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Šolski muzej so uredili dijakinje in dijaki 2. letnika ekonomske 
gimnazije, v šolskem letu 2010/2011. 
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UVOD 

 
 
Prvega marca 1958 je odprla svoja 
vrata Vajenska šola trgovinske 
stroke in sprejela 90 dijakov, ki so 
se do konca leta 1957 šolali v 
Breţicah. Na začetku so na šoli 
poučevali trije učitelji. Število 
dijakov je iz leta v leto naraščalo,  
do leta 1971 so obiskovali šolo tudi 
ob sobotah. Šolski sistem se je 
postopoma spreminjal, sprejemali 
so nove programe, prihajali so novi 
profesorji. Današnji naziv je šola 
dobila leta  1992. Pribliţevala se je 
50–letnica šole in porodila se je 
ideja o nastanku šolskega muzeja. 
 
Šola je bivše dijake zaprosila za 
različno gradivo iz časov njihovega 
šolanja, da bi pridobili čim več 
predmetov za šolski muzej. 
 
Zaradi spleta okoliščin šolskega 
muzeja ţal ni bilo mogoče urediti 
do 50. obletnice, kot so to sprva 
načrtovali. Ideja se je začela 
uresničevati šele ob koncu leta 
2010. 
 
Za šolski muzej smo se odločili, ker 
smo ţeleli, da bi bili dijaki in starši 
seznanjeni z zgodovino šole in tako 
ohranjali njeno kulturno dediščino. 
Hkrati pa smo ţeleli širšo javnost 
seznaniti z razvojem naše šole, saj 
smo nanjo zelo ponosni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
S tem projektom naj bi dijaki 
spoznali ţivljenje in delo nekdanjih 
dijakov. Oblikovali so odnos do 
znanja in začeli ceniti delo in 
vztrajnost. 
 
Učiteljski zbor je za izdelavo 
šolskega muzeja izbral dijake 2. a 
razreda, programa ekonomska 
gimnazija, pod vodstvom 
mentorjev. 
 
Muzej je pomemben prostor, kjer je 
osemindvajset dijakov aktivno 
sodelovalo pod mentorstvom gospe 
knjiţničarke in drugih profesorjev, 
da so ujeli in shranili trenutke 
zgodovine naše šole in šolanja 
bivših dijakov.  
 
Ob trdem delu so spoznali, kako 
hitro čas beţi in kako očitne so 
spremembe od ustanovitve šole do 
danes. 
 
Profesorji in dijaki se strinjajo, da 
ne obstaja nobena skrivnost, ki bi 
nam razloţila, kako bomo uspeli. 
Vse je v pripravi, trdem delu in 
učenju iz neuspehov.  
 
Harold Taylor pravi o doseţkih: 
“Korenina resničnih doseţkov 
vedno leţi v prizadevanju, da bi 
postali najboljše, kar lahko 
postanemo.” 
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OD IDEJE DO MUZEJA 

 

 

Dijaki 2.a ekonomske gimnazije 
smo se projekta urejanje šolskega 
muzeja lotili z navdušenjem. 
Predstavila nam ga je gospa 
knjiţničarka. Naloge smo si razdelili 
tako, da so nas profesorji, mentorji 
za posamezna opravila v okviru 
projekta, nagovorili in izbrali nekaj 
skupin dijakov. 
 
Vse predmete, ki so nam jih bivši 
dijaki podarili, smo popisali. Tiste, 
ki so imeli zgodovinsko vrednost in 
so pritegnili pozornost, smo izbrali 
za razstavne eksponate.  
 
Te je bilo potrebno postavljati v 
vitrine in jih opremljati s podnapisi. 
Popis vseh razstavljenih 
eksponatov je dijakinja pretipkala v 
elektronsko obliko. 
 
Oblikovali smo katalog muzejske 
zbirke in urejali popisane muzejske 
eksponate. 
 
Fantje so se izkazali pri pripravi 
sten za poslikave in s prenašanjem 
pohištva v muzejsko sobo. 
 
Umetniško navdahnjene dijakinje 
so s pomočjo mentorja, profesorja 

umetnostne vzgoje, poslikale dele 
muzejskega prostora. 
 
Odločili smo se, da bomo naredili 
katalog, v katerem bo popis vseh 
razstavljenih predmetov in prikaz 
različnega dela ob nastajanju 
muzeja. 
Določili smo skupine za 
lektoriranje, urejanje in oblikovanje 
besedila, fotografiranje in skupino, 
ki je iskala izviren naslov kataloga. 
Kljub napornemu delu smo našli 
čas tudi za zabavo, velikokrat smo 
si delo znali popestriti s smehom. 
 
Dijaki naj bi s tem projektom 
pridobili nova znanja na področju 
popisovanja razstavnih eksponatov 
ter na področju zbiranja in urejanja 
virov. 
 
Dijaki 2. a gimnazije smo spoznali, 
da moramo vztrajati, tudi ko nismo 
najbolj navdušeni ter da bomo v 
ţivljenju morali sprejeti dela, za 
katera ne bomo materialno 
nagrajeni, temveč nas bodo 
duhovno bogatila in nam širila 
obzorje.
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POSLIKAVA MUZEJA 

 
Modra stenska barva z rdečim barvnim pasom (vštet je tudi napis), ki zajema 
prostor pred stopniščem, stopnišče in predprostor sobe muzeja, ustvarja 
simbolno in konkretno vzdušje, razpoloţenje, ki zaokroţa namen in podobo 
šolskega muzeja Srednje ekonomske in trgovske šole. Na simbolni ravni (ker 
barve ţe od nekdaj nosijo simbolni pomen) je modra barva barva 
kontemplacije in spomina. Rdeči pas (nit, tok, ţivljenjski sok - kri) nas kot 
okras in akcent (poudarek) pelje v spodnji prostor, kjer se bomo soočili s 
predmeti, ki nas poveţejo s spominom na preteklo dogajanje. 
Na konkretni ravni (torej modra barvna materija, ki nas fizično obdaja) pa 
modrina loči in zamenjuje prostor, ki je namenjen muzeju, od ostalega 
prostora v šolski zgradbi. Rdeči pas na koncu stopnišča vzporedno z 
zadnjima dvema stopnicama nato ponikne v tla (oblikovno sledi smeri 
stopnišča) in se spet pojavi horizontalno na koncu nasprotne stene ter pelje 
(pogled) k vratom, skozi katera stopimo v muzej. 
Fotografije-portreti dijakinj in dijakov na steni stopnišča in v predprostoru 
muzeja ustvarjajo oblikovni ritem, hkrati pa nas spominjajo, zaradi koga smo 
tu. 
Stenska poslikava sega 10 metrov v dolţino in 2 metra v višino. Ker je 
podlaga iz betona, smo zaradi obstojnosti uporabili barve za beton. Vsebinsko 
je poslikava prikaz narave: dreves, ptičev, oblakov. Gledalca – obiskovalca 
napeljuje k razmisleku o neokrnjeni naravi kot edini moţni podstati za 
vsakršno človeško delovanje. Dijakinje so za predlogo in navdih delno 
uporabile slike – reprodukcije starega, tradicionalnega kitajskega in 
japonskega slikarstva. Poslikava prostor muzeja optično razširi, ga poţivi in 
ga iz notranjega prostora podaljša, tako-rekoč prelije v zunanji prostor. 
 

      
    Gigo de Brea 
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POSEBNOSTI MED EKSPONATI 

Nekateri predmeti so zbudili posebno pozornost. 
 

 
 
Tretja šolska naloga iz 
knjigovodstva, inv. št. 63, 
Dragica Šuligoj, 2007, papir, 1962, 
višina 29,7 cm, širina 21 cm, dobro 
ohranjena. 
 

 
 
Šolski zvezek Die Deutsche 
Literaturgeschichte, inv. št. 27, 
Šuligoj Dragica, 2009, debelejši 
črtan papir, 1960, višina 21 cm, 
dolţina 15 cm, širina 0,5 cm. 
Ovitek na robovih rahlo porumenel, 
ima zelene platnice s črno obrobo 
na vogalih, zvezek je na pol 
popisan, vsebina je nemška 
literarna zgodovina. Uporabljala ga 
je Šuligoj Dragica iz 3.b razreda 
ekonomske srednje šole v Novi 
Gorici, v šolskem letu 1960/1961. 
 
 
 

 
 
Učbenik Računica za ljudske 
šole, inv. št. 75, Peršolja Bojan, 
2006, papir, 1922, višina 19,5 cm, 
širina 14 cm, debelina 0,5 cm.  
Listi so porumeneli, ponekod 
posejani z rjavimi rjastimi pikami, 
robovi listov obrabljeni, natrgani, 
manjka sprednja platnica knjige; 
učbenik Računica za ljudske šole je 
izšel leta 1922 v Trstu, uporabljali 
so ga pri pouku matematike. 
 

