PODATKI DIJAKA/DIJAKINJE
ime in priimek
naslov
domači telefon
razred
razrednik
pogovorne ure (dan, ura)
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Drage dijakinje, dragi dijaki!
Letošnje šolsko leto se pričenja energično, z napovedjo pestrega in
intenzivnega dogajanja. V začetku bo polno novosti, ki vas bodo
morda presenetile in se boste počutili negotove. Ampak nič skrbet.
Če spremembe sprejmete kot edino stalnico v naših življenjih, potem
boste vedno našli pot in način kako priti do ciljev, ki ste si jih zastavili.
Želim in verjamem, da boste tudi letos uspešni pri vsem, česar se
boste lotili z veseljem, vztrajnostjo in mislijo na uspeh.
Vaša ravnateljica
Inga Krusič Lamut
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ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA
Ustanovitelj:
Sedež šole:
Direktor centra:

REPUBLIKA SLOVENIJA
CANKARJEVA 10, 5000 NOVA GORICA
MIRAN SAKSIDA
Tel.: 05 62 05 706
E-pošta: miran.saksida@scng.si

SREDNJA EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA
Ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole:
INGA KRUSIČ LAMUT
TELEFONSKE ŠTEVILKE - ELEKTRONSKA POŠTA
ravnateljica Srednje ekonomske in trgovske šole: 05 62 05 622
inga.krusiclamut@scng.si
tajništvo Srednje ekonomske in trgovske šole: 05 62 05 600
mateja.marc@scng.si
šolska svetovalna služba: 05 62 05 623
anja.turel@scng.si
izobraževanje odraslih: 05 62 05 627
natasa.kunej@scng.si
organizatorka praktičnega usposabljanja: 05 62 05 609
05 62 05 600
dorica.rijavec@scng.si
mateja.marc@scng.si
zbornica: 05 62 05 607
info.sets@scng.si
knjižnica: 05 62 05 628
alenka.makuczagozen@scng.si
tajništvo ŠC - centrala: 05 62 05 700
sc@scng.si
računovodstvo ŠC: 05 62 05 716
DOMAČE STRANI NA INTERNETU:
http://sets.scng.si
http://www.scng.si
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URADNE URE
Tajništvo SETŠ: vsak delavnik od 800 do 1100 in od 1230 do 1400
Dosegljivost ostalih: pokličite na navedene telefonske številke oz.
sporočite preko elektronske pošte. Dodatne informacije in kontakti
so dosegljivi na naši spletni strani.

ORGANI ŠOLSKEGA CENTRA NOVA GORICA
SVET ŠOLSKEGA CENTRA ima štiriletni mandat in ga
sestavljajo:
▪ predstavniki ustanovitelja (ministrstvo, lokalna skupnost,
gospodarstvo)
▪ predstavniki delavcev centra
▪ predstavniki staršev
▪ predsednik strateškega sveta VSŠ
▪ predstavniki študentov VSŠ
▪ predstavniki dijakov
DIREKTOR CENTRA
RAVNATELJICA Srednje ekonomske in trgovske šole
RAVNATELJ Elektrotehniške in računalniške šole
RAVNATELJICA Biotehniške šole
RAVNATELJICA Gimnazije in zdravstvene šole
RAVNATELJ Višje strokovne šole
RAVNATELJ Srednje strojne, prometne in lesarske šole
UČITELJSKI ZBOR posameznih šol
ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI posameznih šol
RAZREDNIKI
STROKOVNI AKTIVI
SVET STARŠEV posameznih šol
SKUPNOST DIJAKOV posameznih šol
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PREDSTAVITEV SREDNJE EKONOMSKE IN TRGOVSKE
ŠOLE
Zgodovino smo začeli pisati leta 1958, ko je nastala Vajeniška šola
trgovinske stroke. Zadovoljevala je potrebe takratnega gospodarstva na
področju izobraževanja kadrov za trgovino in komercialo.
Spreminjali so se izobraževalni programi, vendar je ostajala zavezanost
kvaliteti dela in posluh za potrebe lokalnega okolja. Spreminjalo se je tudi
ime šole: Šolski center za blagovni promet, Srednja družboslovno
ekonomska šola in Srednja ekonomska in trgovska šola. To ime nosi šola še
danes.
Izobražujemo posameznike, ki po šolanju gradijo uspešne kariere na
področju trgovine, uprave, komerciale ali se pripravljajo za nadaljnji
uspešen študij na ekonomskem in drugih področjih. Dosegamo vidne
uspehe tudi v izvenšolskih dejavnostih, predvsem na športnem in
strokovnem področju. V letu 2013 smo se združili v Šolski center Nova
Gorica in postali enota centra z istim imenom: Srednja ekonomska in
trgovska šola.
Danes smo manjša šola z bogatimi izkušnjami. Izkušnje in znanje nam
omogočajo izvajanje visoke stopnje individualizacije pri delu z dijaki in dobre
prakse na področju srednješolske vzgoje in izobraževanja. Strokovno
usposobljeni učitelji, svetovalna delavka in drugi zaposleni skrbimo za razvoj
in znanje vseh naših dijakov, tudi dijakov športnikov, ki jim s prilagajanjem
pouka pomagamo do odličnih športnih in učnih rezultatov.
Različne generacije s ponosom povedo, da so bili dijaki naše šole.
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STROKOVNI DELAVCI ŠOLE
Učitelji strokovnih predmetov - modulov
Priimek in ime

