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Pogled na šolsko leto 2019/2020
Nič ni trajnega na tem zmešanem svetu ‒ niti naše težave. (Charlie Chaplin)

Zgornja misel znanega komika, ki nas je razveseljeval nekje globoko v
prejšnjem stoletju, nas navdaja z upanjem, da slej ko prej izzvenijo tudi težave,
problemi, skratka vse »nelepo«, kar nas je zaposlovalo in težilo v letu 2020.
Šolsko leto 2019/2020 se je sicer začelo povsem normalno, nabito z malo
adrenalina, ki smo ga imeli v žilah zaradi bližajoče se 60-letnice zavoda. V tem
šolskem letu je pričel veljati tudi nov Razvojni načrt zavoda za obdobje 2019‒
2024, v katerem smo kar ambiciozno zastavili naše delo v tem obdobju. Pričeli
smo tudi z izpolnjevanjem zavez iz načrta, in sicer smo 5. septembra 2019 brez
velikega »pompa« pričeli z gradnjo prizidka k Šolskemu centru Celje. Le-ta naj
bi vsaj malo omilil prostorsko stisko na zavodu. Optimizem je prinašalo tudi
dejstvo, da se je končalo dolgoletno upadanje števila bodočih dijakov v regiji,
česar mi na srečo nismo občutili, saj smo imeli omejitve vpisa v praktično
tretjini programov, ki jih izvajamo na šolah zavoda.
France Prešeren bi napisal »bi mirno plavala mi moja barka …«, če ne bi v
mesecu marcu kot strela z jasnega udaril korona virus in postavil na glavo
ustaljen način dela. Kar naenkrat smo bili vsi, učitelji in dijaki, pa tudi ostali
zaposleni, vrženi v prazno, v način dela, ki ga pred tem nismo uporabljali.
A poskusili smo in iz dneva v dan smo bili boljši. Uspelo nam je, z maksimalnim naporom vseh zaposlenih, pritegniti k
delu dijake, da smo lahko skupaj uspešno pripeljali do konca še eno šolsko leto. S skupnimi močmi smo torej prišli do
cilja, in sicer do zaključka izobraževanja še ene generacije.
Verjamem, da bo to za vse dragocena izkušnja, da bomo verjetno po tem obdobju vsi malo spremenili nekatere poglede
na izobraževanje in skušali sprejeti dodatne možnosti, ki nam jih daje tehnologija.
Na srečo drži zgoraj omenjena misel, da ni nič trajnega. V mesecu maju smo tako počasi pričeli živeti normalno šolsko
življenje, ne sicer v celoti, ampak konec je socialne osamitve, v katero nas je pripeljala epidemija. Zato je ob koncu
šolskega leta naš pogled usmerjen predvsem v uspešno opravljene učne obveznosti dijakov, saj je naša naloga poskrbeti
za vsakega dijaka in ga pripeljati do maksimuma, ki ga zmore v skladu s svojimi sposobnostmi.

3

Nekatere dejavnost, ki so bile odlika šol našega zavoda, smo sicer morali odložiti, a vseeno mislim, da so dijaki poleg
rednega šolskega dela dosegli kup izjemnih dosežkov. Pomembno je, da smo vsakemu izmed dijakov dali možnost, da
dokaže, predvsem sebi, da je lahko na nekem področju najboljši, ne glede na ocene v redovalnici. Morda je ob uspehu
dobil samozavest in motivacijo za dodaten napor tudi na drugih področjih. Uspehi dijakov vseh šol na vseh naštetih
področjih so našteti pri poročilu šol.
Novim diplomantom Višje strokovne šole smo svečano podelili diplome v novembru 2019, uspešni pa smo bili tudi na
področju povezovanj s trgom dela, z izobraževanjem zaposlenih v projektu MUNERA, kjer je MIC vodilni partner za
vzhodno Slovenijo, pa pri izvajanju projektov …
Dodaten optimizem za še boljše delo nam daje pridobljeno uporabno dovoljenje za prizidek, v katerem so tri
specializirane učilnice, kabinet za učitelje in vadbena enota s fitnesom za pouk športne vzgoje. Verjamem, da je
dobremu delu šol zavoda veliko prispevalo vztrajanje tako pri stalni skrbi za strokovno rast zaposlenih kot pri
opremljanju z učno tehnologijo in skrbi za dobro počutje dijakov, čeprav država namenja bistveno premalo denarnih
sredstev za učno tehnologijo in vzdrževanje objektov.
Za dobro delo v preteklem šolskem letu, ki je bilo drugačno od vseh doslej, velja zahvala vsem dijakinjam in dijakom,
vsem strokovnim delavkam in delavcem, vsem drugim sodelavcem in socialnim partnerjem ter seveda tudi staršem.

Direktor
Igor Dosedla
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Svet zavoda
V šolskem letu 2019/2020 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
 predstavniki zaposlenih na ŠC 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: s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še niso imenovani;
– predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek;
– predstavniki študentov: Gregor Gregorc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc;
– predstavnika dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš.
Imeli smo štiri redne seje in tri korespondenčne seje (9. 12. 2019, 27. 1. 2020, 27. 2. 2020, 7. 4. 2020, 25. 5. 2020, 16. 6.
2020, 28. 6. 2020). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2018/2019 in Letni delovni načrt 2019/2020,
učbeniški sklad, inventuro za leto 2019, letno poročilo za leto 2019, vsebinski in finančni načrt za leto 2020, omejitve
vpisa za novo šolsko leto; potrjevali cenike, programe usposabljanja v okviru projekta Munera 3, imenovali ravnatelja
Višje strokovne šole in Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko ter ocenili delo direktorja ter ravnateljev.
Predsednik sveta zavoda
Ivan Gubenšek
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Šolski center Celje, lokacija Pot na Lavo 22
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Ob koncu pouka
Na novoletno prireditev in obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti
smo povabili gospo Bernardo Jurič. Ob fotografijah nam je predstavila
svojo kolesarsko pot po Avstraliji. 12.000 kilometrov je prevozila sama.
Zakaj?
Alpinist Mallory je na vprašanje, zakaj hoče usvojiti Mont Everest,
odgovoril, ker je tam.
Davo Karničar, prvi Zemljan, ki je smučal z vseh vrhov kontinentov je
povedal: »Če odkrijemo svoj talent in se zavedamo, da je potrebno trdo
delati za dosego kateregakoli postavljenega cilja, potem lahko dosežemo
vse.«
Naj vam spomin na posnetke Avstralije ostane v povezavi z delom pri
pouku, dejavnostmi ob pouku in dejavnostmi, ki jih še imate v življenju.
Najprej se vam zahvaljujem, spoštovani dijaki in učitelji, da smo uspešno
izvedli letošnji pouk do konca. Zahvaljujem se dijakom in učiteljem za
sodelovanje pri promociji šole, tehniških delavnicah, informativnem
dnevu, obiskih na osnovnih šolah. Čestitam za udeležbo in uspehe na
tekmovanjih, v znanju in v športu. Posebno velike čestitke si zaslužijo vsi,
ki so dosegli odličen uspeh.
Kar nekaj tednov počitnic je pred vami. Veseli bi bili, če se spomnite, za kateri poklic se izobražujete. Gradbeniki,
opazujte novogradnje, arhitekturne znamenitosti, obnove cest in stavb, okoljevarstveni tehniki pa vsa dogajanja okoli
varovanja okolja, vpliv industrije, reševanje odpadkov, zaščito narave. In verjamem, da se boste zavedali, da se
izobražujete za najpomembnejši panogi v gospodarstvu. Razmišljajte, kako boste na teh področjih inovativni.
V šolskem letu 2019/2020 smo v 13 oddelkih in skupinah izobraževali 288 dijakov v programih pomočnik pri tehnologiji
gradnje, zidar, 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
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Svet staršev
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 2019/2020,
 LDN za tekoče šolsko leto,
 izvedbo interesnih dejavnosti,
 šolski koledar,
 šolska pravila,
 delo dijaške skupnosti,
 načrtovani vpis novincev za šolsko leto 2020/2021.
Irena Posavec

Utrinek z informativnega dneva
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Podelitev zlatih cekinov zlatim maturantom
V torek, 17. 9. 2019, smo v šolski knjižnici zlatim
maturantom vseh šol Šolskega centra Celje podelili
zlatnike.
Zlatnik so prejeli tudi zlati maturanti na naše šole, in sicer
Erika Fišer, Urh Jakop, Andrej Kumprej, Adrijan Vrečun, ki
so se izobraževali v programu gradbeni tehnik, in Nika
Ivanuš, ki se je izobraževala v programu okoljevarstveni
tehnik.
Irena Posavec
Naša šola je poskrbela tudi za kulturni program ob podelitvi zlatnikov
zlatim maturantom Šolskega centra Celje.

Zlati maturanti z direktorjem, ravnateljico in razredničarkami
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Podelitev spričeval
Podelitev spričeval zaključnega izpita 2020
Dijaki srednjega poklicnega izobraževanja (v programih
tesar, pečar-polagalec keramičnih oblog, zidar) ter dijaki
nižjega poklicnega programa (pomočnik pri tehnologiji
gradnje) so uspešno zaključili z izobraževanjem. Od njih
smo se poslovili s krajšim kulturnim programom in
projekcijo fotografij, ki je predstavila sodelovanje dijakov
na tekmovanjih, pri projektih, na sejmih, ekskurzijah,
promociji šole … v času njihovega šolanja. Dijakom smo
poleg spričeval zaključnega izpita razdelili tudi pohvale,
priznanja in diplome s knjižno nagrado.
Dijaka – tesarja Blaž Lavbič in Tilen Peček sta zaključni izpit
opravila z odličnim uspehom.
Irena Posavec

Dijaki 2. d in 3. c ob zaključku šolanja
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Slovesna podelitev spričeval poklicne mature 2020
Z bogatim kulturnim programom in upoštevanjem omejitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo se poslovili od
maturantov: gradbenih tehnikov in okoljevarstvenih tehnikov. Poklicno maturo je opravljalo 44 dijakov od 45 vpisanih
v oba programa. Uspešno je šolanje zaključilo 39 dijakov. 10 dijakov je doseglo odličen uspeh, Nika Guček iz programa
okoljevarstveni tehnik pa je zlata maturantka.

Prireditev je potekala v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Dijaki 4. a so se zahvalili razredničarki Marjeti Petriček.
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Profesorica slovenščine Nina Markovič Korent je prireditev vodila z lepimi in spodbudnimi mislimi:
»Sanje se začnejo največkrat z učiteljem, ki verjame v nas, nas pritegne in dvigne na višjo raven, včasih tudi z ostro
palico, ki ji rečemo resnica.« (Dan Rather)
In resnica je, da ste se, dragi dijaki, z današnjim dnem znašli na zadnji postaji vaše in naše skupne srednješolske
odisejade – na podelitvi spričeval poklicne mature. Drage maturantke, dragi maturantje, cenjeni profesorji, lepo
pozdravljeni na prireditvi ob podelitvi spričeval poklicne mature 2020.
Dragi dijaki, pod svetlobo teh luči vas je res lepo videti nasmejane, srečne, z iskricami v očeh, z vsem, kar pritiče
mladosti. To šolsko leto je bilo nekoliko drugačno od preteklih, pa vendar … Vi si ga boste zagotovo zapomnili po
opravljeni poklicni maturi in ne toliko po zloglasnem koronavirusu, ki je ugasnil javno življenje skoraj po vsem svetu.
Med številnimi zaprtimi vrati so bila zaradi virusa zaprta tudi šolska vrata. Učenje na daljavo je bilo za nekatere lažje, za
nekatere težje, a, kar je najpomembneje, uspešno smo prijadrali do konca in vsem čestitam za opravljeno delo in
dosežene uspehe. Z uspešno opravljeno poklicno maturo ste pridobili srednjo izobrazbo in se pridružili dosedanjim
generacijam v 60-letni tradiciji srednješolskega izobraževanja na Šolskem centru Celje.
Verjetno ni bilo vedno enostavno, toda s trdim delom, z vztrajnostjo in morda tudi z malce sreče ste si priborili nova
znanja in spoznanja. Prepreke, ki so se vam zdele v času šolanja na naši šoli včasih nepremostljive, so danes samo še
spomin na čas, ko ste iz najstnikov rasli v odrasle, odgovorne ljudi. V tem času iskanja, zorenja, preizkušanja smo bili
profesorji del vaših zgodb …
In zdaj vstopate v svet odraslih državljanov s priložnostjo, da boste ta svet spreminjali po svoji podobi, z vero v napredek
in boljši, lepši jutri. Živimo v svetu, v katerem se od nas veliko pričakuje, vi pa morate poiskati pravo mero v sebi, ko
boste segali višje, po zvezdah, uspehu, dovršenosti pa tudi pri sproščenosti in uživanju. Temu se pravi modrost. V času
šolanja, še posebej pa pri pripravi na poklicno maturo, ste spoznali, da zahteva življenje od nas trenutke velikega napora
in pospešenega tempa, a zahteva tudi, da se tu in tam ustavimo – si vzamemo trenutek za prijazne besede in sprehod
po vaši in naši skupni prehojeni poti na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja.
In zdaj smo na cilju. Že res, da je cilj manj pomemben kot prisotnost v vsakem trenutku na poti proti cilju, kot pravi Greg
Anderson, toda danes in zdaj mora biti za vas pomemben cilj, ki ste ga dosegli – opravljena poklicna matura. V knjigi
Svet ima rad zmagovalce sem med drugim zasledila, da moramo, če želimo nekaj doseči in dobiti, vedeti, kaj točno si
želimo, kdaj in kako. Z drugimi besedami povedano, moramo sanje spremeniti v cilj. Vi ste to zmogli in znali. In
zapomnite si, da je »obvladovanje veščine postavljanja ciljev pomembno ne samo z vidika naših trenutnih načrtov,
ampak tudi dejstva, da je vsak uresničeni cilj korak naprej na poti uspeha. Alpinisti za plezanje na vrh uporabljajo vrvi
in vitle, uspešni ljudje pa si na poti do vrha zastavljajo cilje. Ti so merilci naše rasti.«
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Prepričana sem, da se s to mislijo strinja tudi ravnateljica, ki jo zdaj vljudno vabim, da vas še zadnjikrat nagovori in vam
zaželi vse dobro na vseh vaših nadaljnjih poteh.
Dragi maturantje, zdaj ste obogateni z novimi izkušnjami in spoznanji, kako ravnati, ko boste morali prevzeti
odgovornost zase in za svoja dejanja. Zdaj ste že spoznali, da nam je v življenju le redkokdaj kaj podarjeno in v šoli ni
nič drugače. Ne samo, da ste si spričevalo trdo prigarali, z opravljeno poklicno maturo ste pridobili tudi znanja, ki so
aktualna prav v tem času. In prihodnost je zdaj vaša. Naj bo vsak dan nov začetek za velike in majhne radosti. Pomembno
je tudi zavedanje, da vsak dan prinese novo priložnost, »da zajamemo sapo, zbrcamo čevlje z nog in zaplešemo,« tako
pogumno in smelo, kot ste zaplesali na maturantskem plesu. »Lahko se drzno zavrtimo na odru življenja.« /…/ Priložnost
imamo prav ta trenutek – ta trenutek je edini, ki nam je zagotovljen.« (Oprah Winfrey) Upam, da se boste nekoč ozrli v
preteklost in se spomnili današnjega dne kot dneva nove poti in priložnosti. »In ko vam bo dano na izbiro, ali boste
obsedeli ali zaplesali, verjamem, da boste plesali.« In naj vam ob slovesu zaupam še eno misel, ki sem jo zasledila, ko
sem izbirala besede, s katerimi sem se želela posloviti od vas. Pravijo, da naš šolski sistem z vkalupljanjem v enotne
miselne modele, načine razmišljanja in reševanja problemov zavira vašo ustvarjalnost. Da ste se prehitro naučili, da so
napake slabe, nezaželene, velikokrat kaznovane s slabo oceno … Le redko katera stvar pa lahko tako zavira ustvarjalnost
kot strah pred napakami. Zato bodite pogumni, ohranite pogum mladosti, ki ga boste potrebovali na svoji nadaljnji poti.
Delajte in iščite dobro, s prešernimi zamahi pa sezite v najlepše obdobje, ki je pred vami. Od vas pa se bomo kakopak
poslovili z glasbo. Pa srečno!
Glasbene točke so pripravili člani šolskega benda Eruption
Gimnazije Lava s sodelovanjem z glasbeniki iz drugih šol
Šolskega centra Celje, ki deluje pod mentorstvom profesorice
Metke Jagodič Pogačar. Z nami so bili Neža Pogačar (3. a,
Gimnazija Lava) – vokal in Matevž Krašek (3. e, Gimnazija
Lava) – kitara ter Aljaž Rozman (E-2. c, Srednja šola za kemijo,
elektrotehniko in računalništvo) – bas kitara in Ožbej Trunkl
(E-2. a, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo) – tolkala.
Irena Posavec

Aljaž, Neža, Ožbej in Matevž so popestrili prireditev.
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Zlata maturantka Nika Guček z ravnateljico in razredničarko
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Novopečeni gradbeni tehniki (zgoraj) in okoljevarstveni tehniki (spodaj)
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Učiteljski zbor šole
UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV,
KI IMAJO DOMICIL NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.
MILAN ANDRIĆ, prof.
EVA ARBANAS, prof.
TANJA BARLE, univ. dipl. inž.
BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik
SMILJAN ČUJEŽ, prof.
JANJA ČUVAN, prof.
ALEŠ DOBNIK, univ. dipl. inž.
SREČKO DRAKSLER, gr. delov.
BARBKA DVORŠEK, prof.
ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec.
IGOR ISTENIČ, prof.
IGOR KASTELIC, dipl. inž.
ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž.
KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, dipl. inž.
MOJCA KOSTANJŠEK, prof.
JANEZ KRIČEJ, gr. teh.
mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž.
ALENKA LAH KALAN, prof.
ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž.
NINA MARKOVIČ KORENT, prof.
LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž.
MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž.
DUŠA POLAK, prof.
MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž.
SLAVICA VOLČANJŠEK, prof.
MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž.

Poučuje

Razredništvo

DRU, SOC, ZGO
ANJ
EIO, OAR, PKP, TEH, PST, STA,OPR, TGR
PRA
MAT, OPR, RAČ, TRR
KEM, KVO, LAB, MAO, OKV, OVT, VAO
FIZ, FVO, NAR
PRA
ŠVZ
GRD, OAR, PKP, PVG, VAZ, ZAK
ŠVZ
ARH, OPR, OPŽ, RAČ
OPR, PKT, PRO, STA, TRR, UME, UPN
ACD, GRA, GRP, MAO, OPR, PRO, STA, TRR
ANJ
PRA
GED
LAB, MAT, NAR, ODP, VAO
EIO, GEM, MAO, NEG, OPR, RIS, TEH, TGR, ZID
SLO
INŽ, JAZ, MAT, PTV
ODV, OPR, PST, STA, UME
SLO
GRA, GRD, JAZ, KIP, NAR, OIP, PVG, ZDE, ZID
MAT
GME, GRP, MAT

2. d
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2. a do 15. 1. 2020
3. b
4. b

1. d

1. a
3. c
4. b

1. b
1. c
3. a
2. a od 15. 1. 2020
4. a
2. c
2. b

UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV
Z DOMICILOM NA OSTALIH ŠOLAH ŠCC
Ime in priimek
METKA JAGODIČ POGAČAR, prof.
SEBASTIAN KLOVAR, pro.
DANICA MIKOLA, prof.
HELENA NARDIN, prof.
DARJA POVŠE, prof.

