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Edini vir znanja so izkušnje. 

Albert Einstein 
 

Šolsko leto 2020/2021 se je začelo bolj ali manj običajno, ampak ... Z zaskrbljenostjo smo 
spremljali podatke o stanju okužb s koronavirusom in, kljub številkam, upali na najboljše. 
Naše upanje je izzvenelo v drugi polovici oktobra in pouk se je iz učilnic preselil pred 
zaslone v domačem okolju. Tako je potekal štiri mesece, študentje pa so ostali doma še 
dva meseca. Ponovno smo se spoprijeli s prednostmi in slabostmi izvajanja pedagoškega 
procesa na daljavo, ki ne more in ne sme nadomestiti neposrednega stika z dijaki in s 
študenti. Učitelji ste v tem šolskem letu z izjemnim trudom opravili največ, kar je mogoče, 
in tako realizirali večino načrtovanega dela. Da znamo in zmoremo našim dijakom 
posredovati znanje tudi v manj primernih pogojih, kaže zelo dober učni uspeh dijakov 
zaključnih oddelkov ob koncu pouka. Ne dvomim, da bodo te rezultate ponovili na splošni 
in poklicni maturi ter zaključnem izpitu. 
                                  Mojmir Klovar 
 

Kljub okoliščinam vzdrževalna in investicijska dela niso zastala in potekajo po načrtu. Na lokaciji Lava bomo nadaljevali 
z obnovo fasade in menjavo oken. Novo šolsko leto bo tudi prijetnejše in predvsem prezračeno v kemijskih laboratorijih. 
Prenovljena učilnica v D-etaži bo omogočila boljše delovno vzdušje na Višji strokovni šoli. Do pričetka novega šolskega 
leta bo obnovljen del fasade na lokaciji Ljubljanska. Boljše delovne pogoje v programih frizer in ustvarjalec modnih 
oblačil pa bo omogočil nov ustvarjalni atelje za razvoj poklicev, ki je bil predan v uporabo konec maja.  
 

Ob zaključku šolskega leta so sodelavci Medpodjetniškega izobraževalnega centra obudili UTRINKE. Verjamem, da bodo 
postali in ostali del inovativnega pristopa razvoja našega zavoda. Zaradi ukrepov, ki niso dopuščali izvedbe v živo, so 
organizatorji mednarodne konference Kreativna učna okolja konferenco preselili v virtualno okolje in izpeljali odmeven 
dogodek. Z organizacijo 11. strokovnega simpozija Civilna družba in šolski sistem so imeli organizatorji Srednja šola za 
storitvene dejavnosti in logistika v sodelovanju s partnerji več sreče in so lahko simpozij izvedli v živo.  
 

Dijakinje in dijaki vseh šol so nas razveselili tudi s svojimi obšolskimi uspehi. Izkazali so se na tekmovanjih v znanju, 
postali so člani državnih ekip, sodelovali so pri različnih projektih in bili aktivni še na mnogih drugih področjih. Posebej 
je treba izpostaviti mlade raziskovalce, ki so v zelo težkih razmerah izdelali 46 raziskovalnih nalog in jih uspešno 
predstavili v okviru gibanja Mladi za Celje. Ocenjevalne komisije so 26 nalog uvrstile v 1. in 18 nalog v 2. skupino.  
 

Kljub nenavadnemu šolskemu letu smo na Šolskem centru Celje dobro opravili delo in smo lahko ponosni. Dijakom in 
študentom čestitam za učne, tekmovalne in druge uspehe. Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za trud. 
Skrbeli ste, da so bili delovni prostori čisti, učna oprema delujoča in da je pouk potekal v dobri delovni klimi.  

 

Ob koncu malce drugačnega šolskega leta 
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Ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. 
Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti, in pustite sled. 

T. S. Eliot 
 

Šolsko leto 2020/2021 je zaznamoval tudi odhod direktorja Igorja Dosedle v pokoj. S 
svojo trezno presojo, umirjeno in odločno besedo je vrsto let znal usklajevati različne 
interese, ki jih na tako velikem zavodu nikoli ne manjka. Skrb za dobro klimo med 
sodelavci, pripadnost zavodu in skrb za dobro vzdrževane stavbe in učno tehnologijo so 
bile njegove glavne prioritete.  
 

V času dela na Šolskem centru Celje je opravljal različne naloge. Kot učitelj je skrbel, da 
so generacije elektrotehnikov poznale osnove, ki so jim omogočile nadaljevanje šolanja 
in študija. Več let je opravljal naloge pomočnika ravnateljice. Bil je ravnatelj elektro šole. 
Poleg teh formalnih nalog pa se je dobro spoprijel tudi z drugimi zadolžitvami iz 3. stebra, 
s katerimi se srečujemo v šoli. 
 

Z iskanjem novih poti in izzivov nas je motiviral in spodbujal, da smo postali boljši, in 
omogočil, da bo naša letalonosilka (tako je naš zavod imenoval eden izmed bivših 
ministrov) mirno plula še naprej. 

                 Igor Dosedla 
 

V imenu vseh sodelavk in sodelavcev se Igorju Dosedli zahvaljujem za vse trenutke, ko smo skupaj puščali sledi na novih 
poteh. 
 

Mojmir Klovar, 
direktor 
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V šolskem letu 2020/2021 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:  

− predstavniki zaposlenih na Šolskem centru Celje: mag. Lucijana Kračun Berc, Borut Slemenšek, Slavica Volčanjšek, 
Nevenka Štor, Bojan Hrovat, Peter Četina; 

− predstavniki staršev dijakov: Pavel Stermecki, Larisa Čepin, Tomaž Fludernik, Janez Stupan, Vesna Uran; 

− predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar; 
– predstavniki ustanovitelja: Simon Bastl, dr. Robert Maruša, mag. Alenka Rumbak, Vančo Tegov; 
– predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek; 
– predstavniki študentov: Gregor Gregorc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc; 
– predstavnici dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš. 
 
Imeli smo pet rednih sej in tri korespondenčne seje (28. 9. 2020, 8. 12. 2020, 26. 1. 2021, 1. 3. 2021, 29. 3. 2021, 6. 4. 
2021, 3. 5. 2021, 8. 6. 2021). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2019/2020 in Letni delovni načrt 
2020/2021, učbeniški sklad, inventuro za leto 2020, letno poročilo za leto 2020, vsebinski in finančni načrt za leto 2021, 
omejitve vpisa za novo šolsko leto, programe usposabljanja v okviru projekta Munera 3, DIIP 3. faza prizidka, imenovali 
direktorja Šolskega centra Celje in v. d. ravnatelja Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo ter ocenili 
delo direktorja ter ravnateljev.  

 
Predsednik sveta zavoda 

Ivan Gubenšek 
 
 
 

 

 

 

 

Svet zavoda 
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Naš bivši dijak Ciril Obreza je napisal haiku: »Kaj je šola? Življenje, prihodnost, le 
stavba?« Ta vprašanja bi si morali zastavljati ob načrtovanju in izvedbi vseh dejavnosti 
na šoli, tudi ob drugače preživetem šolskem letu, ko smo vsak teden čakali na nova 
navodila za izvedbo pouka. Vsem dijakom in učiteljem se zahvaljujem, da ste se 
prilagodili in smo lahko uspešno zaključili šolsko leto. 
 
Prepričana sem, da smo obvarovali, kar je najpomembnejše v življenju šole – 
medčloveške odnose (poslušanje, razumevanje, spodbude, pohvale, iskrenost, 
veselje) in zgradili nove načine poučevanja in sodelovanja. Ob pregledu opravljenih 
dejavnosti v šolskem letu sem ponosna na vas, dragi dijaki, in na učiteljski zbor. 
  
Šola je življenje. Učni uspeh je dober. Dijake poklicnih programov zaključnih oddelkov 
smo pospremili v prihodnost. Odlični mojstri bodo. Z uspehom na poklicni maturi smo 
zelo zadovoljni.  
 
Šola je prihodnost. Kar nekaj tednov počitnic je pred vami. Veseli bi bili, če bi se večkrat spomnili na poklic, za katerega 
se izobražujete. Gradbeniki opazujte novogradnje, arhitekturne znamenitosti, obnove cest in stavb, okoljevarstveni 
tehniki pa spremljajte vsa dogajanja okoli varovanja okolja, vpliv industrije na okolje, reševanje težav z odpadki, 
razmišljajte, kako zaščititi naravo ... In verjamem, da se boste zavedali, da se izobražujete za najpomembnejši panogi v 
gospodarstvu. Razmišljajte, kako boste na teh področjih inovativni. 
 

V šolskem letu 2020/2021 smo v 13 oddelkih in skupinah izobraževali 308 dijakov v programih pomočnik pri tehnologiji 
gradnje, tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog, izvajalec suhomontažne gradnje, gradbeni in okoljevarstveni tehnik. 
Želimo, da ostaja šola stanovitna, da je njen ugled v širši okolici uveljavljen in da vpisujemo in izobražujemo v programih, 
ki so dolgoročno vedno zaposljivi in dajejo dovolj znanja za študij. 
 

Vsem dijakom in učiteljem se zahvaljujem za odlično opravljeno delo in jim čestitam za dosežene uspehe. 
 

Ravnateljica 
Irena Posavec 

 

Kaj je šola? Življenje, prihodnost, le stavba? 
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Vsak oddelek je imel po enega predstavnika v svetu staršev. V tem šolskem letu se je svet sestal dvakrat in obravnaval 
teme, povezane z interesi staršev in dijakov: 

− učni uspeh in druge dosežke dijakov v šolskem letu 2020/2021 

− LDN za tekoče šolsko leto, 

− izvedbo interesnih dejavnosti, 

− šolski koledar, 

− šolska pravila, 

− podal mnenje k imenovanju ravnatelja, 

− načrtovani vpis novincev za šolsko leto 2021/2022. 
 

Irena Posavec 
 
  

Svet staršev 
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V torek, 22. septembra 2020, smo v atriju pred zavodom zlatim maturantom vseh šol Šolskega centra Celje podelili 
zlatnike. Zlatnik je prejela tudi zlata maturantka naše šole Nika Guček, ki se je izobraževala v programu okoljevarstveni 
tehnik. 
 

Irena Posavec 
 

    
 

 

Podelitev zlatega cekina zlati maturantki 
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Slovesna podelitev spričeval zaključnega izpita 2021 
 

V torek, 15. junija 2021, smo razdelili zaključna spričevala dijakom, ki so se izobraževali za najbolj iskane poklice v 
gradbeništvu, in sicer pečarjem-polagalcem keramičnih oblog, tesarjem in pomočnikom pri tehnologiji gradnje. Izjemen 
uspeh sta dosegla Anej Prah, ki se je izobraževal v programu tesar, in Miha Košir, ki se je izobraževal v programu pečar-
polagalec keramičnih oblog. V poklicu, v življenju in pri nadaljevanju izobraževanja jim želimo veliko uspeha. 
 

Izsek iz nagovora: 
»Učitelj Srečko Draksler me je v zadnjem mesecu velikokrat razveselil s fotografijami del pri hiški za goste Alme Karlin, 
kjer vas je kar nekaj opravljalo zaključni izpit, ter s fotografijami izdelave klopi in mize. Redkokatera šola, dijaki in učitelji, 
v Sloveniji je pripravljena delati konkretna dela, izvesti projekt, ki je koristen v praksi. Hvala, dragi dijaki, in hvala 
učiteljem praktičnega pouka.« 

 
Irena Posavec  

 
 

    
Dijaki 2. d in 3. c na podelitvi zaključnih spričeval 

 

Podelitev spričeval 
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Podelitev spričeval 

Slovesna podelitev spričeval poklicne mature 2021 

 

V sredo, 7. julija 2021, smo ob podelitvi spričeval poklicne mature gradbenim in okoljevarstvenim tehnikom pripravili 
lepo slovesnost. Poklicno maturo je v programu gradbeni tehnik opravljalo 14 dijakov in 25 dijakov v programu 
okoljevarstveni tehnik. Zlati maturantje so Maša Žlavs, Ana Luževič in Tilen Lovrek. Devet dijakov pa je doseglo odličen 
uspeh na poklicni maturi. Razrednika Nina Markovič Korent in Smiljan Čujež sta poiskala fotografije dejavnosti dijakov 
v štiriletnem izobraževanju, profesor Igor Kastelic pa je poskrbel za projekcijo. Program je povezovala profesorica Nina 
Markovič Korent, s pesmimi pa je dogodek popestrila glasbena skupina dijakov šol Šolskega centra Celje (Gaja Prestor, 
Tija Pšaker, Nina Lampret, Matevž Krašek, Aljaž Rozman in Tomi Božak) pod vodstvom Metke Jagodič Pogačar. Sceno, 
lepa šopka gerber, ki smo jih razdelili maturantom, je pripravila Meta Petriček, za brezhiben potek mature pa se 
zahvaljujemo tajniku mature Alešu Dobniku. 
 
 
Nagovor: 
 
»Dragi diplomanti, spoštovani učitelji, spoštovani direktor! 
Nekje sto fotografij sta razrednika zbrala v teh dneh. Veliko se zgodi v štirih letih. Če bi zadnji dve leti ne bili tako 
drugačni, bi bile tukaj še fotografije maturantskega izleta in plesa, gradbeniade, tekmovanj … Skupaj smo preživljali 
najobčutljivejše obdobje v vašem življenju, se veselili vaših uspehov, pogovarjali, kdaj tudi jezili, vzgajali in učili. 
Prepričana sem, da smo vas uspeli pripraviti na poklic. Prejeli boste diplomo za poklic, ki pomeni zaposlitev na 
najpomembnejšem področju v gospodarstvu, kjer boste lahko izkoristili vse svoje potenciale in veliko prispevali k 
življenju v družbi. Začenjamo se zavedati, da roboti, umetna inteligenca in stroji ne morejo vsega nadomestiti. Človeška 
roka in človeška inteligenca ter kreativnost in komunikacija so tako nenadomestljivi, da jih je potrebno nujno vključiti 
nazaj v industrijo in v poslovne procese. Od vas je odvisno, kako se boste znali obrniti v življenju. Mi vam želimo, da 
najboljše. Vabimo vas, da nas še večkrat obiščete. Seveda smo takrat najbolj veseli, ko nam večina reče, da vam je bilo 
na šoli, med nami lepo. Za dobro delo se zahvaljujem razrednikoma in učiteljskemu zboru. 
 
Vam, spoštovani diplomanti, gradbeni tehniki in okoljevarstveni tehniki, pa iskreno čestitam za dobro opravljeno 
maturo. Z vpisom na našo šolo ste bili na začetku neke nove poti, sedaj ste ponovno. Če ne boste do nobene stvari v 
življenju brezbrižni, če se boste študija, poklica in življenja v skupnosti lotevali z veseljem in energijo, vam je uspeh 
zagotovljen.« 
 

Irena Posavec 
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Podelitev spričeval 

Nekaj utrinkov s podelitve … 
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Podelitev spričeval 

 
Generacija maturantov 2021 

 

 
Direktor, ravnateljica in razrednika z zlatimi maturanti 
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UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV,  
KI IMAJO DOMICIL NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA 

 

Ime in priimek Poučuje Razredništvo 

IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.   

MILAN ANDRIĆ, prof. DRU, SOC, ZGO  

EVA ARBANAS, prof. ANJ 1. e 

BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik PRA 1. d 

SMILJAN ČUJEŽ, prof. MAT, OPR, RAČ, TRR 4. b 

JANJA ČUVAN, prof. KEM, KVO, LAB,MAO, ODP, ODV, OKV, OVT, 
VAO 

1. b 

ALEŠ DOBNIK, univ. dipl. inž. FIZ, FVO, NAR  

SREČKO DRAKSLER, gr. delov. PRA  

BARBKA DVORŠEK, prof. ŠVZ  

ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec. GRD, JAZ, PKP,PVG,  
VAZ, ZAK  

2. d 

IGOR ISTENIČ, prof. ŠVZ  

IGOR KASTELIC, dipl. inž. ARH, GME, LGI, OPR, OPŽ, RAČ, TES, ZID  

ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž. JAZ, PKT, PRO, STA, UPN, TRR 2. a 

KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, dipl. inž. ACD, GRP, OAR, OPR, PST, STA, TRR 1. c 

MOJCA KOSTANJŠEK, prof. ANJ  

JANEZ KRIČEJ, gr. teh. PRA  

mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž. GED  

ALENKA LAH KALAN, prof. MAT, NAR, ODP, ODV, OKV,VAO 2. b 

ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž. EIO, JAZ, NEG, MAO, OPR, RIS, SGR, TEH, TGR 2. c 

LUCIJA MANDL, prof. ŠVZ  

NINA MARKOVIČ KORENT, prof. SLO 4. a 

LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž. GEM, INŽ, PPK, PTV 3. a 

MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž. ODV, OPR, STA, UME 1. a 

DUŠA POLAK, prof. SLO  

MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž. GRA, GRD, KIP, OIP, PKP, TGR, ZID 3. c 

SLAVICA VOLČANJŠEK, prof. MAT 3. b 

MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž. GME, GRA, ODP  

 
  

Učiteljski zbor šole 
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UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV  
Z DOMICILOM NA OSTALIH ŠOLAH ŠCC 

 

 

 
 

SVETOVALNA DELAVKA 
 

Ime in priimek 

DAVORKA POLIĆ JOŠT, univ. dipl. ped. 

