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SEPT.  

–  

OKT. 

I. Urejanje besedil in sporočanje, 1. del 

Mentor: mag. Tomi Bušinoski, 8 ur 

Teme:   Vnos besedil in osnovno delo z besedili 

  Oblikovanje besedil in delo s slogi 

  Delo s preglednicami in vstavljanje elementov 

  Tiskanje besedil in spajanje dokumentov 

  Ustvarjanje kazal in stvarnih kazal 

OKT.  

–  

NOV. 

II. Trženje in organizacija dogodkov 

Mentor: dr. Marjan Kulčar, 6 ur 

Teme:  Kaj je projekt?  

  Kaj je prireditev (dogodek)?  

  Organizacija in vodenje ali menedžment projektov in  

  prireditev  

NOV.  

–  

DEC. 

III. Komunikacija in interakcija 

Mentorica: Romana Vogrinčič, 8 ur 

Teme:  Osnove komunikacije  

  Neverbalna komunikacija 

  Mobilna komunikacija 

  Povratna informacija 

DEC. 

– 

JAN. 

2019 

IV. Osnove trženja 

Mentorica: Alenka Jelen, 8 ur 

Teme:  Osnove trženja in predstavitev proizvoda 

  Priprava računalniške prosojnice 

  Gradniki prosojnice 

  Kompozicija prosojnice 

  Uspešne predstavitve 

JAN. 

- 

FEB. 

V. Napredno urejanje tabel in besedil 

Mentorica: Simona Varga, 8 ur 

Teme:  Vnašanje podatkov 

  Urejanje celic in delovnih listov 

  Osnovne funkcije in uporaba formul 

  Prikazovanje podatkov v obliki grafikonov in tiskanje 

  Izvlečki podatkov s seznamov 

  Iskanje, dodajanje, brisanje in filtriranje zapisov 



FEB. 

- 

MAR. 

VI. Urejanje besedil in sporočanje, 2. del 

Mentor: dr. Marjan Kulčar, 8 ur 

Teme:  Besedilo, tvorec besedila, prenosnik besedila 

  Raba ločil in drugih pisnih znamenj 

  Oblikovanje poslovnih pisem na primeru prošnje 

  Pritožba in pisni ugovor oz. reklamacija 

MAR. 

- 

APR. 

VII. Varno ravnanje z družbenimi omrežji 

Mentor: mag. Tomi Bušinoski, 6 ur 

Teme:  Komunikacija v spletu in varnost podatkov 

  Socialna omrežja in njihova uporaba 

  Priložnosti in nevarnosti v socialnih omrežjih, pravilna  

  postopanja v profesionalni komunikaciji 

APR. 

- 

MAJ 

VIII. Osnove gospodarstva 

Mentorja: Marjan Geč in Melisanda Sedonja, 10 ur 

Teme:  Osnovni pojmi področja 

  Družina kot osnovna enota gospodarjenja 

  Potrebe in motivacija 

  Delitev dela in poklici 

  Osnove podjetništva in delovanje s.p. 

MAJ 

- 

JUN. 

IX. Zeleno poslovanje in dogodki 

Mentorica: Milena Zelko, 8 ur 

Teme:  Ekološka zavest in ekologija 

  Ravnanje z odpadki 

  Trajnostni razvoj 

  Upravljanje z energijo 

  Zeleni dogodki 

 

Izobraževanja bodo potekala enkrat tedensko, in sicer po 2 šolski uri po 

pouku v prostorih Gimnazije Murska Sobota (predvidoma ob četrtkih), začela 

pa se bodo predvidoma v 2. polovici septembra. Izobraževanja so ure 

obveznega dela OIV za gimnazije (10 ur). Dijaki boste 2 uri od tega pridobili s 

skupnim predavanjem. Modul/sklop si izberete glede na lasten interes. Pri 

sklopih, ki obsegajo manj ur, izberete dva sklopa, če mesta niso zasedena, pa 

se lahko odločite tudi za več sklopov. Prijava bo potekala v sredo, 5. 

septembra, 7. in 8. šolsko uro v učilnici 114 (I. nadstropje). V posamezni 

mudul se lahko prijavite do zapolnitve mest (največ 15 dijakov v skupini). 



 

Ali ste vedeli? 

 

Ameriško ministrstvo za delo ugotavlja, da bodo današnji učenci do 38. leta 

svojega življenja menjali že od 10 do 14 različnih delovnih mest. 

 

Google danes beleži 31 milijard iskanj na mesec. Leta 2006 jih je bilo 2,7 

milijarde. Kdo je na ta vprašanja odgovarjal, preden je obstajal Google? 

 

Facebook ima 845 milijonov mesečnih uporabnikov. Preveden je v več kot 70 

jezikov. Če bi Facebook bil država, bi bil tretja največja država na svetu. 

 

Radio kot medij je potreboval 38 let, da je dosegel 50 milijonov ljudi, televizija 

je za isto številko potrebovala 13 let, internet pa le 4 leta. 

 

10 najbolj iskanih delovnih mest v letu 2010 leta 2004 sploh še ni obstajalo. 

 

Izračunano je, da je danes tedenska količina informacij ameriškega časopisa 

New York Times večja od količine informacij, s katerimi se je lahko srečala 

oseba, ki je živela v 18. stoletju, v vsem svojem življenju. 

 

Letos (2018) bodo ustvarjeni 4 eksabajti (4.0 x 1019) novih informacij. To je 

več kot v zadnjih 5000 letih skupaj.  

 

 

Zato se je danes treba pripravljati na poklice, ki še ne obstajajo, na okoliščine, 

ki še niso razvite, na rešitve težav, ki danes sploh še niso zaznane kot težave. 

 

Ker se učenje ne konča, ko se šola zaključi …  

 

Gimnazija Murska Sobota ponuja nekaj več. Ob zavedanju, da se bo treba v 

prihodnosti obnašati podjetno, ustvarjalno, da bo treba sodelovati v odnosih in 

situacijah, ki se jih danes ne zavedamo, smo na podlagi projekta L2P-2020+ 

pripravili izobraževalne module za naše dijake.  