Poučuje
UME/gla
PTV
GEO
BIO
UME

SVETOVALNA DELAVKA
Ime in priimek
DAVORKA POLIĆ JOŠT, univ. dipl. ped.

LABORANTI
Ime in priimek
BLAŽKA DOLINŠEK
SABINA LITERA
ALEKSANDRA MLAKAR
BEATA TURNŠEK, inž.

Predmet
FIZ
KEM
BIO
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
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Učitelji na maturantskem plesu; januar 2020
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Dijaška skupnost
Skupnost dijakov je v šolskem letu 2019/2020 opravila naslednje naloge:
 Na prvem sestanku dijaške skupnosti smo potrdili predsednico dijaške skupnosti Niko Doler.
 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 zaključku pouka – predajo ključa smo zaradi epidemije odpovedali, tako kot tudi obisk svetovnega
prvenstva v smučarskih poletih v Planici.
Ljubomir Milenkovič

Predsednica dijaške skupnosti Nika Doler na podelitvi spričeval poklicne mature
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25 let srečanj učiteljev slovenskih gradbenih šol
V petek, 27. septembra, smo gostili učitelje petih slovenskih šol (Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, Srednje
gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole Ljubljana, Šolskega centra Kranj, Srednje ekonomske, storitvene in
gradbene šole, Šolskega centra Novo mesto – Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, Šolskega centra Celje –
Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja), ki izobražujejo dijake v gradbenih programih (gradbeni tehnik,
geodetski tehnik, tesar, izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, zidar), ter učitelje tržaške
šole (Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois Trst), ki v slovenskem jeziku izvaja izobraževalni program geometer.
Strokovno srečanje in druženje pod imenom Gradbeniada šole organiziramo že 25 let, vsako leto druga šola. Učitelji se
dotaknejo strokovnih vsebin, izmenjujejo dobre prakse ter nekaj časa namenijo tudi druženju učiteljev, ki je v večini
namenjeno prav tako pogovorom o delu na šolah.

Na Starem gradu v Celju
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Letošnja vodilna tema srečanja je bila Učiteljski poklic – zahtevnost in naloge. Uvodni nagovor je pripravila Marjeta
Petriček, cenjena učiteljica strokovnih predmetov.

Dobrodošlica

Marjeta Petriček
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Uvodni nagovor Marjete Petriček

GRADBENIADI 2019 NA POT
Dragi prijatelji, učiteljice in učitelji, kolegi z gradbenih šol Slovenije in Trsta!

Zelo nas veseli, da smo se spet srečali in bomo skupaj preživeli dan. To je naša 25. Gradbeniada! Koliko
lepih dni smo že preživeli skupaj! Ker ste nam pomembni in dragi, smo se odločili, da začnemo naše
druženje visoko nad mestom, na celjskem gradu. Tu, kjer so živeli celjski grofje, ki so tako pomembno
zaznamovali slovensko zgodovino. Zgodovino pa pomembno zaznamujemo tudi mi – učitelji. Smo varuhi
civilizacije.
Naš poklic je zelo pomemben. Morda trenutno ni tako zelo cenjen in visoko plačan, družbeno spoštovan
in zaželen med poklicnimi izbirami, pa vendar je skozi celotno zgodovino zelo pomemben.
Najpomembnejši! V Sloveniji imamo skoraj 18.000 učiteljic in učiteljev na osnovnih šolah, več kot 6.100
učiteljic in učiteljev na srednjih šolah in okrog 2.600 visokošolskih učiteljic in učiteljev.
Več kot 26.700 ljudi z velikim človeškim in intelektualnim potencialom. Biti učitelj pa ni samo poklic. Je
strast, je veselje in je predvsem pot. Pot zmot in vedno novih stranpoti v iskanju najboljšega približka
resnici. Nikoli dokončana pot, torej. In po tej poti hodimo in jo gradimo tudi mi, učitelji na srednjih šolah
za gradbeništvo iz Kranja, Ljubljane, Maribora, Novega mesta, Trsta in Celja. Dobro se že poznamo in se
veselimo vsakoletnega srečanja.
Zelo pisana druščina smo: učitelji splošnoizobraževalnih predmetov – profesorji, učitelji strokovnih
predmetov – inženirji in učitelji prakse – mojstri. In kaj vse poleg strokovnjaka še mora biti učitelj:
navduševalec, tolažnik, vzgojitelj, svetovalec, filozof, policaj, varuh, zaščitnik, medicinska sestra, blagajnik,
psiholog, stand-up komik, modni izvedenec … Biti mora avtonomen, kompetenten, povezovalen, odprt,
spoštljiv, razmišljujoč in vsestransko izobražen. Odgovoren, pošten, ravno prav strog, zahteven in hkrati
prijazen, srčen, razumevajoč, duhovit, prilagodljiv, vztrajen.
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Takšen, da z njim učenci odkrivajo lepote sveta, s pridobivanjem znanja pa ne občutijo uničevalne
tesnobe, temveč predvsem radost, svobodo, neuničljivo radovednost in ustvarjalnost. Koliko zahtev do
ideala! Saj ga ne moremo doseči v celoti in popolnosti, se mu pa na naši poti trudimo približati; saj ne
moremo biti idealni učitelji, lahko pa smo dobri učitelji. Na srečo smo učitelji med seboj različni, pisana in
zanimiva druščina, vsak s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi.
Vsak dan vstopamo v odnose z dijaki, ki so prav tako različni, barviti in nepredvidljivi. Nek učitelj piše:
»Prišel sem do strašljivega odkritja. Sem odločilen element v razredu. Moj osebni pristop ustvarja klimo.
Moje dnevno razpoloženje ustvarja vreme. Kot učitelj imam strašansko moč, da otroke onesrečim ali
osrečim. Lahko sem mučilno orodje ali sredstvo navdiha. Lahko ponižujem ali razveseljujem, ranim ali
zdravim.« V večni želji, da bi jih kaj naučil, in večnem dvomu, če ti je uspelo.
Po čem smo si pa mi zapomnili dobro učiteljico ali učitelja? Morda po navdušenju nad predmetom, ki ga
je predaval. Po tem, da nam je vedno pripovedoval neverjetno zanimive zgodbe. Po tem, da je bila vedno
urejena in je lepo dišala. Da nas je spodbujala pri mikroskopiranju, čeprav smo nespretno kvarili opremo.
Da je bil strog in dosleden? Da je imela krasen glas in nasmeh. Da je na tablo narisal celo galaksijo, skoraj
v miže. Da nas je opazil kot človeka. Sanje učencev se začnejo največkrat z učiteljem, ki verjame v njih in
jim je naklonjen. Ki jih vidi.
Učitelj na gradbeni šoli pa ima seveda še druge naloge – uči graditi stavbe in mostove, da bodo trdni,
trajni in trajnosti, da bodo funkcionalni in estetski, prilagojeni in spoštljivi do okolja in tradicije, pa vendar
tehnološko najnaprednejši. Da nam bodo lepšali življenje. In učimo tudi podirati tisto, kar ni dobro.
Na koncu pravim: Dober učitelj je preprosto – dober človek!
Lep dan na domu celjskih grofov vam želimo! Danes se lahko počutimo kot kralji! In vedno lahko ponosno
povemo, kaj je naš poklic: »DOTIKAMO SE PRIHODNOSTI – UČIMO!«
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Skupaj z ravnateljico Ireno Posavec sta na šoli že 27 let in udeleženki skoraj vseh 25 strokovnih srečanj – Gradbeniad.
Poleg uvodne teme smo učiteljem strokovnih predmetov predstavili rezultate triletnega mednarodnega projekta
Skillco. Vsi udeleženci, bilo jih je skoraj 100, so se strinjali, da je vsakoletno srečanje eden pomembnejših dogodkov v
šolskem letu.
Šole, ki izvajajo programe s področja gradbeništva, so v teh letih doživljale številne spremembe: v izvedbi programov,
vzpone in padce v gradbeni panogi, pri promociji poklicev … Šole se vsa leta trudijo za vpis v gradbene programe in
predstavitev pomembnosti gradbeništva v družbi. Na letošnjem srečanju smo se veselili, da je gradbena stroka ponovno
pridobila svoj ugled in da so kadri od poklicev do inženirjev iskani.

Prijetno vzdušje, poleg vsega pa še fantastično vreme

Za pester kulturni program je poskrbela skupina Šansonet.

Povzetek poteka srečanja:
Na Starem gradu je gospa ravnateljica Irena Posavec pozdravila goste, profesorica Meta Petriček pa je v svojem
čudovitem nagovoru opisala poklic učiteljice. Udeleženci so bili nato povabljeni na strokovni ogled gradu, vmes pa smo
izvedli kviz. Drugi del srečanja se je odvijal na Celjski koči z druženjem in športnimi igrami. Ker smo bili zmagovalci na
koncu vsi, smo dan zaključili s podelitvijo spominskih daril, večerjo in zabavo s triom Šansonet v Hotelu Evropa.
Arnold Ledl
Miran Škorjanc
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Utrinki s Celjske koče
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020

Gradbeni tehnik
Okoljevarstveni tehnik

Zidar
Tesar
Pečar-polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje

Pomočnik pri tehnologiji gradnje
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Dijaki v šolskem letu 2019/2020

1. a – gradbeni tehnik
Razredničarka: ZRINKA KIT GORIČAN

BANOVIČ Tadej
BELTRAM Nejc
BELTRAM Nik
BRANTUŠA Klara
BYTYCI Albion
CENTRIH Nejc
ČIČIĆ Anđela
HLIŠ Žan

HREN Anže
KITAK Miha
KLASIĆ Luka
KONCILJA HADŽIĆ Tian
KOŠIR Žiga
KOTNIK Ingrid
KOVAČ Damjan
KRASNIQI Miri

KUNEJ Tisa
MASTNAK Lan
MERDANOVIĆ Mirza
PAVLOVIČ Petra
POVŠE ACMAN Jon
POVŠE ACMAN Vid
SARAMATI Erjonis
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ŠMID Nik
TRAMŠEK Ana
VREČER Eva
VRHOVNIK Jure
ZIDARN Nejc
ŽERAK Blaž
ŽUMER Petra

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

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

BEČIROVIĆ Dino
GOLEŽ Urška
HOLOBAR Urh
HUDOLIN Alenka
JANČIČ Nika
JELEN Šimen
KAJTNA Jaka

KOSEM Tamara
KRK Maj
MAJER Maks
MLAKAR Mark Filip
MRVIČ Nik
PIRNAT Lan

PIVIĆ Evelin
PODBREGAR Arnej
SKOK Luka
ŠOSTER Lea
ŠOŠTAR Nika
ŠOŠTAR Žan
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TRBEŽNIK Amadej
VASIĆ KRANJC Zoja
VERBOVŠEK Danaja
VOŠNJAK Nace
ZVER Aljaž
ŽMAVC Marcel

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

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

BELLAQA Elvin
GERDINA Žak
HERCOG Dominik
JAGER Kristjan
JAVORIČ Žan
JUKIĆ Žan Niko

KAJTNA Klemen
KLADNIK Aljaž
KNAUS SKRT Gašper
KONČAN Jan
KRAMARŠEK Tilen

MEKLAV Tim
MLAKAR Aljaž
PAPINUTTI Uroš
POLAK Žan
RODE Matic
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SADEK Rok
SLAPRNIK Urh
SMODEJ Klavdij
STROJANŠEK Aljaž
ŠVARDA Leon

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

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

BERISHA Albin
BULLATOVCI Altin
JAMBROVIČ David
JASHARI Endrit

KEPA Nejc
KERTIĆ Dejan
KREŠ Martin
KUCI Arjanit

KUCI Zymer
LUGU Besjan
LUGU Qendrim
MALOVIĆ Aleksandar
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PEČNIK Žan
ROMIH David
SARAMATI Etnik
UKAJ Kujtim

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

2. a – gradbeni tehnik
Razrednika: TANJA BARLE/LJUBOMIR MILENKOVIČ

ARTELJ Žak
BRECEL Eva
BYTYCI Ejona
ČERČNIK Nejc
ČERNELČ Anja
FLAJS Kaja
GAJSTER Gal
GAJŠEK Maša

GASHI Riard
GOLOB Gal
HRIBERŠEK Robi
IPŠEK Špela
IVANOŠ Tilen
KALUŽA Sara
KOLENC Marcel

KRAJNC Žiga
KROFLIČ Uroš
LEVEC Miha
LOČNIKAR Jan
MIKLIČ Luka
NAPOTNIK Jakob
PIHLER Nino
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PUHEK Nik
SOVIČ Žan Franc
SREBOČAN Domen
STRAJNAR Jakob
TURNŠEK Valerija
UŠEN Anja
ŽNIDAR KOPRIVNIK Jan

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

2. b – okoljevarstveni tehnik
Razredničarka: SLAVICA VOLČANJŠEK

BELTRAM Ana
HUZJAK Lara
IVANOVIČ Klara
JAGODIČ Melani
JESENIČNIK LES Žak
JUG Luka

KANDORFER Zoja
KLEPEJ Gal
KORAŽIJA Rene
KOŠTOMAJ Žan
KOVAČ ISKRAČ Andraž
KRAJNC Sara

KVAS Tjaša
LUTOLLI Andi
MALIQI Edon
OČKO Anita
PERDIH Nejc
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PISKAR Barbara
PLEVČAK Tomaž
PUŠNIK Alen
VINTAR Nika
ZUPANC Špela

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

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

FAZLIĆ Sinan
FILEJ Niko
FURMAN Leon
GREŠAK Patrik
KAČ-JELEN Tim
KOROŠEC Žiga

KOŠIR Miha
KOŠTOMAJ Primož
KROFLIČ ŠMUC Nejc
KURTOVIĆ Elvis
LAMPER Anej
LIKEB Mark

OSMANAJ Adrian
OSMANAJ Arjanit
PESAN David
PRAH Anej
RAMIĆ Nurija
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SARAMATI Zeqir
SKORNŠEK Jan
SLAKAN Sebastijan
SREBOČAN Tevž
ŠTANCER Gašper

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

2. d – pomočnik pri tehnologiji gradnje
Razrednik: MILAN ANDRIĆ

BELLAQA Eduard
KAČIČ Žan
KUGONIČ Bini

LAMUT Nik
MERDANOVIĆ Aldin
SAMEC Tjan

SELIMI Arianit
SMAILOVIĆ Eldar
STRAŠEK Mitja
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TOPLAK David
URŠIČ Aljaž

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

3. a – gradbeni tehnik
Razredničarka: NINA MARKOVIČ KORENT

BOBNIČ Nuša
JARNOVIČ Metod
KOŠTOMAJ BOGATAJ Mike
LAMPRET Maruša
LOVREK Tilen

OSMANAJ Leotrim
PAVLIČ Jan
PEČEČNIK Urban
PEKLAR Luka

PUNGARŠEK Urh
SARAMATI Esmir
SEMPRIMOŽNIK Jernej
STRAŠEK Ines
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TOJNKO Eva
TURATOVIĆ Muamer
ZUPANC Alex
ŽLAVS Maša

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

3. b – okoljevarstveni tehnik
Razrednik: SMILJAN ČUJEŽ

BANTAN Andrej
BELEJ Filip
ČEH Sarah Ines
DRAGOVAN Špela
GAJŠEK Lana
GOBEC Patricija
JAGER Tjaša

KAVČIČ Lovro
KLADNIK Nik
KUKOVIČ Tjaž
KUNEJ Anja
LUŽEVIČ Ana
MASLO PETRIČ Timeja

MAVRIN Maja
PETEK KREMPUŠ Larisa
PIRC Maja
RAKOVNIK Nastja
RANZINGER Vid
TACER Matej

37

TANŠEK Anže
UŽMAH Tia
VENIGAR Elja
VINTAR Nina
VITASOVIČ Matija
VODEB Patrick

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

3. c – pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar
Razredničarka: KLAVDIJA KOPŠE KALJUN

AJANOVIĆ Denis
CAJHEN Anže
ČRETNIK Aljaž
DEŽMARIĆ Denis

KREJIĆ Milan
LAVBIČ Blaž
LEVSTIK Marsel
NEZIĆ Anes

NOVAK Matic
OBREZA Žak
OKORN Peter
PEČEK Tilen
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SARAMATI Ervin
ŠKORC Blaž
ŽELEZNIK Adnan

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

4. a – gradbeni tehnik
Razredničarka: MARJETA PETRIČEK

ABRAM Oskar
ANDROJNA Ana
BLAJ Jan
BREZOVŠEK Urh
CVIKL Gašper
DEGEN Jaka

DROFENIK Alen
FERČEC David
GAJIĆ Denis
GRADIŠNIK Eva
JAKŠ Tomaž
KOŠAK Anže

MAČKOVŠEK Nejc
MRGOLE Domen
NEMEC David
OŠEP Domen
ROMIH Gregor
ROMŠAK Nika
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ŠKOLNIK ŠKRABE Kevin
ŠKRABL Tim
ŠTRAUS Erik
UNETIČ Tilen
VODEB Marcel

Dijaki v šolskem letu 2019/2020

4. b – okoljevarstveni tehnik
Razredničarka: JANJA ČUVAN

ADAMIČ Urša
BOBIK Nuša
BOSINA Eva
CEROVŠEK Matija
ČEH Katja
DOLER Nika

GUČEK Nika
JURKOŠEK Barbara
KITAK Janez
KRAMŽAR Katarina
LEVOVNIK Samantha-Roxsi
MACELE Jan

MIKŠA Nikola
MOTORE Salvija
OPRČKAL TRBOVC Blaž
PLANKL Monika
POGOREVC Katrina
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STARČEVIĆ David
ŠEŠKO Anamari
TOMIĆ Ivana
URANKER Nuša
VRŠNAK Eva

Tekmovanja v znanju
Raziskovalne naloge
Dvainštirideseto srečanje Mladi za Celje je postreglo z dvema oddanima raziskovalnima nalogama s področja
gradbeništva in arhitekture in z eno s področja okoljevarstva.
Za izdelavo raziskovalnih nalog s področja gradbeništva, arhitekture ali varovanja okolja se največkrat odločijo 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 v sredini marca. Dolgoletno tradicijo
predstavitev srednješolskih raziskovalnih nalog na Šolskem centru Celje je preprečil korona virus, ki je za dobra dva
meseca prekinil vse dejavnosti v javnem življenju. Komisija Mladi za Celje se je odločila, da predstavitve raziskovalnih
nalog izpelje s pomočjo videokonference. Tako so zagovori potekali od 26. do 29. maja, za področje gradbeništva in
arhitekture pa smo zagovore izvedli 27. maja, in sicer v živo, na naši šoli.
Ana Androjna, Eva Gradišnik in Nika Romšak (vse dijakinje četrtega letnika) so pod mentorstvom Mete Petriček
predstavile raziskovalno nalogo Sonaravna gradnja.
Urh Brezovšek, Tomaž Jakš in Domen Mrgole (vsi dijaki četrtega letnika) so pod mentorstvom Arnolda Ledla predstavili
raziskovalno nalogo Podnebno varna gradnja.
Špela Dragovan in Andrej Bantan (oba dijaka tretjega letnika) sta pod mentorstvom Mirana Škorjanca predstavila
raziskovalno nalogo Odpadne vode iz steklarn Rogaška Slatina in Hrastnik.
Igor Kastelic
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Tekmovanja v znanju

Raziskovalci pri zagovoru
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Tekmovanja v znanju

Raziskovalci šole z mentorjema profesorico Marjeto Petriček in profesorjem Arnoldom Ledlom
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Tekmovanja v znanju