 

LABORANTI 
 

Ime in priimek Predmet 

ŠPELA CVIKL TOVORNIK KEM 

BLAŽKA DOLINŠEK FIZ 

SABINA LITERA KEM 

ALEKSANDRA FERENC BIO 

BEATA TURNŠEK, inž. KEM 

 

KNJIŽNIČARJI 
 

Ime in priimek 

JANA GOLOB ČUJEŽ, univ. dipl. bibl. in univ. dipl. slov. 

ANDREJ JAZBEC, univ. dipl. bibl. 

NEVENKA POTEKO, univ. dipl. bibl. 

 

TAJNIŠTVO 
 

Ime in priimek 

TANJA POTOČNIK, poslovna sekretarka 

  

Ime in priimek Poučuje 

mag. VERONIKA HRIBAR, prof. NAR 

METKA JAGODIČ POGAČAR, prof. UME/gla 

NATALIJA KOVŠE, prof. SLO 

DANICA MIKOLA, prof. GEO 

HELENA NARDIN, prof. BIO 

DARJA POVŠE, prof. UME/lik 
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Skupnost dijakov je v šolskem letu 2020/2021 opravila naslednje naloge: 

− Na prvem sestanku dijaške skupnosti smo izvolili predsednika dijaške skupnosti, in sicer je novi predsednik Žak 
Artelj. 

− Sprejeli smo statut dela dijaške skupnosti. 

− Poskrbeli smo za nove dijaške izkaznice in pridobitev novih nalepk za stare. 

− Na oglasni deski dijaške skupnosti smo vse leto objavljali novosti iz dijaškega sveta in šole. 

− Na sestanku dijaške skupnosti so nas obiskali predstavniki MCC-ja in nam predstavili svojo dejavnost. 

− Prireditev ob koncu pouka – predajo ključa smo zaradi epidemije izvedli na daljavo. 
 

Dijaki 3. a so po mnenju komisije dijakov pripravili boljšo in zanimivejšo predstavitev talentov v razredu in s tem osvojili 
ključ šole. 

 
Ljubomir Milenkovič 

 
 

 

    
                       Žak Artelj,    Nejc Perdih,                Eva Tojnko,              Alenka Hudolin, 
     predsednik                podpredsednik               članica komisije za kakovost         zapisnikarica 
                     

  

Dijaška skupnost 
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Gradbeni tehnik 

Okoljevarstveni tehnik 

 

 

Zidar 

Tesar 

Pečar-polagalec keramičnih oblog 

Izvajalec suhomontažne gradnje 

 

 

Pomočnik pri tehnologiji gradnje 

 

 
 
 

Dijaki v šolskem letu 2020/2021 
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

1. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: MARJETA PETRIČEK 
 
 

 
 

ANDREJC SEVČNIKAR Mark KRAMŽAR Jože MEDVED Blažka TRKULJA Manica 

BOROVNIK Neža KUBURAŠ Tarik MIJOŠEK Tino VIDOVIČ Jan 

BOŽIČNIK Ana KUKIĆ Lamija NEMEC Klemen VODOVNIK Jan 

ČINŽAR Žiga LAZAR Matija OZVALDIČ Nejc VODOVNIK Tilen 

GRČAR Gašper LUŽAR Timon POHOLE Matic VRTAČNIK Tjaš 

KAJTNA Kevin MAJER Aleks RANZINGER Nejc ŽEKAR Zala 

KOVAČ Klemen MAZIJ Dominik SKUŠEK Matis  
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

1. b – okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: JANJA ČUVAN 
 

 
 

AVDIĆ Sara JELEN Lucija KRAJNC Jakob PURG Andraž 

BANOVŠEK Lorellai KLADNIK Tinkara LIPEC Kristijan REČNIK Anastazija 

BELE Aleksandra KLEPEJ Klara MARKL Anžej SARAJLIĆ Larisa 

CERAR Urška KOVAČ Sara NOVAK Alja ŠPES Tina 

ČULIBRK Tanja KOZLEVČAR Lan PIRŠ Anže ZAKELŠEK Lana Melanija 

JAZBINŠEK Staša KRAJNC Alina POSPEH-ŽUPEVC Nika ŽAVSKI Maja 
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

1. c – izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar 
Razredničarka: KLAVDIJA KOPŠE KALJUN 
 
 

 
 

BAČOVNIK Slavko GRAJŽL Gašper POGAČAR Tilen ŠOLMAN Žan 

BELE Patrik KITEK Marko PONDELAK Martin TERBOVŠEK FINKŠT Aljaž 

BELLAQA Eduard KUGONIČ Bini PRAH Tjaš ZAZIJAL Aljaž 

BRATUŠEK Luka OBOJNIK Rok STEBLOVNIK Luka ZUPANC David 

BRUSHNEVSKYY Ivan PEVEC Gašper ŠKRIPEC Mark ŽABERL Marcel 

CVIKL Tian PIRIH Aljaž   
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

1. d – pomočnik pri tehnologiji gradnje 
Razrednik: BOŠTJAN CVELFER 

 
 

 
 

ATANASOV Nenad HOROZOVIĆ Alvin ŠLJIVAR Alen ZEKJIRI Shpetim 

DESTOVNIK Klemen JEVNIŠEK Ciril TAHIRI Arbnor ZEKJIRI Valjdrin 

DUGALIĆ Aldin OBREZA Žan VIPOTNIK Kristjan ZYRAPI Erion 

HOROZOVIĆ Aldin PIŽMOHT Dominik   
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

1. e – gradbeni tehnik 
Razredničarka: EVA ARBANAS 

 
 

 
 

GATIĆ Leo JUREN Timon Pascal MAJER Nejc SELŠEK Jaka 

BYTYCI Eron KOLAR Matic ORAČ Žiga SOVIČ Tadej 

FELDIN Luka Gal KRAMARIČ Žan OSEK Jaka ŠKET Gašper 

JOSIĆ Luka KURTAJ Ardijan PILDEK Sven ZUPANIČ Filip 
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

2. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: ZRINKA KIT GORIČAN 

 
 

 
 

BANOVIČ Tadej KITAK Miha KUNEJ Tisa ŠMID Nik 

BRANTUŠA Klara KLASIĆ Luka MASTNAK Lan TRAMŠEK Ana 

BYTYCI Albion KONCILJA HADŽIĆ Tian MERDANOVIĆ Mirza VREČER Eva 

CENTRIH Nejc KOŠIR Žiga PAVLOVIČ Petra VRHOVNIK Jure 

ČIČIĆ Anđela KOTNIK Ingrid POVŠE ACMAN Jon ZIDARN Nejc 

HLIŠ Žan KOVAČ Damjan POVŠE ACMAN Vid ŽERAK Blaž 

HREN Anže KRASNIQI Miri SARAMATI Erjonis ŽUMER Petra 



 
 

 
24 

Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

2. b – gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: ALENKA LAH KALAN 
 

 
 

BEČIROVIĆ Dino KOSEM Tamara PIVIĆ Evelin TRBEŽNIK Amadej 

GOLEŽ Urška KRK Maj PODBREGAR Arnej VASIĆ KRANJC Zoja 

HOLOBAR Urh MAJER Maks SKOK Luka VERBOVŠEK Danaja 

HUDOLIN Alenka MLAKAR Mark Filip ŠOSTER Lea VOŠNJAK Nace 

JANČIČ Nika MRVIČ Nik ŠOŠTAR Nika ZVER Aljaž 

JELEN Šimen PIRNAT Lan ŠOŠTAR Žan ŽMAVC Marcel 

KAJTNA Jaka    
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

2. c – izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar 
Razrednik: ARNOLD LEDL 
 

 
 

JAGER Kristjan KLADNIK Aljaž MEKLAV Tim RODE Matic 

JAVORIČ Žan KNAUS SKRT Gašper MLAKAR Aljaž SADEK Rok 

JUKIĆ Žan Niko KONČAN Jan PAPINUTTI Uroš SLAPRNIK Urh 

KAJTNA Klemen KRAMARŠEK Tilen POLAK Žan STROJANŠEK Aljaž 
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

2. d – pomočnik pri tehnologiji gradnje 
Razrednik: ANDREJ HRASTNIK 
 

 
 

BULLATOVCI Altin KERTIĆ Dejan LUGU Besjan ROMIH David 

JAMBROVIČ David KREŠ Martin MALOVIĆ Aleksandar SARAMATI Etnik 

JASHARI Endrit KUCI Arjanit PEČNIK Žan UKAJ Kujtim 

KEPA Nejc KUCI Zymer   
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

3. a – gradbeni tehnik 
Razrednik: LJUBOMIR MILENKOVIČ 
 
 

 
 

ARTELJ Žak GAJŠEK Maša KOLENC Marcel PUHEK Nik 

BRECEL Eva GASHI Riard KRAJNC Žiga SOVIČ Žan Franc 

BYTYCI Ejona GOLOB Gal KROFLIČ Uroš SREBOČAN Domen 

ČERČNIK Nejc HRIBERŠEK Robi LEVEC Miha STRAJNAR Jakob 

ČERNELČ Anja IPŠEK Špela LOČNIKAR Jan TURNŠEK Valerija 

ČRETNIK Aljaž IVANOŠ Tilen MIKLIČ Luka UŠEN Anja 

FLAJS Kaja KALUŽA Sara PIHLER Nino ŽNIDAR KOPRIVNIK Jan 

GAJSTER Gal    



 
 

 
28 

Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

3. b – okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: SLAVICA VOLČANJŠEK 
 

 
 

BELTRAM Ana KANDORFER Zoja KVAS Tjaša PISKAR Barbara 

HUZJAK Lara KLEPEJ Gal LUTOLLI Andi PLEVČAK Tomaž 

IVANOVIČ Klara KORAŽIJA Rene MALIQI Edon PUŠNIK Alen 

JAGODIČ Melani KOŠTOMAJ Žan OČKO Anita VINTAR Nika 

JESENIČNIK LES Žak KOVAČ ISKRAČ Andraž PERDIH Nejc ZUPANC Špela 

JUG Luka KRAJNC Sara   
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

3. c – tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog 
Razrednik: MIRAN ŠKORJANC 
 

 
 

FAZLIĆ Sinan KOŠIR Miha OKORN Peter SARAMATI Zeqir 

FILEJ Niko KOŠTOMAJ Primož OSMANAJ Adrian SKORNŠEK Jan 

FURMAN Leon KROFLIČ ŠMUC Nejc OSMANAJ Arjanit SLAKAN Sebastijan 

GREŠAK Patrik KURTOVIĆ Elvis PESAN David SREBOČAN Tevž 

KAČ-JELEN Tim LAMPER Anej PRAH Anej ŠTANCER Gašper 

KOROŠEC Žiga LIKEB Mark RAMIĆ Nurija  
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

4. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: NINA MARKOVIČ KORENT 
 

 
BOBNIČ Nuša LOVREK Tilen PEKLAR Luka STRAŠEK Ines 

JARNOVIČ Metod OSMANAJ Leotrim PUNGARŠEK Urh TOJNKO Eva 

KOŠTOMAJ BOGATAJ Mike PAVLIČ Jan SARAMATI Esmir TURATOVIĆ Muamer 

LAMPRET Maruša PEČEČNIK Urban SEMPRIMOŽNIK Jernej ŽLAVS Maša 
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020 

4. b – okoljevarstveni tehnik 
Razrednik: SMILJAN ČUJEŽ 
 

 
BANTAN Andrej KAVČIČ Lovro MAVRIN Maja TANŠEK Anže 
BELEJ Filip KLADNIK Nik PETEK KREMPUŠ Larisa UŽMAH Tia 
ČEH Sarah Ines KUKOVIČ Tjaž PIRC Maja VENIGAR Elja 
DRAGOVAN Špela KUNEJ Anja RAKOVNIK Nastja VINTAR Nina 
GAJŠEK Lana LUŽEVIČ Ana RANZINGER Vid VITASOVIČ Matija 
GOBEC Patricija MASLO PETRIČ Timeja TACER Matej VODEB Patrick 
JAGER Tjaša    
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Raziskovalno delo 

 
Triinštirideseto srečanje Mladi za Celje je na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja postreglo z eno oddano 
raziskovalno nalogo s področja gradbeništva in arhitekture. 
  
Izdelave raziskovalnih nalog s področja gradbeništva, arhitekture ali varovanja okolja se največkrat lotijo dijaki tretjih 
oziroma četrtih letnikov tehniških programov, saj se jim uspešno izdelana in predstavljena naloga šteje kot opravljena 
četrta izpitna enota pri poklicni maturi. Mladinsko raziskovalno delo pa je koristno tudi kot predpriprava na kasnejši 
študij, saj dijaki že v srednji šoli spoznajo postopke raziskovanja in samostojnega študija.  
  
Raziskovalci  so  pod vodstvom svojih mentorjev izbrali  teme in novembra s  predprijavo  
začeli z raziskovanjem. Najresnejši so svoje delo potrdili z dokončno prijavo januarja in z oddajo nalog 
sredi marca. Dolgoletno tradicijo predstavitev srednješolskih raziskovalnih nalog na Šolskem centru Celje 
je preprečil korona virus, ki je že drugo leto zapored omejeval javno življenje. Komisija Mladi za Celje se je odločila, da 
bodo predstavitve raziskovalnih nalog potekale s pomočjo videokonference. In tako so zagovori nalog 6. maja potekali 
na daljavo. 
  

Nino Pihler in Domen Srebočan, dijaka 
tretjega letnika, sta pod mentorstvom Klavdije 
Kopše Kaljun predstavila raziskovalno 
nalogo Zidana ali montažna gradnja? Primerjava 
vplivov na uporabnika in okolje. Dosegla sta 
79 točk in se uvrstila v 2. skupino.  
 

Igor Kastelic 

 

 

 

 

 

Nino Pihler, Domen Srebočan in  
mentorica Klavdija Kopše Kaljun 

Tekmovanja v znanju 
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Tekmovanja v znanju 

Domen Srebočan in Nino Pihler, dijaka 3. letnika programa gradbeni tehnik, sta pod mentorstvom učiteljice Klavdije 
Kopše Kaljun, pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Zidana ali montažna gradnja? Primerjava vplivov na uporabnika 
in okolje. Z nalogo sta sodelovala na srečanju mladih raziskovalcev »Mladi za Celje«. 
 
V raziskovalni nalogi sta opisala razliko med zidano in montažno gradnjo ter parametre, ki vplivajo na izbiro načina 
gradnje. Investitor se pred procesom gradnje objekta namreč sooči z vprašanjem, ali graditi zidano ali montažno hišo. 
Trenutni trend gradenj so montažni objekti, vendar imajo investitorji še vedno predsodke glede zadostne izolacije in 
togosti samega objekta. V raziskovalni nalogi sta se dijaka poglobila v prednosti in slabosti posameznega tipa objekta z 
vidika konstrukcijskih lastnosti in cenovne dostopnosti gradnje. Raziskala sta tudi morebitne razlike v gradnji objekta 
po gradbenih fazah. S pomočjo analize razpoložljivih strokovnih in znanstvenih virov in z izvedbo ankete med 
potencialnimi investitorji sta ugotovila, da je pri izbiri načina gradnje (skozi oči investitorja) najpomembnejši čas, ki ga 
ima investitor na voljo za dokončanje investicije, upoštevajoč razpoložljiva finančna sredstva v tem času. Predstavitev 
raziskovalnih nalog je potekala na daljavo. Dijaka sta uspešno predstavila nalogo in rezultate zagovarjala pred strokovno 
komisijo. 
 

            Klavdija Kopše Kaljun 
 

 



 
 
 

 
34 

Tekmovanja v znanju 

Tekmovanje v znanju matematike 
 

V četrtek, 22. aprila 2021, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju 
matematike Mednarodni matematični Kenguru. Tekmovalo je 29 dijakinj in 
dijakov naše šole. Dosegli so lepe rezultate, najboljšim 8 dijakinjam in dijakom 
pa smo podelili bronasto priznanje. Ti dijaki so: Neža Borovnik (1. a), Dominik 
Mazij (1. a), Tino Mijošek (1. a), Larisa Sarajlić (1. b), Žiga Košir (2. a), Žak Artelj 
(3. a), Gal Golob (3. a) in Špela Ipšek (3. a). 
 

Sočasno pa je potekalo tudi izbirno tekmovanje za uvrstitev na državno 
tekmovanje v znanju matematike. V kategoriji B je tekmovalo 22 dijakinj in 
dijakov, na državno tekmovanje pa se je uvrstil Gal Golob (3. a). 
 

Na državnem tekmovanju, ki je 15. maja 2021 potekalo na Šolskem centru 
Ravne na Koroškem, je Gal Golob odlično zastopal našo šolo in za svoj dosežek 
prejel srebrno priznanje. 
 

Tekmovalcem sem bil mentor Smiljan Čujež. 

 

Smiljan Čujež 
   Gal Golob (3. a) na državnem tekmovanju v 
  znanju matematike na Ravnah na Koroškem 
 

 

Tekmovanje v znanju logike 
 

Šolskega tekmovanja v znanju logike, ki je potekalo 24. septembra 2020, se je udeležilo 21 dijakov naše šole. Bronasto 
priznanje so prejeli Neža Borovnik (1. a), Manica Trkulja (1. a), Sara Kovač (1. b), Mark Andrejc Sevčnikar (1. a), Anđela 
Čičić (2. a), Gal Golob (3. a) in Anita Očko (3. b). Državno tekmovanje letos zaradi epidemioloških razmer ni potekalo le 
na eni lokaciji kot običajno, temveč so dijaki tekmovali kar v svojih matičnih šolah. Na državno tekmovanje sta se uvrstila 
Neža Borovnik in Gal Golob. 