 
 
Stenografsko berilo, inv. št. 100, 
Ličen Magda, 2006/2007, platnice 
so iz tanjšega kartona, listi iz 
papirja, 1964, višina 19,5 cm, širina 
14,5 cm, debelina 0,8 cm. Berilo je 
v dokaj dobrem stanju, platnice so 
ovite v darilni papir, listi so 
porumeneli, na robovih umazani, 
na prvi strani je podpis lastnice, 
obiskovala je 2. b ESŠ. 
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Precizna tehtnica, inv. št. 142, 
Srednja ekonomska in trgovska 
šola Nova Gorica, 2007, les, 
kovina, plastika, 70.-ta leta, višina 
40 cm, širina 40 cm, globina 30 cm, 
kovinski deli porjaveli. 
Tehtnica je sestavljena iz 
spodnjega lesenega podstavka, 
stoji na štirih majhnih okroglih 
plastičnih nogicah. Prekrita je s 
plastično ploščo, na katero je 
pritrjen kovinski drog z levim in 
desnim delom tehtnice, ki niha. 
Tehtnica je izdelana v »Tehtnici« v 
Ţeleznikih. 
 

 
 
Stenografsko berilo, inv. št. 100, 
Ličen Magda, 2006/2007, platnice 
so iz tanjšega kartona, listi iz 
papirja, 1964, višina 19,5 cm, širina 
14,5 cm, debelina 0,8 cm. Berilo je 
v dokaj dobrem stanju, platnice so 
ovite v darilni papir, listi so 
porumeneli, na robovih umazani, 

na prvi strani je podpis lastnice, 
obiskovala je 2. b ESŠ. 
 

 
 
Šolski zvezek za zemljepis, inv. 
št. 58, Šuligoj Dragica, 2009, papir, 
platnice iz tršega papirja, 1956–
1958, višina 20,5 cm, dolţina 14,5 
cm, širina 0,5 cm. 
Platnica je ob robovih natrgana, 
oddvojena od lista v zvezku, zavita 
v tanek prozoren papir, papir je 
porumenel, na ovitku je v zgornjem 
desnem robu  ime in priimek 
lastnice, na sredini je napisano ime 
predmeta: Zemljepis, v notranjosti 
je popisan z napisi imen, priloţen je 
list, na katerem so navedeni 
energetski viri. 
 

 
 
Šolski zaključek stenografije, 
inv. št. 2, Klara Ličen, 2009, 
zvezek je iz papirja, višina 17 cm, 
dolţina 13,5 cm, širina 0,6 cm.  
Na sprednji platnici je napis: 
Stenografija šolski zvezek, platnice 
so oranţne z rdečimi pikicami.
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SEZNAM EKSPONATOV 

 
Predmete, ki smo jih izbrali za 
razstavne eksponate, smo najprej 
popisali po navodilih in priporočilih 
Šolskega muzeja v Ljubljani. Vsak 
razstavni eksponat smo morali 
najprej poimenovati, izvedeti, kdo 
je njegov lastnik, katerega leta je bil 
predmet obdelave podarjen, kdaj je 
nastal oz. kdaj ga je lastnik 
uporabljal, kakšne velikosti oz. 
obsega je, iz katerega materiala je 
narejen, v kakšnem stanju je 
razstavni eksponat. Prav tako nas 

je zanimalo, s katerimi 
posebnostmi je ta predmet 
povezan, kakšen napis ima, kakšna 
je zgodba lastnika predmeta, kdaj 
ga je lastnik uporabljal in v kateri 
šoli.  
Ko so bili izbrani razstavni 
eksponati popisani, smo jih ločili v 
skupine učbenikov, zvezkov, 
šolskih nalog, dnevnikov, 
zapisnikov, spričeval, fotografij in 
drugega materiala. 

 
UČBENIKI: 
 
Računica za ljudske šole, inv. št. 69, Gabrijel Pelicon, 2009, papir, 
1942,višina 23,2 cm, širina 15,6 cm, debelina 0,6 cm.  
Predmet je v dobrem stanju (umazana ovojnica), učbenik je ovit v modro 
ovojnico, z nalepko in lastnikovim imenom, madeţi in raztrganina na zadnji 
strani. 
 
Učbenik za 4. letnik, Ekonomika FLRJ, inv. št. 42, Šuligoj Dragica, 2009, 
papir, 1962, višina 28,2cm, širina 20,6cm, debelina 0,7cm.  
Predmet je v razmeroma dobrem stanju (platnica zvita, robovi in listi so 
zbledeli in porumeneli), spredaj ima napis EKONOMIKA LRJ. 
 
Finančna matematika, inv. št. 9, tablice za šolsko uporabo, 2009, papir, 
1974, višina 23 cm, širina 10,5 cm, debelina 0,5 cm.  
Predmet je v dobrem stanju, ovitek je rumeno, roza, prozoren in na njem so 
poslikave iz risank, po straneh je malo popisan in počečkan, strani so cele. 
 
Stenografsko berilo, inv. št. 3, 2009, papir, 1966, višina 19,5 cm, širina 14 
cm, debelina 0,7 cm.  
Knjiga je brez platnice, na levi strani ima dve sponki. 
 
Ekonomska SFRJ, inv. št. 18, Bratuţ Nevenka, 2009, papir, 1978,višina 16,5 
cm, širina 23,5 cm, debelina 0,5 cm.  
Knjiga je dobro ohranjena, učbenik za srednjo ekonomsko šolo, odstavki 
podčrtani. 
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Knjiga Slovensko berilo za višje razrede srednjih šol IV, inv. št. 67, Bojan 
Peršolja, 2009, papir, platnice iz tršega papirja, 1948, velikost 20.7 cm, širina 
14.5 cm, debelina 1 cm.  
Knjiga je dobro ohranjena, napis in platnice so porumeneli od starosti, 
slovensko berilo za višje razrede srednjih šol; na sprednji platnici so v 
zgornjem desnem delu platnice v okvirčkih portreti Trubarja, Prešerna, J. 
Jurčiča in I. Cankarja, v spodnjem levem okvirčku naslov ter v spodnjem 
desnem kotu v okvirčku številka berila IV, na prvi strani je z modrim črnilom 
podpis, ki je neberljiv. 
 
Učbenik za statistiko, inv. št. 88, Šuligoj Fani, 2006, platnica je iz 
plastficiranega kartona, ovita s plastičnimi platnicami z junaki iz Disneyevih 
risank, listi so iz papirja,1973, višina 23,5 cm, širina 16,4 cm, debelina 0,6 cm.  
Učbenik je odlično ohranjen, le strani so malce porumenele, pisava se 
razločno vidi in je čitljiva, učbenik je tipkan na računalnik, različne besede in 
stavki so podčrtani, v njem lahko najdemo pravila, grafe, tabele, slike, učbenik 
je bil v uporabi od 1975 do 1976, obiskovala je 4. c ESŠ. 
 
Skripta Zgodovina od začetka 19. stoletja, avtor Gestrin Ferdo, inv. št. 
65, Dragica Šuligoj, 2009, papir, platnice iz malo tršega papirja, 1948, višina 
24,5 cm, širina 16 cm, debelina 0.5 cm.  
Papir je porumenel od starosti, list s stranmi od 25 do 28 izstopajo iz sponk, 
skripta Ferda Gestrina z naslovom Zgodovina od začetka 18. do začetka 19. 
stoletja je izšla kot pomoţni tekst na srednji šoli; lastnica Dragica Šuligoj jo je 
uporabljala pri pouku zgodovine, priloţen je list z izpisi snovi iz skripte, 
naslovnica je porumenela, v zgornjem delu označena signatura 100 a, ki je 
prečrtana, poleg nje inv. številke 10786 z ţigom Drţavne niţje gimnazije 
Ajdovščina, na naslovni strani je v zgornjem desnem kotu s črnilom zapisano 
inv. 248, ponekod v skripti so navedene besede podčrtane s svinčnikom. 
 
Učbeniki za zgodovino in geografijo v italijanskem jeziku z naslovom 
Religione, Stavia, Geografia, inv .št. 64, Bojan Peršolja, 2009, papir, platnici 
iz tršega papirja, hrbtišče knjige – tkanina, 1940,višina 25 cm, širina 15 cm, 
debelina 2 cm.  
Knjiga je v razmeroma dobrem stanju, platnice in strani so porumenele od 
starosti, po platnicah pike in madeţi. Tkanina na prednjem delu, robu hrbta 
knjige je strgana, italijanski učbenik za religijo, zgodovino in geografijo št. 5, 
na naslovnici slike Jezusa, rimskega legionarja in zemeljske krogle, z napisom 
Religione, Stavia, Geografia V; na hrbtni strani naslovnice je prilepljena 
znamka oz. kolek, na prvi strani napis s svinčnikom Francesco, V. Clase, Viva 
al Duce, učbenik za 5. razred osnovne šole, na zadnji platnici prilepljeni 
zemljevidi političnih in zgodovinskih kart Italije. 
 