Anita Očko zlata
Na letošnjem Cankarjevem tekmovanju z naslovom Jaz, ti, mi vsi … Le pogumno, le za mano … (Anja Štefan), na katerem
so morali dijaki 1. in 2. letnikov gimnazijskega in srednje strokovnega programa prebrati dve besedili, in sicer roman
Oštrigeca Marjana Tomšiča in novelo Tantadruj Cirila Kosmača, je Anita Očko, dijakinja 2. b, pod vodstvom mentorice
Nine Markovič Korent osvojila ZLATO CANKARJEVO PRIZNANJE.
Na šolskem tekmovanju, ki je bilo 12. novembra 2019, so morali dijaki pokazati poznavanje in razumevanje ter
doživljanje romana Oštrigeca Marjana Tomšiča in dodatne literature. Na območnem tekmovanju, ki je 9. januarja 2020
potekalo v Zrečah, so morali pokazati poznavanje in razumevanje ter doživljanje novele Tantadruj Cirila Kosmača in
predpisane dodatne literature. Na državnem tekmovanju, ki je 7. marca 2020 potekalo v Slovenski Bistrici, pa so se
morali izkazati v poznavanju in razumevanju obeh razpisanih leposlovnih del (romana in novele) ter dodatne literature,
priporočene za šolsko in območno tekmovanje. Leposlovna besedila so povezovali z znanjem literarne teorije in
literarne zgodovine ter jih primerjali z besedili, ki so bila predvidena za obravnavo po učnem načrtu.
Nina Markovič Korent

Anita Očko
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Tekmovanja v znanju

Tekmovanje v znanju geografije
Tudi letos so bili dijaki na tekmovanju iz znanja geografije uspešni, saj so ponovno posegali po lepih rezultatih. Dokazali
so, da radi iščejo izzive tudi na tem strokovnem področju. Tema letošnjega tekmovanja je bila Podnebne spremembe –
opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva.
Območnega tekmovanja, ki je bilo na Gimnaziji Brežice, se je udeležila Ingrid Kotnik iz 1. a, ki je z uspešno opravljenimi
pisnimi in terenskimi nalogami potrdila visoko raven geografsko kompleksnega, življenjskega in uporabnega znanja in
dosegla lep rezultat.
Danica Mikola

Ingrid Kotnik
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Državno tekmovanje v ekokvizu
1. februarja je na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v ekoznanju za dijake srednjih šol
in gimnazij. Udeležilo se ga je kar 113 dijakov iz vse Slovenije v treh različnih kategorijah, med njimi so bili tudi dijaki
naše šole. V kategoriji srednjega poklicnega izobraževanja so se tekmovanja udeležili Leon Furman, Anej Prah in Gašper
Štancer (vsi iz 2. c), v kategoriji srednjega strokovnega izobraževanja pa Anito Očko (2. b) in Larisa Petek Krempuš (3.
b).
Dijakinji in dijaki so se na tekmovanju odlično odrezali, še posebej Anita Očko, ki je prejela zlato priznanje in drugo
nagrado, ter Larisa Petek Krempuš, ki je prav tako osvojila zlato priznanje in 4. mesto. Dekleti sta osvojili največje možno
število točk, tako da je bila potrebna razvrstitev na podlagi zadnjega, 31. vprašanja.
Mentorici sta bili Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan.
Alenka Lah Kalan
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Na državnem tekmovanju

10. državno srečanje okoljevarstvenih tehnikov
V četrtek, 7. novembra 2019, je na šoli potekalo že deseto tradicionalno državno srečanje okoljevarstvenih tehnikov.
Srečanja so se poleg naše šole udeležili dijaki, profesorji in ravnatelji s Srednje šole Slovenj Gradec in Muta, Biotehniške
šole Ptuj, Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana, Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor ter
Šole za strojništvo, geotehniko in okolje s Šolskega centra Velenje.
V okviru srečanja so bili dijaki in mentorji vseh šol po uvodnih pozdravnih nagovorih in kratkem kulturnem programu,
ki sta ga z dijaki pripravili Nina Markovič Korent in Alenka Lah Kalan, seznanjeni z rezultati mednarodnega projekta
Skillco. Gozdar Boštjan Hren z Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje, pa jim je predstavil tudi pomen skrbnega ravnanja
z odpadki v gozdu. Nato so dijaki z mentorji odšli v mesto, kjer so se seznanili z znanimi celjskimi imeni, za kar je
poskrbela Duša Polak, pod vodstvom gozdarja in Slavice Volčanjšek pa so se odpravili raziskovat celjski mestni gozd. Ob
zaključku srečanja smo udeleženim šolam podelili plakete za sodelovanje, ki jih je izdelal Andrej Hrastnik, prehodni
pokal pa je prevzela Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, organizatorka naslednjega srečanja.
Srečanje mladih okoljevarstvenikov pomeni druženje mladih, izmenjavanje mnenj, izkušenj, kar smo s strokovnimi
vsebinami povezali v zanimiv in koristen dan.

47

Tekmovanja v znanju

Organizatorici državnega srečanja sta bili Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan. Da je srečanje uspelo, pa gre zahvala vsem
dijakom in profesorjem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi tega dogodka.
Janja Čuvan

Sodelujoče so prijazno pričakali in pozdravili naši dijaki.

S srečanja okoljevarstvenih tehnikov
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V okviru srečanja okoljevarstvenih tehnikov smo se odpravili v celjski mestni gozd.

Ravnateljica je šolam za sodelovanje na 10. državnem srečanju okoljevarstvenih tehnikov podelila plakete.
49
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Maturantski ples
V petek, 24. januarja 2020, so maturantke in maturantje v dvorani Golovec na maturantskem plesu pokazali svoje
plesno znanje. Po dolgih mesecih plesnih vaj je napočil trenutek, ko so se lahko predstavili svojim staršem in prijateljem.
S spletom standardnih in latinskoameriških plesov so navdušili starše, učitelje, prijatelje in ostale povabljene ter
poskrbeli za nepozaben večer. Hkrati pa je bil maturantski ples tudi pomemben korak na poti h koncu izobraževanja na
srednji šoli, ki so ga maturantke in maturanti opravil z odliko.
Smiljan Čujež

Maturantsko himno je kot solist zapel tudi Domen Mrgole (desno).

V imenu maturantov naše šole se je zahvalila Nika Guček (desno).
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Ravnateljici Ireni Posavec se je s šopkom zahvalil Domen Ošep.

Direktorju Igorju Dosedli se je zahvalila Eva Gradišnik.

Razredničarki 4. a Marjeti Petriček se je zahvalil Jan Blaj.

David Starčević je izročil šopek razredničarki 4. b Janji Čuvan.

51

Interesne dejavnosti

Marsel Levstik se je zahvalil Klavdiji Kopše Kaljun, razredničarki 3. c.

Anamari Šeško je izročila šopek Milanu Andriću, razredniku 2. d.

Organizatorju plesa Smiljanu Čuježu se je zahvalila Katarina Kramžar.
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Maturantke in maturanti 4. a z razredničarko Marjeto Petriček, ravnateljico Ireno Posavec in direktorjem Igorjem Dosedlo
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Maturantke in maturanti 4. b z razredničarko Janjo Čuvan, ravnateljico Ireno Posavec in direktorjem Igorjem Dosedlo
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Dijak 3. c z razredničarko Klavdijo Kopše Kaljun, ravnateljico Ireno Posavec in direktorjem Igorjem Dosedlo
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Generacija maturantov 2019/2020
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Projektni dnevi
SPOMIN IN OPOMIN
Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja so septembra, tako kot pretekla leta, potekali projektni dnevi. Žal pa
je v marcu napovedana ekskurzija zaradi epidemije korona virusa prestavljena in načrtovana za naslednje šolsko leto.
Letos mineva 75 let od enega prelomnih dogodkov 2. svetovne vojne, izkrcavanje zaveznikov na obali Normandije, ki je
čez noč postala krvavo bojišče in naznanila prelomnico k osvoboditvi Evrope maja 1949. Mineva pa tudi 80 let od
uradnega začetka 2. svetovne vojne, to je 1. 9. 1939, ko je takratna nacistična Nemčija napadla Poljsko. Z namenom
spomina na odmeve vojne in kot opomin mladim za prihodnost so bile letošnje delavnice posvečene tem temam. Saj
žal še vedno živimo v času nenehnih vojn, družbi, polni nacionalnih, verskih in kulturnih nestrpnosti. V opomin, da nikoli
več v Evropi in na svetu ne sme prevladati ena manjšina nad drugimi. Prav tako pa je pomembno, da mladi vzpostavijo
odnos do vojne in njene dediščine, saj bodo le tako lahko osvestili odnos in vpliv vojne na sodobno družbo in njene
aktualne politične dogodke in tako postali kritični posamezniki ter sooblikovalci novih družbenih perspektiv.
Koordinatorica projektnih dni je bila Zrinka Kit Goričan.
Projektne delavnice:
1. BERLIN – MESTO Z BOGATO ZGODOVINO
2. MÜNCHEN – BAVARSKA PRESTOLNICA
3. TRST, VERONA IN GARDALAND
4. IDRIJA

Zrinka Kit Goričan
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1. delavnica: BERLIN – MESTO Z BOGATO ZGODOVINO
Strokovna ekskurzija v Berlin je zaradi pandemije koronavirusa COVID-19 prestavljena na april 2021.
2. delavnica: MÜNCHEN – BAVARSKA PRESTOLNICA
V zgodnjih jutranjih urah 24. septembra smo se z
avtobusom odpravili čez Avstrijo in Nemčijo do bavarske
vasice Dachau, ki leži na severnem obrobju 1,7milijonskega Münchna, glavnega mesta nemške dežele
Bavarske. Skozi železna vrata z napisom Arbeit macht frei
(Delo osvobaja) smo vstopili v mesto spomina in opomina,
v zloglasno nacistično koncentracijsko taborišče Dachau, ki
je delovalo od leta 1933 do konca 2. svetovne vojne. Dan je
bil prelep, pa vendar se nas je groza taborišča smrti globoko
dotaknila. Tu je v času delovanja taborišča umrlo skoraj
200.000 ljudi, med njimi tudi precej Slovencev. Samo v
glavnem taborišču je bilo takoj po osvoboditvi popisanih še
2907 preživelih Slovencev, ki so Dachau zapustili v začetku
junija 1945 v treh večjih transportih.
V koncentracijskem taborišču Dachau

Pred odhodom so izdajali svoj časopis Dachauski poročevalec in dokumentirali stanje s fotografijami in risbami.
Taborišče je bilo razdeljeno v dve območji: ožje taborišče in območje krematorija ter širše območje s tovarnami, vrtovi
in drugimi obrati. Taboriščna cona je zajemala 32 podolgovatih pritličnih barak. Po vojni so te barake morali požgati
zaradi higienskih in zdravstvenih vzrokov, saj so bile leglo raznih bolezni in njihovih prenašalcev. Obnovljeni sta samo
dve baraki, ohranjeni pa so betonski temelji vseh ostalih. V stavbi, kjer sta bili med 2. svetovno vojno menza in kuhinja,
je danes muzej. Pretreseni smo zapustili ta žalostni spomenik človeške krutosti in grozot nacistične ideologije ter si na
poti v center Münchna ogledali mogočni stadion Allianz Arena in obiskali trgovino nogometnega kluba FC Bayern. Pot
smo nadaljevali proti središču bavarske prestolnice z ogledom mestnih znamenitosti: osrednjega trga, kraljevega trga z
znamenito Ludvikovo cesto, ob kateri stojijo Bavarska državna knjižnica, Ludvik Maksimiljanova univerza in Pinakoteka.
Nadaljevali smo z ogledom centra mesta. Sprehodili smo se mimo Nove mestne hiše, bogate mestne tržnice
Viktualienmarkt, renesančne cerkve sv. Mihaela, kjer so grobnice Wittelsbachov in stolnice. Nato smo imeli nekaj
prostega časa za kosilo in nakupe v srcu mesta na Marienplatzu. Sledila je vožnja proti domu in prihod domov v nočnih
urah.
Marjeta Petriček
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3. delavnica: TRST, VERONA IN GARDALAND
Z dijaki smo v okviru projektnih dni spoznali čudoviti mesti Trst in Verono. Trst velja za eno najbolj svetovljanskih mest
v Sredozemlju, Verona pa za eno najbolj romantičnih mest na svetu. Kdo ne pozna žalostne ljubezenske zgodbe o
Romeu in Juliji, ki jo je napisal slavni angleški dramatik William Shakespeare?! Njuna ljubezenska zgodba se začne in
žalostno konča v Veroni.
V zgodnjih jutranjih urah smo se izpred Šolskega centra Celje odpravili proti Trstu. Mesto smo začeli spoznavati v
Škednju, kjer se nahaja Rižarna. Velika stavba pri Sv. Soboti, v kateri so najprej luščili riž, je po kapitulaciji Italije služila
nacistom kot koncentracijsko taborišče. Potem ko smo odstrli eno izmed najtemnejših plati zgodovine mesta, smo se
podali na hrib sv. Justa, ki je predstavljal središče mesta že v rimski dobi. Ob spustu proti obali smo se ustavili pri
rimskem gledališču ter se sprehodili mimo cerkva sv. Spiridona in sv. Nikolaja, ki sta središči grške in srbske pravoslavne
skupnosti. Dopoldanske oglede smo zaključili na osrednjem trgu Piazza dell'Unità, ki predstavlja lep primer
historicistične ureditve iz časa, ko je bil Trst glavno pristanišče habsburške monarhije. Privoščili smo si nekaj prostega
časa, potem pa smo se odpeljali do mogočnega gradu Miramar, ki ga je svoji ženi, princesi Charlotte, zgradil nadvojvoda
Maximilijan Habsburški. Ogledali smo si zunanjost gradu in njegovo čudovito okolico.

Pri gradu Miramar in pred spomenikom padlih ob robu Spominskega parka na vrhu griča Svetega Justa v Trstu.
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Z avtobusom smo nadaljevali pot do romantične Verone, kjer smo raziskali staro mestno jedro. Sprehodili smo se mimo
znamenite Arene in si ogledali zunanjost Julijine hiše, kjer smo občudovali Julijin kip ter njen znameniti balkon. V
središču mesta smo se sprehodili skozi zelenjavni in gosposki trg. Sledila je vožnja do hotela, kjer smo večerjali, se
prijetno družili in prenočevali. Naslednji dan smo se po zajtrku odpeljali v GARDALAND. Dijaki in njihovi spremljevalci
smo si privoščili celodnevno zabavo v tem prekrasnem zabaviščnem parku, ki leži ob Gardskem jezeru.
V poznih večernih urah smo se odpravili proti domu. Ekskurzije se je udeležilo 57 dijakov, ki so jih spremljali učitelji
Klavdija Kopše Kaljun, Mojca Kostanjšek, Nina Markovič Korent in Ljubomir Milenkovič.
Mojca Kostanjšek

Veselo vzdušje in nestrpno pričakovanje, da zabaviščni park Gardaland odpre svoja vrata.
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4. delavnica: IDRIJA
V torek, 24. septembra 2019, smo se v okviru projektnih dni odpravili na ekskurzijo. Najprej smo obiskali Partizansko
bolnišnico Franja v težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih Novakih pri Cerknem. Partizanska bolnica Franja je enkraten
spomenik človečnosti, tovarištva in solidarnosti iz 2. svetovne vojne. Pot smo nadaljevali do drugega največjega rudnika
živega srebra na svetu, ki se nahaja v Idriji, najstarejšem rudarskem mestu v Sloveniji, ki je s svojo dediščino živega
srebra vpisana na UNESCOV seznam svetovne dediščine. Obiskali smo Topilnico živega srebra v neposredni bližini
rudnika, kjer smo izvedeli veliko zanimivosti v zvezi s 500-letnim pridobivanjem in predelavo živega srebra v Idriji.
Naslednji dan smo v šoli izdelali plakate za predstavitev naše ekskurzije.
Smiljan Čujež

Strma pot do Partizanske bolnice Franja

»Ranjenci« GVO tik pred odpustom iz bolnišnice
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Na dvorišču Partizanske bolnice Franja

Pred vstopom v Antonijev rov

Počitek v rudniku

Pomoč geometrom v rudniku
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Ekskurzije
Strokovna ekskurzija maturantov v Sarajevo in Črno goro
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Dijaki 3. c, 4. a in 4. b so se konec avgusta 2019 udeležili strokovne ekskurzije v Sarajevo in Črno goro. Spremljali so jih
učitelji Janja Čuvan, Barbka Dvoršek, Slavica Volčanjšek in Arnold Ledl.
Slavica Volčanjšek
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Strokovno-literarna ekskurzija dijakov 1. c in 2. d v Ljubljano
Zjutraj smo se zbrali na železniški postaji in se odpeljali z vlakom. Namesto hitre vožnje smo lahko doživeli počasno
premikanje po tirih zaradi obnove proge, tako da smo ob prihodu krepko zamujali. Podali smo se v center mesta in
preko Tromostovja na Ljubljanski grad, kjer se nam je odprl krasen pogled na mesto. Popoldan smo pod vodstvom
vodnice iz Mestnega muzeja Ljubljana spoznali srednjeveško Ljubljano, zasnovo mesta, njegovih trgov in značilnosti
takratnega življenja. Pred mestno hišo nas je pozdravil ljubljanski župan. Polni dobre volje, lepih vtisov in novih spoznanj
smo se proti večeru vrnili v Celje. Dijake so spremljali Milan Andrić, Duša Polak, Igor Istenič in Arnold Ledl.
Arnold Ledl

Pred magistratom
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Dijaki 3. in 4. letnika programa gradbeni tehnik obiskali Fakulteto za gradbeništvo, prometno
inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
Dijaki 3. in 4. letnika izobraževalnega programa gradbeni tehnik so v petek, 13. decembra 2019, obiskali Fakulteto za
gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Dijaki so se udeležili številnih delavnic in
predstavitev, namen katerih je bil spodbuditi bodoče študente za študij na omenjeni fakulteti ter predstaviti delo
diplomantov in magistrov ter tudi raziskovalno delo na fakulteti. Program je bil zelo bogat in zanimiv, saj so dijaki na
delavnicah aktivno sodelovali. Dijake smo spremljali profesorji Marjeta Petriček, Nina Markovič Korent in Igor Kastelic.
Nina Markovič Korent

Obisk Fakultete za tehnologijo polimerov
V torek, 3. decembra 2019, so se dijaki 3. in 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik v spremstvu profesoric Janje
Čuvan, Alenke Lah Kalan in svetovalne delavke Davorke Polić Jošt odpravili na strokovno ekskurzijo na Fakulteto za
tehnologijo polimerov s sedežem v Slovenj Gradcu. Direktorica fakultete, gospa Maja Mešl, nas je v uvodnem nagovoru
seznanila z naravnimi in umetnimi polimeri in njihovo vsestransko uporabo. Nato smo si po skupinah ogledali laboratorij
za karakterizacijo in predelavo polimerov. V laboratoriju za polimere smo izvedli sintezo najlona, v računalniški učilnici
pa smo se preizkusili v 3D-modeliranju.
Janja Čuvan
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Dijaki 3. b in 4. b so si ogledali laboratorij za karakterizacijo in predelavo polimerov.