          Slavica Volčanjšek 
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Tekmovanja v znanju 

Tekmovanje v znanju gradbene mehanike 
 

Po enoletnem premoru so dijaki srednjih šol ponovno tekmovali v znanju gradbene mehanike. 
 

Na šolskem tekmovanju, ki je bilo 21. aprila 2021, so se na naši šoli pomerili trije dijaki četrtega in štirje dijaki tretjega 
letnika programa gradbeni tehnik. V sredo, 12. maja 2021, so se najuspešnejši dijaki s šolskih tekmovanj udeležili 
državnega prvenstva, ki je potekalo v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. 
 

Na državno tekmovanje sta se uvrstila Tilen Lovrek (4. a) in Žak Artelj (3. a), v ekipo pa smo po našem izboru določili še 
tretjega najbolje uvrščenega dijaka s šolskega tekmovanja, in sicer Nejca Čerčnika (3. a). Tekmovalcem sem bila 
mentorica Marlenka Žolnir Petrič. Vsi trije naši dijaki so si za požrtvovalno reševanje težavnih nalog prislužili srebrno 
priznanje. Čestitke! 
 

           Marlenka Žolnir Petrič 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Naši najboljši tekmovalci pred Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani 
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Tekmovanja v znanju 

Tekmovanje v ekokvizu 
 

2. februarja 2021 se je 273 dijakinj in dijakov iz 61 slovenskih srednjih šol preko spleta na državnem tekmovanju v 
ekokvizu pomerilo v poglobljenem poznavanju energije in ogljičnem odtisu.  
 

Na državno tekmovanje so se uvrstili dijakinje in dijaki, ki so posamično dosegli najboljše rezultate na šolskem 
tekmovanju, ki je potekalo 11. decembra 2020. Srednje strokovno izobraževanje so zastopali Anita Očko in Nejc Perdih 
(oba iz 3. b) ter Aljaž Zver (2. b), srednje poklicno izobraževanje pa Klemen Kajtna, Tim Meklav in Aljaž Mlakar (vsi iz 2. 
c). 
 

   
 
Zelo smo bili veseli uspeha Anite Očko, ki je na državnem tekmovanju osvojila zlato priznanje, ter Nejca Perdiha in Aljaža 
Zvera, ki sta prejela srebrno priznanje. Njihov uspeh so z bronastimi priznanji dopolnili še fantje iz 2. c, in sicer Tim 
Meklav, Aljaž Mlakar in Klemen Kajtna. Vsem dijakom za izkazano znanje iskreno čestitamo! 
 

Tekmovalcem sva bili mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan. 
 

Janja Čuvan     
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Projektni dan: Zdrave rastline – zdrava hrana 
 

 

 

»Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja bodo aprila potekali projektni dnevi dijake, ki se izobražujejo v 
programih SSI in SPI,« smo zapisali ob začetku leta, vendar zaradi pandemije tega ni bilo mogoče izpeljati. Glede na 
možnosti pa smo za vse dijake izvedli projektni dan na daljavo. 
 

Leto 2020 je bilo mednarodno leto zdravja rastlin, zato smo letošnje projektne dneve poimenovali Zdrave rastline – 
zdrava hrana. Zdrave rastline so vir vsega življenja delovanja ekosistemov ter varnosti in zagotavljanja hrane. Rastlinske 
bolezni in škodljivci uničujejo pridelke, zmanjšujejo razpoložljivost hrane in posledično zvišujejo ceno hrane. Ob tej 
priložnosti smo spoznavali pomen zdravja rastlin in posledično pridelavo zdrave hrane. Za uvodno razmišljanje o 
pomenu zdravih rastlin in priprave zdrave hrane ter možnosti izbire posameznika so si dijaki ogledali film, njihova naloga 
pa je bila priprava zdravega obroka hrane. 
 

1. letnik: Priprava sestavljene solate s prelivom (solatni krožnik je vseboval vsaj tri vrste hrane rastlinskega izvora, 
pozorni so morali biti na zdrave maščobe v prelivih). 
2. letnik: Priprava zelenjavne juhe (na osnovi predlogov: korenčkova, porova ... so izbrali njim najljubšo zelenjavo).  
3. letnik: Priprava glavne jedi (izbirali so sestavine rastlinskega izvora; podanih je bilo nekaj namigov: špinača in pire 
krompir, spomladanski zvitki, bučkini polpeti in podobno).  
4. letnik: Priprava sladice (izbrali so zdrave sestavine, kot so oreščki, čokolada z več kot 50 % pravega kakava, pozorni 
so bili tudi na izbiro moke oz. jo nadomestili s kakšnim drugim živilom). 
 

Ob koncu so dijaki pripravili poročilo o delu in 
zanimive fotografije ter video posnetke priprave 
zdravega obroka. Namen projektnega dneva je bil 
predvsem spoznati, kako pomembno je ozavestiti, 
kaj je zdrava hrana in kako si v današnjem času sploh 
privoščiti zdravo prehranjevanje.  
 

Koordinatorica projektnega dneva sem bila Zrinka 
Kit Goričan. 
 

Zrinka Kit Goričan    

Interesne dejavnosti 
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Interesne dejavnosti 

Projektni dan: Sakralni objekti 
 

Po slovenski deželi je razpršenih preko 3.000 cerkva ter nekaj tisoč kapelic in znamenj. Sakralni objekti predstavljajo 
daleč največji delež slovenske kulturne dediščine. Nekateri so bili zgrajeni po zaobljubah, drugi v zahvalo za konec kuge, 
vojne ... Številni med njimi so še danes, zlasti ob posebnih romarskih dnevih, zelo oblegani. Romanja poznajo praktično 
vse religije. V islamu je romanje v Meko ena od temeljnih dolžnosti vernika, budisti romajo od enega do drugega templja 
v pričakovanju razsvetljenja, judje v spomin na dolgo potovanje njihovih prednikov proti obljubljeni deželi.  
 
Skozi stoletja so arhitekti, kamnoseki, gradbeniki, slikarji, kiparji in drugi v sakralnih objektih pustili najboljše, kar so 
znali, zmogli in čutili, kar danes občuduje oko vsakega, pa naj bo redni ali občasni obiskovalec, romar ali zgolj radoveden 
turist.  
 

Opazovanju kozolcev je sledilo raziskovanje cerkva. Dijaki so v okviru interesnih dejavnosti raziskovali cerkve v svojem 
domačem kraju, in sicer v četrtek, 24. decembra 2020, oziroma v času praznikov in počitnic. Arhitekturne značilnosti 
bazilike in nenavadne cerkve po svetu pa so bile dijakom predstavljene v okviru pouka na daljavo.  
 

Irena Posavec 

 

          
Cerkev sv. Jurija v Mozirju (foto: Damjan Kovač, 2. a)  
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Interesne dejavnosti 

Kulturni dan 
 

V okviru kulturnega dneva, ki smo ga obeležili 10. februarja 2021, so dijaki raziskovali pomembnejše kulturno-
zgodovinske znamenitosti domačega kraja. 
 

Slovenski prostor je bil stičišče in križišče pomembnih prometnih poti, ki so povezovale posamezne dele Evrope. Na 
našem ozemlju so se križali številni kulturni vplivi in prepletal alpski, sredozemski in panonski svet. Kulturno-
zgodovinske znamenitosti so pomembne za politično, vojaško, socialno in gospodarsko zgodovino, za zgodovino 
prometa, trgovine, znanosti in tehnike. Mednje štejemo ostanke mestnih jeder, trgov, ulic in vasi, rojstne hiše 
pomembnih umetnikov, pomembne stavbe, ki pričajo o kulturnem in gospodarskem razvoju v preteklosti in so usodno 
povezani z naravnim okoljem kraja. 
 
Kulturno-zgodovinske znamenitosti delimo na: 

− naselbinske kulturno-zgodovinske spomenike (na primer ostanki mest, obzidij s stolpi, ozkih ulic in hiš, mostov); 

− ostanke bivališč (gradovi, meščanske in kmečke hiše); 

− sakralne znamenitosti (cerkvene stavbe, samostani: Žička kartuzija, Gora Oljka); 

− zgodovinske spomenike, ki so vezani na gospodarstvo (kašče, vodni mlini, žage, stari rudniki, ostanki obratov 
kovinske industrije); 

− umetniške stvaritve in dela (freske, umetniške slike, nagrobni kamni, kužna znamenja, spominske plošče, spomeniki 
znanih osebnosti in dogodkov). 
 

Milan Andrić 
 

 
Grad Gornji Rogatec 



 
 
 

 
40 

Interesne dejavnosti 

 

    
                   Letno gledališče Limberk                      Muzej na prostem Rogatec 
 

 

    
                  Obrambni stolp v Žalcu                         Eko muzej 
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Interesne dejavnosti 

Eko dan: Kozolci 
 

V ponedeljek, 16. novembra 2020, je v okviru interesnih dejavnosti potekal EKO dan, v okviru katerega so dijaki 
raziskovali kozolce. Kozolec je vrhunski dosežek tradicionalnega tesarskega gradbeništva in slovenska posebnost, zato 
smo mu posebno pozornost namenili tudi na naši šoli. Dijaki gradbenih programov so raziskovali konstrukcijo, nosilnost, 
materiale … kozolcev, okoljevarstveni tehniki pa pomen kulturne dediščine in ekološke značilnosti kozolcev. Ob tej 
priložnosti so si dijaki ogledali tudi film o kozolcih (RTV Slovenija: http://gvo.sc-celje.si/Kozolci.mp4). 
 

Irena Posavec 

 
 

Predstavitve dijakov 1. b 

 

  
 

     Jakob Krajnc       Maja Žavski 

 

 

http://gvo.sc-celje.si/Kozolci.mp4
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Nema karta kozolcev na Slovenskem 

Alina Krajnc 
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Predstavitve dijakov 2. d 

Kmetijska družina je leta 1987 zgradila kozolec. V njem so večinoma sušili travo, koruzo in podobno ter kdaj pa kdaj 
shranjevali kmetijske stroje oziroma orodje. Narejen je iz lesa (bukev) ima osem stebrov, ki držijo streho, med stebri pa 
so palice, ki služijo sušenju sena in žita. Kozolce ohranjajmo za spomin. 
 

    
 

Za mano vidite kozolec toplar, ki so ga zgradili  leta 1974. Kozolec je po navadi lesena, s strani odprta stavba za sušenje 
žita in trave. Približno 80 % vseh kozolcev najdemo v Sloveniji.   
 

Kozolec predstavlja svojevrstno slovensko posebnost, saj je prav pri nas najbolj razširjen, razvejan in razvit ter prisoten 
skorajda povsod na podeželju. Veljal je namreč za simbol trdnosti kmetije. 
 

Etnik Saramati 
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Albin Berisha 

 

 
 

Kozolec, ki ni lesen. Fotografiran je od daleč, da se bolje vidi. Drugih nisem našel, ker jih v okolici ni veliko. 

 

Martin Kreš 
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Kozolec je zgrajen iz hrasta, star je 20 let in je zelo prostoren. Uporabljajo ga za shranjevanje drv. 
 

Nejc Kepa 

 

    
    

Aleksandar Malović in Dejan Kertić 
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Hišice za ptice 
 

V času zaprtja šol smo dijakinje in dijaki 2. a pred zimo pomislili na naše ptice. Te so nas vse leto razveseljevale z živahnim 
frfotanjem in glasnim čebljanjem, zato smo se jim na svoj način želeli zahvaliti. Ker smo bili prikrajšani za ure praktičnega 
pouka v delavnicah, smo delavnice ustvarili kar v domačih prostorih in v njih pripravili zimsko zavetje za naše male 
prijateljice.  

Arnold Ledl 
 
 
 

       
                    Klara Brantuša                               Nejc Centrih                                Ingrid Kotnik                             Žiga Košir 
 

       
                   Damjan Kovač                                             Tisa Kunej             Jon in Vid Povše Acman                    Lan Mastnak                                            
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                   Petra Pavlovič        Ana Tramšek            Erjonis Saramati                Luka Klasić 

       
        Jure Vrhovnik                     Blaž Žerak                  Tadej Banovič 

       
  Nejc Zidarn    Petra Žumer       Miha Kitak            Eva Vrečer  
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Hotel za žuželke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z dijaki 2. a smo se pri urah praktičnega pouka na daljavo lotili novega projekta – izdelave hotela za žuželke. Rešitve 
so zelo lepe, žuželke pa nam bodo hvaležne. 

 
Arnold Ledl 

Čebelnjaki, ribniki z divjimi živalskimi vrstami, sajenje rastlin za opraševanje, kompostiranje, zmanjšanje 
uporabe pesticidov in še številni drugi ukrepi so tisti, ki ustvarjajo za življenje boljše pogoje. Eden izmed vse 
bolj priljubljenih načinov, kako pomagati naravi, je ta, da postavite hotel za žuželke. Predvsem bi se skrbi za 
naravo in njeno ohranjanje morali zavedati in po svojih zmožnostih in znanju kaj malega prispevati k njeni 
ohranitvi predvsem dijaki srednjih šol, ki jo obiskujem tudi sam. 
 
Zakaj bi postavili hotel za žuželke? 
 
Žuželke so nepogrešljiv del narave. Ko obiskujejo cvetove, rastline oprašujejo in s tem poskrbijo za rodnost 
in ohranitev rastlinskih vrst v sadovnjakih in vrtovih. Posebno pomembne so divje čebele, ki opravijo večino 
opraševanja in jih je, če ne upoštevamo domače čebele, v Evropi okoli 1000 vrst. 
 
Kako bi zavarovali žuželke opraševalke? 
 
Zaradi onesnaževanja in vedno manjšega števila cvetočih rastlin v urejenih nasadih se zmanjšuje raznolikost 
vrst. V urejenih vrtovih in sadovnjakih imajo žuželke premalo primernih mest za gnezdenje in prezimovanje, 
zato jim lahko pomagamo in jim nastavimo primerna prebivališča, kot so hoteli za žuželke. Naši vrtovi naj 
bodo čim bolj naravni, da si bodo žuželke ustvarile primerne pogoje za prehranjevanje, bivanje in 
razmnoževanje. V svoje vrtove vključite zelišča in tudi samonikle rastline. Žuželke v svojem bivališču niso 
nevarne, so pa ogrožene, zato postavimo hotel za žuželke na zatišno mesto, ki naj ne bo izpostavljeno dežju 
in močnemu soncu. Od tal naj bo dvignjen od 0,5 do 2 m, lahko ga postavite na balkon ali teraso. 
 

Damjan Kovač, 2. a 
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                 Ana Tramšek         Tadej Banovič                     Damjan Kovač         Tisa Kunej 
                             

     
                      Jure Vrhovnik              Klara Brantuša       Petra Žumer 
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     Lan Mastnak         Nejc Centrih                      Petra Pavlovič        Ingrid Kotnik 

 

Ogled mesta Celje 
 

V sredo, 30. septembra 2020, so dijaki 1. b v okviru tedna vseživljenjskega učenja pod vodstvom profesorice 
umetnostne zgodovine Darje Povše in razredničarke Janje Čuvan spoznavali Celje in njegovo zakladnico zgodovinskih, 
kulturnih, turističnih in rekreacijskih bogastev. Dijaki so se seznanili z objekti, na katerih so pustili pečat njihovi predniki. 
 

Janja Čuvan 
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Dijaki 1. b so si ogledali mesto Celje. 
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Obisk vojašnice v Celju 
 

V ponedeljek, 31. maja 2020, so dijaki naše šole obiskali vojašnico Franca Rozmana - Staneta (FRS) v Celju. Na dvorišču 
vojašnice in igrišču s pehotnimi ovirami so prisluhnili predstavitvi dela in opreme vseh sestavov v vojašnici in 
premagovali pehotne ovire. Organizatorji dneva, vodstvo in vsi zaposleni v vojašnici so nam pripravili odličen dan. 
 

Irena Posavec 
 

Obisk vojašnice 
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Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje 
 

Prepevanje v Mešanem mladinskem pevskem zboru 
Šolskega centra Celje povezuje pevke in pevce vseh šol 
našega zavoda. V šolskem letu 2020/2021 je zbor vodila 
Andreja Ocvirk, strokovno je pomagal Boštjan Korošec, 
organizatorica pa je bila Tjaša Verdev. 
 

Kot vsako leto je tudi letos v začetku septembra potekala 
avdicija, na kateri smo sprejeli precej novincev. Vaje so 
potekale v septembru in oktobru, nato pa smo s 
prepevanjem prenehali zaradi epidemiološke situacije. 
Ob koncu šolskega leta smo se poslovili od naših pevcev, 
ki so v zboru prepevali tri ali štiri leta. Tako kot vsako leto 
so za popotnico dobili glasbene vilice, ki jih bodo na naš 
zbor spominjale za vedno. 
 

Tjaša Verdev 
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AutoCAD krožek 
 

V okviru interesnih dejavnosti je tudi letos potekal krožek AutoCAD. Dinamika dela pa žal ni bila enaka kakor pretekla 
leta. Veliko časa smo preživeli pred računalniki zaradi dela na daljavo, zato smo delo prilagodili tako, da smo razvijali 
spretnosti in veščine, ki so nadgrajevale delo pri pouku. Posebno pozornost smo posvetili kreiranju geometrijskih 
vzorcev, temelječih na predlogah s področja arhitekture, kot so portali, štukature, rozete in podobno. Še marca smo 
upali, da bomo lahko izvedli šolsko in državno tekmovanje, a nam epidemiološke razmere tega niso dopuščale. Delo, ki 
so ga dijaki vložili v nadgradnjo znanja, bo tako služilo kot odlična osnova za pripravo na tekmovanja v prihodnjem 
šolskem letu.  
 

