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UVOD
Življenje je kot vožnja s kolesom. Da bi ohranil ravnotežje, se moraš premikati.
(Albert Einstein)

Raziskovanje, radovednost, vedoželjnost so gibalo napredka, so lovljenje ravnotežja med informacijami, ki jih
dobivamo po različnih kanalih. V vzgojno-izobraževalnih ustanovah moramo dati poseben poudarek
prepoznavanju verodostojnosti novic.
V preteklem šolskem letu je nevidnega sovražnika – virus nadomestila resnična vojna v naši bližini. Začetek
šolskega leta 2022/2023 je pred nas postavil nove izzive, mogoči so zapleti z energenti in tudi virus še ni rekel
zadnje besede. Vse to bomo v prihodnjih mesecih še kako občutili in lahko le želimo, da se bodo razmere
umirile. Kljub vsakodnevnim neprijaznim novicam moramo v prihodnost zreti z optimizmom in
pripravljenostjo, da se spoprimemo z morebitnimi neprijetnostmi.
Šolsko leto 2022/2023 pred Šolski center Celje postavlja nove naloge, ki bodo krojile delovne razmere v
prihodnjih šolskih letih in pripravo na nov razvojni načrt 2024–2029. Zaradi demografskih kazalcev bo
potrebno zagotoviti nove učilnice in druge prostore za izvajanje pedagoškega procesa. Posodabljali in usmerili
se bomo v trajnostne in zelene učne tehnologije. Tudi utrditev digitalnih veščin, varnost osebnih podatkov in
varovanje pred spletnimi zlorabami ostajajo stalnice, ki jih bo treba vključevati v učni proces.
V novem šolskem letu je v srednješolske izobraževalne programe naših šol vpisanih okoli 3250 dijakinj in
dijakov, dobrih 100 več kot v preteklem. Dijakinjam in dijakom moramo še naprej omogočati razvoj in
nadgradnjo svojega znanja in veščin na vseh področjih, da se lahko razvijejo v celovite osebnosti. To pomeni,
da jim moramo ponuditi, poleg ozkega strokovnega področja, možnost razvijanja kompetenc za splošno
razgledanost. Spodbujali jih bomo, da se bodo udeležili različnih obšolskih dejavnosti, narodnih in
mednarodnih izmenjav in da bodo sodelovali v projektih.
Z akreditacijama za področje šolskega izobraževanja in področje poklicnega in strokovnega izobraževanja v
okviru Erasmus+ ter projekti v okviru Erasmus+ KA2 bomo dijakom in zaposlenim omogočili pridobivanje
mednarodnih izkušenj, ki jih bodo lahko prenašali v domače okolje.
Da lahko odkrivamo talente mladih, moramo poskrbeti za kvalitetno izobraževanje zaposlenih. V okviru vseh
organizacijskih enot Šolskega centra Celje bomo pripravili programe izobraževanja, ki bodo omogočili
učiteljem in drugim delavcem Šolskega centra Celje pridobivanje ustreznih znanj in veščin.
Za uspešno delovanje šol so pomembni tudi materialni pogoji. To šolsko leto začenjamo pouk v prenovljenih
učilnicah in novi učilnici za ličenje ter s prenovljenim parkiriščem pred avtoservisnimi delavnicami. Poleg tega
smo opravili tudi veliko vzdrževalnih del za prijetnejše delovno okolje.
Nadaljevali bomo s skrbjo za zdravje na delovnem mestu. Sodelavcem bomo ponudili različne rekreacijske
aktivnosti, s katerimi bomo krepili svoje zdravje in skrbeli za dobro voljo. Tako se bomo lahko še bolje spoznali
ter povezali.
Poslušali bomo Alberta Einsteina. Z vožnjo kolesa bomo poskrbeli, da ostanemo v ravnovesju med željami in
možnostmi. Le tako bodo šole Šolskega centra Celje še napredovale na svoji poti doseganja novih uspehov.
Mojmir Klovar,
direktor
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I. ŠOLSKI CENTER CELJE
ZAPOSLENI NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE
Vodstvo zavoda
MOJMIR KLOVAR, univ. dipl. inž., svetnik
PETER JUVANČIČ, univ. dipl. inž., svetnik
dr. ANITA LAZNIK, prof., svetnica
ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž., svetnik
SAŠA SILOVŠEK, prof., svetnica
SIMONA ČREP, prof., svetnica
ALOJZ RAZPET, univ. dipl. inž., svetnik
DENIS KAČ, univ. dipl. inž., svetnik

direktor
ravnatelj Gimnazije Lava
ravnateljica Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
ravnatelj Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja
ravnateljica Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko
ravnateljica Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije
ravnatelj Višje strokovne šole
vodja MIC