Področje

Razrednik

BELTRAM DENISE

Informatika

3. b ET

BERKE NADA

Ekonomija

BORIŠEK ADA

Ekonomija

JERONČIČ JANJA

Ekonomija

LEVPUŠČEK ELDA

Ekonomija

MERVIČ TANJA

Ekonomija

2. a T in A

MUNIH TATJANA

Ekonomija

1. a A

PELICON SILVA

Informatika

ŠFILIGOJ ZDENKA

Naravoslovje

TURK SANDRA

Ekonomija

UŠAJ HVALIČ TANJA

Ekonomija

VALENTINČIČ AL BUKHARI NASTJA

Ekonomija

4. a ET

Priimek in ime

Področje

Razrednik

ALDŽIĆ MATIŠ TEA

Naravoslovje

2. d ETpti

ARČON MAJDA

Slovenščina

1. b ET

BOŽIČ ZORAN

Slovenščina

ČOTAR NIVES

Tuji jeziki

DE BREA GIGO

3. a T

KOFOL TOMAŽ

Umetnost
Tuji jeziki,
Družboslovje
Družboslovje

LAVRENČIČ ŽIGON ELIZABETA

Matematika

2. a ET

MOZETIČ ČERNE VESNA

Matematika

MAKUC SONJA

1. a ET

OŽBOT ANUŠKA

Tuji jeziki
Slovenščina
Zgodovina
Naravoslovje

POLANC ANDREJA

Tuji jeziki

2. b ET

REŠČIČ NEVA

Slovenščina

3. a ET

1. a T

Učitelji splošnih predmetov

FERFOLJA VIDIČ ERIKA

MALIK MAJDA
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1. d ETpti

ŠČUKA ELIZABETA

Športna vzgoja

TUREL ANJA

Družboslovje

ŽEŽLINA SONJA

Slovenščina

3. a A

Laborantka
Anita Kurinčič
Svetovalna služba
Svetovalna delavka
Anja Turel
Svetovalna delavka spremlja dijake od vstopa v Srednjo ekonomsko in
trgovsko šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli. Sodeluje z
dijaki, starši, učitelji, vodstvom in zunanjimi institucijami z namenom
zagotavljanja čim kvalitetnejšega življenja dijakov na šoli. Pomaga dijakom
z učnimi, osebnostnimi in drugimi težavami.
Dijakom, ki niso izbrali izobraževalnega programa oziroma poklica v skladu
s svojimi osebnostnimi lastnostmi, interesi ali sposobnostmi, svetuje pri
preusmeritvah v druge izobraževalne programe. Informira dijake o
štipendijah, o nadaljnjem izobraževanju in možnostih zaposlovanja.
Pomaga dijakom s posebnimi potrebami in se dogovarja z dijaki, ki imajo
zaradi različnih razlogov prilagojeno izvajanje izobraževanja. Z veseljem
prisluhne vsem idejam in predlogom dijakov, ki utegnejo prispevati k
pestrosti življenja na šoli.
Če menite, da vam svetovalna delavka lahko pomaga ali svetuje, jo obiščite
v njeni pisarni poleg tajništva.

Šolska knjižnica
Knjižničarka
Alenka Makuc Zagožen
Šolska knjižnica je s svojim gradivom dostopna vsem dijakom Šolskega
centra, študentom višje strokovne šole, vsem delavcem Šolskega centra in
vsem odraslim, ki se na Šolskem centru izobražujejo ob delu.
Knjižnica odpira uporabnikom svoja vrata v drugem nadstropju starega
dela stavbe Srednje ekonomske in trgovske šole. V izposojo ponuja
knjižnično gradivo, ki je na police postavljeno po sistemu UDK in do
katerega je uporabnikom omogočen prosti dostop.
Najlepši del knjižnice je prostorna čitalnica s 24 sedeži in separejem s
fotelji. V čitalnici imamo postavljeno referenčno literaturo in periodiko.
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V knjižnici je na voljo šest računalnikov, kjer imajo uporabniki dostop do
interneta in možnost iskanja gradiva po sistemu COBISS/OPAC.
V šolski knjižnici si dijaki Srednje ekonomske šole in Srednje zdravstvene
šole lahko izposojajo vse učbenike v okviru učbeniškega sklada.
Izposojevalnina za komplet učbenikov znaša manj kot tretjino
maloprodajne cene učbenikov.