Učbenik za gospodarsko poslovanje, inv. št. 8, 2009, papir, 1970, višina 
16,5cm, širina 24cm, debelina 0,9cm.  
Knjiga je slabo ohranjena, ima zeleno oranţne in bele platnice. Napisala sta jo 
Berta Bervan in France Aţman. 
 
SFR Jugoslavija, učbenik, inv. št. 12, Šuligoj Fani, 2009, papir, 1974, višina 
20 cm, širina 14 cm, debelina 1,7 cm.  
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Kjiga je dobro ohranjena, za platnico je slika, priloţeni listi. 
 
Skripta za 3. letnik ekonomskih srednjih šol, inv. št. 54, za predmet 
blagoznanstvo (organska kemija),višina 28,7 cm, širina 20,3 cm, debelina 0,8 
cm.  
Knjiga je dokaj ohranjena, odpira se na hrbtu, ima bele platnice, rjave 
madeţe, pisava je črne barve, rahlo zbledela, v zgornjem desnem robu s 
kemikom piše Šuligoj Dragica, prva stran se začne s snovjo. 
 
Skripta Pregled slovenske knjiţevnosti, inv. št. 59, Šuligoj Dragica, 2009, 
listi so iz papirja slabše kakovosti, platnice iz modrega debelejšega papirja, 
1956, višina 29 cm, širina 21cm, debelina 1 cm.  
Platnici sta precej raztrgani, predvsem robovi, zadnja platnica do polovice 
prečno raztrgana, tako listi kot platnici so zelo porumeneli od starosti, na 
robovih razcefrani in prepognjeni; skripta je speta le z zarjavelimi tremi 
sponkami, ni rezana, na naslovni platnici ţig Gimnazije Ajdovščina, na 
spodnjem delu platnice napis, po predlogih sestave L.M., v zgornjem desnem 
kotu ime in priimek lastnice. Po ţigih sodeč je dobila skripto dijakinja Dragica 
Šuligoj od nekoga iz Gimnazije Ajdovščina in jo uporabljala na Srednji 
ekonomski šoli v Novi Gorici. 
 
Učbenik za računovodstvo, inv. št. 115, Šuligoj Fani, 2006/2007, platnice iz 
kartona, listi iz papirja, 1975/1976, višina, 22 cm, širina 15 cm, debelina, 2 cm. 
Platnice so iz kartona v prozornem ovoju, so tudi potiskane, listi so beli, 
nepopisani, lastnica je obiskovala 4. c ESŠ. 
 
Učbenik za stenografijo, inv. št. 122, 2006/2007, platnici sta iz kartona, listi 
so iz papirja, 1974, višina 21,5 cm, širina 15 cm, debelina 1 cm.  
Platnice so iz kartona, ki je potiskan in malo poškodovan ter pomazan, listi so 
beli in natipkani na pisalni stroj. 
 
Učbenik Računica za ljudske šole, inv. št. 75, Peršolja Bojan, 2006, papir, 
1922, višina 19,5 cm, širina 14 cm, debelina 0,5 cm.  
Listi so porumeneli, ponekod posejani z rjavimi rjastimi pikami, robovi listov 
obrabljeni, natrgani, manjka sprednja platnica knjige; učbenik Računica za 
ljudske šole je izšel leta 1922 v Trstu, uporabljali so ga pri pouku matematike. 
 
Knjiga Rešeni, inv. št. 76, Peršolja Bojan, 2006, papir, 1930, višina 6,6 cm, 
širina 12 cm, debelina 0,5 cm.  
Listi so porumeneli, sprednja platnica ima rjav madeţ, to je leposlovna knjiga, 
izšla v Katoliški tiskarni v Gorici 1930 kot eden izmed zvezkov za branje na 
domu, na platnici je naslov domače branje. 
 
Zgodovinski roman Na Indijo, inv. št. 77, Peršolja Bojan, 2006, papir, 1925, 
višina 22 cm, dolţina 15 cm, debelina 1 cm.  
Zadnja platnica manjka, platnice so porumenele, natrgane; zgodovinski roman 
Na Indijo je izšel pri Goriški Mohorjevi druţbi leta 1925, napisal ga je G. P. 
Danilevski, prevedel Al. Benkovič.  
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Knjiga Mladini, inv. št. 78, Peršolja Bojan, 2006, papir, karton, 1915, višina 
18,5 cm, širina 12,5 cm, debelina 0,7 cm.  
Strani so porumenele, platnice trde, zelene barve, na sprednji platnici so 
podatki o knjigi v rjavem, okrašenem okvirju; knjigo kratkih zgodb z naslovom 
Mladini je napisal Andrej Rape, izšla je pri Društvu za zgradbo učiteljskega 
konvikta v Ljubljani 1915; na notranji strani platnice je ţig, na hrbtni strani 
naslovne strani in na strani s kazalom dva podpisa. 
 
Učbenik Tecnica del disegno (tehnike risanja), inv. št. 79, Peršolja Bojan; 
2006, papir, debelejši papir, 1942, višina 22 cm, širina 32 cm, debelina 0,5 
cm.  
Strani so porumenele, robovi platnic zviti, pomazani, učbenik za srednjo šolo, 
kjer so opisane tehnike risanja, avtor učbenika je Galileo Barucci. 
 
Učbenik Slovenska stenografija, 2. del, Govorno pismo, inv. št. 106, 
Ličen Magda, 2006, papir, trši papir, 1965, višina 20 cm, dolţina 14 cm, 
debelina 1 cm.  
Strani knjige so iz tanjšega, finega papirja, platnice pa iz tršega papirja, knjiga 
je ovita v reklamni papir, ki je na sprednji strani ovitka vzorčasto popisan z 
modro barvo, nekatere strani so popisane s svinčnikom, v knjigi priloţeni trije 
odrezki časopisnih člankov. 
 
Učbenik Slovenska stenografija, 1. del, Poslovno pismo, inv. št. 107, 
Ličen Magda, 2006, papir, trši papir, 1964, višina 20 cm, dolţina 14 cm, 
debelina 1 cm.   
Strani knjige so iz tanjšega, finega papirja, platnice pa iz tršega papirja, knjiga 
je ovita v barvni papir z ornamenti, nekatere strani so popisane s svinčnikom. 
 
Knjiga Splošna ljudska obramba in zveza komunistov Jugoslavije, inv. 
št. 128, 2008, lepenka, papir, 1983, višina 18,5cm, širina 12cm, debelina 2cm, 
dobro ohranjen. 
 
Učbenik za finančno matematiko, inv. št. 24, Magda Ličen, 2007, lepenka, 
papir, 1966, višina 23,5cm, širina17,5cm, debelina 1 cm.  
Sivo modre platnice so oddvojene od strani  ter deloma porumenele, v vsebini 
učbenika so tablice za šolsko uporabo, platnice učbenika so ovite v barvni 
papir. 
 
Gradivo za pouk knjigovodstva, inv. št. 60, Dragica Šuligoj, 2007, papir, 
lepenka, 1960, višina 28,5cm, širina 20cm, debelina 1cm.  
Učbenik je dobro ohranjen, listi porumeneli.  
 
Učbenik za strojepisje, inv. št. 140, Bratuţ Nevenka, 2007, papir, trši papir, 
1975, dolţina 28,5 cm, širina 20 cm.  
Platnice so delno poškodovane, robovi natrgani, listi oddvojeni od platnic, 
porumeneli. 
 
Učbenik Računica za obče ljudske šole, inv. št. 123, Šuligoj Dragica, 2007, 
listi iz tankega papirja, platnice iz kartona, višina 20 cm, širina 14 cm, debelina 
1 cm.  
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Strani so ponekod poškodovane z rjavkastimi madeţi, na prvi in zadnji strani 
ter na notranji strani platnic so zapisana različna imena in številke z zelo 
umetelno rjavo pisavo, na platnici je zapisan naslov knjige Računica za obče 
ljudske šole, zvezek 3; pod naslovom je narisan grb zaloţbe, učbenik je izšel 
v cesarski kraljevi zalogi šolskih knjig na Dunaju,1914. 
 
 
 

ZVEZKI: 
 
Šolski zvezek za stenografijo, inv. št. 4, Šuligoj Fani, 2009, papir, 1971/72, 
višina 21 cm, širina 15 cm, debelina 0,5 cm.  
Košček platnice je odtrgan, robovi poškodovani, mali črtni zvezek vsebuje 
stenografsko pisavo, siva platnica, z znakom Lipa Mill, lastnica ga je 
uporabljala v 1. letniku ekonomske srednje šole. 
 
Šolski zvezek za finančno matematiko, inv. št. 26, Klara Ličen, 2009, šolski 
zvezek, papir, višina 28 cm, širina 22 cm, debelina 0,5 cm. 
Predmet je v dobrem stanju, prva in zadnja stran imata vlogo platnice, rahlo 
natrgano pri spojih, šolski zvezek za finančno matematiko, bele strani, mali 
karo, pri strani črte za napis imena; v spodnjem delu je na sredini znak trije 
svinčniki, porezani v trikotnih, na spodnji strani zapis 2ef. 380801-150, zgornji 
del strani popisan s številkami, upravljala ga je Klara Ličen, dijakinja 4.a 
ekonomske srednje šole. 
 
