ORGANIZATORKA DELOVNE 
PRAKSE
BARUCA Ingrid

SPREMLJEVALKA DIJAKA
POŽAR Nataša



94

UPRAVNO OSEBJE
BANDELJ Darja
GLAVINA Zdenka
ŠTRANCAR Tatjana
TEHNIČNO OSEBJE
FICKER Danilo
KARAHODŽIĆ Ekrem
JERMAN Sonja
PAHOR Mila

LABORANTA
CIJAN Miran
PUCIHAR Vesna

ADMIN.RAČUN.DELAVCI 
OD 1955 DO 2005
BABIČ Mirjam
BANDELJ Darja
BARUCA (ROŽNIK) Ingrid
BENEDETIČ Olga
BOČAJ Cvetka
BORDON (MARIN) Nada
BUŽAN Milena
DEKLEVA Anita
DOLTAR Anica
FAJUK Mojca
FILIPIČ Sonja
GLAVINA Zdenka
GREGORIČ Sonja
KADIČ Suzana
KMETIČ Sonja
KOBOLT Mara
KRAJNC Majda
NADAŠI Livija
RAPOTEC Alenka
SILJAN Mojca
STUPAR (ČERNAČ) Tatjana
ŠAŠEK (PODGORELEC) Karmen
ŠTRANCAR Tatjana
UMER Vera
URBANČIČ Tjaša
VIDMAR (ROJC) Vilma
VIDMAR Meri
LABORANTI
CIJAN Miran
PUCIHAR Vesna

TOMAŽIČ Angelca 

SPREMLJEVALKA DIJAKA
POŽAR Nataša

TEHNIČNO OSEBJE 
OD 1955 DO 2005
BENČIČ Ivana
AGANOVIĆ Enesa
DOBRAJC Alojz
DOBRAJC Marija
FICKER Danilo
JERMAN Sonja
JESENIK Jadranka
KARAHODŽIĆ Ekrem
KODARIN Josip
KODARIN Rozika
KOZLOVIČ Roža
KRAVOS Irene
KRESOVIĆ Matjaž
MAČKIČ Milica
OLENIK Anita
PAHOR Mila
PISTOTNIK Karel
PRODAN Nataša
SEVER Justina
ŠAVRON Gracjan
TOMINC Jožica
UDOVČ Slavko
VATOVEC Cicilija
VOVK Rozalija

PEDAGOŠKI DELAVCI 
OD LETA 1955 DO 2005
ALEKSIČ Miloš
AMBROŽIČ Darko
ANDREJAŠIČ Alenka
ANTOLOVIČ Ksenija
ARKO Marija
ATLAGIĆ Goran
BABIČ Alma
BABIČ Iztok
BABOVIČ Ljubica
BADALIČ Lina
BAJUK Janez
BAN (MAKUC) Marija
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BANDEL Andreja
BANDELJ Vasja
BARUCA Ingrid
BAŠKOVIČ Antonija
BEDNARIK Ivo
BENČIČ RIHTARŠIČ Tanja
BERTOK Mariza
BIZJAK Vera
BOLE Jože
BORŠTNAR Marinka
BRATINA Marij
BRATINA Radovan
BREZOVEC Aleksandra
BRŽAN (KAVREČIČ)  Alferija
BUDAIR Alja
BUTINAR MUŽINA Mojca
BUZUK Dragica
CAHARIJA LIPAR Lea
CEGLAR JURINČIČ Mirella
CERLINI Anka
CERLINI Marjan
CETIN Liljana
CIJAN Miran
CIJAN Silvana
ČADEŽ Tea
ČAŠAR Ester
ČEHOVIN Stojan
ČESAREK Alenka
ČIČIGOJ Linda
ČUČEK Leopold
DEČKO Veronika
DEKLEVA Miloš
DELFAR Jasna
DEŽJOT Ana
DOBRINJA Lena
DRAŠLER Jože
DUJC Mirjana
DVORNIK Zmaga
EBERLE (BOŠKIN) Vesna
ERZETIČ (BOČAJ) Cvetka
FABIČ PETRAČ Irena
FILIPOVIČ Morana
FINK Alojz
FLANDER Marko
FLEGO Damjana
FONDA KRAŠEVEC Loredana