STIKI MED ŠOLO IN STARŠI
Na šoli smo prepričani, da je za uspeh dijakov zelo pomembno sodelovanje
s starši. Pomembni obliki sodelovanja sta tudi roditeljski sestanek in
govorilne ure.
Roditeljski sestanek
Za starše vseh prvih letnikov bo prvi roditeljski sestanek organiziran v torek,
10. 9. 2019. Predstavili bomo življenje na šoli in načrtovane aktivnosti
šolskega leta. Za starše višjih letnikov bodo roditeljski sestanki ob koncu
meseca septembra.
Drugi roditeljski sestanek bo, za vse oddelke, predvidoma februarja in
marca 2020 oz. po potrebi. Za vse roditeljske sestanke bodo starši prejeli
vabila.
Na roditeljskih sestankih prvih in zaključnih letnikov sodeluje tudi svetovalna
delavka.

Govorilne ure
Govorilne ure določi vsak razrednik za svoj razred. Učitelji, ki niso razredniki
imajo prav tako govorilne ure po razporedu, ki je objavljen na spletni strani
šole.
Skupne govorilne ure bodo v šolskem letu 2019/2020 vsak drugi torek v
mesecu od vključno oktobra 2019 do maja 2020 od 16.00 do 17.00.
MESEC
OKTOBER 2019
NOVEMBER 2019
DECEMBER 2019
JANUAR 2020
FEBRUAR 2020
MAREC 2020
APRIL 2020
MAJ 2020

DATUM
torek, 8.10.2019
torek, 12.11.2019
torek, 10.12.2019
torek, 14.1.2020
torek, 11.2.2020
torek, 10.3.2020
torek, 14.4.2020
torek, 12.5.2020
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V posebnih primerih se starši in/ali dijaki lahko dogovorijo za pogovor s
posameznim učiteljem tudi izven določenih ur.

ŠOLSKI KOLEDAR 2019/2020
Šolski urnik
URA
PREDURA
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
8. ura
9. ura

ŠOLSKA MALICA

TRAJANJE
7.00 – 7.45
7.45 – 8.30
8.35 – 9.20
9.25 – 10.10
10.10 – 10.55
11.00 – 11.45
11.50 – 12.35
12.40 – 13.25
13.30 – 14.15
14.15 – 15.00

Za dijake vseh programov.
Opcijsko zaradi kombiniranega pouka.

Ocenjevalna obdobja
OCENJEVALNO OBDOBJE

TRAJANJE

PRVO
DRUGO, za dijake zaključnih
letnikov
DRUGO, za dijake ostalih letnikov

2.9.2019 – 15.1.2020
16.1.2020 – 22.5.2020

DATUM
KONFERENCE
16.1.2020
22.5.2020

16.1.2020 – 23.6.2020

23.6.2020

Šolski koledar
AKTIVNOSTI IN POČITNICE
JESENSKE POČITNICE

DATUM
ponedeljek, 28.10. 2019 do petek, 1.11.2019

Proslava pred dnevom
samostojnosti in enotnosti

torek, 24.12.2019

NOVOLETNE POČITNICE

sreda, 25.12.2019 do četrtek, 2.1.2020

Pouka prost dan (nadomeščanje
18. 4. 2020)

petek, 3.1.2020

Proslava pred slovenskim
kulturnim praznikom

petek, 7.2.2020
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Informativna dneva za vpis v
srednje šole

petek in sobota, 14. in 15.2.2020

ZIMSKE POČITNICE

ponedeljek, 17.2.2020 do petek, 21.2.2020

PRVOMAJSKE POČITNICE

ponedeljek, 27.4.2020 do petek, 1.5.2020

Razdelitev spričeval za
zaključne letnike

ponedeljek, 25.5.2020

Priprava na poklicno maturo in
zaključni izpit

ponedeljek, 25.5.2020 do petek, 29. 5. 2020

Proslava pred dnevom
državnosti in razdelitev spričeval
za ostale letnike

sreda, 24. 6. 2020

POLETNE POČITNICE

petek, 26.6.2020 do ponedeljek, 31.8.2020

Izpitni roki
a)

Poklicna matura

AKTIVNOST
začetek PM v zimskem izpitnem roku
seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
začetek PM v spomladanskem izpitnem roku
začetek obdobja ustnih izpitov
seznanitev kandidatov z uspehom pri PM
začetek PM v jesenskem izpitnem roku
seznanitev kandidatov z uspehom pri PM

b)