Zvezek za statistiko, inv. št. 15, Nevenka Bratuţ, 2009, papir, 1977, višina 
20,4 cm, širina 14,2 cm, debelina 0,5 cm, dobro ohranjen, oranţne barve, 
okrašen napis. 
Lastnica je bila dijakinja 3. letnika Upravno administrativne šole v šol. letu 
1977/78. 
 
Zvezek za italijanščino, inv. št. 90, Klara Ličen, 2006/2007, platnice so iz 
tanjšega kartonastega papirja modro-zelene barve, listi so iz papirja, 1970-
1971, širina 7 cm, dolţina 24,5 cm, debelina 0,5 cm.  
Zvezek je zbirka domačih nalog za italijanščino, platnice so ob sponkah 
porumenele, listi so porumeneli in ne v celoti popisani, pisava z nalivnim 
peresom in kemikom je zbledela, prvi zapis 28. 10. 1970, zadnji zapis 7. 6. 
1971, lastnica je obiskovala 2. a ESŠ. 
 
Gospodarsko poslovanje 2. zvezek, inv. št. 49, Šuligoj Dragica, 2009, 
papir, 1959, višina 20,5 cm, širina 14,9 cm, debelina 0,3 cm.  
Predmet je v dobrem stanju, platnica na sprednji spodnji strani je raztrgana, 
na sprednji strani je nalepka z belo-modro-rdečo obrobo, na kateri piše 
2.zvezek 59/60, Gospodarsko poslovanje, Šuligoj Dragica, 1. b, 2. b ESŠ. 
 
Predvojaška, inv. št. 44, Dragica Šuligoj, 2009, bel, karirast papir, oranţne 
platnice, 1961, višina 12,4 cm, širina 16,9 cm, debelina 0,3 cm.  
Predmet je v dobrem stanju, spodaj ima ţig z napisom BLOK POLET. 
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Zvezek za blagoznanstvo, inv. št 47, Šuligoj Dragica, 2009, 1958, višina 
20,6 cm širina 14,5 cm dolţina 0,5 cm.  
Predmet je v dobrem stanju (rahlo zviti in rahlo raztrgani), zvezek je ovit v 
prozoren bledo rumen ovitek, modre barve z napisom Blagoznanstvo, Šuligoj 
Dragica, na zvezku je nalepka z rdeče-modrimi robovi. 
 
Šolski zvezek Die Deutsche Literaturgeschichte, inv. št. 27, Šuligoj 
Dragica, 2009, debelejši črtan papir, 1960, višina 21 cm, dolţina 15 cm, širina 
0,5 cm. 
Ovitek na robovih rahlo porumenel, ima zelene platnice s črno obrobo na 
vogalih, zvezek je na pol popisan, vsebina je nemška literarna zgodovina. 
Uporabljala ga je Šuligoj Dragica iz 3.b razreda ekonomske srednje šole v 
Novi Gorici, v šolskem letu 1960/1961. 
 
Zvezek za Kemijo, inv. št. 11, 2009, zvezek je iz papirja, 1971, višina 20 cm, 
dolţina 15 cm,  širina 0,8 cm, dobro ohranjen, na platnici je barvna ţenska 
slika. 
 
Šolski zvezek za zemljepis, inv. št. 58, Šuligoj Dragica, 2009, papir, platnice 
iz tršega papirja, 1956–1958, višina 20,5 cm, dolţina 14,5 cm, širina 0,5 cm. 
Platnica je ob robovih natrgana, oddvojena od lista v zvezku, zavita v tanek 
prozoren papir, papir je porumenel, na ovitku je v zgornjem desnem robu  ime 
in priimek lastnice, na sredini je napisano ime predmeta: Zemljepis, v 
notranjosti je popisan z napisi imen, priloţen je list, na katerem so navedeni 
energetski viri. 
 
Šolski zvezek Knjigovodstvo, inv. št. 61, Šuligoj Dragica, 2009, papir, črtni 
listi, modre platnice, 1959–1960, višina 29 cm, dolţina 21 cm, širina 0,5 cm.  
Papir je porumenel, veliki črtni zvezek s temno modrimi platnicami, na 
naslovnici je nalepka za naslov. Uporabljala ga je Šuligoj Dragica pri 
predmetu knjigovodstva v šolskem letu 1960-1961. 
 
Šolski zaključek stenografije, inv. št. 2, Klara Ličen, 2009, zvezek je iz 
papirja, višina 17 cm, dolţina 13,5 cm, širina 0,6 cm.  
Na sprednji platnici je napis: Stenografija šolski zvezek, platnice so oranţne z 
rdečimi pikicami. 
 
Zvezek za domače naloge pri slovenščini, inv. št. 94, Klara Ličen, 
2006/2007, platnice so iz zelenega kartonastega papirja, strani v notranjosti 
so iz papirja, 1971-1972, dolţina 24,6 cm, širina 17 cm, debelina 0,4 cm.  
Zvezek je dobro ohranjen, listi so porumeneli, zadnja platnica je popisana, kot 
prilogo ima 4. šolsko nalogo in poprave, zadnji zapis: 30.5.1972, lastnica je 
obiskovala 3.a ESŠ. 
 
Zvezek za stenografijo, inv. št. 95, Fani Šuligoj, 2006/2007, platnice so iz 
lepenke, listi so iz papirja, 1971, višina 20,5 cm, širina 14,4 cm, debelina 0,6 
cm.  
Predmet je v dokaj dobrem stanju, ovit je v barvan papir, v notranjosti je 
popisan z modrim in rdečim kemičnim svinčnikom, lastnica je obiskovala 1.c 
ESŠ. 
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Zvezek za blagovni predmet, inv. št. 96, Klara Ličen, 2006/2007, platnice so 
iz lepenke, listi so iz papirja, 1970, višina 21 cm, dolţina 6,5 cm, debelina 1 
cm. Predmet je v slabem stanju, platnice so ovite v papir, listi so na platnice 
zlepljeni z lepilnim trakom, listi v zvezku so porumeneli in poškodovani, 
nekateri tudi popisani, lastnica je obiskovala 2.a ESŠ. 
 
Šolski zvezek za korespondenco 1, inv. št. 101, Šuligoj Dragica, 
2006/2007, platnice so iz debelejšega papirja, listi so iz papirja, 1960/1961, 
višina 28,5 cm, dolţina 21,5 cm, širina 0,5 cm.  
Platnice so vijoličaste barve, iz papirja in so rahlo strgane, listi so porumeneli, 
na robovih zviti, popisani so z modrim nalivnim peresom ter rdečo barvico, 
zvezek je bil rabljen z obeh strani, zapisi so na začetku in na koncu, vsebina 
so številna pisma za podjetja, prvi vnos: 19. 9. 1960, zadnji vnos: 9. 12. 1960; 
lastnica je obiskovala  3.b ESŠ. 
 
Zvezek za pravo 2, inv. št. 114, Šuligoj Dragica, 2006, papir, 1961/1962, 
višina 20 cm, širina 15 cm, debelina 0,5 cm.  
Platnice so iz zelenega papirja, na prvi strani je tudi ime in priimek, nekateri 
listi so odstopili od platnic, so rahlo porumeneli, napisano s črnim in modrim 
nalivnikom ter nekaj tudi z rdečo barvico, popisan je v celoti, lastnica je 
obiskovala  4. b ESŠ. 
 
Zvezek za politično ekonomijo, inv. št. 70, Šuligoj Dragica, 2006, papir, 
platnica iz barvnega, modrega papirja, 1959/60, širina 14,5 cm, višina 20,5 
cm, debelina 0,9 cm. Platnica je strgana, strani so porumenele, zvezek je 
popisan v celoti, zapisani so datumi (meseci z rimskimi številkami), prvi zapis 
10. 9. 1959, zadnji zapis 17. 3. 1906, lastnica je obiskovala 2. b ESŠ, zvezku 
so priloţeni „plonk” lističi. 
 
Zvezek za matematične šolske naloge, inv. št. 71, Šuligoj Dragica, 2007, 
platnice iz modrega kartonskega papirja, strani porumenele, nizki karo, 1906, 
dolţina 29,3 cm, širina 20,3 cm, debelina 2 mm, platnice obrabljene, 
porumenele.  
Zvezek vsebuje štiri šolske naloge, popravljene, ocenjene. 
 
Zvezek za zgodovino, inv. št. 72, Dornik Vasilija, papir, 1986/87, višina 29 
cm, širina 20,2 cm, debelina 0,8 cm.  
Zvezek je v kar dobrem stanju, prve strani so prilepljene z lepilnim trakom na 
platnice, pod plastičnim ovitkom sta platnici oblepljeni s portreti pevcev, strani 
s črtami, delno porumenele, zvezek ima tri vstavljene liste; na notranji strani 
platnic so napisane ocene, priloţene tri strani miselnih vzorcev, platnica je 
zavita v prozorno plastiko. 
 