 
 

Klavdija Kopše Kaljun 

         
 

Lasersko gravirni stroj v delavnici 

 

Lasersko gravirni stroj je primeren za graviranje in rezanje manjših predmetov, kot so žigi, ploščice, graviranje portretov, 
izdelava ur, obeskov. Mogoče je tudi graviranje na kozarce, steklenice, pisala, različno embalažo in podobno. 
Upravljanja s strojem se izobražujejo dijaki strokovnih srednješolskih kakor tudi poklicnih smeri. Dijaki lasersko gravirni 
stroj uporabljajo predvsem kot pripomoček (izrezovanje modelov, maket, okraskov, obeskov …) pri opravljanju različnih 
nalog v povezavi z gradbeništvom. Vsako leto na šoli pripravimo delavnice za osnovnošolske otroke, ki si sami na 
računalniku izrišejo obeske za ključe, na laserskem stroju pa jih izrežejo in gravirajo. 
 

Andrej Hrastnik 
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Športni dan 
 

Zaradi trenutne situacije v državi in dela na daljavo smo v letošnjem šolskem letu športni dan izvedli nekoliko drugače, 
od doma. Dijaki so lahko izbirali med pohodom in kolesarjenjem. S seboj so lahko povabili še svoje najbližje in z njimi 
preživeli aktivno dopoldne na svežem zraku. Športni dan je trajal najmanj tri ure. Na poti in doseženem cilju so posneli 
nekaj fotografij in jih s kratkim opisom poti poslali učiteljema ŠVZ. Dijaki so poskrbeli za ustrezno obutev in oblačila, 
prehrano in vodo, kolesarji tudi za primerno kolesarsko opremo. 
 

Z namenom ohraniti zdravje so ponovili znanje o uravnoteženi prehrani, redni telesni dejavnosti, stresu, higieni, pitju 
vode in zadostnem času spanja. 
 

Športni dan sva pripravila Lucija Mandl in Igor Istenič. 
 

Igor Istenič 
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Unesco tek mladih 

 

Unescov ASP tek mladih je nacionalni projekt v slovenski UNESCO mreži pridruženih šol, ki ga vodi Gimnazija Ptuj. V 
letu 2020/21 je v projektu sodelovalo 77 vzgojno-izobraževalnih zavodov. Mi smo tekli sedmič in se tako udeležili vseh 
tekov do sedaj. Zaradi epidemije COVID-19 tek ni potekal na Ptuju. Uradno v sredo, 12. maja 2021, mi nekoliko prej, je 
vsak v svojem kraju širil Unescovo tekaško načelo S kulturo športa za kulturo miru. Povezale so nas razglednice in 
slogani, ki so jih prispevali tekačice in tekači. Naš je bil Globok vdih in pogumen korak za jasen dan. Nastopilo je 37 
dijakinj in dijakov. 
 
Tek sva organizirala in izvedla Barbka Dvoršek in Igor Istenič.  
 

 
Udeleženci ASP teka mladih 
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Ekskurzija na Primorsko 
 

Na vroč ponedeljek 21. junija smo se s prvimi letniki tehniških programov odpravili proti morju, na našo prvo ekskurzijo 
v tem letu epidemije in zaprtja šol. Najprej smo si ogledali naše čudovito obmorsko mesto Piran, pokukali v njegovo 
zgodovino in stavbarsko dediščino in si privoščili tudi kopanje in malico. Mesto je bilo spočito po dolgem turističnem 
spanju in mi smo ga mladostno razburkali. Nato smo se odpeljali v Krajinski park Sečovlje, kjer smo obujali spomine na 
življenje solinarjev in pridelavo soli v Muzeju solinarstva. Od avtobusa do muzeja smo se peljali s cestnim vlakcem na 
električni pogon, saj v krajinskem parku zelo pazijo na izpuste v okolje. Tudi ob izredno vročih dnevih tu vedno malo 
pihlja, da gre morje lažje v nebo in sol ostane tu, da jo požanjejo in nam na koncu izboljša okus jedi. Zadnji postanek je 
bil novi park v Kopru, ki s svojimi valovitimi oblikami spominja na morske valove in ustvarja ambiente za igro, druženja 
in prireditve. Tu smo tudi občudovali zasaditve z mediteranskim rastlinjem in se osvežili na pršilcih in talni fontani. V 
večernih urah smo se izpolnjeni in rahlo utrujeni vrnili v Celje. 
 

Marjeta Petriček 
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Unescove šole prispevamo k uresničevanju poslanstva, ki je opredeljeno v Ustavi Unesco: »Prispevati k miru in varnosti 
s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, k uresničevanju splošnega spoštovanja 
pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na rasno pripadnost, spol, jezik in vero.« 
V slovenski mreži je deset središč; naša šola je vključena v celjsko središče. 
 

Letos smo sodelovali v štirih projektih Unesco ASP-net. Mednarodni dan miru smo obeležili tudi s sodelovanjem v 
projektu Pozdrav ptic miru. Dijake je vodila Nina Markovič Korent. Oktobra smo sodelovali v projektu IV. OŠ Celje 
Učenec poučuje. Letos je bila tema prosta. Dijaki 1. b, 2. a, 2. b, 4. b so poučevali: Varovanje okolja, Gradbena mehanika 
(trajnostni razvoj), Jaz in svet (vrednote in stališča), Odpadne vode (okolje). Mentorji dijakom so bili Janja Čuvan, Zrinka 
Kit Goričan, Alenka Lah Kalan in Marlenka Žolnir Petrič. Med zanimivimi »učitelji« sta bila izpostavljena Anže Pirš (1. b) 
in Marko Ivanuš (dijak Srednje in poklicne šole Šentjur), ki sta pri pouku varstvo okolja predstavila lanskoletno 
raziskovalno nalogo Rastline, ki zavzemajo pločnike v Celju. 
 

 
Marko in Anže predstavljata nalogo. 

 

Dijaki so v evalvaciji poudarili, da so bile ure zanimive in sproščene. Projekt Učenec poučuje je bil posvečen tudi 
mednarodnemu dnevu učiteljev. Marca smo sodelovali v projektu Osnovne šole Črna na Koroškem Zimski utrip. Na 
fotografskem natečaju sta sodelovala Petra Pavlovič in Damjan Kovač. Njune fotografije so bile izbrane za fotografsko 
razstavo. Dijaka sem vodila Duša Polak. 

Projekti in natečaji 
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Naši dijaki so tudi letos sodelovali na tradicionalnem Unescovem teku mladih, ki ga organizira Gimnazija Ptuj. Mlade 
športnike je na tek pripravljal Igor Istenič. Geslo naše šole je bilo Globok vdih in pogumen korak za jasen dan. 
Sodelovanje je potekalo v virtualnem svetu. 
 

Letos smo se posebej posvetili svetovnemu dnevu solidarnosti. Špela Ipšek (3. a) je napisala Decembrsko pismo. V njem 
je predstavila mednarodne dneve, ki jih obeležujemo decembra, in poudarila pomen svetovnega dneva solidarnosti 
(20. december). Dijakom je predstavila načrt za sodelovanje vseh dijakov pri pripravi poslanice. Besedilo poslanice so 
pod mentorstvo Duše Polak brali Manica Trkulja in Gašper Grčar (1. a), Larisa Sarajlić in Lorellai Banovšek (1. b), Ingrid 
Kotnik in Petra Pavlovič (2. a), Eva Brecel, Špela Ipšek in Žak Artelj (3. a), Nejc Perdih (3. b), Špela Dragovan, Maja Mavrin 
in Anja Kunej (4. b). Film je zvočno in vizualno oblikoval Igor Kastelic. Dijakom smo ga predstavili 24. decembra. 
Februarja je bil predstavljen tudi na srečanju koordinatorjev Unesco ASP-net. 21. februarja je mednarodni  dan 
maternega jezika. Pri pouku slovenščine posvetimo posebno pozornost pomenu maternega jezika pri oblikovanju 
osebnosti in razvijanju kultiviranega bralca z branjem in s pogovorom. Svetovni dan knjige in avtorskih pravic smo 
obeležili s sodelovanjem v Noči knjige pod geslom Sanjam kraljestvo brez kralja (S. Kosovel). Z dijaki smo v virtualnem 
svetu doživeli knjigo Kobija Yamade in Gabrielle Barouch, ki jo je izdala Založba BP. 
  
Naša šola je septembra 2019 z Mestno občino Celje podpisala dogovor o sodelovanju pri ureditvi hišice za goste ob 
spominski hiši Alme Karlin. Dijaki so pod mentorstvom učiteljev hišico na Pečovniku naredili spomladi v okviru ur 
praktičnega pouka. 
 

V letošnjem šolskem letu smo sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo. Zaradi posebnih razmer si Osrednje 
knjižnice Celje nismo ogledali. Dijakom 1. letnikov smo podarili mladinski roman Preživetje celjskega pisatelja Igorja 
Karlovška. 
 

Med šolskim letom smo sodelovali z Mestno občino Celje ter z različnimi zunanjimi sodelavci v lokalnem in širšem 
okolju. 
 

Februarja 2021 sem se udeležila strokovnega usposabljanja za šolske koordinatorje, vodje središč in ravnatelje. Letos 
je bilo v virtualnem svetu. Tudi letos so bile izpostavljene  teme: krepitev strpnosti, enake možnosti, medkulturni dialog, 
izobraževanje za globalno državljanstvo 2014–2021, sprejem mednarodnega instrumenta s področja prosto dostopnih 
izobraževalnih virov in druge. Razvijati skušamo vse štiri Delorsove stebre učenja. Izobraževanje mora pomagati pri 
razvoju posameznika, ki bo odgovoren, ustvarjalen in bo zmogel sodelovati v ožjem in širšem družbenem prostoru. V 
obdobju, ko smo zaradi epidemije z dijaki delali v digitalnem prostoru, se je porodilo mnogo vprašanj in idej, ki nam 
predstavljajo nov izziv. 
  

Duša Polak 
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Pozdrav ptic miru 
 

Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja je tudi v letošnjem šolskem letu sodelovala v projektu Pozdrav ptic 
miru. Z branjem pesmi in zgodb na temo miru so dijaki prispevali svoj kamenček v mozaiku ozaveščanja ljudi, da je »mir 
vrednota in želja vseh in vsakogar. Naj bi bil večen. Da se končajo konflikti in da zmaga razum. Je tudi priložnost za 
posameznika, skupine, narode in države, da se posvetijo prihodnosti, lepšemu življenju za svoje otroke, zase in za vse, 
ki spoštujejo sebe in druge.«  
 

           Nina Markovič Korent 

 

Hiša Mandrova 
 

Projekt Hiša Mandrova je namenjena razvoju unikatnih storitev kreativnega turizma, ki združuje oživljanje dediščine in 
avdiovizualne vsebine o kulturni dediščini. 
 

Eva in Aljaž sta uresničila svojo vizijo trajnostnega bivanja. Gre za primer mladega para, ki uresničuje svoje cilje tako v 
bivanjskem kot tudi družbeno aktivnem uresničevanju zastavljenih ciljev, ki se vseskozi spogleduje s prostorom in 
naravnimi danostmi kraja Novi Kot v Občini Loški Potok. Posest, na kateri sedaj delata in živita, je velika okrog 1,2 ha in 
se nahaja v osrčju gozdov med visokimi dinarskimi planotami Travljanske gore, Snežnika in Gorskega Kotarja. Ukvarjata 
se predvsem z oživljanjem kulturne dediščine, kreativnim ustvarjanjem, permakulturo in regenerativno samooskrbo. 
 

    
Hiša Mandrova pred obnovo in po njej 
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Glavni cilji projekta hiša Mandrova je obujanje kulturne dediščine obdelave lesa – organizacija učnih delavnic ročne 
obdelave lesa, izobraževanje o regenerativnem kmetijstvu, permakulturnem načrtovanju in samooskrbi. 
 

Ob mojem povabilu k sodelovanju pri pouku na daljavo sta se nesebično in prisrčno odzvala. Njuna pozitivna 
naravnanost in izkušnje so dijakom odstirale miselne meje, ki se vse prevečkrat pojavijo kot prepreka pri uresničevanju 
zastavljenih ciljev. Prav tako tudi spoznanje, da vsaka nova izkušnja pomeni tudi osebnostni razvoj posameznika. 
Vedoželjnost, iskrenost, inovativnost, zaznamujejo koncept Hiše Mandrova. 
 

Zrinka Kit Goričan 
 

23. april – svetovni dan knjige 

Zaznamovali smo ga tudi na naši šoli. 
 

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je 23. april leta 1996 razglasila za svetovni 
dan knjige. Glavni namen dneva knjige je promocija branja, založništva in zaščite intelektualne lastnine, praznujejo pa 
ga v več kot sto državah po svetu. Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki praznik knjige praznuje en teden. 
Praznovanje dneva knjige je namreč povezano s starim ljudskim običajem, ki izhaja iz Katalonije, ko so si Katalonci na 
dan svetega Jurija 23. aprila podarjali vrtnico in knjigo. Rekli so: »Vrtnica je za ljubezen, knjiga pa za vedno!« Na ta dan 
želimo ozavestiti ljudi, da je branje koristno in zanimivo, »hkrati pa želimo spodbuditi mlade, da bi vstopili v zanimiv 
svet branja, ki prinaša posebne užitke, in bi razvili spoštovanje do avtorskih del vseh, ki so s svojimi deli pripomogli k 
družbenemu in h kulturnemu napredku človeštva.« Praznik knjige je prepleten s književnostjo; tega dne leta 1616 sta 
namreč umrla znamenita književnika Miguel de Cervantes in William Shakespeare. 
 

Ob tej priložnosti smo se z dijaki pogovarjali o pomenu branja in skupaj razmišljali, ali ima branje tiskanih knjig sploh še 
smisel, ko je že vse na spletu. In ugotovili, da IMA. V knjigi Berem, da se poberem smo našli deset razlogov za branje 
tiskanih knjig, ki jih je zbral dr. Miha Kovač.  
 

Nina Markovič Korent 
 

Mogoče 
 

Z branjem knjige Mogoče, Kobi Yamade in Gabriela Barouha (Zgodba o neskončnih možnostih v vseh nas), smo pri urah 
slovenščine od 19. do 23. aprila obeležili svetovni dan knjige. 
 

Knjigo smo izbrali na pobudo Društva Amnesty International Slovenije https://sola.amnesty.si/noc-knjige-2021. 
Knjigo je prebral in pripravil slikovno vizualizacijo Andraž Pušnik in je na povezavi https://gvo.sc-celje.si/Mogoce.mp4. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sola.amnesty.si/noc-knjige-2021
https://gvo.sc-celje.si/Mogoce.mp4
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Noč knjige je slovenski in mednarodni projekt, ki se letos odvija že osmo leto zapored po Sloveniji, v zamejstvu in širom 
sveta. Z Nočjo knjige obeležujemo svetovni dan knjige. Njeno osnovno poslanstvo je z najrazličnejšimi kulturnimi 
dogodki promovirati branje knjige v vseh plasteh družbe.  
 

Organizatorji Noči knjig nas nagovarjajo: »Noč knjige se bo zgodila povsod, kjer je še prostor za sanje in za vse, ki 
verjamejo vanje: v javnih prostorih, kjer je to le mogoče, v zavetju doma (lahko na privetrni strani, da bo slišati piš 
sprememb), v najlepših kotičkih narave – pod krošnjami dreves, na špičkah gora in s pogledom na valove morja, pa v 
virtualnih prostorih interneta in družabnih omrežij ... predvsem pa v kraljestvu, kjer domišljija nikoli ne zaide ... med 
knjižnimi platnicami seveda!« 
 

Noč knjige je tudi letos potekala pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. »Tu so, ob 
nas, zveste prijateljice – knjige, prhutajoče svetilke, ki skrbijo, da se ne zaletimo v zid nepredirne teme. In tako bitja 
tega sveta skupaj tipamo proti pomladnemu jutru, razpetemu v popek ... skozi NOČ KNJIGE 2021.« 
 

Osrednja misel in sanja letošnje prireditve NOČ KNJIGE črpa iz neizmernega vrelca Kosovelove vizije srca. Ustvarjalni 
navdih dihajo verzi Srečka Kosovela ... gnezdijo na Zemlji, da bi leteli v nebo. 

 

     

http://novice.sanje.si/public/get/app-2051/user-22601/group-753/product-39169/image-0/
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Sanjam kraljestvo, 

ki še nima kralja. 

Kakor da čutim  

novo ozračje na obrazu,  

v očeh svetlino. 

 

Čutim človeka, 

ki iz nevidnosti 

ustvarja življenje 

za vse. 

 

Nevidnost gre v vidnost 

in sanja v življenje, 

kot ptica, 

ki v zraku svobodna 

na zemlji gnezdi, 

vali, rodi 

svoj rod, 

da nekoč 

lažje in lepše vzleti 

v brezbrežje zrakov 

na novo pot. 