FRANK Irena
FURLAN Karmen
FURLANIČ Lucijan
FUSSILLI Leo
GLADOVIĆ Daria
GLAVINA Dejana
GLOGOVŠEK Jože
GOLJEVŠČEK Franc
GOLOB Ljubica
GOMBAČ Boris
GOMEZEL Boris
GORJUP Boris
GORJUP Nevenka
GRBAC (KRALJEVIČ) Marija
GRČA Dušan
GREGORČIČ Nevenka
GRIŽON Rajko
GROS Ivanka
GUZEJ Gustav
HAFNER Sonja
HEDŽET KRKAČ Mira
HERKOV Danilo
HOČEVAR Anton
HOČEVAR Eda
HOČEVAR Jože
HREŠČAK (FILIPČIČ) Sonja
HRVATIN Doris
HRVATIN Željka
ISOVSKA  Verka
IVANČIČ Damjana
IVETAC Neven
IVKOVIČ Anita
JAKAC Suzana
JAKOMIN Majda
JAKOVAC Valerija
JAMŠEK Milena
JANČAR Majda
JANOWSKY Danica
JELOVČAN Miha
JENKO Ivan
JENKO Radoš
JERETINA Marta
JERKIČ ŠTURM Ester
JERMAN Nataša
JEVŠEVAR Matjaž
JEVŠNIK Lučka
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JUHA Lidija
JURCA Andreja
JURI Franco    
JURINČIČ Edelman
JURINČIČ Leticija
JURJEC Tone
JURKOVIĆ Davor
JUSTIN Jelka
KALUŽA Zdenka
KASTELIC Katja
KENDA Srečko
KLABJAN Jordan
KLANJŠČEK Ljubo
KOCJAN Mojca
KOCJANČIČ Marija
KOLAR Nataša
KOLENC Marija
KONTESTABILE ROVIS Mirjana
KOREN Nadja
KOREN VALENČIČ Katja
KOSOVEL (DUH) Tatjana
KOSOVEL Dragan
KOVAČ Ciril
KOVAČEC MARAŠEK Simona 
KOZINA (MILJEVIČ) Dragica
KOŽELJ Roža
KRAJNC Miro
KRAJNIK Boris
KRALJ Alen
KRAPEŽ (BLAŠKO) Majda
KRAŠOVEC Lucijan
KREJČI BOLE Aleksandra
KRESLIN Damijan
KREŠEVIČ Breda
KRIBL Zvonko
KRIŽAN Boris
KRIŽNIK Silva
KUČAN Ernest
KUKOVEC Terezija
KUMAR Željko
KUNEJ Danila
LAHAJNAR Jože
LAPAJNE Ivan
LAVRENČIČ Dora
LAZAR Mojca
LAZAREVSKA Trajka

LEGIN Željko
LEGIŠA Dora
LESKOVIC Aleksandra
LESKOVŠEK Vinko
LIČAN Aleksander
LIKAR Anton
LIKON Branka
LOGAR Meri
LORBEK Maja
LOVAS Maja
LOVEC ROŽANEC Valburga
LOVIŠČEK Ernest
LUKAN Blaž
LUMBAR Čedomir
MAČEK Jadranka
MAJER BABIČ Mirjana
MALČIČ Metka
MARC BRATINA Karin
MARGON Irena
MARIN Leon
MARJANOVIČ Mihajlo
MARKEŽIČ Silverij
MARUŠIČ Dragan
MASTNAK Florijan
MAVER Mara
MAVRIČ Marija
MEKIČ Jasna
MEKIĆ Šućro
MEMON Ciril
MEZE Igor
MEZEK Ciril
MIKLAVČIČ Nevio
MIKULIČ (GOMEZEL) Vesna
MIKUŽ Alenka
MILUTINOVIĆ (JOVANOVIĆ) 
Bojana
MITAR Ivan
MLEKUŽ Vladimir
MLEKUŽ Vlado
MOZETIČ Karmen
MRAZ Rudolf
NADAŠI Livija
NOVAK Armid
NOVAK Valerij
NOVEL Jadran
OBLAK GALJANIČ Irena
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OELHOFER Fani
OKRETIČ SALMIČ Eda
OLIVIERI Nerone
OMAHEN (FUNČIČ) Dolores
OMLADIČ Majda
OREL Maver
OSIVNIK Iva
OSIVNIK Ivan
PALČIČ Boris
PALČIČ Darja
PAVLICA Stana
PAVLIČ Damijana
PEČARIČ Marija
PEGAN Vlasta
PERIČ Egon
PETERNEL Zvone
PETKOVIČ Ljubo
PETRIČ Alenka
PETRIČ Bruno
PETROVČIČ Alenka
PIBERNIK Vida
PINTARIĆ Dragutin
PLUŽAREV Milan
POBEGA KOPRIVC Smiljka
POČKAJ Robi
PODOVŠOVNIK Eva
POHLEN GOBBO Doris
POKLAR Irena
POLAK Dušanka
POTOČNIK Tanja
POTOČNJAK Danijela
PREBEVŠEK JERMAN Meri
PRELEC 
PREŽELJ Jakob
PRIBAC Slavica
PRIMOŽIČ Nataša
PRINČIČ RÖHLER Alica
PUKLAVEC (LOZAR) Vida
PUPIS Vesna
RACE Tea
RAFFONE Santo
RAKAR Atilij
RAKAR Katarina
RAKTELJ Franc
RAVNIK Alfred
RAŽMAN Silvestra