Učitelji in predavatelji
dr. TOMAŽ ALJAŽ, univ. dipl. inž.
NATALIJA AMBROŽIČ, prof.
MARTIN AMON, mag. inž., mentor
SEBASTJAN ANDREJC, mentor
MILAN ANDRIĆ, prof., svetovalec
EVA ARBANAS, prof., svetovalka
mag. PETER ARLIČ, dipl. ind. obl., svetnik
DRAGICA BABIČ, prof., svetnica
mag. VITOMIR BABIČ, prof., spec., svetnik
NATALIJA BELA, prof., svetnica
NATAŠA BESEDNJAK, prof., svetnica
MILOŠ BEVC, univ. dipl. inž., svetovalec
MOJCA BOBEK, prof., svetnica
EVA BOH, prof., svetovalka
BOR BOŽIČEVIČ, mag. prof.
LUCIJA BRATINA PEŠEC, prof., svetovalka
PAVEL BRECL, univ. dipl. inž., svetovalec
mag. SIMONA BREČKO, prof., svetnica
ROSANA BREZNIK, prof., mentorica
ALJAŽ BUKOVEC, mag. prof.
MAJA BUKOVEC, prof.
MIHAEL CAFUTA, prof., svetnik
MATJAŽ CIZEJ, univ. dipl. inž., svetnik
BOŠTJAN CVELFER, mentor
PETER ČETINA, univ. dipl. inž., svetovalec
SMILJAN ČUJEŽ, prof., svetnik
JANJA ČUVAN, prof., svetnica
ANDREJKA DEBELAK ARZENŠEK, prof., svetovalka
MELANIJA DOBRINIČ, univ. dipl. inž., svetnica
NINA DOLAR, prof., mentorica
EDVARD DOŠLER, univ. dipl. inž., svetovalec
JAKA DOŠLER, prof.
SREČKO DRAKSLER, svetovalec
HENRIKA IKA DRAME, prof., svetnica
MATJAŽ DRAME, inž., svetovalec
MOJCA DREV, prof., svetnica
IRENA DROFENIK, univ. dipl. inž., svetnica
MOJCA DROFENIK ČERČEK, univ. dipl. inž., svetnica
BARBKA DVORŠEK, prof., svetovalka

SANDRA ĐULABIĆ, prof., svetovalka
ALEKSANDRA FERENC, dipl. inž. (un)
ALEŠ FERLEŽ, mag. inž., svetovalec
BOŠTJAN FIDLER, inž.
HRVOJE FIŽULETO, prof., svetnik
SREČKO FOŠNARIČ, inž., mentor
MATEJA FRANGEŽ-HERMAN, prof., svetnica
dr. JANEZ GAŠPERŠIČ, univ. dipl. inž., svetnik
mag. ANDRO GLAMNIK, univ. dipl. inž., svetnik
ANTON GLUŠIČ, univ. dipl. inž., svetovalec
IGOR GOBEC, prof., svetnik
BRIGITA GORENŠEK, svetnica
dr. DUŠAN GOŠNIK, univ. dipl. inž.
GAŠPER GRAT, dipl. inž., svetovalec
NIVES GRČAR, prof., svetnica
LOVRO GRILANC, univ. dipl. inž.
ANDREJ GRILC, univ. dipl. inž., svetnik
ŽIVA GROBELŠEK, prof., mentorica
ROMANA GROŠELJ, univ. dipl. psih., svetovalka
dr. IVAN GUBENŠEK, univ. dipl. inž., svetnik
BOJAN HERMAN, univ. dipl. inž., svetovalec
DEJAN HERODEŽ, inž., svetovalec
LUKA HLADIN, dipl. inž. (vs)
DAMJANA HOHLER, prof., svetovalka
METKA HOJNIK VERDEV, prof., svetnica
JANKO HOLOBAR, inž., svetovalec
MATIC HOLOBAR, inž., mentor
ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec., svetnik
VALENTINA HRASTNIK, prof., svetovalka
mag. VERONIKA HRIBAR, prof., mentorica
BOJAN HROVAT, inž., svetovalec
TEREZIJA IGRIŠNIK, prof., svetnica
IGOR ISTENIČ, prof., svetovalec
METKA JAGODIČ POGAČAR, prof., svetnica
BOŠTJAN JANČIČ
mag. JERNEJ JANČIČ, prof., svetnik
ZORAN JAZBINŠEK, dipl. inž. (vs), mentor
mag. ANDREJA JELEN MERNIK, univ. dipl. inž., svetnica
MELITA JELENKO, prof., svetovalka
6

LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023

ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

dr. TANJA JELENKO, prof., svetnica
SIMONA JEREB, prof., svetnica
ROSANA JORDAN, prof., mentorica
PETER JOVANOVIĆ, prof., svetnik
MIHELA JUG, univ. dipl. inž., svetnica
MAŠA JURGELJ, dipl. diz., mentorica
MATEJ KALIŠEK, dipl. inž. (vs), mentor
BISERKA KAMPOŠEK, prof., svetovalka
DARJA KAPUS, prof., svetnica
IGOR KASTELIC, dipl. inž., svetovalec
ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž., svetovalka
GERHARD KLADNIK, p. u., svetovalec
BOJAN KLAKOČER, univ. dipl. inž., svetnik
PETER KLAUS, dipl. inž., mentor
HELENCA KLEPEJ VIHER, prof., svetnica
SEBASTIAN KLOVAR, dipl. inž. kem. teh., svetovalec
ANDREJA KOGOVŠEK, svetnica
VERONIKA KOKOT, univ. dipl. inž., svetnica
BOŠTJAN KOLBIČ, inž., mentor
TADEJA KOLMAN, prof., mentorica
KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, mag. dipl. inž.
JAKA KOREN, dipl. inž. (un)
DAVID KOROŠEC, dipl. inž., svetnik
ALEŠ KOS, inž., mentor
MOJCA KOSTANJŠEK, prof., svetovalka
mag. MIHAELA KOŠTOMAJ, prof., svetovalka
MARJETICA KOŠTOMAJ GAŠPERŠIČ, univ. dipl. ekon., svetovalka
KARMEN KOTNIK, univ. dipl. inž., svetnica
PETRA KOTNIK, prof., svetovalka
JASMINA KOVAČ, prof., mentorica
DANICA KOZEL, prof., svetnica
LUCIJA KOŽELJ, svetnica
mag. LUCIJANA KRAČUN BERC, prof., svetnica
mag. ROMAN KRAJNC, univ. dipl. inž., svetnik
GREGOR KRAMER, univ. dipl. inž., svetovalec
MARIJA KRESNIK, univ. dipl. bio., svetovalka
JANEZ KRIČEJ, svetovalec
JERNEJA KRIŽAN, prof., mentorica
NATALIJA KROFL, prof.
BOGOMIL KROPEJ, prof., mentor
DRAGOMIRA KUNEJ, prof., svetovalka
PETER KUZMAN, univ. dipl. inž., svetovalec
mag. DAMJAN KVAS, univ. dipl. inž.
IGOR LAH, univ. dipl. inž., svetnik
ALENKA LAH KALAN, prof., svetovalka
FELIKS LEDNIK, inž., svetovalec
ALJA LESJAK, prof.
MAJA LESJAK, prof., svetovalka
ANDREJA LESKOVAR, prof., svetnica
LIDIJA LESKOVŠEK, prof., svetnica
dr. ALEŠ LESNIKA, univ. dipl. inž., svetnik
SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK, prof., svetnica
mag. BOŠTJAN LILIJA, univ. dipl. inž., svetnik
JERNEJ LIPIČNIK, mag. man.
MATEJA LOGAR, univ. dipl. inž., svetnica
BOŠTJAN LUBEJ, dipl. inž., svetnik
MITJA LUKNER, prof., mentor
IGOR LUPŠE, univ. dipl. inž., svetnik