V laboratoriju smo izvedli sintezo najlona.
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Ogled gradnje mostu čez Savinjo v Laškem
Dijaki poklicnih in tehniških programov gradbeništva so si 6. februarja 2020 ogledali gradnjo mostu čez Savinjo v
Laškem.
Irena Posavec

V Laškem gradijo nov most čez Savinjo.
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Gledališki abonma
Dijaki lahko odkrivajo različne plasti sodobnega sveta tudi v gledališkem svetu. V letošnjem letu so si dijaki iz 1. a, 1. b,
3. b in 4. b v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali tri predstave.
V sredo, 27. novembra, so v Mali dvorani SLG Celje gledali monodramo Večni otrok izraelske besedne umetnice in
prevajalke Nave Semel. Pretresljiv monolog matere Maye, ki doživlja stisko zaradi odnosa družine in družbe do njenega
sina Yotama z Dawnovim sindromom, so dijaki spremljali tankočutno. Prvo slovensko uprizoritev je režiral Yonatan
Esterkin. Dijake sem spremljala Duša Polak.
Abonenti so si v sredo, 11. decembra, ogledali komedijo Ize Strehar Vsak glas šteje. Dramatičarka in scenaristka,
predstavnica najmlajše generacije gledaliških ustvarjalcev, je na Dnevih komedije za igro dobila nagrado žlahtno
komedijsko pero 2018. Krstno uprizoritev je režirala Ajda Valcl. Duhovita politična satira o slovenskem družbenem
prostoru je nasmejala tudi naše dijake. Abonente je spremljala Zrinka Kit Goričan.
Zadnjo abonmajsko predstavo so si dijaki v spremstvu Janje Čuvan ogledali v ponedeljek, 20. januarja. SLG Celje je v
koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj pripravilo krstno uprizoritev drame Gorana Vojnovića Rajzenfiber. Svojo
dramo o migracijah je dramatik, tudi pisatelj, režiser, scenarist, komentiral z besedami: »Nisem se hotel ukvarjati z
migranti in begunci, ampak z nami, ki jih pričakujemo.« Na odru so dijaki spremljali različne življenjske zgodbe, ki so jim
zastavljale veliko vprašanj o lastnem odnosu do življenja in sočloveka ter jih nagovarjale k pogumu in sočutju. Dramo je
režirala hrvaška režiserka Anica Tomić.
Duša Polak
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Dokaj dni naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi
V petek, 7. februarja, smo počastili Prešernov dan, slovenski kulturni praznik. Dijake smo iz učilnic na šolski hodnik
povabili z uglasbeno Prešernovo prvo romantično pesmijo Slovo od mladosti. Po državni himni nam je Prešernovega
Pevca deklamirala Špela Dragovan. Prešeren tudi sodobnega bralca v pesmih nagovarja s samoizpraševanjem in
kljubovanjem svetu brez trdnih moralnih vrednot.
Prešernove pesmi in pesmi drugih slovenskih pesnic in pesnikov so na prireditvi recitirali: Ingrid Kotnik, Petra Pavlovič
(1. a), Zoja Vasič Krajnc, Jaka Kajtna, Mark Filip Mlakar (1. b), Špela Ipšek, Anja Ušen, Eva Brecel, Gal Golob, Miha Levec,
Eva Brecel (2. a), Nejc Perdih (2. b), Špela Dragovan, Lana Gajšek, Anja Kunej (3. b), Marsel Levstik (3. c), Nika Doler, Eva
Bosina (4. b). Prireditev smo zaključili z uglasbeno pesmijo Ferija Lajnščka Ne bodi kot drugi. Za prijazen prireditveni
prostor je poskrbela Meta Petriček, mentorica nastopajočim dijakom sem bila Duša Polak.
Duša Polak
Utrinki s prireditve:
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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 2019/2020 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. V začetku
oktobra so se pevci na Debelem rtiču intenzivno pripravljali na božično-novoletni koncert in tudi že na mednarodno
tekmovanje v Rusiji.

Intenzivne vaje na Debelem rtiču

Pevci so decembra 2019 do zadnjega kotička napolnili Narodni dom in nam na božično-novoletnem koncertu S pesmijo
v praznične dni pod vodstvom zborovodkinje Andreje Ocvirk in ob strokovni pomoči Boštjana Korošca predstavili izviren
in zabaven božični program.
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Božično-novoletni koncert

Pesem je v cerkvi sv. Martina na Ponikvi marca 2020 povezala kar tri srednješolske pevske zbore: Mešani mladinski
pevski zbor Šolskega centra Velenje, Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje – Center in Mešani mladinski pevski zbor
Šolskega centra Celje. Zbori so za poslušalce pripravili zanimiv program.
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Ponikva

Druge intenzivne vaje so potekale v začetku marca v Radencih. Pevci so se pripravljali na mednarodno tekmovanje
pevskih zborov v Rusiji.
V letošnjem šolskem letu so v zboru peli naslednji dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja: Nika Šoštar
(1. b), Patricija Gobec in Timeja Maslo Petrič (obe 3. b), Urh Brezovšek, Eva Gradišnik in Domen Mrgole (vsi 4. a) ter
Katja Čeh (4. b).
Tjaša Verdev
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Glasbena skupina
V letošnjem šolskem letu se je naša glasbena skupina ponovno skrčila, tako da nas je ostalo še zelo malo. Pridružilo se
je sicer nekaj novih članov, predvsem vokalistk, vendar zaradi neljube situacije s koronavirusom nismo mogli izvesti
vseh projektov, ki smo jih želeli.
Prvi večji izziv je bila prireditev ob državnem srečanju okoljevarstvenih tehnikov na naši šoli, kjer smo pripravili kratek
glasbeni program. Naslednja je bila priprava božične prireditve in presenečenje za našo povabljeno predavateljico,
ultrakolesarko Bernardo Jurič. Ob tej priložnosti sta se nam pridružila dijak Anže s SŠKER in Dejan iz TV-centra. Februarja
smo v okviru informativnih dni s svojim glasbenim nastopom razveselili bodoče prvošolce, dva dni prej pa smo pripravili
podlage za prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku.
Marca smo nameravali obiskati stanovalce Doma Jožeta Potrča v Poljčane, kjer bi že tradicionalno razveselili naše
prijatelje, varovance doma, maja pa se nam je izmuznila tudi udeležba na prireditvi Evropska vas. Ker pa nas niti
koronavirus ne more ustaviti, smo se odločili pripraviti video prireditev ob koncu šolskega leta za naše sošolce, učitelje
in prijatelje.
Člani glasbene skupine so Nika Šoštar (1. b), Niko Filej (2. c) ter Andrej Bantan, Špela Dragovan, Patricija Gobec in Timeja
Maslo Petrič (vsi 3. b).
Alenka Lah Kalan

Ob zaključku leta 2019
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Prireditev ob 60-letnici Šolskega centra Celje
TU
Lahko bi šli drugam iskat
lepši in svetlejši dan,
skrivnostnejšo in bolj dišečo noč,
mehkejšo in bolj zeleno travo,
veselejše in prijaznejše ljudi,
kot so tu,
pa jih ne bi našli drugje,
ker ni lepšega dne,
skrivnostnejše noči,
mehkejše trave
in veselejših ljudi,
kot so tu.

Voditeljica prireditve za dijake, Nina Markovič Korent:
Spoštovani dijaki, cenjena gospa ravnateljica in spoštovani profesorji, s pesmijo z naslovom Tu, ki je v šolskem letu
1991/1992 izšla v zborniku Naj ti povem takratne Srednje tehniške šole Celje, ki se je v šolskem letu 1995/1996
preimenovala v Šolski center Celje, vas pozdravljam na prireditvi ob 60-letnici Šolskega centra Celje.
Za vas, dragi dijaki, je 60 let kar dolga doba, kaj?! V teh letih postane človek zelo moder in zrel. In to velja tudi za
ustanove, ki se lahko pohvalijo s tako dolgo tradicijo. V tem času se je utrip življenja in dela šole v marsičem spremenil
in še vedno se spreminja, kar je prav, saj moramo ves čas slediti novostim in razvojnim spremembam. »Šolstvo so skozi
čas zaznamovale številne reforme, ki so težile k nenehnemu prizadevanju po vpeljavi modernega vzgojnoizobraževalnega sistema, ki bo kos razvoju in spremembam časa. Velik razvoj je šolstvo doživelo tudi na področju učnih
pripomočkov in opreme.« »Prostorski pogoji in opremljenost s sodobnimi učnimi sredstvi so za kakovostno vzgojnoizobraževalno delo velikega pomena, vseskozi pa se zavedamo, da prave obraze šol ustvarjajo učitelji in dijaki. Njim gre
zasluga za to, da je danes Šolski center Celje med najboljšimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v naši državi,« je ob
40-letnici v jubilejni zbornik zapisala tedanja direktorica Šolskega centra Celje gospa Marija Marovt.
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Mnogi vaši starši in celo stari starši so sedeli v istih klopeh, kot zdaj sedite vi. Vsakdo, ki je obiskoval to šolo, pa je v njej
pustil svoj pečat, v svojem srcu pa prav gotovo čuva spomine na brezskrbne srednješolske dni.
40, 50, 60 let … Številke so načeloma pomembne, a ne povedo veliko. In danes nismo tukaj, da bi merili, tehtali in
seštevali čas.
Na pot, ki smo jo prehodili in jo hodimo skupaj, smo ponosni, naj se zdi kratka ali dolga. In ponosni na našo preteklost
z željo po znanju in napredku ter z velikim optimizmom zremo v prihodnost. Ob tem bi vas rada, dragi dijaki, opozorila
na to, da smo prav vsi delavci te ustanove (od čistilke do direktorja) zaslužni za to, da Šolski center Celje kot eden
največjih in najpomembnejših šolskih centrov uspešno deluje v regiji in državi in kljubuje vsem viharjem sodobnega
časa.
In Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja je ena izmed petih šol Šolskega centra Celje, ki jo je najprej vodila
ravnateljica Terezija Ivana Varlec Sadar, od leta 1997 pa ravnateljica Irena Posavec (do leta 1990 so gradbeni programi
potekali v okviru Tehniške šole; glej zgodovino na povezavi http://gvo.sc-celje.si/zgodovina-sole/). Pod njenim
vodstvom je začetne korake na poti srednjega šolanja prehodilo lepo število generacij.

Nekaj utrinkov iz zgodovine našega zavoda:

Pred staro šolsko stavbo v Kidričevi ulici

Pouk v stari šoli
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Gradbene delavnice, zgrajene v šolskem letu 1972/1973,
pouk je začel potekati v šolskem letu 1973/1974.

Pohod na Celjsko kočo čez Hudičev graben, 1974

Po dokončani prvi fazi – polovica današnje stavbe na lokaciji Pot na Lavo 22
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Prireditev ob 60-letnici Šolskega centra Celje se je za učitelje in goste odvila 14. novembra 2019 v Slovenskem ljudskem
gledališču Celje, kjer so pod taktirko profesorice Brede Marušič sodelovali naši zaposleni ter bivši in sedanji dijaki
zavoda. Prireditev z naslovom »Bili so nekoč … na naši šoli« je požela velik aplavz in ogromno pozitivnih mnenj. Sceno
je pripravila profesorica Tanja Barle.
Irena Posavec
Nekaj utrinkov:

Nagovor Igorja Dosedle, direktorja Šolskega centra Celje
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Režiserka prireditve Breda Marušič in direktor Igor Dosedla ob sprejemu gostov prireditve

Na prireditvi je sodeloval tudi Matjaž Jelen, pevec skupine Šank Rock in bivši dijak gradbene šole.
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Dan samostojnosti in enotnosti ter slovo od starega leta 2019
“Vsaka domovina ima svoje nebo in svojo reko in goro, vsaka domovina ima svojo besedo, kdor jo razume, ve: TU SEM
DOMA.”
Zadnji šolski dan v letu 2019 smo s prireditvijo in predavanjem o potepanju po Avstraliji obeležili dan samostojnosti in
enotnosti ter si zaželeli vse lepo v letu, ki je pred nami.
Najprej smo v predavalnici B-12 prisluhnili slovenski himni in besedam profesorice Nine Markovič Korent, ki nas je
opomnila, da je ta praznični čas za nas, Slovence, še posebej pomemben. Ne le da nas v teh trenutkih preveva svetloba
prazničnih luči, pač pa je to čas, ki nas spomni, da znamo (ali smo vsaj znali) Slovenci v odločilnih trenutkih stopiti skupaj
in izraziti svojo enotnost. 23. decembra je namreč potekal plebiscit, na katerem so se Slovenci odločili za samostojno
Slovenijo. Dolga stoletja smo bili Slovenci pod tujo nadoblastjo in nismo imeli svoje države. In morda smo se prav zato,
ker smo se zavedali dragocenosti svojega jezika, ker smo koprneli po svoji domovini in verjeli, da se bodo Slovencem
nekoč zjasnila vremena, ohranili kot narod.
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Bernarda Jurič

Naši glasbeniki so predavateljici v čast zaigrali Golico.

V zavedanju, da moramo ljubiti domače in hkrati spoštovati tuje – to je namreč prava pot, ki vodi v prijateljstvo, sožitje
med ljudmi in narodi in tlakuje pot v lepšo prihodnost, smo medse povabili gospo Bernardo Jurič, avtorico knjige 12.000
kilometrov greha, ki pripoveduje o 12.000 kilometrih na kolesu po Avstraliji. Gostja je na zanimiv način predstavila
vsebino knjige, ki govori o tem, kako je sledila svoji želji, o pripravah, kolesarjenju, bolečinah, srečanjih z živalmi in
ljudmi, o avstralskih cestah pa tudi o temah, ki so pritegnile njeno pozornost z vidika gradbene stroke. Gospa Bernarda
Jurič je namreč univerzitetna diplomirana inženirka gradbeništva in magistrica znanosti tehniškega varstva okolja. V
prostem času se že nekaj let ukvarja z ultramaratonskim kolesarjenjem in tekom na smučeh. Je prva na svetu dvakrat v
enem koledarskem letu po dolgem in počez prekolesarila Avstralijo. In pravi: »Če si sam in poganjaš pedale skozi
pokrajino, v kateri ni skoraj ničesar, se spremeniš, tvoja zavest se spremeni. Želiš si glasbe, a v tišini ti gre na živce.
Pogovarjala sem se sama s sabo, gledala v nebo in na glas govorila imena zvezd in ozvezdij ter se smejala.«
Na koncu svoje poti po Avstraliji pa si je želela slišati Golico. In s to melodijo so našo gostjo pod mentorstvom
profesorice Alenke Lah Kalan presenetili tudi harmonikarji Andrej Bantan iz 3. b, Luka Peklar iz 3. a in Niko Filej iz 2. c.
Dijake, profesorje in gostjo je ob tej priložnosti nagovorila ravnateljica, prireditev pa smo sklenili s pesmijo Silvestrski
poljub v izvedbi Nike Šoštar iz 1. b in Aljaža Rozmana iz 2. c Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo.
Irena Posavec
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Lampijoni na Savinjskem nabrežju
Decembru 2019 so lampijoni ponovno polepšali sprehod po Savinjskem nabrežju.
Na šolah Šolskega centra Celje so se, kot vsa leta, ves december trudili z izdelavo lampijonov. Najprej so na Srednji šoli
za storitvene dejavnosti razrezali in obrobili blago, narisane lampijone zašili v valje, nato so jih na Srednji šoli za
gradbeništvo in varovanje okolja namestili na jeklene obroče, dijaki Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo so izvedli montažo luči, dijaki gradbenih programov pa so zadnje decembrske dni pomagali obesiti 2,5
metra velike lampijone.
Dijakinje 3. a so pod mentorstvom učiteljice Tanje Barle narisale šest lampijonov.
Irena Posavec

Sestavljanje lampijonov
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Tudi v preteklem decembru so lampijoni krasili Savinjsko nabrežje v Celju.
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Mladi za Celje – izdelava jumbo plakata
Tudi letos smo sodelovali pri poslikavi jumbo plakatov v okviru projekta Mladi za Celje, katerega skrbnik je Mestna
občina Celje. Letošnja tema je bila »ZNANOST SKOZI ZNANJE IN NAŠE SANJE«. Dijakinje Maša Lampret, Nuša Bobnič,
Eva Tojnko in Maša Žlavs (vse iz 3. a) so z mislijo »Možgani so stroj za znanost« poslikale in oblikovale letošnji izdelek.
Mentorica je bila Zrinka Kit Goričan.
Zrinka Kit Goričan

Plakat šole ob prazniku Mestne občine Celje

Avtorice plakata (Eva, Nuša, Maša in Ines)
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AutoCAD krožek
Tudi letos smo v okviru interesnih dejavnosti izvajali krožek AutoCAD. Pri krožku so sodelujoči dijaki nadgrajevali v
okviru rednega pouka pridobljeno znanje in veščine risanja s programom AutoCAD. Posebno pozornost smo posvetili
kreiranju geometrijskih vzorcev, temelječih na predlogah s področja arhitekture, kot so portali, štukature, rozete in
podobno.

Udeleženci krožka se letos žal niso mogli udeležiti šolskega in najboljši nato državnega tekmovanja v arhitekturnem
risanju, saj so bila tovrstna srečanja odpovedana zaradi virusne epidemije.
Klavdija Kopše Kaljun
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Delo s CNC-strojem
CNC-stroj je povsem vpet v proces pouka v gradbenih delavnicah, in sicer kot pomoč pri pouku in tudi kot izvedba drugih
projektov. Čeprav je bil letos pouk nekoliko drugačen in je bila uporaba CNC-stroja okrnjena, smo kljub temu s pomočjo
stroja izdelali kar nekaj elementov:
 izvedba oblikovnikov (gotski lok, polkrožni lok) za predstavitev poklicev na sejmu MOS, segmentni lok za sestavo
loka brez malte, ki smo ga uporabili v delavnici za osnovnošolce;
 izdelava kron za gradbeniado;
 izrez dreves za božično predstavo;
 izdelava božične hiške z drevesi za stojnico na stopnišču šole (po naročilu Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo);
 hiška s portalom srčka za informativni dan pred dvigalom na hodniku;
 priprava učilnice za informativni dan C-24 (drevesa, bela tabla, obešalniki ...);
 izvedba interaktivne stene, eko kotička z drevesi za Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije;
 izdelava finger board deske za trening prstov dijakov plezalcev;
 izrez okrasnih desk za informativni dan.
Srečko Draksler
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Lasersko gravirni stroj v delavnici
Lasersko gravirni stroj, primeren za graviranje in rezanje manjših predmetov, kot so žigi in ploščice, za graviranje
portretov, izdelavo ur, obeskov, možno je graviranje na kozarce, steklenice, pisala, na različno embalažo in podobno.
Na stroju se izobražujejo dijaki strokovnih srednješolskih kakor tudi poklicnih smeri. Dijaki stroj uporabljajo predvsem
kot pripomoček (izrezovanje modelov, maket, okraskov, obeskov …) pri opravljanju različnih nalog v povezavi z
gradbeništvom.
Vsako leto pa na šoli prirejamo delavnice za osnovnošolce, v okviru katerih jim ponudimo možnosti, da sami najprej
računalniško oblikujejo obesek za ključe in ga nato s pomočjo laserskega stroja gravirajo in izrežejo.
Andrej Hrastnik
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Športna dneva
V tem šolskem letu smo izvedli dva športna dneva, in sicer jesenskega 17. septembra 2019, ki je bil atletsko obarvan,
zimskih radosti pa so se dijaki veselili 27. januarja 2020.
Igor Istenič
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Atletika, kraljica športa, je kraljevala na jesenskem športnem dnevu.
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Tudi zimski športni dan je bil zelo raznolik.