 

Iz knjige Mogoče 
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Svetovni dan človekove solidarnosti (20. december) 
 

V letošnjem šolskem letu smo se zaradi posebnih razmer v okviru Unescovega obeleževanja mednarodnih dni odločili 
posebej izpostaviti svetovni dan človekove solidarnosti. Zamisel se je med nekaterimi dijaki iz različnih oddelkov 
porodila ob reševanju Unescove ankete o globalnem državljanstvu in trajnostnem razvoju. Želeli so biti samoiniciativni, 
v  svojem okolju so zaznavali veliko težav. Mentorica sem dijakom napisala okrožnico (Generalna skupščina OZN – 
solidarnost kot temeljna in univerzalna vrednota, ki bi morala vladati v medčloveških odnosih v 21. stoletju.), vse dijake 
je k sodelovanju povabila ena izmed pobudnic poslanice, Špela Ipšek iz 3. a, v Decembrskem pismu. Izdelali smo 
natančen načrt za besedni in nebesedni del poslanice. Dijaki iz vseh oddelkov so svoje misli in risbe pošiljali izbrani 
skupini dijakov; spodbujali so jih predvsem razredniki. Besedilo poslanice, oblikovano s pomočjo mentorice, je snemala 
skupina dijakov iz različnih oddelkov: Gašper Grčar in Manica Trkulja iz 1. a, Larisa Sarajlić in Lorellai Banovšek iz 1. b, 
Ingrid Kotnik in Petra Pavlovič iz 2. a, Eva Brecel, Špela Ipšek in Žak Artelj iz 3.a, Nejc Perdih iz 3. b, Špela Dragovan in 
Anja Kunej iz 4. b.  Na snemanje sva mentorja dijake skrbno pripravljala v aplikaciji Teams v popoldanskem in večernem 
času. Dijaki so dele poslanice snemali na terenu v domačem okolju. Izbrane risbe so narisali: Kevin Kajtna iz 1. a ter 
Petra Pavlovič in Petra Žumer iz 2. a. Na poslanico so bili ponosni. Prikazali smo jo ob koncu starega leta v šolskem 
virtualnem prostoru, med dijaki in učitelji je bila dobro sprejeta.  

Duša Polak 
Igor Kastelic 

 

     
 

     
Skupina dijakov, ki je ob svetovnem dnevu človekove solidarnosti snemala besedilo poslanice  
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Hišica za goste pri hiši Alme Karlin na Pečovniku 

Naša šola se je z Mestno občino Celje dogovorila za nadaljevanje del pri spominski hiši Alme Karlin. Ob hiši smo izdelali 
oziroma rekonstruirali hišico za goste, v katero je Alma Karlin nastanila svoje obiskovalce. Propadajoča hišica za goste 
je bila v letu 2020 odstranjena.  
 
Hišico smo izdelali po navodilih celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in v sodelovanju 
z Mestno občino Celje. Vsa dela so dijaki izvedli v okviru praktičnega pouka in tudi kot izdelke za zaključni izpit pod 
mentorstvom učiteljev praktičnega pouka.  
 

Srečko Draksler 

 

   
Gradnja hišice za goste 
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Iz projektne naloge »ALMA V PEČOVNIKU«  
(Celovita prenova in rekonstrukcija objektov z zunanjo ureditvijo ter vsebinskim predlogom 
programa)  
 
Zavod CELEIA Celje 
 
»Spominska hiša Alme M. Karlin v Pečovniku je skupaj z manjšim objektom in vplivnim 
območjem z odlokom razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne 
občine Celje in varovana v skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine ter vpisana v register 
nepremične kulturne dediščine. Varstveni režim določa ohranjanje spomenika v vsej njegovi 
izvirnosti in neokrnjenosti z namenom predstavitve arhitekturnih lastnosti določenega okolja in 
časa ter etnoloških, zgodovinskih in kulturnih vsebin, povezanih z načinom življenja v določenem 
času. Hiša se nahaja v okviru razloženega naselja Pečovnik v občini Celje. Prvotno je imela stavba 
funkcijo zidanice, kasneje pa je bila preurejena v bivalno enoto. Na podlagi potrdila GURS je 
dokazano, da je bil objekt evidentiran v zemljiški kataster že vsaj leta 1899. V njem sta živeli 
pisateljica, poliglotka, slikarka, teozofinja in svetovna popotnica Alma M. Karlin, rojena v Celju, 
ter njena prijateljica, slikarka Thea Gammelin.  
 
Alma M. Karlin se je rodila v meščanski družini leta 1889 v Celju. V svoji mladosti se je veliko 
izobraževala, opravila izpite iz osmih tujih jezikov, od katerih je nekatere tudi poučevala. Leta 
1919 se je sama odpravila na pot okoli sveta, ki je neprekinjeno trajala osem let. V času svojega 
življenja je napisala veliko knjig in člankov ter zbrala obsežno zbirko etnološkega materiala, ki je 
deloma na ogled javnosti v sklopu stalne razstave v Pokrajinskem muzeju Celje. Umrla je leta 
1950 v Pečovniku, kamor se je preselila skupaj s svojo prijateljico Theo Gammelin. V hiši, v kateri 
je bil njen poslednji dom, je na ogled razstava o njenem življenju in delu. Alma M. Karlin je bila 
izbrana za pomembno osebnost mesta Celja, njen zadnji dom pa je pridobil status spomenika 
lokalnega pomena in predstavlja etnološko profano stavbno dediščino.« 
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Dijaki 3. c z mentorjem Janezom Kričejem ob končani hišici  
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Ekošola kot način življenja 

 
V projekt Ekošola kot način življenja smo vključeni že dvanajsto leto, saj želimo na področju okoljskega ozaveščanja 
med dijaki in zaposlenimi narediti čim več. Na začetku šolskega leta smo izdelali ekoakcijski načrt, v katerem smo 
predvideli naše sodelovanje v različnih projektih, dejavnostih in zbiralnih akcijah. 
 
Sodelovali smo: 

− v EKOKVIZU za SŠ, kjer je Anita Očko (3. b) prejela zlato priznanje, Nejc Perdih (3. b) in Aljaž Zver (2. b) srebrno 
priznanje, Tim Meklav, Aljaž Mlakar in Klemen Kajtna (vsi 2. c) pa bronasto priznanje (mentorici Janja Čuvan in 
Alenka Lah Kalan); 

− v mednarodnem projektu Erasmus+, CHANGE YOUR ROLE – Spremeni svojo vlogo (mentorici Janja Čuvan in Alenka 
Lah Kalan); 

− v dvoletnem projektu EKOŠOLA MERI ODTIS CO2, kjer je podnebna maskota Anite Očko (3. b) zmagala, mentorica 
Janja Čuvan je postala podnebna ambasadorka projekta »Ekošola meri odtis CO2«, naši dijaki programa 
okoljevarstveni tehnik od 1. do 4. letnika pa podnebni šampioni; 

− v projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, v okviru katerega so dijaki prebirali knjige s posvetno in članke z ekološko 
vsebino (mentorice Nina Markovič Korent, Duša Polak, Janja Čuvan); 

− v projektu LEAF – Znanje o gozdovih, kjer so dijaki spoznavali gozd z ekološkega, ekonomskega, socialnega in 
kulturnega vidika (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan);  

− na likovnem natečaju na temo gozd, kjer so bili uspešni dijaki 1. b Staša Jazbinšek, Lorellai Banovšek in Kristijan 
Lipec (mentorica Janja Čuvan); v projektu MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE, v katerem sta sodelovala Anita Očko 
in Nejc Perdih iz 3. b (mentorica Janja Čuvan); 

− v projektu MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE, v katerem sta sodelovala Danaja Verbovšek in Aljaž Zver iz 2. b 
(mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− na likovnem natečaju projekta NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET, na katerem se je izkazala naša dijakinja Urška 
Golež (2. b), saj se je s svojim videoposnetkom na temo Ne zavrzi oblek, ohrani planet uvrstila med zmagovalce 
istoimenskega projekta (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− na likovnem natečaju za kreativne izdelke, na katerem so sodelovali Tamara Kosem, Nika Šoštar, Zoja Vasić Kranjc 
in Luka Skok, vsi iz 2. b (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN, v katerem sta Tjaša Jager in Anja Kunej iz 4. b osvojili 2. mesto za najboljši 
ozaveščevalski projekt na temo zavržene hrane (mentorica Alenka Lah Kalan); 

− v projektu KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 



 
 

 
71 

Projekti in natečaji 

− v aktivnostih, ki so povezane s spoznavanjem in raziskovanjem vodnih virov, izobraževanjem dijakov o postopkih 
čiščenja vode in izvedbi analize pitne vode; 

− v aktivnostih za zdravje in dobro počutje, npr. izvedbah učilnic v naravi, terenskih vaj; 

− v zbiralnih akcijah plastičnih zamaškov, odpadnih tonerjev in kartuš. 
 

     
Dijaki 1. b so sodelovali na likovnem natečaju na temo gozd. 

 

 
Tanja in Lorellai iz 1. b sta zbirali plastične zamaške. 
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Dijaki 3. b so opravljali terenske vaje ob reki Savinji, kjer so spoznavali vodni ekosistem in se naučili opravljati različne 
analize vode. Dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj v raznih podjetjih spoznavali področja varstva okolja. 
 

   
 

   
 

 
Terenske vaje dijakov 3. b ob reki Savinji … 
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… in v okoljevarstvenem laboratoriju pri analiziranju vode in prsti 

 

Z objavljenimi prispevki na naši spletni strani smo obveščali dijake, zaposlene in obiskovalce o naših dejavnostih. Ob 
koncu pouka smo oddali poročila o uspešno zaključenih projektih, zbiralnih akcijah in dejavnostih, izpolnili vprašalnik o 
razvoju programa Ekošola v naši ustanovi in tako ponovno izpolnili pogoje za ohranitev zelene zastave. 
 

Janja Čuvan 
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Naši dijaki med nagrajenci različnih projektov ekošole 
 

V letošnjem šolskem letu smo bili kljub epidemiji na naši šoli zelo dejavni. Dijaki 2. letnika programa okoljevarstveni 
tehnik ter maturantki Tjaša Jager in Anja Kunej iz 4. b so sodelovali v številnih projektih, ki so potekali pod okriljem 
programa ekošola. V dveh zelo odmevnih projektih, kot sta Hrana ni za tjavendan in Ne zavrzi oblek, ohrani planet, smo 
se uvrstili med zmagovalce.  
 
Projekt Hrana ni za tjavendan je potekal pod sponzorstvom podjetja Lidl Slovenija in tako so si naši dijaki s svojim delom 
prislužili tudi lepe nagrade. V projektu Hrana ni za tjavenadan, kjer smo dosegli 2. mesto za najboljši ozaveščevalni 
projekt na temo zavržene hrane, smo sodelovali z dvema strokovnima nalogama z naslovoma Zavržena hrana v Sloveniji 
in Samooskrba s hrano v Sloveniji. Dijakinji Anja Kunej in Tjaša Jager sta raziskovali zavedanje ljudi v zvezi z zavrženo 
hrano, pomenom hrane na splošno ter opravili analizo o količinah zavržene hrane v posameznih gospodinjstvih. V nalogi 
o samooskrbi pa je dijakinja Tjaša Jager raziskovala poznavanje pojma samooskrbe med prebivalci, pogoje za 
samooskrbo ter naklonjenost prebivalcev takemu načinu pridelave hrane.  
 

    
Anja Kunej in Tjaša Jager sta bili zelo uspešni v projektu Hrana ni za tjavendan. 
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Projekt z naslovom Ne zavrzi oblek, ohrani planet!, v okviru katerega smo prejeli nagrado za najbolj domiselno 
predelavo odsluženih oblačil, je potekal pod sponzorstvom podjetja OFFICE&MORE in BAGS&MORE. V projektu smo 
sodelovali z videoposnetkom o ponovni uporabi tekstila. Dijakinja Urška Golež je posnela video, kako iz zavrženih majic 
izdelati pregrinjalo in vzglavnik za posteljo.  
 

     
Urška Golež je prejela zahvalo za sodelovanje v projektu Ne zavrzi oblek, ohrani planet!  

 
Sodelovali smo tudi v projektu Mlekastično, v okviru katerega smo raziskovali proizvodnjo in zgodovino mleka.  
 

 
Mlekastično 
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V okviru projekta Odpadkom dajemo novo življenje je dijak iz odpadnih materialov izdelal ptičjo krmilnico, v okviru 
likovnega natečaja za kreativne izdelke pa so nastali številni kreativni izdelki iz odpadnih materialov, na primer 
didaktična igra, stenska dekoracija, fotoknjiga in fotozgodba za otroke na temo gozda … 
 

Vsem sodelujočim čestitam! 
 

Alenka Lah Kalan 
 

 
Mark Filip Mlakar je v okviru projekta Odpadkom dajemo novo življenje izdelal ptičjo krmilnico. 

 
 

     
Nekaj Izdelkov likovnega natečaja za kreativne izdelke 
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Mednarodni projekt Erasmus+, Change Your Role – Spremeni svojo vlogo 
 

Letošnje šolsko leto sva se koordinatorici projekta ekošola na naši šoli Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan z dijaki programa 
okoljevarstveni tehnik vključili v mednarodni projekt Erasmus+, v katerem sodelujejo partnerske organizacije treh 
držav: Slovenije (Društvo DOVES – FEE in program Ekošola – Mladi poročevalci za okolje), Romunije (program IMPACT 
– Orodja za učenje, razvoj in napredovanje) in Češke (metoda »Place Based Learning« – Šola za trajnostno življenje). 
 

Projekt z naslovom »Change Your Role – Spremeni svojo vlogo« je namenjen združevanju različnih načinov dela z 
mladimi na okoljskem področju, s katerimi jih usmerjamo k aktivnemu državljanstvu. Projekt mlade spodbuja, da sami 
prepoznavajo okoljske izzive in zanje sami oblikujejo rešitev ter način njihovega reševanja.  
 

Dijaki 2. letnika so se ukvarjali z aktivnostjo po programu IMPACT – Načrtovanje projektov: načela storitvenega učenja. 
V okviru vodenega razgovora so preko videokonference ugotavljali pomen projektnega dela in kaj nam tak način dela 
prinaša. Ideje za teme so dobili kar v projektih ekošole. Poleg tega ti projekti z nagradnimi natečaji tudi dodatno 
motivirajo dijake. Dijaki so izbrali projektne aktivnosti, s katerimi bi ozaveščali tako mlajše kot starejše generacije o 
nekaterih aktualnih temah, npr. o pomenu gozda, krožnem gospodarstvu, o proizvodnji in zgodovini mleka, o pomenu 
pravilnega ravnanja z odpadnim tekstilom ...  
 
V okviru aktivnosti so nastali:  

− didaktična igra za otroke Ozaveščanje in poznavanje gozda za najmlajše (Zoja Vasić Krajnc);  

− fotoknjiga Gozd v jeseni, kjer so platnice izdelane iz recikliranega časopisnega papirja (Tamara Kosem); 

− ptičja krmilnica iz odpadnih materialov (Mark Filip Mlakar);  

− film Kaj lahko naredimo iz odpadnega tekstila (Nika Jančič in Urška Golež); 

− plakat o ozaveščanju ljudi Pomen in zgodovina mleka (Aljaž Zver);  

− plakat o ozaveščanju otrok Od proizvodnje do uporabe mleka in mlečnih izdelkov (Danaja Verbovšek). 
 
Dijaki 3. letnika so se ukvarjali s trajnostnim življenjem. Izvesti so morali dejavnosti po češki metodi »Place Based 
Learning« – Šola za trajnostno življenje. Najprej so se s pomočjo igre (simulacije) »Ribiči« seznanili s pomenom trajnosti, 
nato so spoznali temeljne stebre trajnostnega razvoja (gospodarskega, družbenega in okoljskega) in kako le-te 
upoštevati pri načrtovanju lokalnega razvoja. Vloga gospodarskega stebra je v lokalni skupnosti zagotoviti delovna 
mesta (zaposlitev) in dovolj denarja (gospodarska rast) za vse. Trajnostni družbeni razvoj upošteva potrebe vseh ljudi. 
Ta steber nas navdihuje, da uravnotežimo neenakosti med ljudmi (skupinami in posamezniki). Namen okoljskega stebra 
pa je varovati okolje in preudarno uporabljati naravne vire. Zavedati se moramo, da Zemlja ni napihljiv planet in so 
njeni naravni viri omejeni. V okviru zadnje naloge pri tej aktivnosti Trajnostno življenje so se dijaki srečali še z 
opredelitvijo problema v lokalni skupnosti. Degradirano območje – zapuščeni mestni gozd, ki ni v ponos mestu, so 
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morali urbanistično preoblikovati in mu spremeniti namembnost za družbene namene. Dijaka 3. letnika programa 
okoljevarstveni tehnik Anita Očko in Nejc Perdih sta načrtovala sodobni park z upoštevanjem vseh treh stebrov 
trajnostnega razvoja – gospodarskega, družbenega in okoljskega po metodi Place Based Learning. Narisala sta ga s 
pomočjo računalniškega programa AutoCAD, v nadaljevanju pa predstavila še svoje predloge o trajnostni rabi 
degradiranega območja.  
 

    
Anita in Nejc iz 3. b sta za degradirano območje pripravila načrt sodobnega parka. 

 
Anita in Nejc sta ob koncu opravljene naloge dejala: »Izvedba samega načrta ali skice rešitve najine zasnove sodobnega 
parka v programu AutoCAD je bila najzahtevnejši del naloge, hkrati pa tudi najzanimivejši, ker se lahko malo poigraš, 
hkrati pa širiš svoje znanje in smisel za urejanje okolja. Od dijaka zahteva kreativnost, dobro predstavo prostora in 
njegov izkoristek. Pri tem delu najdemo urbanista v sebi. Celoten program aktivnosti Trajnostno življenje je dobro 
zasnovan, saj vključuje znanja temeljnih stebrov trajnostnega življenja, in ga priporočava za izpeljavo tudi dijakom 
drugih šol. Predstavljeno nalogo bi bilo v nadaljevanju mogoče nadgraditi še z izdelavo 3D-modela v programu 
SketchUp.« 
 
Ugotovili smo, da je povezovanje gospodarstva, okolja in družbe pomembno. Pri tem se vsi naučimo razmišljati, kako 
ravnati trajnostno. S tem podpiramo rast gospodarstva in povezovanje družbe, hkrati pa s svojim ravnanjem ne 
škodujemo okolju, ampak ga ohranjamo čistega še za naslednje generacije. 