REBEC Tanja
RENER Ana
RENER Jože
REPIČ Franc
RIBARIČ Rudolf
ROGOVIČ BIČIĆ Tanja
ROZMAN Maja
ROZMAN STEINBACHER Elica
RUDMAN UČAKAR Breda
RUTAR Marjan
SAJN GOMBAČ Jadranka
SAKARA VUKŠA Vida
SAMBOLEC Željko
SCHMIDT KRMAC Nuša
SELJAK Danijel
SFILIGOJ Nada
SKOK Zdravka
SLOKAN Marija
SMAJILA Miroslav
SMAJLAGIĆ Senija
SMILANOVIĆ Milena
SMRDEL Maks
SOFTIĆ Jasna
SPACAL Irena
SREBOTNJAK Iva
SREČKOVIČ Marija
STOPAR Nataša
STUPAR Tatjana
SULČIČ Viktorija
SUŠA Pavel
SVOLJŠAK Jurij
ŠAJN Zalka
ŠAUPERL Mojca
ŠAVLE Marinela
ŠAVLI Jožef
ŠAVRON Andrejka
ŠAVRON Erika
ŠIK Miran
ŠIK BARUCA Elda
ŠIŠKO Gordana
ŠIŠKO Maksimiljan
ŠIŠKO VRANIČ Ruža
ŠKRLJ Nives
ŠONC Jana
ŠONC JOKSIČ Dragica
ŠORKO Veronika
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ŠTEMBERGER Samo
ŠTOKA (JERINA) Majda
ŠTOLFA Vida
ŠTRANCAR Tatjana
ŠTURM Bojan
ŠTURM KOCJAN Jadranka
ŠTURM ZANKOLIČ Marija
ŠULIGOJ Sonja
ŠVARA Breda
TAVČAR Mojca
TOMAC Milan
TOMAŽIČ Egon
TOMŠIČ Marjan
TOMŠIČ Viljam
TONČETIČ (MRŠNIK) Sonja
TORKAR Sonja
TOŠIĆ Miroslav
TRATAR Silvo
TRDAN LAVRENČIČ Marija
TREBEC Liljana
TRIPAR LISJAK Laura
TROŠT Špela
TURČINOVIČ Josip
TURK Tanja
UJČIČ Suzana
UKMAR MALJEVAC Damjana
UMER Eda
VADNAL STADINA Vera
VALENČIČ Maja
VALENTINČIČ Vojko

VATOVEC ZONTA Aleksandra
VELIČKOVIČ Alenka
VELKAVRH Edvard
VERGAN Helena
VIDMAR (ROJC) Vilma
VIDMAR Vlasta
VILER (DOLENC) Cvetka
VITEZ Ljubka
VODOPIVEC Dušan
VODOPIVEC Marij
VODOPIVEC PEVC Lovorka
VOJVODIĆ Nikola
VRAN Tomo
VRČON TRATAR Nataša
VUGA Marjan
VUJIĆ Gordana
ZADNIK Evstahij
ZAMUDA Darko
ZANIĆ Blanka
ZGRABLIČ Lilijana
ZORAN Aljoša
ZRIM Roman
ZUPAN Branko
ZUPAN Nada
ŽERJAL Branka
ŽERJAL Miloš
ŽERJAL Zorko
ŽIGON Marina
ŽUMER Jože
ŽVAB Ljubica

DOSEDANJI   RAVNATELJI
Vladimir  LENARDIČ  od šolskega leta 1955/56 do šolskega leta 1957/58