Fotoalbum 1. c v času koronavirusa
V drugi polovici marca smo se spopadli z izolacijo in delom od doma. Nekaterim to ni predstavljalo večjih težav, drugi
so potrebovali kar nekaj časa, da so ugotovili, da niso na prisilnih počitnicah. Čas za šolska opravila smo si lahko
razporejali po svoje, vmes pa počeli še veliko drugih stvari. Tu je nekaj utrinkov, kako pridno delamo za šolo – in tistih
vmes.
Arnold Ledl
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Šola v slovenski mreži UNESCO ASP
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; šola je vključena v celjsko središče.
V slovenski Unesco ASP-net se učenci in dijaki povezujejo in družijo v projektih in akcijah. V petek, 20. 9. 2019, so dijaki
Anita Očko (2. b), Žak Artelj in Gal Golob (2. a) sodelovali na Mirovniškem festivalu Prve osnovne šole Slovenj Gradec z
naslovom »ZLATI REZ«. Ustvarjali so v izbranih delavnicah in se udeležili prireditve v mestnem jedru. Tabor, organiziran
ob mednarodnem dnevu miru, je povezal mlade iz različnih osnovnih in srednjih šol slovenske Unesco ASP-net. Dijake
je vodil Milan Andrić. Mednarodni dan miru smo obeležili tudi s sodelovanjem v projektu Pozdrav ptic miru. Dijake je
na interpretacije pesmi pripravila Nina Markovič Korent. Oktobra smo sodelovali v projektu IV. OŠ Celje Učenec
poučuje. Dijakinja Eva Bosina (4. b) je pod mentorstvom Duše Polak sodelovala pri pouku slovenščine, Arnold Ledl je
dijake pripravljal pri pouku gradbene tehnologije, Alenka Lah Kalan pa pri varovanju okolja. Dijaki so v evalvaciji
poudarili, da so bile ure zanimive in sproščene. Projekt Učenec poučuje je bil posvečen tudi mednarodnemu dnevu
učiteljev. Dijaki so sodelovali na tradicionalnem Teku mladih, ki ga organizira Gimnazija Ptuj. Mlade športnike je na tek
pripravljal Igor Istenič, na prireditvi jih je spremljala tudi Slavica Volčanjšek.
Obeležili smo tudi nekatere mednarodne dneve. Ob mednarodnem dnevu aidsa so pri pouku naravoslovja in varstva
okolja v 1. letnikih namenili nekaj časa ozaveščanju mladih o prenosu in okužbi z virusom HIV. V torek, 10. decembra,
smo obeležili svetovni dan človekovih pravic. Dijaki 1. in 2. letnikov so v predavalnici B-12 prisluhnili predavanju
antropologinje in kustosinje iz Pokrajinskega muzeja Celje Barbare Trnovec o Almi Karlin. O življenju in ustvarjanju
znamenite Celjanke so se dijaki z gospo Trnovec tudi pogovarjali. Ravnateljica je dijakom ob zaključku prireditve
sporočila, da je šola septembra 2019 z Mestno občino Celje podpisala dogovor o sodelovanju pri ureditvi hišice za goste
ob spominski hiši. Dijaki bi morali pod mentorstvom učiteljev hišico na Pečovniku začeli urejati spomladi 2020 v okviru
ur praktičnega pouka. 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. V počastitev slovenskega kulturnega praznika so v petek, 7. februarja, na šolskem hodniku dijakinje in dijaki
interpretirali Prešernove pesmi in pesmi drugih slovenskih pesnic in pesnikov. V letošnjem šolskem letu nismo
sodelovali v nacionalnem projektu Rastem s knjigo, saj smo aprila, ko smo načrtovali obisk Osrednje knjižnice Celje,
pouk izvajali na daljavo. Tako smo dijake ob mednarodnem dnevu knjige in avtorskih pravic pri urah slovenščine
spomnili na pomen knjige in jih usmerili k branju posredovanih besedil in komentiranju prebranega. V sodelovanju s
knjižničarko Jano Gočob Čujež smo jih usmerili tudi k branju e-novic šolske knjižnice, ki so na primer spodbujale branje
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zanimivih brezplačnih e-knjig in poslušanje avdio knjig. Dijake smo povabili k sodelovanju spletne ankete. Knjižnica je
na podlagi ankete naredila e-razstavo in tako obeležila mednarodni dan knjige. Učno uro smo posvetili tudi državnemu
prazniku – dnevu Primoža Trubarja. Dijaki so prisluhnili mislim jezikoslovca in predstojnika Inštituta za slovenski jezik
Frana Ramovša ZRC SAZU dr. Kozme Ahačiča o Trubarju in razmišljali o svojem odnosu do ustvarjalca, ki je poudarjal
pomen knjižnega jezika, branja in zavedanja pomena skupnega slovenskega prostora.
Dijaki spoznavajo probleme sodobnega sveta tudi v filmskem in gledališkem svetu. V Mestnem kinu Metropol smo
izbrali dve filmski predstavi. V torek, 22. oktobra, so si vsi dijaki z učitelji ogledali celovečerni film Bojevnica islandskega
režiserja Benedikta Erlingssona. Film o bojeviti in vztrajni podnebni aktivistki, zanimiv tudi zaradi izjemnih fotografij
islandske pokrajine, značilne glasbe in humorja, je dobil veliko priznanj, tudi nagrado lux Evropskega parlamenta. Pred
projekcijo filma smo prisluhnili predavanju direktorja Zgodovinskega arhiva Celje dr. Boruta Bagatelja. Predstavil je
življenje zanimive Slovenke – Pavle Jesih, izjemne alpinistke in podjetnice. Pred drugo svetovno vojno in med njo je bila
lastnica največje verige kinematografov v Jugoslaviji. Najprej, leta 1936, je postala lastnica kina Metropol, naslednje
leto tudi kina Union, ki je deloval v današnjem Celjskem domu. Pri svojem delu je bila pogumna, vizionarska in
inovativna. Gledanje dobrih filmskih zgodb je tudi učinkovit način za utrjevanje strpnosti. Dijaki 1. in 2. letnikov so si v
petek, 16. novembra, ob mednarodnem dnevu strpnosti, ogledali družbenokritično dramo Kickbokserka nizozemskega
režiserja Johana Timmersa. Film je prejel evropsko nagrado mladega filmskega občinstva Evropske akademije 2019 in
nagrado za najboljši film, ki so jo podelili mladi v 34 državah, tudi naši dijaki so film sprejeli zelo dobro. Uvod v film je
za dijake pripravil filmski publicist dr. Matic Majcen. Nekateri dijaki so bili tudi letos aboneneti Gledališča Celje. Ogledali
so si tri gledališke predstave.
Med šolskim letom smo sodelovali z Mestno občino Celje ter z različnimi zavodi, društvi, s podjetji in z zunanjimi
sodelavci v lokalnem in širšem okolju.
V petek, 15. novembra, in soboto, 16. novembra, sem se udeležila strokovnega usposabljanja za šolske koordinatorje,
vodje središč in ravnatelje. Letos je bilo v Celju. 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 stebri 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

102

Projekti

Pozdrav ptic miru
Dijaki so tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v projektu Pozdrav ptic miru. Z branjem pesmi in zgodb na temo miru
so 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

Ekobranje za ekoživljenje
Že več let na šoli aktivno sodelujemo v
različnih projektih in aktivnostih v
okviru Ekošole. Ena izmed dejavnosti je
tudi projekt Ekobranje za ekoživljenje,
ki spodbuja dijake k branju mladinske
literature in literature z ekološko
tematiko. Dijaki so morali za uspešno
opravljen projekt v šolskem letu
2019/20 prebrati vsaj dve knjigi s
priporočenega seznama in zavzeti
stališče do enega ekočlanka, ki so ga
našli v časopisih, revijah ali spletnih
portalih.
Z dijaki 1. in 2. letnika programa
okoljevarstveni tehnik smo v projektu
sodelovale in jih vodile profesorici
slovenščine, Nina Markovič Korent in
Duša Polak, ter profesorica strokovnih
modulov v programu okoljevarstveni
tehnik Janja Čuvan.
Spletni portal Okolje – RTVSLO.si
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O prebranih leposlovnih delih so se pogovarjali pri urah slovenščine, pri predmetu varstvo okolja pa smo prebirali članke
z ekološko tematiko in zavzemali svoja stališča. Veliko člankov smo našli preko portala Okolje – RTVSLO.si
(https://www.rtvslo.si/okolje).
Naj navedemo nekaj naslovov:
 Raziskava: Na Arktiki sneži mikroplastika, 15. 8. 2019;
 Arso očistil vrtino, kjer so naleteli na kurilno olje, 7. 10. 2019;
 Civilne iniciative: Celje je slovenski Černobil, 22. 10. 2019;
 Novi lastniki za 250 ton stvari na leto, Slovenija vseeno zaostaja pri ponovni uporabi, 29. 10. 2019;
 TEŠ želi postati tudi sežigalnica nenevarnih odpadkov, 12. 11. 2019;
 Coca-Cola bi se odpovedala plastenkam, a "se jim ljudje nočejo", 22. 1. 2020;
 V centrih ponovne uporabe lani na novo zaživelo več kot 185.000 izdelkov, 13. 2. 2020;
 Kdo bo prevzemal odpadno embalažo v zahodni Sloveniji?, 2. 3. 2020 ...
Nekatere članke z ekološko vsebino so dijaki prinesli v šolo tudi iz revije Delo – Zeleno Delo ali jih poiskali preko njihove
spletne strani https://www.delo.si/tag/zeleno-delo.

Članka iz časopisa Delo – Zeleno Delo

V okviru projekta Ekobranje za ekoživljenje je potekal tudi likovni natečaj. Tako so dijaki po želji doma ustvarjali in
raziskovali na temo GOZD. Dijak 1. letnika Mark Filip Mlakar je v programu Publisher izdelal plakata z naslovoma
Okoljevarstveniki v Celjskem mestnem gozdu in Celjski mestni gozd.
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Ustvarjanje na temo GOZD v okviru likovnega natečaja

Za uspešno opravljene dejavnosti v okviru projekta so dijaki ob koncu šolskega leta prejeli priznanje.
Dijaki in mentorji v tem projektu radi sodelujemo. Negativnih izkušenj nimamo, zato bomo tudi v prihodnje med projekti
Ekošole zagotovo izbrali projekt Ekobranje za ekoživljenje in tako dijake spodbujali k branju mladinske literature in
literature z ekološko tematiko.
Janja Čuvan
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Ekošola kot način življenja
V projekt Ekošola kot način življenja smo vključeni že enajsto 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, aktivnostih in zbiralnih akcijah.
Sodelovali smo:
 v ekokvizu za SŠ, kjer je Anita Očko iz 2. b prejela 2. nagrado in zlato priznanje, Larisa Petek Krempuš iz 3. b pa zlato
priznanje v kategoriji SSI (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan);
 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 je Mark Filip Mlakar iz 1. b izdelal dva plakata z naslovom
Okoljevarstveniki v Celjskem mestnem gozdu;
 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, kartuš.
Ob dnevu odprtih vrat ŠC Celje smo pod mentorstvom Alenke Lah Kalan za osnovnošolce pripravili okoljevarstveno
delavnico Pozorni na okolje, pripravili pa smo tudi predstavitev raziskovalnih nalog s področja okoljevarstva.

Okoljevarstveniki so sodelovali v delavnici Pozorni na okolje in predstavljali raziskovalne naloge.
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Po osnovnih šolah in na informativnih dnevih smo pod mentorstvom Janje Čuvan predstavljali program okoljevarstveni
tehnik.

Predstavitev programov šole na prireditvi Pred izbiro poklica na OŠ Hruševec in OŠ Rečica ob Savinji

Špela in Nejc iz 2. b ter Nuša iz 4. b pri predstavitvi programa okoljevarstveni tehnik na informativnem dnevu

Posebej za informativni dan so dijaki 4. b, Nuša Bobik, Nika Guček, Katarina Kramžar, Jan Macele, Katrina Pogorevc in
David Starčevič, pripravili vlog o okoljevarstvu, da bi učence 9. razreda navdušili nad programom okoljevarstveni tehnik.
Mentorica dijakom je bila Alenka Lah Kalan. Vlog si lahko ogledate na spletnem naslovu: https://youtu.be/fXT4holT4ak.

107

Projekti

Pri snemanju so sodelovali Nuša Bobik, Katrina Pogorevc, Nika Guček, Katarina Kramžar,
Jan Macele in David Starčevič, pri montaži pa nam je na pomoč priskočil Gašper Gajšek iz TV-centra.

Dijaki 3. b so opravljali terenske vaje ob Šmartinskem jezeru, kjer so spoznavali vodni ekosistem in se naučili opravljati
različne analize vode, in obiskali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Dijaki 4. b so v okviru praktičnih
vaj v raznih podjetjih spoznavali področja varstva okolja.

Na terenu ni nikoli dolgčas.
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Utrinki s terenskih vaj
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Terenske vaje dijakov 3. b ob Šmartinskem jezeru …

… in na IHPS v Žalcu, kjer so si ogledali pedološki profil tal.

Z objavljenimi prispevki na spletni strani šole 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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Ob zaključku projekta Znanje o gozdovih – LEAF podpisali GOZDNO LISTINO
V šolskem letu 2019/20 smo v okviru projektov, ki jih razpisuje Ekošola, prvič izbrali in izpeljali projekt Znanje o gozdovih
– LEAF. Gozdovi so namreč naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati tudi za prihodnje rodove. So »pljuča našega
planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben
vir surovin, na katerih temelji več gospodarskih dejavnosti. Gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Je
učilnica v naravi in navdih za življenje.
Dijakom programa okoljevarstveni tehnik smo gozd med šolskim letom predstavili na različne načine. Večkrat smo jih
peljali v gozd, ki smo ga spoznavali tudi s pomočjo gozdarja. Pri predmetu varstvo okolja smo se pogovarjali o gozdnem
ekosistemu, o tropskem deževnem gozdu, o biotopu (neživih dejavnikih okolja) in biocenozi (gozdnih živalih, rastlinah)
ter o sami sestavi gozda ... Dijaki so raziskovali tudi gozdove v bližini svojega domačega kraja. V jesenskem času so
nabirali plodove (npr. kostanj), gozd fotografirali in napisali seminarsko nalogo o gozdu kot ekosistemu. Doma so
poiskali besedila in pesmi, ki vključujejo temo gozd. Tako so se o gozdu učili na osnovi spoznavanja, raziskovanja,
opazovanja in lastnih izkušenj.
Ob zaključku projekta Znanje o gozdovih – LEAF je Andrej Hrastnik grafično oblikoval gozdno listino, ki smo jo 24. junija
2020 podpisali ravnateljica Irena Posavec, koordinatorica projekta Ekošola Janja Čuvan, predstavnik dijakov Mark Filip
Mlakar iz 1. b in gozdar Boštjan Hren z Zavoda za gozdove Slovenije, OE Celje. Z listino smo se zavezali, da bomo tudi v
prihodnje sledili smernicam programa LEAF – Znanje o gozdovih.

Dijak Mark Filip Mlakar ob podpisu Gozdne listine
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Na SŠ GVO smo podpisali gozdno listino.

Janja Čuvan
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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:
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje, KOVA, Mestna občina Celje, Vodovod-Kanalizacija, CINKARNA,
Metalurško-kemična industrija Celje, ŠTORE STEEL, SIMBIO – RCERO Celje, ENERGETIKA Celje – Toplarna Celje.
Nekaj utrinkov:
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Opravljanje del operaterja na Komunalni čistilni napravi Dobrna (Vodovod-Kanalizacija Celje)

Dijaki 4. b so obiskali Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje.
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Dijaki 4. b v podjetjih Cinkarna Celje …

… in Štore Steel

115

Projekti

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

Dijaki 4. b z razredničarko pred Mestno občino Celje
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V Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Celje …

… in Toplarni Celje
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Projekt Skillco
Šola je sodelovala v mednarodnem projektu SKILLCO. V sodelovanju z zbornicami in šolami iz Slovenije, Madžarske,
Nemčije in Belgije smo pripravili več učnih materialov za različna področja gradbeništva. Pripravljeni so priročniki, testi,
kvizi in aplikacija za kalkulacije, zelene spretnosti, preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in branje načrtov ter
terminsko načrtovanje v gradbeništvu. Na šoli smo izvedli usposabljanja za dijake in zaposlene. Projekt SKILLCO se je
zaključil konec januarja.
Ljubomir Milenkovič
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Konstruktivno leto 2020
Božično-novoletna okrasitev hodnika šole je bila tudi letos nekaj posebnega. Za postavitev inštalacije je avtorica
projekta Tanja Barle poiskala različne predmete v kabinetih učiteljev in že uporabljene elemente naših razstav in
inštalacij, ki so jih dijaki pobarvali na belo, mi pa smo vsak dan našli v inštalaciji kaj novega.
Irena Posavec

Čudovita inštalacija je krasila hodnik šole v božično-novoletnem času.
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Laboratorijske vaje, obarvane novoletno
V petek, 20. decembra, so bile laboratorijske vaje za dijake 3. b nekoliko drugače obarvane. Novoletno! Praznično!
Izdelovali smo namreč dišeča mila in svečke, ki smo jih podarili našim najbližjim. Pripravili smo si tudi božični sladoled!
Njami! Mentorici sta bili Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan.
Janja Čuvan
Alenka Lah Kalan

Novoletno obarvane laboratorijske vaje
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Dijaki so se posladkali z božičnim sladoledom.
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Eksperimentalne urice kemije z IJS
V sredo, 18. decembra, nas je obiskala gospa Melita Tramšek z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo z Instituta
Jožef Stefan iz Ljubljane. Za dijake 1. a, 1. b in 2. b je na povabilo Janje Čuvan pripravila zanimive poskuse s področja
kemije. Vsak poskus je tudi strokovno obrazložila. Z vključevanjem in sodelovanjem dijakov jim je na zanimiv način
želela približati znanost in raziskovalno delo, kar ji je tudi uspelo.
Janja Čuvan

Utrinki:
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Ulica obrti na Mednarodnem obrtnem sejmu Celje 2019
Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali in se predstavili na Mednarodnem obrtnem sejmu Celje. Dijaki so si ga ogledali
13. septembra 2019.
Irena Posavec
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Okoljski posvet: Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir
Skupnost okoljevarstvenih šol Slovenije je 6. februarja v Ljubljani na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli
organizirala strokovni posvet Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir.
V prvem delu posveta nam je predavala dr. Lučka Kajfež Bogataj z Biotehniške fakultete Ljubljana o podnebnih
spremembah – kako jih omiliti in kako se jim prilagoditi. V drugem delu pa je potekala okrogla miza z naslovom Ekološka
gradnja in gradbeni odpadki kot vir. Moderator programa je bil glavni urednik Zelene Slovenije Jože Volfand, v razpravi
pa so sodelovale dr. Martina Zbašnik Senegačnik s Fakultete za arhitekturo Ljubljana, gospa Jana Miklavčič z Ministrstva
za okolje in prostor in gospa Urška Zgojznik, predstavnica Ekologov brez meja.
Strokovno srečanje je bilo namenjeno dijakom in učiteljem vseh okoljevarstvenih šol Slovenije. Našo šolo so pod
mentorstvom Janje Čuvan in Arnolda Ledla zastopali dijaki programa okoljevarstveni tehnik: Mark Filip Mlakar iz 1. b,
Špela Zupanc in Nejc Perdih iz 2. b, Špela Dragovan in Andrej Bantan iz 3. b ter Nuša Bobik in David Starčevič iz 4. b, in
dijaki programa gradbeni tehnik: Urh Brezovšek, Tomaž Jakš in Domen Mrgole iz 4. a. Nova spoznanja so sodelujoči
dijaki prenesli tudi svojim sošolcem.
Janja Čuvan

Dijaki na okoljskem posvetu o ekološki gradnji in gradbenih odpadkih kot vir v Ljubljani
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Z Institutom »Jožef Stefan« skupaj v projekt »Noč ima svojo moč«
Šola sodeluje v projektu konzorcij partnerjev Ustanove Hiše eksperimentov,
Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta in Tehniškega muzeja Slovenije
»Noč ima svojo moč«. Aktivnosti so se izvajale v okviru Evropske noči
raziskovalcev v letih 2018 in 2019. Letošnji dogodek konec meseca septembra
2019 je potekal pod naslovom Moj pogled na znanost.