Janja Čuvan 
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Še nekaj idejnih zasnov ureditve degradiranega območja, ki so jih pripravili dijaki 2. b … 
 
 

 
Idejne zasnove degradiranega območja, ki so jih pripravili Nika, Danaja, Aljaž in Luka iz 2. b. 
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Z Institutom »Jožef Stefan« skupaj v projekt »Noč ima svojo moč« 
 

Naša šola sodeluje v projektu »Noč ima svojo moč«, ki ga je skupaj sooblikoval konzorcij partnerjev Ustanove Hiše 
eksperimentov, Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta in Tehniškega muzeja Slovenije.  
 

Letošnji dogodek se je konec meseca novembra 2020 selil na splet. Na šoli so se nam raziskovalci z Instituta »Jožef 
Stefan« preko video konference predstavili z delavnico Fluor(id) – pozitivec ali negativec 
 

   
Gospa Melita Tramšek nam je predstavila delo raziskovalcev na IJS Ljubljana. Prisluhnili smo delavnici Fluor(id) – pozitivec ali negativec. 

 
Z dijaki 1. letnika smo si ogledali videoposnetke šole eksperimentalne kemije, film o raziskovalnem reaktorju TRIGA, 
delujočem v sklopu Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane, ter fotografije iz knjige Iskanja z navdihom, fotografov Arneja 
Hodaliča in Katje Bidovec, dokumentarni film in tako spoznali delo znanstvenikov in raziskovalcev. 

 
Ob zaključku projekta so dijaki 1. a strnili svoje misli, vtise in pogled na znanost: 

− Zelo je bilo zanimivo, nisem pričakovala, da bo tako zelo. Zabavno, zanimivo, poučno. (Ana) 

− Projekt mi je bil všeč. Bilo je navdihujoče, da gledam znanstvene eksperimente. Tudi posnetek o reaktorju je bil 
zanimiv, saj nisem vedel, da je v Ljubljani. (Tarik) 

− Kakšna natančnost in koliko truda je potrebnega, da nekaj uspe. (Dominik) 

− Projekt mi je bil všeč, ob gledanju eksperimentov sem se zelo zabaval. Posnetek o reaktorju TRIGA je bil zanimiv, 
saj nisem vedel, da je v Ljubljani reaktor. (Nejc) 

− Dojela sem, da je znanost pomembna bolj, kot si mislimo. Zaradi nje je naša sedanjost takšna, kakršna je. Odvisna 
je tudi naša prihodnost od tega. (Manica) 
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Zakaj menite, da je bilo dobro spremljati dogajanje »Noč ima svojo moč«? 

− Ker je nekaj zanimivega in mogoče po ogledu gledaš drugače na svet znanosti in na samo znanost. (Ana) 

− Zato, ker rad izvem nekaj novega. Na tem dogodku sem izvedel veliko novega. (Tarik) 

− Zato, da se še kaj zanimivega naučimo in izvemo, kaj vse lahko naredimo z znanostjo. (Matija) 

− Da smo spoznali in videli nekaj novega in s tem dobili boljšo predstavo o delu znanstvenikov. (Dominik) 

− Da lahko skupaj mogoče pripomoremo k napredku znanosti. (Matic) 

− Zato, ker smo se naučili nekaj novega; bilo je tudi zelo zanimivo. (Nejc) 

− Ker je na nekakšen način od nas odvisna prihodnost. Mi smo nasledniki naših staršev in ko bomo imeli svoje 
otroke, bodo oni naši nasledniki in je naša naloga, da jih pripravimo na življenje in jih kaj naučimo. (Manica) 

− Zaradi splošne razgledanosti. (Tilen) 
 
Kaj je na dogodkih »Noč ima svojo moč« na vas napravilo največji vtis? 

− Mogoče so bili to poskusi s tekočim dušikom. (Ana) 

− Šola eksperimentalne kemije. (Tarik, Nec, Tilen) 

− To, da je reaktor majhen, a zelo močan in ob tem tudi zelo varen. (Matija) 

− Laserji! (Dominik) 

− Name so največji vtis naredili poskusi, še posebej tisti, kjer so na listu papirja izgorele črke. (Matic) 

 

Ob zaključku projekta EKŠOLA MERI ODTIS CO2 postali podnebni šampioni z 

zmagovalno maskoto 
 

Maja se je zaključil dveletni projekt »Ekošola meri odtis CO2«, v katerem so osnovnošolci, dijaki in študentje spoznavali 
svoje vplive na podnebne spremembe in računali ogljični odtis.  
 

Na naši šoli smo v okviru projekta izvedli številne dejavnosti: dijaki od 1. do 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik 
so se udeležili izobraževalne delavnice Energija in ogljični odtis, izvedli učne ure o onesnaževanju zraka, onesnaževalih, 
ki povzročajo učinek tople grede, izvedli izračun ogljičnega odtisa posameznika, si ogledali dokumentarni film Na 
tankem ledu, izdelali maskoto in pripravili ozaveščevalne akcije o podnebnih spremembah, pripravili poziv dijakom in 
učiteljem o zmanjšanju ogljičnega odtisa, izdelali letake in plakate, ki smo jih obesili na hodniku in na vratih učilnic, ter 
pripravili ozaveščevalne vsebine, ki smo jih objavili na spletni strani šole.  
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V tednu, ko obeležujemo dan Zemlje (22. aprila), je na šoli potekala ozaveščevalna akcija o podnebnih spremembah. 

 

Ob zaključku projekta smo bili zelo ponosni in veseli. Podnebna maskota Anite Očko iz 3. b je postala zmagovalna, 
mentorica Janja Čuvan je postala podnebna ambasadorka projekta »Ekošola meri odtis CO2«, naši dijaki programa 
okoljevarstveni tehnik pa podnebni šampioni. 

Janja Čuvan 
 
 

   
Zmagovalna podnebna maskota in plakat o ozaveščanju o podnebnih spremembah, ki ju je izdelala Anita Očko iz 3. b. 
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Si!BIM mednarodna delavnica o uporabi orodij BIM v šolski praksi 

 
V mednarodni projekt Si!BIM je vključenih pet držav – Velika Britanija, Nemčija, Slovenija, Španija in Belgija, kjer 
univerze, gospodarske zbornice in šole delujejo na uvajanju tehnologij BIM v učni proces srednjih šol in fakultet. 5. maja 
2021 smo preko orodja Teams sodelovali v mednarodni učni delavnici.  
 
Vsak izmed partnerjev je predstavil svojo nalogo na temo BIM-a in poskušal pritegniti pozornost čim večjega števila 
udeležencev. Naloga slovenskih partnerjev (Gospodarske zbornice Slovenije, naše šole in Srednje gradbene šole in 
gimnazije Maribor) je bila povsem življenjska, ki se zgodi velikokrat v gradbeni praksi. Najprej je bilo potrebno predvideti 
količino betona za določeno konstrukcijo temeljev, nato je moral vsak udeleženec zase izračunati potrebno količino 
betona, nato smo vrednosti preverili z BIM-modelom. Naši dijaki Nejc Čerčnik, Nino Pihler, Domen Srebočan (vsi dijaki 
3. letnika) ter Metod Jarnovič in Tilen Lovrek (oba dijaka 4. letnika) so odlično vodili vsak svojo delavnico, zbirali 
rezultate in modelirali 3D-modele. Delavnica je seveda potekala v angleščini. 
 
Vsi sodelujoči smo si bili enotni, da je vrlina vsakega gradbenega tehnika ali inženirja že na oko predvideti potrebno 
količino materiala, kar lahko z izračunom ali 3D BIM-modelom samo še potrdi.  
 

Igor Kastelic 
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Da v red spraviš stare stvari, TITANOV DIOKSID pomaga ti! 13. natečaj Cinkarne Celje 
 

Na povabilo Cinkarne Celje smo se prijavili na natečaj. 
 

»Trinajstič se takole »srečujemo«. Tokrat še v posebej nenavadnih, nepoznanih razmerah. A trinajstica ni nujno 
nesrečna številka. Pred 13 leti smo v podjetju posodobili proizvodnjo našega glavnega proizvoda, titanovega dioksida. 
Danes je to sodobna, okoljsko skladna in tehnološko vrhunska proizvodnja. Tudi za vas je lahko trinajstica polna novih 
priložnosti in izzivov. Eden je pred vami. Ponovna uporaba predmetov je zelo pomembna! S tem zmanjšujemo količino 
odpadkov in ohranjamo naravne vire. Zato letos pobrskajte po podstrešju, pod kozolcem, morda v babičini ropotarnici. 
Najdite star, zapuščen stol zanimivih oblik in mu vdahnite novo življenje. Bodite čim bolj izvirni. Lahko ga pobrusite, mu 
izdelate kakšen manjkajoči del, zanimiv detajl ali mu celo spremenite obliko. Na koncu ga še pobarvajte s priloženimi 
barvami. Vaš stol bo še dolgo služil namenu, saj ga pred propadanjem zaradi vremenskih vplivov ščitijo barve, ki 
vsebujejo titanov dioksid.« 
 

    
                         Z dijaki pred obnovo                                          Obnavljanje sedišča 
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Projekt obnove starih stvari smo izvedli zelo praktično. Veseli smo, da nas je natečaj spodbudil k obnovi kotička za dijake 
na dvorišču naših gradbenih delavnic, kjer so si dijaki pred več leti uredili prostor – mizo s klopmi, na katere se ob 
celodnevnem opravljanju praktičnega pouka kdaj usedejo, največkrat pa tam pomalicajo. Mizo so naredili iz betona z 
mozaikom, klopi pa so izdelane iz betonskih podstavkov z lesenim sedalom. Zgornji leseni del smo obnovili, in sicer 
pobrusili ter pobarvali z vašo barvo. Obnovo so izvedli dijaki 2. c in dijakinje 3. a.  Mentorji: Janez Kričej, Srečko Draksler 
in Klavdija Kopše Kaljun. 
 

Brezplačno oziroma donatorsko smo izdelali tudi mizo in klopi za Celjski dom v Baški.  
 

Klavdija Kopše Kaljun 
Janez Kričej 

 

    
                Barvanje klopi                  Obnovljene klopi 
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Miza s klopmi v Baški 

  



 
 

 
87 

Projekti in natečaji 

Mladi poročevalci za okolje 
 

V okviru projekta Mladi poročevalci za okolje smo na natečaj poslali prispevek dijakinje Anite Očko iz 3. b. Napisala ga 

je v okviru ozaveščevalne akcije o podnebnih spremembah, ki je na šoli potekala v mesecu aprilu, ko obeležujemo tudi 

dan Zemlje. Vabljeni k branju. 

Janja Čuvan 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BODITE ZELENI IN REŠITE NAŠO ZEMLJO! 
 

Ob dnevu Zemlje, ki ga vsako leto obeležimo 22. aprila, bi se vsak lahko malo zamislil nad svojim ravnanjem 
z našim planetom. Si morda zadal nov cilj, ki bo naredil korak našemu planetu naproti. Že z majhnimi 
spremembami lahko dosežemo veliko, če to naredimo vsi. Za začetek bi lahko začeli varčevati z energijo in 
vodo, poskušali zmanjšati količino proizvedenih odpadkov, kupovali bolj premišljeno in vsako leto posadili 
kakšno rastlino. Razdalje bi lahko premagovali bolj premišljeno, sploh krajše. Če imate možnost, pojdite peš. 
Če izbirate med navadnim in električnim kolesom, izberite navadnega. Če pa že morate prepotovati daljšo 
razdaljo, pojdite z avtobusom ali vlakom. Avtomobili so veliki onesnaževalci, kar velja še posebej za tiste, ki 
jih poganja dizel ali bencin, vendar tudi električni avtomobili niso tako nedolžni, kot se nam zdi.  
 

Električna energija je daleč od "čiste", saj za pridobivanje le-te v večini primerov še vedno posredno ali 
neposredno onesnažujemo okolje. V današnjem udobnem življenju praktično skoraj ni stvari, ki ne bi delovala 
s pomočjo električne energije. Tudi za segrevanje vode potrebujemo električno energijo in za ogrevanje. Če 
zmanjšamo temperaturo v prostoru za 1°C, bomo privarčevali 6 % stroškov ogrevanja.  
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Zmanjšati je mogoče tudi količino odpadkov, predvsem je vredno omeniti odpadno hrano in tekstil. Na 
tem področju je najlažje uvesti spremembe. Morali bi se zamisliti, ali res potrebujemo vsako oblačilo, ki 
ga kupimo, ali ga kupimo samo zato, ker nam je všeč. Če oblačilo ni obrabljeno, ga lahko podarimo 
znancem ali v lokalni center za obnovo oblačil oziroma v njihov zabojnik. Marsikatero luknjo se da tudi 
popraviti. Velikokrat se nam tudi zgodi, da kakšna hrana ostane, pa jo zavržemo, čeprav bi jo z malo truda 
lahko ponovno uporabili (npr. pire krompir). Toliko se govori o ločevanju odpadkov, pa še vedno ponekod 
papir roma med mešane odpadke, olje, kosti, živalski iztrebki in ogorki pa na kompost. Tudi ločevanje je 
pomembno, saj tako omogočimo recikliranje in zmanjšamo količino odpadkov, odloženih na odlagališču, 
hkrati pa omogočimo, da namesto novih ponovno uporabimo stare vire.  
 
Ko kupujemo izdelke, najprej premislimo, ali ta izdelek nujno potrebujemo, ga je mogoče dobiti v manj 
embalaže in ali je lokalno pridelan (npr. prehranski izdelki). Izberimo izdelke iz naravnih materialov, ki so 
bili proizvedeni v Sloveniji ali njeni bližini. Vse te spremembe bi pripomogle k zmanjšanju ogljičnega odtisa. 
Povprečen Slovenec namreč ustvari nekje med devet in deset ton ogljikovega dioksida na leto. Naš planet 
pa glede na število prebivalcev zmore le 2 toni CO2/osebo/leto. K zmanjšanju ogljičnega odtisa bi 
pripomogla tudi zamenjava energenta tako pri ogrevanju kot pri prevozu ter tudi pri pridobivanju 
električne energije. 
 
Z namenom, da bi združila vse misli in predloge, sem ustvarila znak in letak, ki sta namenjena ozaveščanju 
ljudi o pomembnosti varovanja našega planeta. Veliko lahko naredi že posameznik sam, toda če bi se 
združili, bi lahko dosegli dosti več.  
 

Anita Očko, 3. b 

 

 

»Ko se pajkove mreže združijo, lahko zavežejo leva.« 

Etiopski pregovor 
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Projektno delo v času pouka na daljavo pri strokovnih modulih ravnanje z odpadki in 

varstvo okolja 
 

Pri predmetu gospodarjenje z odpadki so se naši okoljevarstveniki lotili raziskovanja ravnanja z odpadki v svojem kraju. 
Spoznavali so svoj kraj in se seznanili z osebami in podjetji, ki v njihovem kraju skrbijo za odpadke. Analizirali so stanje 
na tem področju v svoji občini (urejenost ekoloških otokov in zbirnih mest odpadkov, pravilno označevanje le teh …) in 
svoje rezultate primerjali s kolegi iz ostalih občin. Prav tako je vsak poiskal in na žalost tudi našel kakšno divje odlagališče 
odpadkov. Analizirali so tudi količino in vrste odpadkov, ki nastanejo v domačem gospodinjstvu, in ugotovili, da imajo 
še precej možnosti za izboljšanje na tem področju (zmanjšati količino posameznih vrst odpadkov, pravilno ločevanje 
…).  
 

     
Izsledki projektnih nalog 

 
Okoljevarstveni tehniki se pri predmetu varstvo okolja seznanjajo tudi z eno novejših okoljskih tehnologij, to je 
ekoremediacija. Dijaki so tudi na tem področju raziskovali v svojem domačem okolju, kar je bilo zaradi pouka na daljavo 
zelo učinkovito). Pri pouku smo se naučili teoretičnih osnov o ekoremediacijah, pri čemer nam je bila v veliko pomoč 
tudi gospa Ana Vovk Korže, s katero redno sodelujemo. Vsako leto se namreč odpravimo na strokovno ekskurzijo na 
učni poligon Dole pri Poljčanah, kjer spoznavamo ekoremediacije v praksi. Letos nam žal razmere tega niso dopuščale. 
Dijaki so v okviru projektne naloge Revitalizacijske možnosti domačega vodotoka poiskali vodotok v bližini svojega doma 
in ga analizirali. Začeli so z meritvami (hitrost toka, izris profila struge ...), nadaljevali z analizo rabe tal v okolici izbranega 
vodotoka, nazadnje pa predvideli še možnosti revitalizacije vodotoka. Nastale so zanimive naloge. 
 

Alenka Lah Kalan  
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Izsek ene od projektnih nalog 

 

 

Zdrava šola 
 

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne 
možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko 
zdravje.  
 
V letošnjem šolskem letu smo skušali promocijo zdravja vključiti v vse vidike vsakdanjega življenja. Dijake smo 
spodbujali h gibanju, poskrbeli smo za zanimive interesne dejavnosti in predavanja.  