Zvezek šolskih nalog iz stenografije, inv. št. 74, Šuligoj Fani, 2007, papir, 
višina 21 cm, širina 14,5 cm.  
Strani in platnice so porumenele, sponke zarjavele, zvezek za šolske naloge 
iz stenografije, iz šolskega leta 1971/72, razred 1.c, vsebuje  štiri ocenjene 
šolske naloge iz stenografije, narejena je poprava vsake šolske naloge 
posebej. 
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Zvezek iz matematike za domače vaje, inv. št. 80, Šuligoj Dragica, 2007, 
papir, lepenka, 1959/06/61/62, višina 19,5 cm, širina 14,1 cm, debelina 0,9 
cm.  
Platnice so obrabljene, prvi dve strani iz zvezka strgani; zvezek za domače 
vaje iz matematike je lastnica uporabljala tri leta, v šolskih letih 1959, 1906, 
1961 in 1962, vanj je z rdečo barvico začrtovala robove. 
 
Zvezek za zgodovino, 3. zvezek, inv. št. 85, Šuligoj Dragica, 2006, iz 
papirja, platnica iz barvnega, modrega papirja, 1959, širina 14,5 cm, višina 
20,5 cm, debelina 0,9 cm.  
Zvezek je dobro ohranjen, popisan je v celoti, zapisani so datumi (meseci z 
rimskimi številkami), prvi zapis 4. 3. 1959, zadnji zapis 5. 6. 1959, obiskovala 
je 1. b ESŠ. 
 
Zvezek Prometni predpisi, 1. zvezek, inv. št. 121, Šuligoj Dragica, 2006, 
tanek, debelejši papir, zvezek ovit v tanek papir, 15. 12. 1958 do 4. 5. 1959, 
višina 20,5 cm, širina 14,5 cm, debelina 0,5 cm.  
Zvezek je dobro ohranjen, na ovitku je napisano ime predmeta, lastnica je 
obiskovala 1. b razred ekonomske srednje šole, na prvi strani so opisani 
splošni pojmi (cesta, cestna vozila …), datumi so pisani z rimskimi številkami, 
zvezku je priloţena publikacija o tednu prometa 1959 z osmimi stranmi.  
 
Zvezek Prometni predpisi, 2. zvezek, inv. št. 108, Šuligoj Dragica, 2006, 
tanek, debelejši papir, 11. 5. 1959 do 18. 5. 1959, višina 20,5 cm, širina 14,5 
cm, debelina 0,5 cm.  
Zvezek je dobro ohranjen, na modri platnici je napisano ime predmeta, 
lastnica je obiskovala 1. b razred ekonomske srednje šole, na prvi strani je 
opisan prevoz oseb s tovornimi avtomobili in avtobusi … datumi so pisani z 
rimskimi številkami. 
 
Zvezek za literaturo, inv št. 110, Ličen Klara, velik črtni zvezek z debelejšo 
rumeno platnico, višina 29,5 cm, debelina 1 cm, širina 20,1 cm.  
Listi so porumeneli, na robovih potemneli, zvezek za slovenščino, za 
knjiţevnost, je lastnica uporabljala v 2. a letniku ekonomske srednje šole, prva 
stran v zvezku je  popisana z naslovi knjig za domače branje, zvezek je ovit v 
zaščitni, okrasni papir, notranje strani so prilepljene na ovitek z lepilnim 
trakom. 
 
Zvezek za knjigovodstvo, inv št. 111, Šuligoj Dragica, 2006, papir s črtami, 
platnice iz tankega rumenega kartona, 1961, višina 29 cm, širina 20,5 cm, 
debelina 0,5 cm. Strani so porumenele, robovi in stranice listov obrabljeni, 
zvezek za knjigovodstvo je lastnica uporabljala v 2. b letniku ekonomske 
srednje šole, v zvezku so priloţene tri šolske naloge iz knjigovodstva, ena 
šolska naloga iz knjigovodstva iz leta 1960, pomoţni listi za računanje in 
„plonki”. 
 
Zvezek za korespondenco, inv. št. 134, Zavrtanik Anita, 2007, papir; 
1956/1957, višina 29,7 cm, širina 21 cm.  
Zvezek je dobro ohranjen, brez platnic, na prvi strani je ime predmeta 
napisano v okrašeni, črni pisavi, prva črka okrašena z roza roţicami. 
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ŠOLSKE NALOGE: 
 
1. šolska naloga iz knjigovodstva B, inv. št. 131, Dragica Šuligoj, 2007, 
papir, 1961, višina 29,7 cm, širina 21cm, dobro ohranjena. 
 
2. šolska naloga iz knjigovodstva B, inv. št. 132, Dragica Šuligoj, 2007, 
papir, 1962, višina 29,7cm, širina 21 cm, dobro ohranjena.  
 
Šolska naloga iz gospodarskega računstva, inv. št. 66, Veronika 
Ambroţič, 2008, papir, 1960, višina 29,7 cm, širina 21 cm, dobro ohranjena, 
obsega 4 liste. 
 
Šolska naloga iz gospodarskega računstva, inv. št 28, odtrgan list iz 
zvezka in na njem šolska naloga, Šuligoj Dragica, papir, višina 29,5 cm, širina 
20,5 cm, debelina 1mm. 
Naloga je dobro ohranjena, papir je črtast, uporabljena  v Ajdovščini 22. 4. 
1962. 
 
 
 

DNEVNIKI: 
 
Dnevnik počitniške prakse, inv. št. 45, predmet je last Dragice Šuligoj, 
2009, papir, 1959, višina 14,2 cm, širina 10,3 cm, debelina 0,4 cm.  
Predmet je v dobrem stanju, dijakinja je hodila na ekonomsko srednjo šolo v 
Ajdovščino, zvezek je ovit v belo folijo, ki je delno prozorna. 
 
Dnevnik počitniške prakse, inv. št. 73, Šuligoj Fani, 2007, papir, 21. junij, 
1974, dolţina 28 cm, širina 21 cm.  
Listi so preluknjani s štirimi luknjicami luknjača, niso speti s prilogami, 22 
listov, strani so popisane z modrim kemičnim svinčnikom, skoraj vsak list 
vsebuje priloge, na listih je opisan vsak dan delovne prakse posebej. 
 
Dnevnik in redovalnica Knjigovodskega tečaja MTP Breţice, inv. št. 82, 
darovalec neznan, 2007, papir, karton, lepenka, 1948, višina 29 cm, širina 21 
cm, debelina 1,5 cm.  
Strani so porumenele, listi odtrgani od hrbtišča knjige, kartonske platnice 
obrabljene, dnevnik in redovalnica knjigovodskega tečaja od 1. 3. 1948 do 5. 
6. 1948, platnica pred naslovno stranjo je popisana z računi, prav tako zadnja 
platnica. 
 
Dnevnik in redovalnica Knjigovodskega tečaja MTP Breţice, inv. št. 83, 
darovalec neznan, 2007, papir, karton, lepenka, 1947/1948, višina 29 cm, 
širina 21 cm, debelina 1,5 cm.  
Strani so porumenele, listi odtrgani od hrbtišča knjige, kartonske platnice 
obrabljene, dnevnik in redovalnica knjigovodskega tečaja od 1. 3. 1948 do 5. 
6. 1948 ter od 15. 9. 1948 do 2. 6. 1949, zadnja platnica. 
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Dnevnik in redovalnica druge skupine Tečaja za gospodarske 
pomočnike v Breţicah, inv. št. 84, darovalec neznan, 2007, papir, karton, 
lepenka, 1948, višina 29 cm, širina 21 cm, debelina 1,5 cm.  
Strani so porumenele, prvi del redovalnice je odtrgan, nekateri listi odtrgani od 
hrbtišča knjige, kartonske platnice obrabljene, dnevnik in redovalnica druge 
skupine Tečaja za gospodarske pomočnike v Breţicah; platnica pred 
naslovno stranjo je popisana z računi, prav tako zadnja platnica, priloţeni so 
listi s priimki in imeni tečajnikov in ocenami, listi na robovih raztrgani, zviti, 
porumeneli. 
 
 
 

ZAPISNIKI: 
 
Stran z zapisnikom št. 1, inv. št. 33, avtor neznan, 2009, papir, en črtni list, 
od 1970 do 1974, višina 30 cm, širina 21 cm, debelina 0,1 cm. 
Ob robovih je list z vodoravnimi črtami od starosti porumenel, je obojestransko 
popisan, na levem robu ima štiri luknje za vstavljanje v mapo. List je kopija 
originala, narejena s pomočjo indigo papirja. Vsebina na papirju je zapisnik 1. 
sestanka za org., razvoj in kadrovska vprašanja 10. 10. 1974. 
 