Spoznali smo delo znanstvenikov in raziskovalcev na Institutu »Jožef Stefan«. Ogledali smo si tudi dokumentarna filma
o raziskovalnem reaktorju TRIGA, delujočega v sklopu Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane, in fotografije iz knjige Iskanja z
navdihom, fotografov Arneja Hodaliča in Katje Bidovec, ki je izšla ob 70-letnici delovanja instituta.

Knjiga Iskanja z navdihom je bila navdih za dijake in njihov pogled na znanost.

Janja Čuvan
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Ob zaključku projekta so dijaki strnili svoje misli.
1.

Kakšen je bil vaš pogled na znanost pred predstavitvijo IJS? Se je ob predstavitvi kaj spremenil in zakaj?



Pogled na znanost pred ogledom dokumentarnega filma ni bil kaj precej drugačen, saj delo znanstvenikov spoštujem. Zavedam
se, kakšno vlogo imajo in koliko truda je vloženega v njihovo delo.
Eva iz 4. b



Pred predstavitvijo IJS sem si znanost predstavljal kot skupino panog, ki odkrivajo nove stvari vsak dan in poskušajo rešiti
probleme človeštva. Mislim, da je znanost v svetu pomembna. Ob predstavitvi se moj pogled na znanost ni spremenil.
Filip iz 3. b



Znanost se mi je zdela prej zelo dolgočasna, zelo zahtevna, ker združuje precej tem. Po predstavitvi pa se mi zdi delo
znanstvenikov zelo zanimivo.
Rene iz 2. b



Moj pogled na znanost se ni bistveno razlikoval po ogledu filma in knjige. Torej, znanost je zame temelj današnjega sveta in je
pogosto premalo cenjena ali pa manipulirana s strani tretjih oseb.
Anita iz 2. b



Še nekaj časa nazaj nisem pogosto razmišljala o znanosti, po ogledu filma pa sem začela razmišljati in ugotovila, da je znanost
zelo pomembna za celotno človeštvo. Temelji na skrbnem opazovanju teorij s poskusi, saj je pot do uspeha zelo težka, včasih so
potrebna leta raziskovanja na določenem področju.
Larisa iz 3. b



Že pred predstavitvijo sem bila seznanjena o nekaterih stvareh, saj živim v bližini NEK ter nekaj vaščanov je tudi tam zaposlenih.
Spoznala pa sem nekaj več o TRIGI in kako tam poteka podrobnejše izobraževanje.
Elja iz 3. b



Jaz osebno gledam sedaj drugače na znanost, ker sem si jo prej precej drugače predstavljal. Mislil sem, da delo poteka le v
laboratoriju, ne pa tudi na terenu.
Damjan iz 1. a



Na znanost in raziskovalce gledam sedaj drugače kot pred predstavitvijo. Prej sem mislil, da je poklic znanstvenika dolgočasen,
sedaj pa sem ugotovil, da je biti znanstvenik ali raziskovalec veliko bolj zanimivo.
Jure iz 1. a
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Predstavitev je bila zanimiva, saj sem spoznala, da znanstveniki ustvarjajo in širijo naravoslovno in tehniško znanje, ki lahko
pomaga Slovencem in celotnem človeštvu. V dokumentarni oddaji sem izvedela vse o reaktorju, o pomembnosti vloge pri
raziskovanju in razvoju jedrske tehnologije. Pogled na znanost se mi je razširil, saj pri tem znanstveniki veliko pripomorejo k
človeštvu z vsemi ugotovitvami in eksperimenti, ki lahko včasih ogrožajo tudi njihovo zdravstveno življenje. Sedaj menim, da
znanstveniki ogromno pripomorejo k čistejšemu okolju, človeštvu itd. In so tudi zasluženi za uspehe pri raziskovanju na vseh
področjih. Npr. raziskovanje o reaktorjih, raziskave o jedrski fiziki, uvajanjem rabe jedrske energije v miroljubne namene in še
veliko več. Vse to so zasluge teh znanstvenikov oz. znanstvenic.
Petra iz 1. a



Znanost napreduje iz dneva v dan nenormalno hitro in mislim da Slovenci in s tem Slovenija še kar dobro lovimo vse te napredke,
ki jih je že dandanes težko spremljati in razvijati. Zato je moje mnenje o znanosti in znanstvenikih kar lepo, saj sem sam začuden
nad tem vsem znanjem, ki ga ljudje po celem svetu delijo med seboj in se dopolnjujejo. Zato moje mnenje ni nič drugačno od
prejšnjega pred filmom, saj občudujem današnje znanstvenike in znanost.
Blaž iz 1. a



Na znanstvenike gledam drugače, saj se mi zdi, da je za to potrebno veliko več znanja, kot sem si predstavljala, ter natančnosti
in varnosti pri opravljanju raznih poskusov.
Ana iz 1. a



Ja, mislim, da gledam na znanost sedaj drugače, saj me to prej ni kaj preveč zanimalo, zdaj pa me, ker sem slišala nove stvari,
naučila sem se novih besed … Spoznala sem pravzaprav, kaj to je reaktor in kako deluje. Mislim pa, da imajo raziskovalci oz.
znanstveniki kar težko in znanja polno službo oz. delo. Čudi pa me to, da je med znanstveniki redko katera ženska znanstvenica
in me zanima, zakaj se več žensk ne odloči za to delo oz. poklic.
Ingrid iz 1. a

2.

Navedite nekaj vaših misli, vtisov in pogledov na znanost, ki so se vam utrnile ob predstavitvi filmov in fotografij.



Ob filmih in fotografijah se mi je porajala misel, da ti ljudje v svoje delo vložijo veliko truda. Ob gledanju že upokojenih
znanstvenikov iz reaktorja Triga je opaziti ljubezen in zagretost, npr. pri pripovedovanju, kakšni so bili začetki reaktorja Triga
(njegova gradnja).
Eva iz 4. b



Predstavitev IJS mi je bila všeč, saj sem izvedel kar veliko novega o delu znanstvenikov. Na znanost in znanstvenike zdaj po
ogledu predstavitve gledam iz čisto drugega vidika, saj sem prej mislil, da znanstveniki delajo le za mikroskopi. Zdaj pa sem
spoznal, da to še zdaleč ni res. Name je v predstavitvi največji vtis napravila sama arhitekturna zasnova reaktorja. Moji vtisi po
predstavitvi so sicer lepi, čeprav me ta vrsta znanosti ne privlači tako zelo. Nadaljeval bom izobraževanje v smeri arhitekture
ali gradbeništva.
Nejc iz 1. a
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Na misel mi je prišlo, kako zabavna in zanimiva je znanost in kaj vse je človeštvo skozi znanost že doseglo. Že od nekdaj me je
znanost zanimala in se ji nameravam v prihodnje posvetiti še bolj.
Filip iz 3. b



Presenetile so me tako fotografije v knjigi, ki so prava paša za oči, kot tudi filma, ki smo si ju pogledali, saj prej sploh nisem
vedela, da takšen reaktor v Sloveniji obstaja. Zdi se mi občudovanja vredno, da ima lahko tako "majhen narod" tako razvitost
na področju znanstvenega raziskovanja.
Anita iz 2. b



Najbolj zanimivo se mi zdi, kako so iz posušenih in zdrobljenih listov solate ugotovili, koliko težkih kovin je vsebovala prst. In
zanimivo je bilo gledati vse te poskuse, ki so jih naredili. Tudi njihov objekt TRIGA je posebne oblike.
Petra iz 1. a



Pri ogledu filma in slik je name naredil največji vtis jedrski reaktor TRIGA, predvsem zaradi njegove varnosti in ker se sam
ohlaja. Zanimivo je tudi spoznanje, da so radioaktivnemu sevanju najbolj izpostavljeni vodniki v Postojnski jami.
Rene iz 2. b



Dokumentarna filma sta mi bila zelo všeč. Izvedela sem zelo veliko novih stvari in se veliko tudi naučila. Reaktor sem videla prvič
v življenju in čeprav sem ga videla le na filmčku in na sliki, se mi zdi to zelo velika zadeva. Če bo le možnost, bi si to rada
pogledala enkrat v življenju v živo. Ob ogledu knjige in fotografij, ki so jih izdali ob 70-letnici in ki nam jih je pokazala profesorica,
sem si pa lahko še vse bolj natančno predstavljala. Iz filma sem si najbolj zapolnila poskus s solato, ki so ga predstavili, saj nikoli
nisem mislila, da je lahko toliko veliko težkih kovin v solati in da je lahko tudi zelo nezdrava. Prvič sem videla tak postopek, zato
se mi je zdel zelo zanimiv.
Eva iz 1. a



Menim, da ima reaktor zelo pomembno vlogo pri raziskovanju in razvoju jedrske tehnologije v Sloveniji. Tu se že od začetka
izobražujejo in usposabljajo vsi slovenski jedrski strokovnjaki in tudi operaterji jedrske elektrarne v Krškem.
Larisa iz 3. b



Največji vtis je name naredil poskus s solato ter to, kako so ugotovili prisotnost težke kovine. Od predstavitve so mi bile najbolj
všeč fotografije, saj so me vizualno zelo pritegnile. Reaktor in vsa ta znanost pa me ne zanimata.
Ana iz 1. a



Največji vtis je name pustila solata, saj nisem vedela, da bi raziskovali tudi to – vsebnost težkih kovin v njej. Sploh pa me je
čudilo, da vsebuje sledi kontaminiranih snovi in potem sem se malo zamislila, kaj jem, čeprav nisem velika oboževalka solate.
Velik vtis so pustile tudi besede o Fukušimi, saj me ta jedrska nesreča zanima. Na koncu pa so mi bile všeč tudi slike
eksperimentiranja, saj sem si ob ogledu slik lažje predstavljala, kaj pravzaprav počnejo na Institutu »Jožef Stefan«.
Ingrid iz 1. a
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Ogledi filmov in slik so bili zanimivi, saj prej sploh nisem vedel za TRIGO, pa tudi zato, ker tam delajo neke vrste poskusov v
reaktorju, sam pa tudi zelo rad delam poskuse. Name je naredila največji vtis zunanja oblika reaktorja, ker me zanimajo oblike
zgradb in področje arhitekture, zato tudi obiskujem gradbeno šolo, kjer se bom seznanil s tem področjem. Seveda pa me je
presenetilo tudi to, da je lokacija bolj na obrobju Ljubljane in v naravi, kjer so posajena drevesa in v bližini travniki, in da se ne
nahaja sredi betona. Ob predstavitvi sem še spoznal, da so vsi znanstveniki večinoma moški, da lahko analizirajo prisotnost
težkih kovin v hrani, da morajo hrano pred analizo najprej posušiti in da raziskava poteka v vroči sobi s podaljšano roko in ne s
svojo.
Damjan iz 1. a



Vtisi so zelo pozitivni. Slike iz knjige so neverjetne in tudi znanost je zelo lepo prikazana. Dokumentarna filma o reaktorju sta
bila zanimiva, saj sta predstavila njegovo funkcijo in delovanje.
Nastja iz 3. b



Največji vtis je name naredila pomembnost reaktorja Triga. Dokumentarni film o reaktorju Triga me je presenetil tudi zato, ker
sploh nisem vedel, da imamo tako pomemben reaktor v Sloveniji in da se kljub starosti reaktorja v njem še vedno ukvarjajo s
sodobnimi projekti.
Jure iz 1. a



Iz dokumentarnega filma sem si najbolj zapomnila, da delajo v reaktorju TRIGA poskuse z zelo radioaktivnimi snovmi, ki so zelo
nevarne. V spominu mi je ostal tudi poskus s solato, saj so v njej našli zelo veliko sledi živega srebra.
Tjaša iz 3. b



Fotografije so se mi zdele zanimive, saj je bilo veliko barv in zato so izstopale. Film je bil poučen in zanimiv, saj TRIGA že zelo
dolgo deluje in z njegovo pomočjo se študentje učijo, kako upravljati z reaktorjem.
Ana iz 3. b



Predstavitev je bila zelo zanimiva in dobro izdelana, saj nisem vedel, da imamo poleg jedrskega reaktorja v Krškem še enega.
Všeč mi je bilo, da sem lahko videl notranjost in delovanje reaktorja.
Tadej iz 1. a



Pri predstavitvi so name naredile največji vtis fotografije, saj so bile res nekaj posebnega, medtem ko sta bila dokumentarna
filma dolgočasna zaradi svoje vsebine.
Petra iz 1. a



Zelo sem bil navdušen nad tistim poskusom s solato, kjer so izmerili delež živega srebra v zeleni rastlini. Iz nje so najprej odstranili
vodo in jo nato zmleli v prah in jo dali v mašino, ki je pokazala delež živega srebra.
Blaž iz 1. a



Najbolj se mi je v spomin vtisnila TRIGA in kako je arhitekturno načrtovana v obliki jedrske eksplozije. Zelo zanimivo!
Elja iz 3. b
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Jaz in svet
V današnjem času se zaradi gospodarske negotovosti, socialne, politične in
idejne krize kaže tudi moralna kriza oziroma kriza vrednot. Prav zaradi tega se
čuti potreba po vzgoji vrednot in vse večji vlogi šole pri vzgoji otrok v
današnjem času. S programsko enoto Jaz in svet, ki jo 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. V izvedbo predmeta so vključeni tudi
zunanji partnerji – strokovnjaki različnih področij.
Znotraj programske enote dijaki obravnavajo teme o samopodobi, vrednotah,
predsodkih, generacijskih razlikah, izbiri partnerja, odnosu do denarja in
šolskega okolja in podnebnih spremembah. V sodelovanju z zunanjimi
inštitucijami in društvi smo letos organizirali predavanja in delavnice Trgovina
z ljudmi, Škodljive posledice kajenja z ogledom modela pljuč, Še vedno vozim,
vendar ne hodim, Zdrava in varna spolnost, Davčno opismenjevanje mladih,
MIND the MIND – borba proti stigmatizaciji duševnih bolezni, Alkohol =
sprememba življenja, Temeljni postopki oživljanja s praktičnim prikazom
defibrilatorja.

Anej Lamper v zaščitni opremi za motoriste

Zunanji izvajalci, strokovnjaki s posameznih področji, vnašajo v pouk drugačnost, sproščenost in jim dijaki radovedno
in z zanimanjem prisluhnejo. Predstavniki Centra za varno vožnjo Celje so dijakom predstavili uporabo zaščitnega
brezrokavnika, ki deluje po sistemu zračne blazine.
Od sredine marca je zaradi pandemije pouk potekal na daljavo. Gradivo, ki se je navezovalo na trenutno situacijo, so
dijaki prejemali po elektronski pošti. Obravnavane teme so bile telovadba doma, ideje za popestritev dneva, tehnike
sproščanja, drugačno praznovanje velike noči, varni na internetu, kako preživeti učenje na daljavo, življenjepis in
spremno pismo.
Davorka Polić Jošt

.
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Interaktivna delavnica Inovativnost in ustvarjalnost za mlade
Podjetje Štore Steel je za dijake Šolskega centra Celje letos že enajstič pripravil tridnevno interaktivno delavnico, ki je
potekala od 29. do 31. januarja 2020 v Izobraževalnem centru Štore na Teharju. Delavnica je za udeležence brezplačna
in je prispevek podjetja ŠTORE STEEL k razvoju inovativnosti in kreativnosti med mladimi. Udeležili so se je tudi trije
dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik: Špela Dragovan, Nik Kladnik in Matija Vitasovič.

Dijaki v družbi dr. Mihe Kovačiča

Dijaki so iskali izboljšave skladiščenja z generiranjem
vseh možnih poti v skladišču podjetja.

Prvi dan so si dijaki ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, spremljali uvodno predavanje, potem pa so se pod
mentorskim vodstvom dr. Mihe Kovačiča lotili reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. Skupina, v kateri
so bili dijaki naše šole, je imela nalogo izboljšati logistiko skladiščenja z generiranjem vseh možnih poti v skladišču. Do
rešitve so poskušali priti z uporabo računalniškega programa AutoCAD. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili
organizatorjem ter učiteljem in dijakom, ki so se udeležili zaključne prireditve. Delo je potekalo v ustvarjalnem in
sproščenem vzdušju. Naloge, ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter
ob podpori mentorja dr. Mihe Kovačiča, ki jih je navdušil s svojim širokim znanjem in z bogatimi izkušnjami. Na zaključni
predstavitvi so izžarevali energijo in zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu. V relativno kratkem času so si nabrali
veliko novega znanja in izkušenj, se srečali s sodobno tehnologijo in konkretnimi problemi s področja gospodarstva.
Spoznali so, da si bodo morali v življenju nabrati še veliko izkušenj in nenehno širiti svoje znanje pa tudi to, da se
strokovnjaki v gospodarstvu srečujejo s problemi, ki zahtevajo več mesecev ali celo več let trdega dela.
Davorka Polić Jošt
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Predavanja za dijake
Alma Karlin ob svetovnem dnevu človekovih pravic
V torek, 10. decembra, so dijaki 1. in 2. letnikov v predavalnici B-12 prisluhnili predavanju antropologinje in kustosinje
iz Pokrajinskega muzeja Celje Barbare Trnovec o Almi Karlin. O življenju in ustvarjanju znamenite Celjanke so se dijaki z
gospo Trnovec tudi pogovarjali.

Gospa Barbara Trnovec je dijakom predstavila življenje in delo Alme Karlin.

Dijakom sem poudarila štiri stebre izobraževanja za 21. stoletje in predstavila delovanje šole pri ohranjanju nepremične
kulturne dediščine v lokalnem prostoru. V okviru Unescovega projekta Dediščina v rokah mladih smo izbrali zadnje
domovanje Alme Karlin na Pečovniku in leta 2008 na Mestno občino Celje naslovili pobudo za obnovo tega
pomembnega kulturnega objekta. O obnovi spominske hiše Alme Karlin, v kateri je gospa Barbara Trnovec pripravila
razstavo, sta ob fotografijah pripovedovala gospa ravnateljica Irena Posavec in Srečko Draksler, učitelj praktičnega
pouka. Ravnateljica je dijakom v zaključku prireditve sporočila, da je šola septembra 2019 z Mestno občino Celje
podpisala dogovor o sodelovanju pri ureditvi hišice za goste ob spominski hiši. Dijaki bi morali pod mentorstvom
učiteljev hišico na Pečovniku začeti urejati spomladi 2020 v okviru ur praktičnega pouka, pa je načrte prekrižala
epidemija.
Duša Polak
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Projektiranje in gradnja mostov z velikimi razponi
V začetku februarja smo medse povabili vrhunskega projektanta gospoda Marjana Pipenbaherja iz projektivnega biroja
Ponting. Dijakom, učiteljem, članom Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje ter študentom višje šole je
predstavil svoje delo: projektiranje in gradnjo mostov ter viaduktov z velikimi razponi.
Predavanje se je začelo s prevodom misli o mostovih Iva Andrića, književnika in edinega dobitnika Nobelove nagrade
za književnost s področja nekdanje Jugoslavije: »Od vsega, kar človek v svoji življenjski sli ustvari in zgradi, ni boljšega
od mostov. Zame so pomembnejši od hiš in bolj sveti od templjev. Mostovi so grajeni za ljudi, zato so do vseh enaki;
koristni so, njihov obstoj ni naključen, ampak je osmišljen z našimi potrebami. Trajnejši so od drugih zgradb in ne
podrejajo se skrivnemu ter slabemu.«
Gospod Marjan Pipenbaher že vrsto let gradi mostove, premaguje ovire, povezuje ljudi in ustvarja poti, ki dajo okolju
dodatno vrednost, je eden najbolj priznanih evropskih projektantov mostov. Skupaj s sodelavci projektira mostove,
viadukte in druge zahtevne objekte predvsem v tujini – v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v Afriki. Društvo gradbenih
inženirjev in tehnikov Maribor ga je že leta 2009 odlikovalo s častnim nazivom »inženir leta«. Za svoje strokovno delo
je prejel več mednarodnih in domačih strokovnih priznanj in nagrad, je član številnih strokovnih društev, akademij in
drugih združenj.