Ruža ŠIŠKO VRANIČ vršilka dolžnosti ravnatelja od 1. 7. 1958 do 11. 11. 1958  

Maksimiljan ŠIŠKO od  12. 11. 1958  do šolskega leta 1966/67

Dr. Julij  TITL v šolskem letu 1967/68

Jakob  PREŽELJ vršilec dolžnosti ravnatelja v šolskem letu 1968/69

Tatjana  KOSOVEL od šolskega leta 1969/70 do šolskega leta 1972/73

Valerij  NOVAK od šolskega leta 1973/74 do 17. 8. 1982

Silva KRIŽNIK vršilka dolžnosti ravnatelja od 18. 8 1982 do 31. 9. 1982

Aldo  ČERNIGOJ od 1. 10. 1982 do 14. 4. 1985

Valerij  NOVAK od 15. 4. 1985 do 15. 6. 1989

Vladimir  MLEKUŽ od 16. 6. 1989 dalje



97

ET

ET
-G

O

ET
 -

 
m

at
ur

a

A
D

U
A

Š

T
R D
J

Po
sl.

 
m

an
i.

PT PT
h

EG

ET
-P

T
I

T
P

K
om

. 
te

h.

ŠO
LS

K
O

 
LE

T
O

52 - - - - - - - - - - - - - 1956/57

43 15 - - - - - - - - - - - - 1957/58

86 12 - - - - - - - - - - - - 1958/59

90 9 - - - - - - - - - - - - 1959/60

79 20 - - - - - - - - - - - - 1960/61

109 21 - - - - - - - - - - - - 1961/62

101 16 - - - - - - - - - - - - 1962/63

54 15 - 16 - - - - - - - - - - 1963/64

68 5 - - - - - - - - - - - - 1964/65

85 - - 45 - - - - - - - - - - 1965/66

91 - - 45 - - - - - - - - - - 1966/67

125 - - 19 - - - - - - - - - - 1967/68

143 - - 23 23 - - - - - - - - - 1968/69

55 - - 4 14 - - - - - - - - - 1969/70

79 - - 24 41 - - - - - - - - - 1970/71

72 - - 5 58 - - - - - - - - - 1971/72

70 - - 30 27 - - - - - - - - - 1972/73

101 - - 22 67 - - - - - - - - - 1973/74

118 - - 53 59 - - - - - - - - - 1974/75

93 - - 55 85 33 - - - - - - - - 1975/76

104 - - 34 20 87 - - - - - - - - 1976/77

118 - - 44 51 60 - - - - - - - - 1977/78

136 - - 19 53 66 - - - - - - - - 1978/79

107 - - 20 63 62 - - - - - - - - 1979/80

117 - - 45 43 61 - - - - - - - - 1980/81

133 - - 43 44 52 - - - - - - - - 1981/82

153 - - 22 41 63 - - - - - - - - 1982/83

211 - - 15 65 40 - - - - - - 10 21 1983/84

94 - - 11 41 40 41 - - - - - - - 1984/85

96 - - 34 19 32 36 1 - - - - 35 18 1985/86

83 - - 32 15 26 46 3 - - - - - - 1986/87

88 - - 31 - 33 52 1 - - - - 20 12 1987/88

101 - - 23 24 28 58 5 - - - - 10 7 1988/89

95 - - 22 25 54 28 - - - - - 6 12 1989/90

89 - - 26 36 99 2 2 3 1990/91

86 - - 36 30 82 15 16 1991/92

95 - - 25 31 73 - - 1992/93

ŠTEVILO  DIJAKOV,  KI  SO 
ZAKLJUČILI  IZOBRAŽEVANJE
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1993/94 95 - - 28 39 109 - - - - - - 1 -

1994/95 85 - 23 - 26 161 - - 35 - - - 23 -

1995/96 110 - 32 - 13 201 - - 83 - - - 18 -

1996/97 106 - 37 - - 183 - - 58 26 - - 25 -

1997/98 108 - 39 - 22 151 - - 57 46 - - 56 -

1998/99 128 - 36 - - 163 - - 52 69 - - 29 -

1999/00 81 - 56 - 23 126 - - 50 55 - - 20 -

2000/01 66 - 69 - - 112 - - 49 54 - - - -

2001/02 77 - - - - 78 - - 49 40 62 - - -

2002/03 97 - - - - 66 - - 52 54 48 - - -

2003/04 92 - - - - 60 - - 41 44 58 - - -

2004/05 64 - - - - 42 - - 43 4 49 44 - -

SKUPAJ 4729 113 289 851 1098 2443 263 10 569 392 217 44 270 89

SKUPAJ VSI 11377

LEGENDA   
ET - ekonomski tehnik  
ET - GO - ekonomski tehnik, gospodinjski oddelek
ET - matura, ekonomski tehnik, matura
AD - administrator  
UAŠ - upravno-administrativna šola 