Stran z zapisnikom 2. sestanka, inv. št. 34, avtor neznan, 2009, papir, en 
črtni list, od 1970 do 1974, višina 30 cm, širina 21 cm, debelina 0,1 cm.  
List z vodoravnimi črtami ni strgan, ob robovih je od starosti porumenel; je 
enostransko popisan. Na levem robu ima štiri luknje za vstavljanje v mapo. Je 
kopija originala, narejena s pomočjo indigo papirja. Vsebina na papirju je 
zapisnik 2. sestanka za organizacijo, razvoj in kadrovska vprašanja, ki je bil 
21. 11. 1974. 
 
Stran z zapisnikom 3. sestanka za organizacijo, razvoj in kadrovska 
vprašanja, inv. št. 35, avtor eksponata je neznan, zapisničarka je Prinčič 
Helena, 2009, papir, en črtni list, od 1970 do 1974, višina 30 cm, širina 21 cm, 
debelina 0,1 cm. 
List z vodoravnimi črtami ni strgan, ob robovih je od starosti porumenel, je 
enostransko popisan. Na levem robu ima štiri luknje za vstavljanje v mapo. Je 
kopija, narejena s pomočjo indigo papirja. Vsebina na papirju je zapisnik 3. 
sestanka za organizacijo, razvoj in kadrovska vprašanja, ki je bil 9. 12. 1974.  
 
 
 

SPRIČEVALA: 
 
Spričevalo o opravljeni počitniški praksi, inv. št. 46, Šuligoj Dragica, 2009, 
papir, 31. 8. 1959, višina 29,5 cm, širina 20 cm, debelina 0,5 mm. 
Predmet je v dobrem stanju in ima ţig Prodajne skupnosti Kovaških in 
Kovinskih podjetij v LRS. Izdelali so ga v Ljubljani. 
 
Indeks, inv. št. 105, 2007, papir, karton, plastični ovitek, višina 20 cm, širina 
12 cm, debelina 0,5 cm. 
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Predmet je nepopisan indeks. To je izkaz o opravljenem srednješolskem 
izobraţevanju, ki je veljal v osemdesetih letih dvajsetega stoletja. 

 
Začasno spričevalo, inv. št. 124, Julija Krivec, 2010, papir, 1948, višina 29,5 
cm, širina 21 cm, predmet je v dobrem stanju. 
Spričevalo ima rahlo porumenele strani, po sredini je bilo prepognjeno. 
Darovalka spričevala je pripadala prvi generaciji dijakov trgovske šole v 
Breţicah. 
 
 
 

FOTOGRAFIJE:  
 
Fotoalbum, inv. št. 30, 2009, višina 30 cm, album je izdelan pribliţno 
1972/71, širina 26 cm, debelina 1.9 cm. 
Predmet je sestavljen iz slik in strani. Papir je oblepljen s folijo, fotografije so 
izdelane iz  fotografskega papirja. Platnice so iz umetnega usnja, rdeče barve, 
ponekod so umazane. Prednja stran ima napis FOTO ALBUM in belo obrobo, 
sestavljeno iz povezujočih se trikotnih in štirikotnih oblik. Nekatere oblike 
imajo še kvadratke, iz  platnice je na zgornji strani povlečena vzmet. 
Fotografije so  v dobrem stanju. 
 
Fotoalbum, pokop cveka, inv. št. 30/1 do 30/5. 
 
Fotoalbum, inv. št. 29, 2009, višina 29 cm, širina 22.5 cm, višina 1,8 cm, 
1972. 
Predmet je sestavljen iz strani, ki so iz papirja, iz fotografij, ki so iz 
fotografskega papirja in iz platnic, ki so iz umetnega usnja. Fotoalbum je v 
dobrem stanju, prva stran je nekoliko umazana.Platnica je okrašena z raznimi 
okraski, nad osrednjim okraskom je krona, platnice so modre, v albumu so 
dobro ohranjene fotografije. 
 
Fotografija treh oseb šolske igre, inv. št 20, fotografski papir, 2009, višina 
18 cm, širina 13 cm, debelina 0,05 cm. 
Predmet ni poškodovan. Je črno bela slika z belo nepopisano stranjo. 
 
Fotografija igralcev v šolski igri, inv. št. 21, fotografski papir, 2009, višina 
18 cm, širina 13 cm, debelina 0,05 cm. 
Predmet ni poškodovan, je nekoliko umazan na zgornji zadnji strani. Črno 
bela fotografija ima nekoliko umazano zadnjo stran, umazan je tudi rob 
fotografije. 
 
Fotografija Fani Šuligoj in Majde Vitez pred šolo, inv. št. 141, Fani Šuligoj, 
2007, fotografski papir, 1974, višina 10 cm, širina 7 cm. 
Fotografije je rahlo porumenela od starosti, sošolki Majda Vitez (levo) in Fani 
Šuligoj (desno) sta se fotografirali pred šolo. 
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DRUGO: 
 
Zelena obleka za dan mladosti, inv.št. 125/1, Marčela Čermelj, 2007, 
bombaţno blago, 1979, konfekcijska št. 40, obleka meri v dolţino 1 m, je zelo 
dobro ohranjena. 
Zelena obleka ima za ovratnik 20 cm velik volan, obrobljen z belim trakom. 
Ima tudi tanek pas iz zelenega blaga. Lastnica je bila vanjo oblečena 25. maja 
1979 na prireditvi ob praznovanju dneva mladosti v Beogradu. Obleki so 
priloţeni beli copatki iz plastike, inv. št. 125/2, dolţina 25 cm in šal iz 
rumenega tulca, inv. št. 125/3, dolţina 160 cm, širina 80 cm.  
 
Priloga k podarjeni obleki, inv. št. 126, Marčela Čermelj, 2007, papir, 1979, 
višina 21cm, širina 29,7 cm. 
Predmet je v dobrem stanju. V prilogi lastnica opisuje, da je obleko uporabljala 
25. maja 1979, na dnevu mladosti, ko so za Titov rojstni dan plesali v 
Beogradu. 
 
Vstopnica na maturantski ples, inv. št. 53, 2009, papir, 1962, višina 10,5 
cm,širina 17,2 cm, debelina 0,05 cm. 
Predmet je v dobrem stanju. Na notranji strani so še dodatne informacije o 
plesu. Vstopnica ima odtrgan vogal(najbrţ vstopnica), na prednji strani piše 
MATURANTSKI PLES, v soboto 14. aprila 1962 ob 20:30 v prostorih 
Kulturnega Doma v Ajdovščini. 
 
Vrednostni papirji, inv. št. 38, Dragica Šuligoj,2009, papir, 1950, višina 24 
cm, širina 9,5 cm, debelina 0,03 cm. 
Dobro ohranjen, na sredini je prepognjen. Na vrednostnem papirju je 
napisana vrednost 30 DIN, plačano je bilo v Ajdovščini. 
 
Poloţnica/Vplačilnik, inv. št. 39, Šuligoj Dragica, 2009, papir, 1959, višina 
24,5 cm, širina10,5 cm, debelina 0,03 cm. 
Dobro ohranjena poloţnica, na njej so napisana navodila za uporabo. Datum 
izpolnitve poloţnice je bil 26. marec 1959 v Ljubljani. 
 
Šolsko glasilo- informator, inv. št. 13, 2009, papir-listi, 1975, višina 29 cm, 
širina 21 cm, debelina 0,3 cm. Listi šolskega glasila so popisani z 
računalniško pisavo. 
 
Seznam oseb za gledališko igro, inv. št. 32, darovalec neznan, 2009, 
brezčrtni papir, 1974, višina 30 cm, širina 21cm. 
Papir je od starosti porumenel, ob robovih je razcefran. Na prvi strani papirja 
je zapisan seznam oseb za komedijo Tripče de Utolče, ki jo je reţirala prof. 
Helena Jurkas. Besedilo je napisano s pisalnim strojem, dodana so števila, 
napisana s flomastrom. Priloţeno je tudi besedilo, ki je podčrtano z nalivnikom 
in s kemičnimi svinčniki. Na naslednji strani je list v celoti popisan s kemičnim 
svinčnikom. Prikazan je seznam določil za ponosnega igralca. 
 
Besedilo za komedijo Tripče de Utolče, inv. št. 37, darovalec neznan, 
2009, brezčrtni papir, 1970 do 1975, višina 30 cm, širina 21 cm, debelina 0,5 
cm. Brezčrtni listi so od starosti porumeneli, prav tako robovi. Listi so 
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nacefrani in speti z sponko, zadnji list je prelepljen z lepilnim trakom. Besedilo 
je napisano s pisalnim strojem na sedemnajstih listih. Listi so kopije, narejene 
na ciklostil, imajo modre črke, spete liste. Popisana je le ena stran, robovi 
petega in sedemnajstega lista so oblepljeni z zarumenelim lepilnim trakom. 
Peti list odstopa. Besedilo so uporabljali na šoli za blagovni promet leta1974. 
Na prvi strani so na levem robu s svinčnikom napisane opombe, imena oseb 
so podčrtana z rdečim flomastrom. 
 