Marjan Pipenabaher ob fotografiji makete mostu na Pelješac (arhiv podjetja Ponting)
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Na predavanju smo občudovali ideje, zasnove in projekte za mostove v Črni gori, Turčiji, Sloveniji, Bratislavi, Budimpešti
… Največ časa pa je gospod Pipenbaher namenil projektiranju in gradnji mostu na Pelješac. Most na Pelješac je v tem
obdobju največji gradbeni projekt na Hrvaškem in bo, ko bo zgrajen, tudi eden največjih mostov v Evropi. Novi most bo
povezoval celino s polotokom Pelješac na jadranski avtocesti med Splitom in Dubrovnikom. Skupna dolžina mostu znaša
2404 m. Višina stebrov, merjeno do morske gladine, znaša 75,4 do 90,8 metra. Most je globoko temeljen na jeklenih
pilotih premera 2 m in dolžin od 55 do 125 m. Pod mostom je zagotovljena svetla navigacijska pot. V Pontingu so izdelali
idejni projekt in glavni projekt mostu, izvedli vse dinamične analize in testiranje v vetrovniku na Danskem, most pa gradi
kitajsko podjetje, po besedah gospoda Pipenbaherja z vrhunsko tehnologijo in opremo.
Gradbeništvo je res ena izmed najpomembnejših panog v gospodarstvu. Dijaki programa gradbeni tehnik, predvsem
tisti, ki razmišljajo tudi o študiju v tej smeri, so spoznavali zahtevnost inženirskega dela, hkrati pa tudi lepoto, ko vidiš
rezultate svojega dela. Na šoli dajemo dijakom s številnimi predavanji, delavnicami, strokovnimi ekskurzijami poleg
znanja iz splošnih predmetov tudi širino v stroki, ki je potrebna za poklic in študij. Prepričani smo, da se temelji v
tehniškem znanju pridobivajo v srednješolskem obdobju. Večini dobrih gradbenih inženirjev, podjetnikov in tudi
arhitektov naše regije je bila tehniška šola podlaga za študij.
Irena Posavec

Gospod Marjan Pipenbaher je po predavanju sedel k dijakom – gradbenim tehnikom.
Med predavanjem jim je večkrat dejal, da je na njih odgovornost, da bo gradbena stroka dobra.
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KOŠARKA
3. 12. 2019: polfinale področnega prvenstva v košarki.
Kljub temu da smo nastopili s pomlajeno ekipo, smo se enakovredno kosali z nasprotnikoma. V skupini C so poleg nas
igrale še ekipe I. gimnazije v Celju, Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje in Srednje tehniške in poklicne šole
Trbovlje. S celjskimi gimnazijci smo izgubili 66 : 44, STPŠ Trbovlje pa premagali 47 : 21. Med petnajstimi prijavljenimi
šolami smo osvojili tretje mesto v skupini in 9. v regiji.
Igralci: Žak Jeseničnik Les, Jakob Napotnik, Anej Lamper, Miha Kitak, Šimen Jelen, Arnej Podbregar, Žan Šoštar in Matija
Vitasovič.
3. 3. 2020: področno prvenstvo v košarki za srednje šole.
Letos smo se že drugič pomerili v športni disciplini, ki je postala olimpijski šport. Košarkarsko igro je na tekmovanju
pohvalil glavni organizator, selektor slovenske članske reprezentance Matic Vidic. Igrali smo na Srednji zdravstveni šoli
v skupini ekip področnih centrov Celje, Maribor, Pomurje, Podravje, Koroška in Velenje.
Igralci: Matija Vitasovič, Jakob Napotnik, Žak Jeseničnik Les, Anej Lamper, Miha Kitak in Blaž Žerak.
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Košarkarska ekipa

139

Športna tekmovanja

ROKOMET
30. 9. 2019: polfinale področnega prvenstva v rokometu.
Letos nam je po nekajletnem premoru zopet uspelo sestaviti rokometno ekipo in se prijaviti na tekmovanje. Nosilci igre
so bili dijaki prvih in drugih letnikov. Klub temu da smo igrali proti starejšim igralcem, smo dosegli lepo število zadetkov
in prikazali bogato rokometno znanje.
Tekmovali smo v drugi tekmovalni skupini in osvojili sedmo mesto v regiji.
Igralci: Matija Vitasovič, Nejc Čerčnik, Luka Miklič, Nejc Centrih, Tian Hadžić, Žan Hliš, Anže Hren, Jaka Kajtna, Kristjan
Jager in Nejc Kepa.

Rokometna ekipa
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MALI NOGOMET
18. 12. 2019: novoletni turnir v malem nogometu.
Z novoletnim turnirjem, ki ga tradicionalno prirejamo ob koncu leta, smo odigrali še zadnje kombinacije pred področnim
prvenstvom in tako začeli tekmovalno sezono v malem nogometu.
7. 1. 2020: predtekmovanje področnega prvenstva v nogometu.
Nadaljevanje v višji rang tekmovanja nam je kljub dobri in uigrani ekipi preprečil nesrečni zadetek dve sekundi pred
koncem tekme. Med vsemi srednjimi šolami v regiji, ki so se prijavile na tekmovanje, sta bili prvi moštvi v finalu iz naše
skupine: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednja zdravstvena šola Celje.
Sodelovali smo pri organizaciji in izvedbi tekmovanja.
Tekmovalci: David Ferčec, Denis Gajić, Riard Gashi, Gal Gajster, Nejc Kepa, Leotrim Osmanaj, Urban Pečečnik, Nik
Puhek, Erik Štraus, Marcel Vodeb in Jan Žnidar Koprivnik.
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Ekipa malega nogometa
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ODBOJKA
19. 12. 2019: novoletni turnir v odbojki.
Tokrat smo z nastopom mešanih ekip dijakinj in dijakov malo drugače športno obarvali konec leta. Ločeno so tekmovali
1., 2. ter 3. in 4. letniki. Ekipe so bile mešane, da je lahko nastopilo večje število igralcev.
Tekmovalci 1. in 2. letnikov: Anja Černelč, Špela Ipšek, Ingrid Kotnik, Alenka Hudolin, Anej Lamper, David Pesan, Maks
Majer in Žan Šoštar.
Tekmovalci 3. in 4. letnikov: Eva Bosina, Barbara Jurkošek, Monika Plankl, Nika Doler, Alex Zupanc, Jernej Semprimožnik
in Nikola Mikša.

Odbojkarji so popestrili prednovoletni čas.
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ŠPORTNO PLEZANJE
29. 1. 2020: srednješolsko državno prvenstvo v športnem plezanju.
Na plezalni steni Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu je potekalo 26. tekmovanje v športnem plezanju. V sredo so se
na A-tekmi v plezalnih smereh pomerili licencirani dijaki in dijakinje, v četrtek pa na B-tekmi nelicencirani. Skupaj je na
tekmovanju sodelovalo preko 150 plezalcev. Najprej so se plezalci pomerili v eni kvalifikacijski smeri, najboljši štirje v
vsaki kategoriji pa so se uvrstili v finale, v katerem so morali preplezati še eno smer.
Med mlajšimi dijaki v tekmi A je Lan Mastnak osvojil odlično 6. mesto, v tekmi B pa si je v polfinalu Anže Tanšek priplezal
31. mesto.
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STRELJANJE
6. 2. 2020: medobčinsko prvenstvo srednjih šol v streljanju.
Na strelišču Mrož v Velenju je Petra Žumer v močni konkurenci v streljanju s
standardno zračno puško med dekleti posamezno osvojila 7. mesto.

TEK
9. 10. 2019: UNESCOV ASP – TEK MLADIH.
9. oktobra je na Ptuju potekal že tradicionalni, 6. Unescov ASP tek mladih. Med 2288 prijavljenimi udeleženci je teklo
tudi 24 dijakinj in dijakov s profesorico. Poleg teka so se odvijale številne delavnice in druge športne aktivnosti.
Povezali smo kulturo športa in zdravja s kulturo miru ter se zbrali na Ptuju, na mednarodnem Unesco ASP teku otrok,
učencev, dijakov, učiteljev iz cele Slovenije in tujine. Pridružili so se nam številni ambasadorji. »Šport je prepoznan
instrument za promocijo miru, ne glede na geografske meje in socialne razrede. Ima pomembno vlogo kot
spodbujevalec socialne integracije in ekonomskega razvoja v različnih geografskih, kulturnih in političnih kontekstih.
Ukvarjanje s športom je človekova pravica. Vsak posameznik mora imeti možnost športnega udejstvovanja, brez
diskriminacije in v olimpijskem duhu, kar je mogoče doseči le z medsebojnim razumevanjem v duhu prijateljstva,
solidarnosti in ferpleja.« (UNESCO, Sport for Peace and Development)
Tekli so: Urša Adamič, Eva Bosina, Katarina Kramžar, Nastja Rakovnik, Nina Vintar, Kaja Flajs, Sara Kaluža, Ingrid Kotnik,
Lea Šoster, Alen Drofenik, Tomaž Jakš, Tim Škrabl, Jernej Semprimožnik, Tjaž Kukovič, Anže Tanšek, Eduard Bellaqa,
Elvin Bellaqa, Nejc Centrih, Tian Hadžić Koncilja, Žan Hliš, Anže Hren in Blaž Žerak.
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Športne dogodke sta fotografirali Tamara Kosem in Nika Šoštar.
Igor Istenič
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Promocijske dejavnosti
Na Šolskem centru Celje potekajo dejavnosti v zvezi s promocijo izobraževalnih programov, poklicev in dejavnosti šole,
s katerimi želimo učencem zaključnih razredov osnovnih šol 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, na sejmih, v Planetu TUŠ, z delavnicami za
osnovnošolce, obiski po osnovnih šolah in v medijih. Zaradi pandemije COVID-19 tehničnih delavnic za učence 7. in 8.
razredov nismo izvedli.
Srečanje s svetovalnimi delavkami osnovnih šol, 19. 9. 2019
Promocijske dejavnost smo začeli s tradicionalnim srečanjem svetovalnih delavk osnovnih šol savinjske regije, na
katerem so direktor ŠC Celje in ravnatelji posameznih šol predstavili delo in novosti na šolah Šolskega centra Celje.
V nadaljevanju srečanja je dr. Janez Bešter, predstojnik laboratorija za multimedije Fakultete za elektrotehniko UNI
Ljubljana, seznanil udeležence z novostmi na področju digitalizacije šolstva.
Drugi del srečanja je bil posvečen dvojno izjemnim dijakom v vzgojno-izobraževalnem procesu. Predavateljica Biserka
Lep, svetovalka na Zavodu RS za šolstvo, OE Maribor, je predstavila teoretična izhodišča za delo z dvojno nadarjenimi
dijaki, svetovalna delavka na SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Mateja Zorko Pavšar pa primere dobre prakse na
Šolskem centru Celje.
22. oktober 2019 – Dan odprtih vrat z delavnicami
Okoli 630 učencev devetih razredov osnovnih šol savinjske regije je skupaj s svojimi učitelji, svetovalnimi delavkami in
starši v torek, 22. oktobra 2019, obiskalo Šolski center Celje, kjer je potekala že tradicionalna promocijska prireditev
Dan odprtih vrat. Učenci so se najprej zbrali v telovadnici, kjer so si ogledali film o zgodovini Šolskega centra Celje,
predstavitveni film šol ŠC Celje ter film Bili so naši dijaki. Z odličnim nastopom sta jih navdušila šolski bend ERUPTION
in akrobatska skupina SKOKCI.
Učenci so se nato udeležili delavnic, ki so jih pripravili učitelji ob pomoči dijakov višjih letnikov. S svojim znanjem,
optimizmom in hudomušnostjo so navdušili devetošolce.
Dijaki vodniki so poskrbeli, da so učenci našli izbrano delavnico, si ogledali življenje na našem zavodu in se varno vrnili
k svojim učiteljem in spremljevalcem z osnovnih šol.
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Šola je za učence izvedla pet delavnic s področja gradbeništva in okoljevarstva:
 Ustvarjamo z računalnikom in laserjem (mentor Andrej Hrastnik)
 Kulturna dediščina (mentorica Marjeta Petriček)
 Pozorni na okolje (mentorica Alenka Lah Kalan)
 Od angleških znamenitosti do angleškega čaja (mentorica Mojca Kostanjšek)
 Poligon spretnosti (Srečko Draksler, Janez Kričej)
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Namen delavnic je spoznati izobraževalne programe ter utrip življenja in dela na šoli. Tudi pri ogledu šole je bilo živahno.
V avli naše šole so si učenci lahko ogledali projekcijo prostorskih inštalacij naše šole, nagrajene raziskovalne naloge ter
plakate in projekcijo projektnih dni.
Sejemska prireditev Pred izbiro poklica, 21. 11. 2019
Novembra 2019 smo sodelovali na sejmu Pred
izbiro poklica, ki so ga obiskali devetošolci
osnovnih šol šentjurske regije, in sicer OŠ
Dramlje, OŠ Šentjur, OŠ Blaža Kocena Ponikva,
OŠ Hruševec, OŠ Frana Malgaja Šentjur, OŠ
Slivnica pri Celju, OŠ Dobje in OŠ Planina pri
Sevnici.
Na sejemski prireditvi so učitelji in dijaki s
privlačno stojnico, slikovnim in pisnim
gradivom ter računalniško in praktično
demonstracijo skušali navdušiti učence
šentjurske regije za izobraževalne programe s
področja gradbeništva in okoljevarstva.
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Informativna dneva, 14. in 15. 2. 2020
V petek, 14., in v soboto, 15. februarja 2020, smo pripravili informativna dneva za učence devetih razredov osnovnih
šol in njihove starše.

Za marsikaterega devetošolca pomeni informativni dan prelomnico na poti pri odločanju oziroma izbiri poklica, zato so
učitelji z dijaki poskušali učencem in njihovim staršem postreči s čim več informacijami o šoli in poklicih.

152

Promocijske dejavnosti

Obiski osnovnih šol
Na osnovnih šolah smo učence osmih in devetih
razredov ter njihove starše seznanili z
izobraževalnimi programi šol ŠC Celje, s ponudbo
interesnih dejavnosti, z dosežki dijakov šole, z
možnostjo prilagajanja šolskih obveznosti z
dodelitvijo statusov, s prednostmi šole, s povezavo
šole in podjetij ter z možnostjo nadaljevanja
izobraževanja oziroma zaposlovanja.
V pričakovanju učencev in staršev na OŠ Ljubno

Davorka Polić Jošt
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Predstavitev šole v Planetu Tuš
V torek, 14. januarja 2020, se je v okviru predstavitev šol Šolskega centra Celje v Planetu Tuš predstavila tudi naša šola.
Predstavili smo delo s programoma Autocad in ArchiCad, ki ju uporabljamo za izdelavo načrtov, projektiranje in
vizualizacijo, prav tako smo predstavili delo s 3D-tiskalnikom, projekt Skillco in nekaj maketnih izdelkov iz lesa.
Našo stojnico je obiskalo veliko obiskovalcev Planeta Tuš, med katerimi smo imeli priložnost poklepetati tudi z
nekdanjimi dijaki, ki jim je šola ostala v prijetnem spominu. Tudi mladi, predvsem osnovnošolci, so z zanimanjem
spremljali naše predstavitve in demonstracije dela z računalniško opremo. Največ zanimanja je bila deležna sestavljiva
maketa Skillco hiše v merilu 1 : 50, ki je v celoti narejena s 3D-tiskalnikom in je sestavljiva od temeljev do strehe.
Klavdija Kopše Kaljun

Predstavitev šole v Planetu Tuš
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Hiša Skillco, natisnjena s 3D tiskalnikom.
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Svetovalna služba
Šolska svetovalna služba nudi pomoč učencem, staršem, učiteljem in vodstvu šole ter z njimi sodeluje na različnih
področjih vsakdanjega življenja in dela v 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, nadarjenim dijakom, 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 OŠ v tujini, je izdala odločbe o ustreznosti predhodnega izobraževanja za namen nadaljnjega
izobraževanja pri nas. Zanje je šola organizirala in izvajala tečaj slovenščine.
Z dijaki se je pogovarjala o pomembnosti sprotnega dela, organizaciji učenja, disciplini in pomembnosti rednega
obiskovanja pouka ter jim svetovala pri razreševanju osebnih razvojnih in situacijskih težav.
V sklopu evropskega tedna mobilnosti je za dijake 2. letnika organizirala predavanje poškodovanca v prometni nesreči,
ki je skozi lastne izkušnje podal neposredne informacije o pomenu varne vožnje in upoštevanja cestnoprometnih
predpisov. Na predavanju so se mu pridružili tudi predstavniki Centra za varno vožnjo Celje.
Svetovalna služba je v okviru programske enote Jaz in svet za dijake 2. letnika organizirala predavanja in delavnice o
trgovini z ljudmi, davčnem opismenjevanju, zdravi in varni spolnosti, škodljivih posledicah kajenja in uživanja alkohola,
prepoznavanju nastanka možganske kapi ter o ukrepanju, ko se ta pojavi, delavnico o temeljnih postopkih oživljanja s
praktičnim prikazom defibrilatorja, o destigmatizaciji duševnih motenj ter obisk Kriznega centra za mlade, kjer
mladostniki do 18. leta starosti zaradi osebne stiske ali konfliktnega okolja poiščejo pomoč in nastanitev.
Za dijake 3. letnika je organizirala predavanje o stresu in delavnico o tehnikah sproščanja v izvedbi Centra za krepitev
zdravja Zdravstvenega doma Celje. Predavanja so se zaradi varnostnih ukrepov ob izbruhu koronavirusa udeležili le
dijaki 3. c.
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 fakultetah, jih seznanila z
vpisnim postopkom ter jim pomagala pri izpolnjevanju prijav za vpis. Dijaki zaključnih letnikov so prisluhnili predstavitvi
Visoke šole za varstvo okolja in ekotehnologije iz Velenja, Višje strokovne šole Šolskega centra Celje, smer gradbeništvo,
predstavitvi poklica policist in šolanja na Policijski akademiji v Tacnu. Obiskali so Fakulteto za tehnologijo polimerov v
Slovenj Gradcu ter Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru.
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V času, ko smo zaradi pandemije COVID-19 izvajali
pouk na daljavo, 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.
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 šoli.
Svetovalna služba je sodelovala na strokovnih aktivih
svetovalnih delavcev Šolskega centra Celje in celjske
regije, v 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
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Knjižnica zavoda
Šolska knjižnica z organizirano zbirko knjižničnega gradiva, knjižničarji in storitvami omogoča in podpira učenje in
poučevanje. Z izvajanjem KIZ posredujemo dijakom znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene
namene. V marcu in aprilu 2020, ko so bile knjižnice zaprte, smo obogatili spletno stran knjižnice ŠCC. Dijake in ostale
uporabnike smo spodbujali k uporabi e-gradiv, spletnih časopisov in baz podatkov. Začeli smo izdajati knj@scce-novice.
V duhu letošnjega gesla praznovanja šolskih knjižnic »Predstavljajmo si …« smo skupaj z dijaki zapisali, katera knjiga iz
šolske knjižnice bi si želeli biti. Zbrali smo seznam najpogosteje izbranih naslovov in izdelali knjižno kazalko. V tihi
čitalnici, ki je naša nova pridobitev, so dijaki prvih letnikov spoznali dragocene knjige šolske knjižnice.
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RAZSTAVE
Jana Golob Čujež
 Fabula 2020 (9. 3.–13. 3. 2020)
 9 (neobičajnih) ljubezenski zgodb (13. 2.–21. 2. 2020)
 Odlične mladinske knjige: Zlate hruške (2. 12.–13. 12. 2109)
 Kdo je napisal najboljši literarni prvenec knjižnega sejma? (25. 11.–2. 12. 2019)
 Cankarjevo tekmovanje (16. 9.–1. 10. 2019)
 Nominiranci za večernico (9. 9.–13. 9. 2019)
 Dobro pripravljeni na novo šolsko leto 2019/2020 (23. 8.–9. 9. 2019)
Jana Golob Čujež in Andrej Jazbec
 Novosti (7. 1.–20. 2. 2020)
 Prazniki so tu (13. 12.–6. 1. 2020)

Nevenka Poteko

V tihi čitalnici

Učenje v knjižnici
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AVGUST 2019
Od 19. 8. 2019 do 21. 8. 2019
21. 8. 2019
Od 21. 8. 2019 do 27. 8. 2019
Od 24. 8. 2019 do 2. 9. 2019
28. 8. 2019
29. 8. 2019

Jesenski rok popravnih izpitov.
Učiteljska konferenca.
Strokovna ekskurzija dijakinj in dijakov 4. a in 4. b v Črno goro.
Jesenski rok poklicne mature.
Skupna konferenca zaposlenih na Šolskem centru Celje.
Uvodna konferenca v šolskem letu 2019/2020.