TR - trgovec, prodajalec
DJ - družboslovno jezikovna smer
Posl. mani. - poslovni manipulant
PT - poslovni tajnik 
PTh - poslovni tehnik
EG - ekonomska gimnazija
ET - PTI - ekonomski tehnik - poklicno-tehniško izobraževanje
TP - trgovinski poslovodja
Kom. teh. - komercialni tehnik
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Luka Koper, d. d., Koper
Mestna občina Koper
Mercator, d. d., Ljubljana
Street tour Portorož
Petrol, slovenska energetska družba, d. d., Ljubljana
Obalne lekarne Koper
Zavarovalnica Adriatic Koper
Banka Koper, d. d.
Komunala Koper, d. o. o.
Sead Murtić, s. p., Piran
A banka Ljubljana
Kompas Koper, turistična agencija
Zavarovalnica Triglav Koper
Libris, d. o. o., Koper
Občina Piran
Zavarovalnica Slovenica Koper
Ultrales, d. o. o., Ljubljana
Občina Hrpelje - Kozina
Hef, d. o. o., Šmarje
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica
SKB banka, d. d.
Istrabenz Koper
Krajevna skupnost Sveti Anton
Iris Piciga, s. p. 
Kotorna, d. o. o., Ljubljana - Črnuče
Krajevna skupnost Pobegi
Čistoča, d. o. o., Trzin
Notarka Tavčar Mojca Piran
Artpro, d. o. o., Kamnik
Študentska menza Jesenik Jadranka, s. p., Koper
Vinakoper
Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev Koper
Fruktal Ajdovščina
Droga Kolinska Ljubljana
Pekarna Kljun Čežarji
Cvetličarna Gea Koper, Dijana Avdič, s. p. 
Togres, d. o. o., Šempeter pri Gorici
Pekarna Pečjak, Škofljica

PRI PRAZNOVANJU 
50. OBLETNICE SO NAM POMAGALI:
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Ob jubileju
50 letnica ustanovitve Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper
Ob 50 letnici
Mestna občina Koper
Nekdanji predsednik občine o naši šoli
Začetni zapis iz Šolske kronike za šolsko leto 1955/56
Izobaževanje kadrov za gospodarstvo in upravo pred ustanovitvijo Ekonomske 
šole
Spomnimo se
Klarinški samostan Sv. Klare v Kopru
Prvi redni maturanti Ekonomske srednje šole V Kopru
Prva generacija tečajnikov 1955 - 1957
Prva mladostna leta Srednje ekonomsko-poslovne šole Koper
Je res minilo že petdeset let
Čas izzivov
Skupaj smo načrtovali praznovanje 50. obletnice šole
Srednja Ekonomska in družboslovna šola Koper v šolskih letih 1982/83
do 1984/85
Rastel sem z našo šolo
Bilo je ...
Živi spomini dijakinje in učiteljice naše šole
Šolska knjižnica - kulturno in informacijsko središče naše šole
Kulturni dnevi na naši šoli
Italijanščina
Od samostana Sv. Klare do dvorane Bonifika
Tekmovanje “Mladi podjetniki”
Projektno delo v programu trgovec
Državno tekmovanje v tehniki prodaje
Tekmovanja iz znanja geografije
Raziskovanlna dejavnost na šoli 
Državna tekmovanja iz znanja računovodstva
Mednarodno sodelovanje naše šole
Združene igre mladih
Švedi na obisku
Pomladni dan v Evropi
Debata
Administrativno in tehnično osebje
Iz šolskih glasil
Generacija dijakov zaključnih letnikov v šolskem letu 2005/2006
Kolektiv Srednje ekonomsko-poslovne šole v šolskem letu 2005/2006
Zaposleni v šolskem letu 2005/06
Število dijakov, ki so zaključili izobraževanje
Pri praznovanju 50. obletnice so nam pomagali
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