Seznam članov za komisijo za organiziranost, razvoj in kadrovska 
vprašanja, inv. št. 31, avtor neznan, 2009, papir, en črtni list A3 format 
prepognjen po sredini, dva bela lista, priloţena v prepognjen črtni list, 1972-
1974, višina 30 cm, širina 20 cm, debelina 0,2 cm. List ni strgan, ob robovih je 
od starosti temnejše barve. Dva brezčrtna lista sta priloţena v prepognjen list. 
Ob robovih so listi porumeneli. Črtni list je popisan s seznamom članov 
komisije za organiziranost, popisan je samo na prvi strani, ostala dva 
brezčrtna lista sta popisana le na eni strani. Vsebina teksta so navodila za  
delo komisije za organiziranost in program komisije. Seznam je bil podpisan 
10. 10. 1974 v Novi Gorici, najverjetneje na šoli. 
 
Šaljive pesmi in pisma profesorjem maturantov 1982, inv št. 116, Pavlovič 
Franc, 2006, papir, barvne kopije fotografij, 1982. 
Na 1. listu sta dve barvni kopiji fotografij maturantov, na 2. listu je govor 
razredniku Pavloviču. 9 listov je poslovilnih pesmi in pisem profesorjem, ki so 
ta razred poučevali. Pesmi in pisma na šaljiv način opisujejo posameznega 
profesorja, profesorico, zahvaljujejo se za vse ţivljenjske napotke, ki so jih 
prejeli od njih. 
 
Spominska diploma maturantov iz šol. leta 1961/62, inv. št. 133, 2007, 
papir, 1962, višine 35 cm, širina 25 cm. 
List je dobro ohranjen, po sredini je prepognjen in rahlo natrgan. 
 
Poloţnica/vplačnik, inv. št. 39, karton, višina 29,9 cm, širina 11,5cm, 1959, 
dobro ohranjena. 
 
Zaključna slika maturantov s podpisi, inv.št. 135, 2008, lepenka, papir, 
višina 5cm, širina 18,5 cm, debelina 0,5 cm. Predmet je dobro ohranjen. 
Zgibanka je nastala na srečanju maturantov prve generacije 1958, vsebuje 
pojasnilo in podpise udeleţenih maturantov, zgibanki so priloţeni listi z naslovi 
in telefonskimi številkami udeleţencev na srečanju.  
 
Poštna nakaznica, inv. št. 40, Šuligoj Dragica, 2007, trši papir, dolţina 24,5 
cm, širina 11,5 cm, predmet je po sredini prepognjen, izpolnjen, popisan z 
modrim črnilom. 
 
Pohvala za uspešno delo v šoli, inv št. 137, Bratuţ Nevenka, 2007, steklo, 
les, papir, karton, 1976, višina 22,5 cm, širina 17 cm, debelina 1,5 cm. 
Predmet je zelo dobro ohranjen. Pohvala dijakinji za uspešno opravljeno delo 
v šoli je uokvirjena v temno rjav lesen okvir. 
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„Mini priprave” na preverjanje znanja, plonki, inv št. 138, Šuligoj Fani, 
2007, papir, karton, 1975. 
V platnicah zvezka je bilo shranjenih pribliţno 150 „plonk” lističev različnih 
velikosti in oblik, ki so razstavljeni na panoju. 
 
Listi z vajami iz strojepisja, inv. št. 139, Bratuţ Nevenka, 2007, papir, 1975, 
višina 24cm, širina 22 cm, debelina 5 cm. 
Listi so hranjeni v plastični mapi, vkateri je pribliţno 200 listov s strojepisnimi 
vajami in različnimi dopisi podjetjem. 
 
Stoli, inv št. 120/ 1 do 120/14, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova 
gorica, 2006, les, kovina, 1970. 
Stoli so kar dobro ohranjeni, kovinski deli so črni, leseni pa temno rjave barve. 
 
Mize, inv. št. 121/1 do 121/11, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova 
gorica, 2006, les, kovina, 1970. 
Mize so kar dobro ohranjene, kovinski deli so črni, mizne ploskve pa iz iverne 
plošče, prevlečene s posebnim materialom, zelene barve. 

 
Precizne uteţi, inv. št. 143, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova 
Gorica, 70.-ta leta, kovinski deli pozeleneli. 
Lesena škatlica za precizne uteţi od 10 mg do 200 mg je v dobrem stanju. 
Uteţi so pozelenele od stikov z vlago. Tri uteţi manjkajo. 
 
Precizne uteţi, inv. št. 144, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova 
Gorica, 70.-ta leta, kovinski deli pozeleneli. 
Lesena škatlica za precizne uteţi od 10 mg do 200 mg je v dobrem stanju. 
Uteţi so pozelenele od stikov z vlago. V plastičnem podstavku je le petnajst 
uteţi, ostale manjkajo. Tudi lesena škatlica manjka.  
 
Pisalni stroj Olympia, inv. št. 145, Srednja ekonomska in trgovska šola 
Nova Gorica, 70.-ta leta, 2007, kovina, plastika, svinec, 70.-ta leta, višina 30 
cm, širina 40 cm, globina 35 cm. 
Dijaki so uporabljali pisalni stroj v 70,-ih in 80.-tih letih pri pouku strojepisja na 
srednji šoli. 
 
Precizna tehtnica, inv. št. 142, Srednja ekonomska in trgovska šola Nova 
Gorica, 2007, les, kovina, plastika, 70.-ta leta, višina 40 cm, širina 40 cm, 
globina 30 cm, kovinski deli porjaveli. 
Tehtnica je sestavljena iz spodnjega lesenega podstavka, stoji na štirih 
majhnih okroglih plastičnih nogicah. Prekrita je s plastično ploščo, na katero je 
pritrjen kovinski drog z levim in desnim delom tehtnice, ki niha. Tehtnica je 
izdelana v »Tehtnici« v Ţeleznikih. 

 
Prehodni pokal za najboljšo proslavo ob 1. maju, inv. št. 157, arhiv 
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, les, 1971, 
velikost 21 cm, premer pokala 15 cm, črna barva na lesenem podstavku delno 
odstopa, kovinski deli pokala rahlo porjaveli. 
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Pokal so dobile razredne skupnosti na tekmovanju za najboljšo razredno 
proslavo ob 1. maju, prazniku dela. Vsako leto je nagrajeni razred predal 
pokal novemu nagrajencu.  

 
Pokal za 1. mesto na tekmovanju za najboljšo razredno skupnost, inv. št. 
164, arhiv Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, plastična 
ploščica z napisom, srebrna kovina, rjav les 1983, višina 23 cm, premer 
lesene kocke pokala 12 x 12 cm, predmet je v dobrem stanju, na čelni strani 
nad črno ploščico z napisom ostanek lepila in koščkov papirja. 
Vsako leto so v Šolskem centru za blagovni promet razredne skupnosti 
tekmovale za najbolj vzorno razredno skupnost. Vsaka razredna skupnost, ki 
je bila na tekmovanju izbrana za najboljšo, je v hrambo dobila pokal. 

 
Pokal za 2. mesto, stenografija, inv. št. 161, arhiv Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, les, 1983, velikost 21 cm, obseg 
pokala 7 cm, predmet je v dobrem stanju. 
Na tekmovanju stenografije Upravno administrativnih šol SR Slovenije so 
dijakinje in dijaki naše šole dosegli 2. mesto ekipno. Tekmovanje je potekali v 
Ljubljani , maja 1981, 
 
Pokal za 2. mesto na republiškem tekmovanju iz stenografije, inv. št. 
162, arhiv Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, srebrna 
kovina, siv marmor, čemu je pokal namenjen, je zapisano z belimi velikimi 
tiskanimi črkami na črnih plastičnih trakovih, 1983, velikost 24 cm, obseg 
pokala 10 cm, predmet je v dobrem stanju. 
Na republiškem tekmovanju v stenografiji v Murski Soboti 2. 6. 1989 dosegli 2. 
mesto. 
 
Pokal za 1. mesto na tekmovanju iz stenografije, inv. št. 163, arhiv 
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, srebrna kovina, 
temno rjav les, 1986, velikost 26 cm, obseg pokala 9 cm, predmet je v dobrem 
stanju. 
Na tekmovanju v stenografiji v Celju, 24. 5. 1986 so naše dijakinje in dijaki 
dosegli 1. mesto. 
 
Šolsko glasilo Kaki 1, inv. št. 166, arhiv knjiţnice Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, papir, december 1985, višina 29 cm, širina 
21 cm, naslovna stran rahlo strgana, robovi pomečkani. 
Šolsko glasilo Kaki so izdajali dijaki Srednje druţboslovne in ekonomske šole 
v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Glasilo vsebuje kritične in izvirne članke 
dijakinj in dijakov. 
 