SEPTEMBER 2019
2. 9. 2019
3. 9. 2019
Od 3. 9. 2019 do 10. 1. 2020
9. 9. 2019
Od 10. 9. 2019 do 15. 9. 2019
13. 9. 2019
16. 9. 2019
17. 9. 2019
17. 9. 2019
17. 9. 2019
18. 9. 2019
18. 9. 2019
19. 9. 2019

20. 9. 2019
20. 9. 2019
21. 9. 2019
23. 9. 2019
24. 9. 2019
25. 9. 2019
26. 9. 2019
27. 9. 2019
30. 9. 2019
30. 9. 2019

Prvi šolski dan.
Izredni rok popravnih izpitov.
Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 3. c.
Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi v jesenskem roku.
Učitelji in dijaki so s predstavitvijo programov sodelovali na Mednarodnem obrtnem sejmu v
Celju.
Dijakinje in dijaki so si ogledali Mednarodni obrtni sejem v Celju.
Sestanek dijaške skupnosti.
Športni dan.
Na svečani prireditvi so zlati maturanti šol šolskega centra prejeli zlate cekine. Med dobitniki so
bili tudi dijaki Erika Fišer, Urh Jakop, Andrej Kumprej, Adrijan Vrečun in Nika Ivanuš.
Zlati maturanti so se udeležili sprejema pri županu MO Celje, gospodu Bojanu Šrotu.
Seja sveta staršev.
Roditeljski sestanki.
Dijakinje in dijaki drugih letnikov so imeli v okviru JAZ-a delavnico na temo medosebnih odnosov,
preprečevanja nasilja ter spodbujanja medsebojnega spoštovanja, nenasilnega reševanja sporov
v medosebnih odnosih v izvedbi Društva KLJUČ.
Dijaki so sodelovali na Mirovniškem festivalu 1. OŠ Slovenj Gradec z naslovom »ZLATI REZ«.
Srečanje s svetovalnimi delavkami OŠ.
Pozdrav ptic miru.
Srečanje koordinatorjev eko šol.
Projektni dnevi.
Projektni dnevi.
Šolsko tekmovanje iz logike.
Učitelji so se v Celju udeležili srečanja učiteljev gradbenih šol Slovenije – Gradbeniade.
Področno tekmovanje v rokometu.
Svet Šolskega Centra Celje
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OKTOBER 2019
Od 30. 9. 2019 do 25. 10. 2019
1. 10. 2019
2. 10. 2019
3. 10. 2019
4. 10. 2019
4. 10. 2019
8. 10. 2019
9. 10. 2019
9. 10. 2019
11. 10. 2019
11. 10. 2019
11. 10. 2019
11. 10. 2019
15. 10. 2019
17. 10. 2019
18. 10. 2019
18. 10. 2019
Od 18. 10. 2019
do 20. 10. 2019
21. 10. 2019
22. 10. 2019
22. 10. 2019
22. 10. 2019
24. 10. 2019

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 2. d.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali podjetje KOVA.
Promocija na OŠ Hudinja.
Dijaki prvih in drugih letnikov so se udeležili predavanja o škodljivih posledicah kajenja.
Dijakinje in dijaki 3. b so na Šmartinskem jezeru opravljali terenske vaje v okviru strokovnega
modula gospodarjenje z vodami.
Začetek plesnih vaj za dijake zaključnih letnikov.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali podjetje Cinkarna Celje.
Dijakinje in dijaki so se udeležili UNESCO teka na Ptuju.
Mesec prostora – delavnice na OŠ Rogatec.
Vaja evakuacije iz šole.
Dijakinje in dijaki 3. a, 3. b, 4. a in 4. b so se udeležili predavanja o poznavanju možganske kapi in
prepoznavanju nastanka možganske kapi ter ukrepanja, ko se ta pojavi.
4build delavnice.
Fotografiranje oddelkov šole.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali komunalno čistilno napravo na Dobrni.
Dijakinje in dijaki drugih letnikov so se v okviru predmeta JAZ udeležili predavanja na temo Še
vedno vozim, a ne hodim, ki ga je izvedel predstavnik zavoda Vozim.
Predstavitev Fakultete za dizajn.
Dijakinje in dijaki 3. b so obiskali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu.
Intenzivne pevske vaje MeMPZ Šolskega centra Celje.
Dijakinje in dijaki 1. a so imeli zobozdravstveni pregled.
Na šoli smo organizirali tehniške delavnice za osnovnošolce.
Dijakinje in dijaki šole so si v kinu Metropol ogledali film islandskega režiserja in igralca Benedikta
Erlingssona Bojevnica.
Srečanje v okviru projekta SKILLCO v Ljubljani.
Dijakinje in dijaki 1. a so imeli sistematski pregled.
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NOVEMBER 2019
Od 28. 10. 2019 do 1. 11. 2019
4. 11. 2019
5. 11. 2019
5. 11. 2019
5. 11. 2019
6. 11. 2019
7. 11. 2019
7. 11. 2019
7. 11. 2019
8. 11. 2019
11. 11. 2019
12. 11. 2019
12. 11. 2019
15. 11. 2019
14. 11. 2019
14. 11. 2019
14. 11. 2019
15. 11. 2019
15. 11. 2019
15. 11. 2019 in 16. 11. 2019
18. 11. 2019
18. 11. 2019
18. 11. 2019
19. 11. 2019
20. 11. 2019
20. 11. 2019
20. 11. 2019
20. 11. 2019
21. 11. 2019
21. 11. 2019
25. 11. 2019

Jesenske počitnice.
Dijakinje in dijaki 1. b so imeli zobozdravstveni pregled.
Dijaki 1. c so imeli zobozdravstveni pregled.
Popoldanska skupna govorilna ura.
Promocija na II. OŠ Rogaška Slatina
Dijaki 1. d so imeli zobozdravstveni pregled.
Državno srečanje okoljevarstvenih tehnikov v Celju.
Promocija na OŠ Vojnik.
V sklopu predmeta Jaz in svet so se dijakinje in dijaki drugih letnikov udeležili delavnice Varna in
zdrava spolnost v izvedbi Društva študentov medicine Slovenije – projekt Virus.
Promocija na OŠ Podčetrtek.
Predprijava za raziskovalne naloge.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje
in hrano.
Promocija na I. OŠ Žalec.
Državno srečanje koordinatorjev UNESCO ASP-net.
Sistematski pregled za dijakinje in dijake 1. b.
Promocija na II. OŠ Rogaška Slatina.
V SLG Celje je potekala svečana prireditev ob 60-letnici Šolskega centra Celje.
Sistematski pregled za dijake 1. c.
Dijakinje in dijaki 1. a in 1. b so si ob mednarodnem dnevu strpnosti v Mestnem kinu Metropol
ogledali nizozemsko-belgijsko dramo Kickbokserka režiserja Johana Timmersa.
Državno srečanje koordinatorjev UNESCO ASP-net.
Začetek izdelave lampijonov za Savinjsko nabrežje.
Sistematski pregled za dijake 1. d.
Izobraževanje koordinatorjev v projektu Zdrava šola.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj obiskali podjetje ŠTORE STEEL.
Dijakinje in dijaki so se udeležili šolske prireditve ob 60-letnici Šolskega centra Celje.
Volitve predstavnika zaposlenih v svet zavoda ŠC Celje.
Volitve predstavnika dijakov v svet zavoda ŠC Celje.
Svečana prireditev ob 60-letnici Šolskega centra Celje.
Promocija na OŠ Hruševec.
Na državnem mladinskem prvenstvu v karateju, ki je potekalo v Celju, je Tjaša Kvas, dijakinja 2.
letnika programa okoljevarstveni tehnik, postala državna prvakinja v kategoriji do 53 kg.
Promocija na OŠ Ljubečna.
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26. 11. 2019
27. 11. 2019
28. 11. 2019
28. 11. 2019
29. 11. 2019
29. 11. 2019 in 30. 11. 2019

Izobraževanje za delo s 3D-tiskalnikom.
1. abonmajska gledališka predstava v SLG Celje (Nava Semel, Večni otrok).
Promocija na OŠ Rečica ob Savinji.
Obisk in zaključek Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Celje.
Dijaki 2. c in 2. d so se udeležili delavnice MIND THE MIND – Boj proti stigmatizaciji duševnih
motenj.
Seminar za učitelje na Golteh.

DECEMBER 2019
3. 12. 2019
3. 12. 2019
3. 12. 2019
5. 12. 2019
6. 12. 2019
9. 12. 2019
10. 12. 2019
10. 12. 2019
11. 12. 2019
12. 12. 2019
12. 12. 2019
12. 12. 2019
12. 12. 2019
12. 12. 2019
13. 12. 2019
13. 12. 2019
17. 12. 2019
18. 12. 2019
18. 12. 2019
19. 12. 2019
19. 12. 2019

Popoldanska govorilna ura.
Področno tekmovanje v košarki.
Dijakinje in dijaki 3. in 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik so bili na strokovni ekskurziji na
Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu.
Ob Savinji so zasvetili lampijoni, ki so jih v organizaciji naše šole izdelovali dijaki in učenci celjskih
šol.
Dijakinje in dijaki 2. a in 2. b so se udeležili delavnice MIND THE MIND – Boj proti stigmatizaciji
duševnih motenj.
Sistematski pregled za dijakinje in dijake 3. b.
Dijakinje in dijaki 1. in 2. letnika so se ob svetovnem dnevu človekovih pravic udeležili predavanja
o Almi Karlin.
Srečanje upokojencev ŠC Celje.
Božični koncert Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠC Celje.
Srečanje zaposlenih ob zaključku leta.
Predstavitev višješolskega študijskega programa policist.
Šolsko tekmovanje v ekokvizu.
Dijakinje in dijaki 2. b so obiskali Krizni center za mlade v Celju.
Dijaki 1. c, 1. d in 2. d so se udeležili delavnice Alkohol = sprememba življenja.
Dijakinje in dijaki 4. a so obiskali Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
v Mariboru.
Prižig lučk na novoletni okrasitvi hodnika šole.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj po podjetjih obiskali Mestno občino Celje.
Novoletni turnir v malem nogometu.
Dijakinje in dijaki 1. a in 1. b so se udeležili eksperimentalnih uric s predstavniki Instituta »Jožef
Stefan«.
Novoletni turnir v odbojki.
Novoletna igrica za otroke zaposlenih.
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19. 12. 2019
24. 12. 2019
25. 12. 2019 do 5. 1. 2020

Dijakinje in dijaki 2. a, 2. c in 2. d so v okviru predmeta JAZ obiskali Krizni center za mlade v Celju.
Slovo od leta 2019 in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti.
Božično-novoletne počitnice.

JANUAR 2020
7. 1. 2020
7. 1. 2020
7. 1. 2020
9. 1. 2020
9. 1. 2020
13. 1. 2020
13. 1. 2020
14. 1. 2020
14. 1. 2020
14. 1. 2020
16. 1. 2020
16. 1. 2020
24. 1. 2020
27. 1. 2020
28.1. 2020
Od 29. 1. 2020 do 31. 1. 2020
29. 1. 2020
29. 1. 2020
30. 1. 2020
30. 1. 2020

Popoldanske skupne govorilne ure.
Področno tekmovanje v malem nogometu.
Dijakinje in dijaki 4. b so v okviru praktičnih vaj po podjetjih obiskali RCERO in Toplarno Celje.
Tekmovanje v znanju slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje.
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.
Pričetek pouka za dijake 3. c.
Dijaki 3. a so imeli sistematski pregled.
Konec prvega ocenjevalnega obdobja.
Učiteljska konferenca ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja.
Promocija v Planetu Tuš.
Predstavitev VSŠ za gradbeništvo za dijakinje in dijake 4. a.
Dijakinje in dijaki 2. c in 2. d so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili delavnice Davčno
opismenjevanje mladih v izvedbi Finančne uprave RS.
Dijakinje in dijaki zaključnih letnikov so zaplesali na maturantskem plesu.
Zimski športni dan.
Dijaki 3. c so imeli sistematski pregled.
Trije dijaki so se udeležili delavnice Ustvarjalnost in inovativnost za mlade, ki je v izvedbi podjetja
Štore Steel potekala v Izobraževalnem centru Štore.
Predstavitev projekta Skillco.
Državno prvenstvo v športnem plezanju.
Predstavitev Visoke šole za varstvo okolja in ekotehnologijo za dijake 4. b.
Šolsko tekmovanje v znanju zgodovine.
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FEBRUAR 2020
1. 2. 2020
3. 2. 2020
Od 3. 2. 2020 do 15. 2. 2020
4. 2. 2020
4. 2. 2020
4. 2. 2020
6. 2. 2020
6. 2. 2020
6. 2. 2020
6. 2. 2020
7. 2. 2020
10. 2. 2020
11. 2. 2020
13. 2. 2020
14. 2. 2020 in 15. 2. 2020
20. 2. 2020
Od 24. 2. 2020 do 28. 2. 2020

Državno tekmovanje v eko znanju.
Dijakinje in dijaki 3. a so imeli zobozdravstveni pregled.
Zimski rok poklicne mature.
Roditeljski sestanki ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja.
Seja sveta staršev.
Dijakinje in dijaki programa gradbeni tehnik so se udeležili predavanja gospoda Pipenbaherja iz
podjetja Ponting.
Srečanje okoljevarstvenih tehnikov v Ljubljani.
Dijakinje in dijaki 2. a, 2. c in 2. d so se v Zdravstvenem domu Celje v okviru predmeta JAZ udeležili
delavnice o temeljnih postopkih oživljanja z defibrilatorjem.
Dijaki poklicnih in tehniških programov gradbeništva so si ogledali gradnjo mostu čez Savinjo v
Laškem.
Medobčinsko prvenstvo srednjih šol v streljanju.
Na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku so dijakinje in dijaki brali Prešernove pesmi in
pesmi sodobnih pesnikov.
Dijakinje in dijaki 3. b so imeli zobozdravstveni pregled.
Promocija v Planetu Tuš.
Dijakinje in dijaki 2. b so se v Zdravstvenem domu Celje v okviru predmeta JAZ udeležili delavnice
o temeljnih postopkih oživljanja z defibrilatorjem.
Informativna dneva za osnovnošolce.
Dijaki 3. c so se udeležili delavnice z naslovom Tehnike sproščanja in stres.
Zimske počitnice.

MAREC 2020
3. 3. 2020
3. 3. 2020 in 4. 3. 2020
4. 3. 2020
4. 3. 2020
4. 3. 2020
6. 3. 2020
7. 3. 2020
10. 3. 2020
13. 3. 2020 do 31. 3. 2020

Področno tekmovanje srednjih šol v košarki – trojke.
Tečaj prve pomoči za dijake drugih in tretjih letnikov.
Skupna popoldanska govorilna ura.
Študijska skupina SPI.
Skupni koncert pevskih zborov ŠC Celje, Gimnazije Celje – Center in ŠC Velenje.
Dijaki in dijakinje 3. a, 3. b, 4. a, 4. b ter tesarji iz 2. c in 3. c so se udeležili predavanj dr. Mitje
Koširja s FGG Ljubljana.
Državno tekmovanje v znanju slovenščine.
Oddaja raziskovalnih nalog.
Prekinitev pouka v šoli zaradi koronavirusa in pouk na daljavo.
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APRIL 2020
1. do 30. 4. 2020

Pouk na daljavo.

MAJ 2020
1. do 31. 5. 2020
18. 5. 2020 do 21. 5. 2020
21. 5. 2020
25. 5. 2020
25. 5. 2020
Od 25. 5. 2020 do 28. 5. 2020
27. 5. 2020
28. 5. 2020
30. 5. 2020

Pouk na daljavo.
Priprave dijakov zaključnih letnikov na poklicno maturo in zaključni izpit.
Učiteljska konferenca za dijake zaključnih letnikov
Oddaja seminarskih nalog za poklicno maturo.
Delitev spričeval in obvestil o uspehu dijakom zaključnih letnikov.
Priprave dijakov zaključnih letnikov na poklicno maturo in zaključni izpit.
Popravni izpit za zaključne letnike.
Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov 4. a in 4. b.
Pisni del poklicne mature iz angleščine.

JUNIJ 2020
1. 6. 2020
1. 6. 2020
6. 6. 2020
8. 6. 2020
8. 6. 2020
9. 6. 2020
9. 6. 2020
11. 6. 2020
Od 15. 6. 2020 do 23. 6. 2020
16. 6. 2020
22. 6. 2020
24. 6. 20120

Pisni del poklicne mature iz slovenščine.
Zaključek pouka za 1. c, 2. c in 3. b.
Pisni del poklicne mature iz slovenščine.
Zaključek pouka za 2. a, 2. b in 3. a.
Pisni del zaključnega izpita iz slovenščine.
Zaključni izpit – praktični del.
Ustni del zaključnega izpita iz slovenščine.
Pisni del poklicne mature iz strokovnih predmetov.
Ustni del poklicne mature.
Podelitev diplom dijakom zaključnega izpita.
Učiteljska konferenca ob koncu pouka za nezaključne letnike.
Zaključek pouka in svečana podelitev spričeval, pohval, priznanj in diplom najboljšim dijakom.

JULIJ 2020
Od 30. 6. 2020 do 6. 7. 2020
Od 1. 7. 2020 do 6. 7. 2020
6. 7. 2020
7. 7. 2020
13. 7. 2020
Od 14. 7. 2020 do 16. 7. 2020

Vpis v srednje šole.
Popravni izpiti.
Učiteljska konferenca po popravnih izpitih.
Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi.
Podelitev spričeval o opravljenem 5. predmetu splošne mature.
2. rok vpisa v srednje šole.
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