 
Slavica Volčanjšek 
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Praktični pouk v programu okoljevarstveni tehnik 

 
V programu okoljevarstveni tehnik smo del praktičnega pouka v 4. letniku izvedli v posebni obliki z željo, da bi se dijaki 
v različnih podjetjih in ustanovah seznanili s konkretnimi deli varovanja okolja. 
V ta namen je šola sklenila dogovor za izvedbo vaj z naslednjimi podjetji in ustanovami: KOVA, CINKARNA, Metalurško-
kemična industrija Celje, Javno komunalno podjetje Šentjur, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje, 
Mestna občina Celje, Vodovod-Kanalizacija, ŠTORE STEEL, SIMBIO – RCERO Celje, ENERGETIKA Celje – Toplarna Celje. 
Žal je pouk potekal le do sredine oktobra, zato smo si z dijaki uspeli v živo ogledati le prva tri zgoraj omenjena podjetja, 
vsa ostala pa smo spoznavali pri učnih urah na daljavo in preko njihovih spletnih strani. 

Janja Čuvan  
Nekaj utrinkov … 
 

 

   

 
 



 
 

 
92 

Projekti in natečaji 

 

   
Dijaki 4. b so obiskali podjetje KOVA in merili hrup ob bližnji cesti. 

   

   
Dijaki v podjetju Cinkarna Celje 
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Izdelava novoletne čestitke 
 

Običajno so dijaki tisti, ki (skupaj z učiteljem) poskrbijo za božično-novoletno okrasitev našega hodnika. Ker je to z 
epidemijo zaznamovano obdobje prineslo tudi povsem nov in drugačen način preživljanja adventnega časa, smo si z 
dijaki zadali cilj pričarati adventno vzdušje v virtualnem svetu, v katerem smo se srečevali, delali in ustvarjali. 
 

Z namenom združiti prijetno s koristnim smo se odločili, da dijaki oblikujejo virtualne novoletne okraske na temo 
gradbeništva in varovanja okolja, kot orodje za risanje pa uporabijo program Autocad. Nastalo je več različnih okraskov, 
s katerimi smo okrasili našo virtualno jelko. Vse risbe smo sestavili v kratko animacijo, dodali nekaj taktov božične 
glasbe in voščilo, saj smo želeli, da bi jelka na vsakem zaslonu pričarala pravo božično vzdušje. Nastala je animirana 
božično-novoletna voščilnica, s katero smo vsem našim dijakom, učiteljem, sodelavcem in partnerjem zaželeli srečno 
in predvsem varno ter zdravo leto 2021. 
 

Klavdija Kopše Kaljun 
 

 

Druge dejavnosti 
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Ekokonferenca koordinatorjev programa ekošola v Laškem 
 

V ponedeljek, 28. septembra 2020, je v Kongresnem centru v Thermani Laško potekala konferenca koordinatorjev 
programa Ekošola. Letos je po priporočilih NIJZ potekala v dveh delih, posebej za vrtce in posebej za osnovne in srednje 
šole ter fakultete.  
 

Vse zbrane je najprej nagovoril mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, nato pa smo prisluhnili 
predavanju mag. Janija Prgića z naslovom So številne spremembe v šoli mit ali resnica?. V nadaljevanju so nam 
predstavili program dela, nove projekte in glavne poudarke stalnih projektov za novo šolsko leto 2020/21.  
 

Na konferenci so podelili tudi nagrade in priznanja za posamezne projekte, izpeljane v preteklem šolskem letu 2019/20. 
Naša šola je prejela leseno plaketo za uspešno izpeljan projekt LEAF – Znanje o gozdovih, mentorici Ekošole na naši šoli, 
Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan, pa sva prejeli priznanje za sodelovanje. 

Janja Čuvan 
 

  
Janja Čuvan ob prejemu plakete za uspešno izpeljan projekt LEAF – Znanje o gozdovih 
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Jaz in svet  
 

Z modulom Jaz in svet, ki ga imajo dijaki na predmetniku v drugem letniku v okviru odprtega kurikula, želimo povečati 
vzgojno vlogo šole, jim pomagati razviti in oblikovati stališča in vrednote, kritično razmišljanje o sebi in svetu, v katerem 
živijo, ter spodbuditi dejavno vključevanje v družbene dogodke. Izvajajo ga razredniki v sodelovanju s svetovalno 
delavko. V izvedbo modula so vključeni tudi zunanji partnerji – strokovnjaki za različna področja, ki so letos, zaradi 
omejitev, ki so jih narekovale epidemiološke razmere, predavali preko spleta, in sicer preko aplikacij Teams in Zoom. V 
sodelovanju z zunanjimi inštitucijami in predavatelji smo letos izvedli zanimiva predavanja. 
  

Še vedno vozim, vendar ne hodim 
 
Kako mladostnike čim bolj prepričati o nujnosti upoštevanja cestnoprometnih pravil ter varni in odgovorni vožnji? Kako 
jih prepričati, da alkohol, prevelika hitrost, ukvarjanje z mobitelom med vožnjo velikokrat  privedejo do strahotne 
tragedije posameznikov in njihovih svojcev? Zavod Vozim ozavešča mlade o prometni varnosti na drugačen, inovativen 
način.  
 

Dijaki drugega letnika so v četrtek, 17. oktobra 2020, prisluhnili osebni zgodbi poškodovanca v prometni nesreči, ki jim 
je skozi lastne izkušnje podal neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanju cestnoprometnih 
predpisov ter posledicah prometne nesreče, ki ga je prikovala na invalidski voziček in mu spremenila življenje. 
 
 

O prijaznosti in njenih pozitivnih učinkih 
 

Oče in hči, gledališki igralec in zdravnik Borut Veselko ter 
psihologinja Katarina Veselko, sta v intervjuju, ki ga je vodila 
Ksenija Horvat, v ljubljanskem parku Tivoli spregovorila o 
prijaznosti in njenih pozitivnih učinkih. Intervju je bil odlična 
iztočnica za razpravo v razredu o medsebojnih majhnih 
pozornostih, ki pobožajo dušo. 
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Arne Hodalič: Misija National Geographic 
 

V torek, 19. januarja 2021, so dijaki v večernih urah prisluhnili spletnemu predavanju Arneja Hodaliča. Več kot 15-letno 
sodelovanje z revijo National Geographic je bilo zagotovilo, da bodo dijaki izvedeli veliko novega s tega področja in se 
obenem zabavali ob poslušanju številnih zgodb in prigod iz zakulisja Arnejeve bogate popotno-fotografske zakladnice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Arne Hodalič 

»Gospod Arne nam je predstavil svojo strast do fotografiranja. Povedal je, kako dragocena je lahko zanj ena 
sama fotografija. Za tako fotografijo je pripravljen prepotovati ogromno kilometrov in porabiti veliko svojega 
časa. Dal nam je vedeti, da se je potrebno za vsako, tudi najmanjšo stvar kar najbolje potruditi in uživati v vsakem 
lepem trenutku življenja.  
 

Zanimive so bile zbirke zlata, ki so jih imeli nekateri premožni ljudje. Všeč mi je bilo, da so bili v središču pozornosti 
slovenski fotografi. Gospod Arne je kar nekaj povedal o njih. Sem pa prepričan, da bi vsak Slovenec moral biti 
ponosen nanje, saj so zelo uspešni in so med boljšimi na svetu.«  
 

Erjonis Saramati, 2. a 
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Nova energijska nalepka 
 

S prvim marcem so na prodajnih mestih »zaživele« nove energijske nalepke za določene skupine izdelkov. Energijska 
nalepka, ki nas je več kot 25 let vodila in usmerjala k izbiri energijsko učinkovitih aparatov, se je vrnila k »stari«, 
poenostavljeni podobi. Na Zvezi potrošnikov Slovenije so za šole pripravili vsebino šolske ure in infografiko. 
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Virtualni obisk urada RS za meroslovje 
 

Dnevi meroslovja, ki tradicionalno potekajo v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, so letos potekali preko spleta. Dijaki 
oddelkov 2. b in 3. b so si lahko v četrtek, 15. aprila 2021, virtualno ogledali Urad RS za meroslovje. Preko zanimivih 
predavanj in predstavitev so se seznanili s področji, s katerimi se ukvarjajo na omenjenem uradu, ter spoznali, da so 
merjenja obvezni spremljevalec izobraževanja, raziskovanja, nakupovanja in delovnega procesa. Izvedeli so, kako so 
merjenja pomembna, kaj vse vpliva na točne meritve in kako rezultati meritev vplivajo na naše življenje. 
 

    
 

Davčno opismenjevanje za mlade 
 

V četrtek, 8. oktobra 2020, so predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije izvedli poučno predavanje Davčno 
opismenjevanje za mlade, s čimer želijo med mladimi krepiti davčno kulturo in družbeno zavedanje o pomenu 
izpolnjevanja davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti. Predavanja so se udeležili dijaki 2. letnika programa 
okoljevarstveni in gradbeni tehnik. Za dijake srednjega in nižjega poklicnega izobraževanja je bilo predavanje izvedeno 
on-line (MS Teams) v aprilu 2021. 
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Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 
 

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program krepitve in varovanja zdravja, ki ga izvaja Visoka šola za 
storitve (VIST) ob podpori Ministrstva za zdravje RS ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Mlade želijo 
ozavestiti o škodljivih vplivih UV-sevanja na kožo ter spodbuditi k preventivi in na ta način preprečiti pojav rakavih 
obolenj kože ter sekundarnih posledic izpostavljanja soncu, kot je fotostaranje. V četrtek, 6. maja 2021, so se 
predavanja, ki ga je preko spleta pripravila gospa Tina Pogačnik, mag. kozm., udeležili dijaki 2. a, 2. b in 2. c.  
 

    
 

Okoljski vpliv električnih vozil v celotnem življenjskem ciklu – predavanje za okoljevarstvene tehnike 
 

V ponedeljek, 25. januarja 2021, so dijaki vseh 
letnikov programa okoljevarstveni tehnik prisluhnili 
virtualnemu predavanju z naslovom Okoljski vpliv 
električnih vozil v celotnem življenjskem ciklu. 
Predavatelj doc. dr. Gašper Gantar, direktor Visoke 
šole za varstvo okolja in ekotehnologije iz Velenje, je 
v enournem predavanju predstavil rezultate prve 
celovite LCA-analize v Sloveniji. Na enostaven in 
zanimiv način je pojasnil izzive na področju varstva 
okolja ter možnosti zmanjševanja negativnih vplivov 
na okolje. Spregovoril je tudi o razvoju okolju prijaznih 
izdelkov in storitev. 
 

Davorka Polić Jošt 
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Med morjem in goro, prireditev ob 30. obletnici samostojnosti RS in koncu pouka  
 

V četrtek, 24. junija 2021, smo dan državnosti spet obeležili v virtualnem svetu. Dijaki so si s svojimi razredniki ogledali 
film, ki jih je najprej povabil na potovanje po zgodovinskih obdobjih od knežjega kamna do Trga revolucije/Trga 
republike, na katerem je bila razglašena samostojnost Slovenije. Besedilo, napisala sem ga Duša Polak, so brali Larisa 
Sarajlić, Anže Pirš, Lana Melanija Zakelšek in Maja Žavski iz 1. b ter Špela Ipšek iz 3. a. Nato je Boštjan Gorenc Pižama 
razmišljal o slovenščini in slovenskih književnikih ter prebral nekaj pesmi sodobnih slovenskih besednih umetnikov.  
 

Gospa ravnateljica je dijake nagovorila s spodbudnimi besedami o posebnem šolskem letu in viziji, ki je za življenje 
mladostnika zelo pomembna.  
 

Vizualna in zvočna podoba filma je delo Igorja Kastelica.  
 

Duša Polak 
 

 
Boštjan Gorenc Pižama 
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Na Šolskem centru Celje  potekajo dejavnosti v zvezi s promocijo izobraževalnih programov, poklicev in dejavnosti šole, 
s katerimi želimo učencem zaključnih razredov osnovne šole in njihovim staršem ponuditi boljši vpogled v srednješolski 
izobraževalni sistem in olajšati proces sprejemanja kariernih odločitev.  
  
V okviru promocije programov in poklicev se je šola predstavila osnovnošolcem, njihovim staršem, svetovalni službi na 
osnovnih šolah, učiteljem in širši javnosti ob dnevu odprtih vrat in tehniških delavnicah za osnovnošolce, roditeljskih 
sestankih in v medijih. Zaradi pandemije COVID-19 so se predstavitve izvajale preko spleta z vnaprej pripravljenim in 
posnetim gradivom.  
 

Srečanje s svetovalnimi delavkami osnovnih šol (19. 9. 2020) 
 

V petek, 25. septembra 2020, je v prostorih novega prizidka na Šolskem centru Celje potekalo tradicionalno srečanje s 
svetovalnimi delavkami in delavci savinjske regije. Srečanje je z uvodnim nagovorom odprl humanoidni robotek Nao.  

 

Spoštovane dame in gospodje! 

 

V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v novih prostorih našega šolskega centra, 

na katerega smo zelo ponosni.  

Vse še diši po novem. Vauuuu!  Lepo je, a ne? 

 

Tudi jaz sem prvič tu. Naprave, s katerimi ste obkroženi, bodo zame poseben izziv,             

saj moje kosti niso več v najboljši kondiciji. 

 

Dame in gospodje, naj vam današnje srečanje prinese                                                          

velikoooo uporabnih informacij in pozitivne energije. 

 

 Ostanite zdravi! 
 

 
Direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla in ravnatelji posameznih šol ŠC Celje so predstavili novosti na šolah in 
zavodu. O načrtih promocijske dejavnosti šole v spremenjenih okoliščinah je spregovorila Mateja Zorko Pavšar, 
svetovalna delavka na Šolskem centru Celje in moderatorka srečanja.

Promocijske dejavnosti 
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Predavateljica dr. Sabina Žnidaršič z Visokošolske 
prijavno-informacijske službe je obveščala prisotne 
z izvedbo brezplačne poletne šole Kariernih 
centrov Univerze v Ljubljani, ki je letos potekala 
virtualno, ter  virtualnega kariernega sejma, sejma 
poklicev in izobraževanja za srednješolce, ki je 
potekal med 23. in 27. novembrom 2020. V 
nadaljevanju je prisotnim predstavila izsledke 
raziskave o učenju na daljavo. 
 

V nadaljevanju srečanja je direktorica JZ Tehnopark 
Andreja Erjavec predstavila dejavnost prvega parka 
za spodbujanje znanosti, tehnologije in 
inovativnosti v Sloveniji, ki v trinadstropni stavbi na 
Gubčevi 1 v Celju ponuja inovativno in kreativno 
okolje, ki smiselno povezuje igro, izobraževanje in 
raziskovanje znanosti. Udeležence srečanja je 
popeljala na ogled prostorov, ki se bohotijo na 
4000 m2.  

 

Koordinatorica srečanja je bila Davorka Polić Jošt v sodelovanju s svetovalnimi delavkami šol ŠC Celja. 
 

 

Dan odprtih vrat z delavnicami in tehniške delavnice za osnovnošolce (oktober 2020 in april 2021) 
 

Na Šolskem centru Celje že vrsto let v mesecu oktobru in aprilu za učence zadnje triade pripravljamo dan odprtih vrat 
z delavnicami in tehniške delavnice. Zaradi omejitev, ki nam jih je narekovala epidemija, smo se odločili, da jih učencem 
ponudimo v drugačni obliki. Letošnje dneve odprtih vrat smo poimenovali Iz Šolskega centra Celje v Hollywood. Vsaka 
šola zavoda je pripravila dve delavnici, ki povezujejo njene izobraževalne programe s filmsko industrijo. Vsaka delavnica 
se je začela s predstavitvijo ŠCC in glavnih zanimivosti posameznih šol. Na koncu pa so se učenci lahko preizkusili v 
reševanju zanimivega kviza. Naša šola je pripravila dve delavnici, in sicer Filmska scenografija in Filmsko okolje. 
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Informativna dneva (12. in 13. 2. 2021) 
 

V petek, 12., in v soboto, 13. februarja 2021, smo za učence 
devetih razredov osnovnih šol in njihove starše pripravili virtualno 
predstavitev šole, ki smo jo obogatili z enourno predstavitvijo »v 
živo« iz šolskega studia, v kateri so sodelovali ravnateljica Irena 
Posavec, vodja aktiva strokovnih predmetov programa 
okoljevarstveni tehnik Janja Čuvan, bivša dijakinja Gaja Žgank ter 
sedanja dijaka Špela Ipšek in Nejc Perdih.  
 
Za tehniško podporo sta poskrbela učitelj matematike in 
računalništva Smiljan Čujež ter vzdrževalec učne tehnologije 
Gašper Gajšek. 
 

 

Obiski osnovnih šol 

Zaradi omejitev zbiranja in izvajanja pouka na daljavo smo vse šole Šolskega centra Celje posnele predstavitve šol in jih 
posredovale osnovnim šolam.  
 

    
 

Davorka Polić Jošt 



 
 

 
104 

Promocijske dejavnosti 

Informativni dan v živo 
 

V petek, 12. februarja, in v soboto, 13. februarja, smo za predstavitev šole na hodniku pripravili »studio«. Enourno 
predstavitev sta izvedli ravnateljica Irena Posavec in vodja aktiva strokovnih predmetov v okoljevarstvu Janja Čuvan. V 
spletni komunikaciji  Zoom so sodelovali: bivša dijakinja Gaja Žgank ter sedanja dijaka Špela Ipšek in Nejc Perdih. Za vso 
tehniko sta skrbela učitelj matematike in računalništva Smiljan Čujež in vzdrževalec učne tehnologije na ŠC Celje Gašper 
Gajšek. 
 