Šolsko glasilo Kaki 2, inv. št. 167, arhiv knjiţnice Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, papir, februar 1986, višina 29 cm, širina 21 
cm, naslovna stran rahlo strgana, robovi pomečkani. 
Šolsko glasilo Kaki so izdajali dijaki Srednje druţboslovne in ekonomske šole 
v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Glasilo vsebuje kritične in izvirne članke 
dijakinj in dijakov. Na naslovnici iz mehkejšega kartona so v oranţni barvi 
narisani štirje kakijevi sadeţi. 
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Šolsko glasilo Kaki 3, inv. št. 168, arhiv knjiţnice Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, papir, april 1986, višina 29 cm, širina 21 cm, 
naslovna stran rahlo strgana, robovi pomečkani. 
Šolsko glasilo Kaki so izdajali dijaki Srednje druţboslovne in ekonomske šole 
v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Glasilo vsebuje kritične in izvirne članke 
dijakinj in dijakov. Na naslovnici iz mehkejšega kartona je v zeleni barvi 
narisana moška oseba, ki drţi drog z zastavo, s srpom in kladivom. 
 
 
 

ŠPORT: 
 
Rokavici za baseball, inv. št. 146/1, 146/2, aktiv športne vzgoje srednje 
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, usnje, 1975, obseg 40 cm. 
Rokavici sta bili podarjeni športnemu aktivu šole, ker so poskušali uvajati to 
disciplino v pouk športne vzgoje. Na rokavicah je zapisan proizvajalec rokavic 
Macron Italy, top grain cowhide ter professional model in številka 1084. 
 
Palica za baseball, inv. št. 147, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, les, 1975, dolţina 70 cm, obseg od2 cm do 
5 cm. 
Palica je bila podarjena športnem aktivu šole, ker so poskušali uvajati to 
disciplino v pouk športne vzgoje. Na palici je zapisan proizvajalec Baseball 
Paganelli, Minibat, made in Italy, Bologna, naziv palice Baseball softball, 
Giochi della gioventu 1975, Nettuno. 
 
Medalje, inv. št. 156/1 do 155/3, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, bombaţ, 1990, dolţina traku 48cm, 
premer medalje 3 cm, 3 medalje, zlata, bronasta in srebrna. 
Medalje so dobro ohranjene.  
 
Lopar za namizni tenis, inv. št. 152, aktiv športne vzgoje srednje 
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, les, guma, 70.-ta leta, višina 
27,5 cm, 15,5 cm, velikost ročaja 9,5 cm, na eni strani ročaja manjka leseni 
del. 
Dijaki so lopar uporabljali pri pouku športne vzgoje. 
 
Mreţa za namizni tenis, inv. št. 153, aktiv športne vzgoje srednje 
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, les, guma, 70.-ta leta, dolţina 
160 cm, višina 14 cm. 
Mreţa je na robovih rahlo natrgana, na enem belem robu manjka ţelezen del. 
Dijaki so pripomoček uporabljali pri pouku športne vzgoje. 
 
Listi z gimnastičnimi vajami, inv. št. 154, aktiv športne vzgoje srednje 
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, papir, 70.-ta leta, višina 30 
cm, širina 21 cm, 14 listov. 
Listi so v dobrem stanju, dijaki so pripomoček uporabljali pri pouku športne 
vzgoje. 
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Ţoga za baseball, inv. št. 148, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, usnje, 1975, premer 10 cm. 
Ţoga je bila podarjena športnem aktivu šole, ker so poskušali uvajati to 
disciplino v pouk športne vzgoje. 
 
Štafetna palica, inv. št. 149, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, les, 70.-ta leta, višina 30 cm, premer 3 cm. 
Dijaki so štafetno palico uporabljali pri pouku športne vzgoje, na šolskih, 
občinskih atletskih tekmovanjih. 
 
Tlačilka za ţogo, inv. št. 150, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, les, kovina, aluminij, 60.-ta leta, višina 35 
cm, premer 3,5 cm. 
Dijaki so tlačilko uporabljali pri pouku športne vzgoje. 
 
Kolebnici, inv. št. 151/1, 151/2, aktiv športne vzgoje srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, plastika, juta, 60.-ta leta, dolţina 260 cm. 
Dijaki so kolebnici uporabljali pri pouku športne vzgoje. 
 
Pokal za 1. mesto, košarka moški, inv št. 158, arhiv Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, marmor, plastika, 1982, velikost 25 
cm, obseg pokala 13,5 cm, kovina na določenih mestih oddaja drobne rjave 
pike. 
Na 15. srečanju Šolskega centra za blagovni promet v košarki moški leta 
1982 v Kranju so dijaki dosegli 1. mesto. 
 
Pokal za 1. mesto na drţavnem prvenstvu v  odbojki, inv št. 159, arhiv 
Srednje ekonomske in trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, les, filc, 
1995, velikost 31 cm, obseg pokala 12,5 cm, predmet je v dobrem stanju. 
Na drţavnem prvenstvu v odbojki v Murski soboti, aprila 1995, so dijakinje 
naše šole dosegle 1. mesto. 
 
Pokal za 1. mesto, košarka ţenske, inv št. 160, arhiv Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, kovina, marmor, plastika, 1982, velikost 25 
cm, obseg pokala 13,5 cm, kovina na določenih mestih oddaja drobne rjave 
pike. 
Na 15. srečanju Šolskega centra za blagovni promet v košarki ţenske leta 
1982 v Kranju so dijakinje dosegle 1. mesto. 
 
Plaketa za praznik pomladi, inv. št. 166, arhiv Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, škatlica iz modrega papirja v imitaciji usnja, 
speto s kovinsko sponko, belo blago, modra ţametna podloga, zlata kovinska 
plaketa z rdečim napisom, 1977, višina škatlice 19 cm, širina škatlice 16 cm, 
debelina škatlice 3 cm, višina plakete 19 cm, širina plakete 9 cm, premer 
kroga na plaketi 7 cm, modri ţamet v škatlici rahlo umazan in zaprašen, 
robovi škatlice rahlo natrgani, na hrbtišču papir odstopa. 
Na 1. ţenskem turnirju v odbojki na prazniku pomladi 5. 6. 1977 so dekleta 
dosegla 2. mesto. 
 



 25 

Dres šolskega športnega društva Merkur, inv. št. 169, Soban Irena, 2010, 
sintetika modre barve z rumenimi napisi, 1975, ţenska konfekcijska št. L, dres 
je v dobrem stanju. 
Dekleta šolskega športnega društva Merkur iz Šolskega centra za blagovni 
promet so v teh dresih tekmovala v 1. slovenski ligi v odbojki. Lastnica dresa, 
dijakinja Gimnazije Nova Gorica, je igrala v ekipi Šolskega centra za blagovni 
promet. S temi dresi so dijakinje prišle pod mentorstvom trenerja prof. Ivana 
Kovačiča iz 2. slovenske lige v 1. zvezno jugoslovansko ligo. 
 
Plaketa za 5. pohod prijateljstva, inv. št. 165, arhiv Srednje ekonomske in 
trgovske šole Nova Gorica, 2010, škatlica iz modrega papirja v imitaciji usnja, 
speto z dvema kovinskima sponkama, belo blago, modra ţametna podloga, 
kovinska plaketa z rdečim napisom in grboma Gorice in Nove Gorice, 1980, 
višina škatlice 24,5 cm, širina škatlice 20 cm, debelina škatlice 3 cm, višina 
plakete 19 cm, širina plakete 13 cm, vesikost grbov na plaketi 5 x 5 cm, modri 
ţamet v škatlici rahlo zaprašen, pod plaketo kovinska ploščica z napisom v 
italijanskem in slovenskem jeziku. 
Plaketo so dijaki šole dobili za udeleţbo na 5. pohodu prijateljstva Nova 
Gorica – Gorizia, 13. aprila 1980. Plaketo je izdal T. G. S. Gorizia. 
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PRI POSTAVITVI ŠOLSKEGA 

MUZEJA SMO SODELOVALI: 

 

 Dijakinje in dijaki 2.a letnika, program ekonomska gimnazija, 

 Alenka Makuc Zagoţen, knjiţničarka, 

 Tomaţ Komel, profesor zgodovine, 

 Majda Malik, profesorica slovenščine in zgodovine, 

 Gigo DeBrea, profesor umetnostne vzgoje, 

 Majda Arčon, profesorica slovenščine, 

 Zmagoslav Krivec, hišnik, 

 Igor Polenčič, vzdrţevalec. 
 
 
 
 

ZAHVALA 

 

Za postavitev šolskega muzeja se zahvaljujemo ravnateljici Ingi Krusič Lamut, 
ki je podprla to idejo, dijakom bivših generacij, ki so prispevali svoje spomine, 
fotografije, eksponate, Foto Pavšiču in Foto Fantasy za pripravo in obdelavo 
fotografij in podjetjema Final in Reklame Štrukelj. 