DATUM
3.2.2020
4.3.2020
30.5.2020
13. 6. 2020
7.7.2020
24.8.2020
8.9.2020

Zaključni izpit

AKTIVNOST
začetek ZI v zimskem izpitnem roku - pisni izpit iz slovenščine
začetek ZI v spomladanskem izpitnem roku – pisni izpit iz
slovenščine
začetek ZI v jesenskem izpitnem roku – pisni izpit iz
slovenščine

c)

DATUM
10.2.2020
8.6.2020
25.8.2020

Ostali izpiti

AKTIVNOST
izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov
začetek predčasnega izpitnega roka za dijake 3.aA ter
3.aT
začetek izpitov v spomladanskem izpitnem roku
začetek izpitov v jesenskem izpitnem roku
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DATUM
28.5.2020
1.6.2020
1.7.2020
17.8.2020

izpiti za dijake zaključnih letnikov, ki ponavljajo z izpiti
in dijake, ki opravljajo predmetne izpite zaradi diferenc
v izobraževalnih programih

vsak 2. četrtek v
mesecu oktobru,
novembru 2019 in
januarju, marcu,
aprilu, maju 2020

Praktično izobraževanje
RAZRED
3.a ET
2.d ET PTI
2.a T
3.a T
2.a A
3.a A

DATUM
25.5.2020 – 19.6.2020
3.9.2019 – 16.9.2019
21.11.2019 – 15.1.2020
16.1.2020 – 18.5.2020
21.11.2019 – 15.1.2020
3.9.2019 – 7.1 2020

PREDMETNIKI
Vsi predmetniki so dostopni na spletni strani šole http://sets.scng.si.

ŠOLSKA PREHRANA
Šolska prehrana poteka v jedilnici Šolskega centra Nova Gorica po
razporedu za določeno šolo znotraj centra. Srednja ekonomska in
trgovska šola ima določen čas za prehrano dijakov od 10.10 do 10.55,
opcijsko zaradi kombiniranega pouka tudi od 11.00 do 11.45. Kontaktna
oseba za informacije je Tanja Čefarin (malica@scng.si) .

INTERESNE DEJAVNOSTI IN OBVEZNE IZBIRNE
VSEBINE
Interesne dejavnosti so obvezni del predmetnika določenega programa in
letnika, ki se izvaja na specifičen način. Za dijake pomenijo možnost
pridobivanja dodatnega znanja in spretnosti, ki so povezane tudi z
individualnimi interesi.
Program in obseg interesnih dejavnosti se razlikuje glede na izobraževalni
program in letnik. Interesne dejavnosti so sestavljene iz obveznega in
izbirnega dela. Obvezni del programa določi in izvede šola. Za dijake je
udeležba obvezna. Izbirni del programa izberejo dijaki v dogovoru s šolo iz
ponudbe šole (strokovne ekskurzije, dodatne kulturne in športne
dejavnosti, tečaj prve pomoči, krožki, raziskovalno delo, ipd.) ali ponudbe
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izven šole, kar mora biti potrjeno z ustreznimi dokazili. Realizacija
interesnih dejavnosti v predpisanem obsegu ur je navedena tudi v letnem
spričevalu dijaka. Dijak, ki ne opravi določenih dejavnosti ne more
napredovati v višji letnik.
Dijaki individualno krijejo stroške, ki nastajajo v zvezi z izvedbo interesnih
dejavnosti.

ŠOLSKA PRAVILA IN ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA
Šolska pravila in šolska pravila ocenjevanja so pripravljena na podlagi
veljavne zakonodaje in so objavljena na spletni strani šole
http://sets.scng.si v razdelku tajništvo/dokumenti/šolska pravila SETŠ.
Zaradi sprememb veljavne zakonodaje, se bodo tudi šolska pravila
spreminjala v šolskem letu 2019/2020.
Na omenjenem mestu so na razpolago tudi drugi dokumenti, namenjeni
dijakom in staršem.

PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI DIJAKU V
SREDNJI ŠOLI
Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku
s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi in dijaku zaradi
daljših ali pogostih odsotnosti iz zdravstvenih razlogov. Šola lahko
prilagodi šolske obveznosti nadarjenemu dijaku, dijaku, vrhunskemu
športniku, dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju,
dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, dijaku, ki prihaja iz
tuje države, v drugih utemeljenih primerih in dijaku s posebnimi potrebami,
poleg prilagoditev določenih, z odločbo o usmeritvi.
Več o tem lahko preberete na spletni strani šole http://sets.scng.si v
razdelku tajništvo/pogoji za prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, kjer je
dobite tudi ustrezno vlogo.
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