Vsi so se potrudili, da so dejavnosti šole dobro predstavili. 
 

Vabljeni na ogled VIRTUALNE PREDSTAVITVE šole na https://gvo.sc-celje.si/informativni-dan/. 
 

 
Sodelujoči na virtualni predstavitvi 

https://gvo.sc-celje.si/informativni-dan/
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Voditeljici informativnega dneva Janja Čuvan in ravnateljica Irena Posavec 

 

 
Studio na hodniku
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Šolska svetovalna služba nudi pomoč učencem, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter z njimi sodeluje na različnih 
področjih vsakdanjega življenja in dela na šoli, in sicer od učenja in poučevanja, šolske klime in reda, telesnega, 
osebnega in socialnega razvoja do šolanja in kariernega svetovanja, reševanja socialnih stisk, prehrane dijakov in 
promocije šole. 
 

Tudi v tem šolskem letu je posebno skrb namenila dijakom novincem, dijakom s posebnimi potrebami, dijakom tujcem, 
preusmerjenim dijakom in dijakom, ki so ponavljali letnik. Zanje je zaradi uspešnejšega vključevanja v šolo in doseganja 
predpisanih standardov znanja izdelala individualizirane programe in osebne izobraževalne načrte ter organizirala 
izvajanje dodatne strokovne pomoči.    
 

Dijakom, ki so zaključili osnovno šolo v tujini, je izdala odločbe o ustreznosti predhodnega izobraževanja za namen 
nadaljnjega izobraževanja pri nas. Zanje je šola organizirala in izvajala tečaj slovenščine. Svetovalna služba je v okviru 
programske enote Jaz in svet za dijake 2. letnika organizirala razna predavanja, ki so se v tem šolskem letu izvajala na 
daljavo. Dijake zaključnih letnikov in njihove starše je seznanila z možnostmi obiskovanja tečaja arhitekturnega risanja, 
nadaljevanja izobraževanja v poklicno-tehniškem izobraževanju, višjih in visokih šolah ter na fakultetah, z vpisnim 
postopkom ter jim pomagala pri izpolnjevanju prijav za vpis. Dijake zaključnih letnikov je redno seznanjala s spletnimi 
predstavitvami študijskih programov in poklicev Ko bom velik/-a bom, v okviru katerih so dijaki pridobili konkretne 
informacije s področja izobraževanja in se pogovorili s sedanjimi in nekdanjimi študenti, ki so predstavili svoje študijske 
izkušnje. Dijaki so lahko preko predavanj in delavnic prisluhnili predstavitvi Visoke šole za varstvo okolja in 
ekotehnologije ter Fakultete za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca.  
 

V času, ko se zaradi pandemije koronavirusne bolezni pouk ni izvajal v šolskih klopeh, je tudi svetovalna služba svoje 
delo opravljala na daljavo. Dijakom je bila nenehno na razpolago za pogovor in vprašanja ter pomoč pri učenju po 
elektronski pošti, preko aplikacije Teams ali po telefonu. Dijakom iz socialno šibkejših družin je preko društva Duh časa 
zagotovila računalnike, tiskalnike, kamere in slušalke. V zaostrenih epidemioloških razmerah je v sodelovanju z MIZŠ in 
občinami organizirala prevzemanje brezplačnega toplega obroka v kraju prebivališča. 
 

Pri svojem delu je svetovalna služba sodelovala tudi z drugimi institucijami, predvsem s centri za socialno delo, z 
Zavodom RS za zaposlovanje, dijaškim domom, Zavodom RS za šolstvo, s komisijami za usmerjanje ter s svetovalnimi 
delavci na osnovnih in srednjih šolah pri usmerjanju, preusmerjanju in obveščanju učencev in dijakov drugih šol o 
izobraževalnem delu na naši šoli.  
 

Svetovalna služba je sodelovala na strokovnih aktivih svetovalnih delavcev Šolskega centra Celje in celjske regije, 
študijskih skupinah svetovalnih delavcev, na sestankih in izobraževanjih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, ter na strokovnih predavanjih. 
 

Davorka Polić Jošt 

Svetovalna služba 
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Šolska knjižnica je tudi v letošnjem šolskem letu z 
organizirano zbirko knjižničnega gradiva, knjižničarji in 
različnimi dejavnostmi spodbujala dijake k branju. Od 1. 
septembra 2020 do 17. maja 2021 je zbirka knjižnice 
pridobila na novo 1.248 enot knjižničnega gradiva. V 
sistemu COBISS je bilo za uporabnike šolske knjižnice 
opravljenih 18.104 transakcij izposoj in podaljšanj ter 
19.953 za učbeniški sklad. 
 

Knjižničarji so sodelovali pri informacijskem 
opismenjevanju dijakov z individualnim in skupinskim 
izobraževanjem ter svetovanjem. Izvedli so 183 ur KIZ (17 za 
GVO) in sodelovali pri pripravi dejavnosti ob svetovnem 
dnevu knjige, projektu Noč branja in mesecu šolskih knjižnic 
z naslovom “Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja”. V 
dogovoru z učitelji so dijaki knjige (za bralna tekmovanja, 
domače branje, tekmovanja in maturo) v času epidemije 

prejeli na dom. 
 

Dijake smo spodbujali k uporabi e-gradiv in spletnih revij. Knjižnica je sodelovala pri izvedbi informativnega dneva in 
pripravi videa (http://knj.sc-celje.si/predstavitveni-video-solske-knjiznice/).  
 

Ob sprotnem obveščanju o novostih in izdaji knj@sccE-novic je Jana Golob Čujež pripravila naslednje razstave: 

− Likovni natečaj Moč (september 2020), 

− Matura 2021 (september 2020), 

− Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje (oktober 2020), 

− Vrhunci svetovne književnosti (november 2020), 

− Informativni dan: Knjižne izdaje dijakov Gimnazije Lava (januar 2021), 

− e-Slovenski Mozart (februar 2021), 

− e-Fabula (23. 3.–16. 4. 2021), 

− Dela avtorice Raquel Jaramillo Palacio (19. 4.–23. 4. 2021), 

− Kresnik (maj 2021), 

− V poletje s knjižnim nahrbtnikom (junij 2021). 
 

Nevenka Poteko 

Knjižnica zavoda 
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SEPTEMBER 2020 
 
 

1. 9. 2020 Prvi šolski dan. 

Od 2. 9. 2020             
do 15. 1. 2021 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 3. c. 

7. 9. 2020 Posvet športnih pedagogov v okviru Športne zveze Celje. 

8. 9. 2020 Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi v jesenskem roku. 

8. 9. 2020 Fotografiranje oddelkov naše šole. 

11. 9. 2020 Dijakinje in dijaki 1. a so si ogledali mesto Celje. 

15. 9. 2020 Roditeljski sestanki za dijake 1. letnikov. 

15. 9. 2020 Seja sveta staršev. 

17. 9. 2020 Dijaki 2. letnikov so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili delavnice na daljavo Vozim – vendar 
ne hodim. 

19. 9. 2020 Pozdrav ptic miru. 

22. 9. 2020 Na svečani prireditvi so zlati maturanti šol šolskega centra prejeli zlate cekine. Med dobitniki je 
bila tudi naša dijakinja Nika Guček. 

22. 9. 2020 Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali podjetje Cinkarna Celje, d. d. 

25. 9. 2020 Sestanek dijaške skupnosti. 

25. 9. 2020 Srečanje s svetovalnimi delavkami iz osnovnih šol. 

25. 9. 2020 Dijaki 1. c so si ogledali mesto Celje. 

24. 9. 2020 Šolsko tekmovanje iz logike. 

28. 9. 2020 Srečanje koordinatorjev ekošol v Laškem. 

28. 9. 2020 Seja sveta Šolskega centra Celje. 

30. 9. 2020 Dijakinje in dijaki 1. b so si ogledali mesto Celje. 
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OKTOBER 2020 
 

Od 28. 9. 2020 
do 23. 10. 2020 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 2. d. 

2. 10. 2020 Dijakinje in dijaki 1. e so si ogledali mesto Celje. 

2. 10. 2020 Dijakinje in dijaki 3. b so ob reki Savinji opravljali terenske vaje v okviru strokovnega modula 
Gospodarjenje z vodami. 

6. 10. 2020 Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali podjetje KOVA, d. o. o. 

6. 10. 2020 Popoldanska govorilna ura. 

8. 10. 2020 Dijakinje in dijaki 2. a in 2. b so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili delavnice Davčno 
opismenjevanje mladih v izvedbi Finančne uprave RS. 

13. 10. 2020 Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali Komunalno čistilno napravo v Šentjurju. 

14. 10. 2020 Učiteljska konferenca. 

15. 10. 2020 Predstavitev Fakultete za dizajn. 

20. 10. 2020 Dan odprtih vrat na daljavo. 

23. 10. 2020 Športni dan. 

23. 10. 2020 Oddaja prispevkov za likovni natečaj v okviru projekta Znanje o gozdovih. 

30. 10. 2020 Oddaja EAN – ekoakcijskega načrta za ekošolo. 

 
 

NOVEMBER 2020 
 

Od 26. 10. 2020 
do 30. 10. 2020 

Jesenske počitnice. 

12. 11. 2020 Spletni webinar za okoljevarstvene tehnike Energija in ogljični odtis. 

16. 11. 2020 Globalno državljanstvo. 

19. 11. 2020 Ekodan – kozolci. 

27. 11. 2020 Noč raziskovalcev 2020. 
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DECEMBER 2020 
 

2. 12. 2020 Sestanek učiteljskega zbora. 

3. 12. 2020 Z branjem poezije obeležili ta veseli dan kulture. 

7. 12. 2020 Učitelji naše šole so se udeležili spletnega seminarja Janija Prgića z naslovom Nevidna 
komunikacija. 

7. 12. 2020 Okrožnica o svetovnem dnevu solidarnosti in Decembrsko pismo. 

23. 12. 2020 Slovo od leta 2020, proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter video poslanica ob 
svetovnem dnevu strpnosti. 

24. 12. 2020 Interesne dejavnosti – sakralni objekti. 

Od 28. 12. 2020 
do 1. 12. 2020 

Božično-novoletne počitnice. 

 
 

JANUAR 2021 
 

6. 1. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 

13. 1. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 

18. 1. 2021 Pričetek pouka za dijake 3. c. 

19. 1. 2021 Zimski športni dan. 

20. 1. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 

25. 1. 2021 Okoljevarstveni tehniki so se udeležili virtualnega predavanja z naslovom Okoljski vpliv električnih 
vozil v celotnem življenjskem ciklu. 

27. 1. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 

 
 

FEBRUAR 2021 
 

Od 1. 2. 2021       
do 1. 3. 2021 

Zimski rok poklicne mature. 

2. 2. 2021 Roditeljski sestanki ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. 

2. 2. 2021 Državno tekmovanje v eko znanju. 

3. 2. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 
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10. 2. 2021 Kulturni dan. 

12. 2. 2021 Športni dan. 

12. 2. 2021 in 
13. 2. 2021 

Virtualna informativna dneva za osnovnošolce. 

Od 15. 2. 2021 
do 19. 2. 2021 

Zimske počitnice. 

22. 2. 2021 Začetek pouka po modelu C (zaključni letniki, NPI, praktični pouk). 

 
 

MAREC 2021 
 

3. 3. 2021 Sestanek učiteljskega zbora. 

30. 3. 2021 Unescov projekt Zimski utrip (OŠ Črna na Koroškem). 

 
 

APRIL 2021 
 

Od 1. 4. 2021 
do 13. 4. 2021 

Pouk na daljavo. 

1. 4. 2021 Dijaki 2. c so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili virtualne delavnice Davčno opismenjevanje 
mladih v izvedbi Finančne uprave RS. 

8. 4. 2021 Dijaki 2. d so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili virtualne delavnice Davčno opismenjevanje 
mladih v izvedbi Finančne uprave RS. 

9. 4. 2021 Projektni dan: Zdrave rastline – zdrava hrana. 

15. 4. 2021 Dijakinje in dijaki 2. b in 3. b so si virtualno ogledali Urad RS  
za meroslovje. 

15. 4. 2021 Predmaturitetni preizkus iz angleščine in matematike. 

21. 4. 2021 Šolsko tekmovanje v znanju gradbene mehanike. 

22. 4. 2021 Matematično tekmovanje Mednarodni matematični kenguru. 

22. 4. 2021 Kaj je ogljični odtis – obeležitev dneva Zemlje. 

23. 4. 2021 Svetovni dan knjige in noč branja. 

Od 26. 4. 2021 
do 30. 4. 2021 

Prvomajske počitnice. 
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MAJ 2021 
 

4. 5. 2021 Pričetek del na hišici za goste Alme Karlin. 

5. 5. 2021 Mednarodna delavnica – pouk; BIM – GZS. 

6. 5. 2021 Zagovor raziskovalnih nalog. 

6. 5. 2021 Dijakinje in dijaki 2. a, 2. b in 2. c so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili spletnega predavanja z 
naslovom Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo. 

7. 5. 2021 UNESCOV ASP-tek mladih. 

11. 5. 2021 Oddaja seminarskih nalog za poklicno maturo za 4. b. 

12. 5. 2021 Državno tekmovanje iz gradbene mehanike. 

14. 5. 2021 Oddaja seminarskih nalog za poklicno maturo za 4. a. 

15. 5. 2021 Državno tekmovanje iz matematike. 

19. 5. 2021 Sestanek dijaške skupnosti. 

20. 5. 2021 Učiteljska konferenca za dijake zaključnih letnikov. 

Od 21. 5. 2021 
do 26. 5. 2021 

Priprave dijakov zaključnih letnikov na poklicno maturo in zaključni izpit. 

21. 5. 2021 Delitev spričeval in obvestil o uspehu dijakom zaključnih letnikov. 

25. 5. 2021 Popravni izpit za zaključne letnike. 

29. 5. 2021  Pisni del poklicne mature iz angleščine. 

31. 5. 2021 Zaključek projekta Ekošola meri odtis CO2. 

31. 5. 2021 V okviru pouka aktivnega državljanstva so dijakinje in dijaki obiskali vojašnico v Celju. 

31. 5. 2021  Pisni del poklicne mature iz slovenščine. 

 
 

JUNIJ 2021 
 

2. 6. 2021 Zaključek pouka za 1. c, 2. c in 3. b. 

Od 3. 6. 2021                 
do 23. 6. 2021 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijakinje in dijake 1. c, 2. c in 3. b. 

4. 6. 2021 Projekt Rastem s knjigo. 

5. 6. 2021 Pisni del poklicne mature iz matematike. 

7. 6. 2021 Pisni del zaključnega izpita iz slovenščine. 

8. 6. 2021 Zaključek postavitve hišice za goste Alme Karlin. 
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8. 6. 2021 Zaključni izpit – praktični del. 

8. 6. 2021 Ustni del zaključnega izpita iz slovenščine. 

9. 6. 2021 Zaključek pouka za 2. a, 2. b in 3. a. 

10. 6. 2021 Pisni del poklicne mature iz strokovnih predmetov. 

Od 10. 6. 2021 
do 23. 6. 2021 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijakinje in dijake 2. a, 2. b in 3. a. 

11. 6. 2021 Zaključek projekta Ne zavrzi oblek, ohrani planet. 

Od 14. 6. 2021 
do 23. 6. 2021 

Ustni del poklicne mature. 

15. 6. 2021 Podelitev diplom dijakom zaključnega izpita. 

Od 16. 6. 2021 
do 21. 6. 2021 

Vpis novincev v 1. letnik. 

17. 6. 2021 Zaključek projekta Hrana ni za tjavendan. 

11. 6. 2021 Dijakinje in dijaki 1. a, 1. b in 1. e so bili na ekskurziji na slovenski obali. 

22. 6. 2021 Zaključek natečaja Cinkarne Celje: Da v red spraviš stare stvari, titanov dioksid pomaga ti. 

23. 6. 2021 Učiteljska konferenca ob koncu pouka za nezaključne letnike. 

24. 6. 2021 Zaključek pouka in svečana podelitev spričeval, pohval, priznanj in diplom najboljšim dijakom. 

28. 6. 2021 Zaključek projekta Mlekastično. 

30. 6. 2021 Popravni izpiti. 

 
 

JULIJ 2021 
 

1. 7. 2021  Popravni izpiti. 

2. 7. 2021  Popravni izpiti. 

2. 7. 2021 Učiteljska konferenca po popravnih izpitih. 

7. 7. 2021 Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi. 

14. 7. 2021 Podelitev spričeval o opravljenem 5. predmetu splošne mature. 
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AVGUST 2021 
 

18. 8. 2021 Učiteljska konferenca. 

Od 18. 8. 2021 
do 23. 8. 2021 

Popravni izpiti. 

23. 8. 2021 Učiteljska konferenca po popravnih izpitih. 

Od 24. 8. 2021 
do 26. 8. 2021 

Jesenski rok zaključnega izpita. 

Od 24. 8. 2021 
do 1. 9. 2021 

Jesenski rok poklicne mature. 

26. 8. 2021 Uvodna konferenca v šolskem letu 2021/2022. 

26. 8. 2021 Uvodna konferenca ŠC Celje v šolskem letu 2021/2022. 

27. 8. 2021 Podelitev spričeval zaključnega izpita. 

31. 8. 2021 Izredni rok popravnih izpitov. 

 

Smiljan Čujež 
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