SAVA MALENŠEK, prof., svetovalka
LUCIJA MANDL, prof.
mag. MARIJANA MARINŠEK, prof., svetnica
NINA MARKOVIČ KORENT, prof., svetnica
dr. BREDA MARUŠIČ, prof., svetnica
BRIGITA MASTNAK, prof., svetovalka
NATALIJA MAVC, prof., svetovalka
DANICA MIKOLA, prof., svetovalka
LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž., svetnik
HELENA NARDIN, prof., svetnica
VALENTINA NOVAK, mag. inž.
KATARINA OBREZA, prof., svetovalka
MARTINA OMERZEL, prof., svetnica
ANTON OVTAR, dipl. inž., svetovalec
mag. MATEJ OZEBEK, univ. dipl. inž., svetnik
SARA PADARIČ, prof., mentorica
GVIDO PAR, inž., svetovalec
SONJA PAVLIČ, prof., svetnica
ALEN PAVŠAR, inž., svetovalec
JASMINA PERE, svetnica
PETER PERŠIČ, prof., svetovalec
PETER PEŠEC, prof., svetovalec
KATARINA PETAČ, prof., svetovalka
MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž., svetnica
mag. MARIJA PINTAR, univ. dipl. inž., svetnica
VALENTINA PINTAR, prof., svetnica
mag. DARKO PIRTOVŠEK, univ. dipl. inž., svetnik
NIK PIŠOTEK, dipl. inž. (vs)
ŽAN PODBREGAR, mag. inž., mentor
MILENA POGLAJEN, svetovalka
MOJCA POHARC, prof., svetnica
DUŠA POLAK, prof., svetovalka
KLARA POLIČNIK, mag. prof.
DARJA POVŠE, prof., svetovalka
ANDREJ POŽLEP, prof., mentor
JOŽE PREZELJ, univ. dipl. inž., svetnik
JOŽE PRISLAN, mag. inž.
MARIJA PRISTOVNIK, prof., svetnica
JOŽE PRUŠNIK, inž.
ALBIN PUČNIK, univ. dipl. inž., svetovalec
VALENTIN PUNČOH, prof., svetnik
ŽIGA PUŠELC, dipl. inž. el. (vs)
ANDRAŽ PUŠNIK, inž.
MARKO RADOSAVLJEVIĆ, prof., svetovalec
MILAN RAJH, dipl. inž., svetnik
mag. GORAZD RAKOVEC, univ. dipl. inž.
mag. ANJA RAMŠAK, prof., svetnica
STANE RAVNAK, univ. dipl. inž., svetovalec
DARJA REBEVŠEK, prof., svetnica
JELKA REBOV, inž., mentorica
MIHAELA REMIC, prof., mentorica
BRIGITA RENNER, prof., svetnica
DARKO RENNER, univ. dipl. inž., svetnik
KAJA REPENŠEK, dipl. obl. (un)
mag. BOŠTJAN RESINOVIČ, univ. dipl. inž., svetnik
SIMONA TADEJA RIBIČ, prof., svetovalka
ŽIVA RIZMAL, mag. prof.
STEVO ROMANIĆ, dipl. inž., svetovalec
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FRANC ROZMAN, univ. dipl. inž., svetovalec
KSENJA ROŽANSKI FIDLER, univ. dipl. inž., svetovalka
PETRA SELIČ, prof., svetnica
METKA SELIČ TURNŠEK, prof., svetovalka
TILEN SIRK, dipl. inf. (vs)
URH SIVKA
mag. MATEJA SKALE KOS, univ. dipl. inž., svetnica
BORUT SLEMENŠEK, univ. dipl. inž., svetnik
DOMEN STROPNIK
DAMIR ŠKETA, prof., svetovalec
BARBARA ŠKORC, prof., svetnica
MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž., svetovalec
LUCIJA ŠOLINC OVTAR, prof., mentorica
KLAVDIJA ŠPUR JEREB, prof., svetnica
NEVENKA ŠTOR, prof., svetnica
mag. TATJANA ŠTORMAN, prof., svetovalka
BORUT ŠUŠTERŠIČ, univ. dipl. inž., mentor
NATALIJA TALAN FOŠNARIČ, mag., svetnica
mag. ANDREJA TKALEC, prof., svetnica
METOD TRUNKL, univ. dipl. inž., svetnik
GAŠPER TRUPEJ, dipl. inž. (vs)
KLEMEN TURNŠEK, prof., mentor
MATIC TURNŠEK, univ. dipl. inž., svetovalec
ALEKSANDRA URŠIČ, prof., svetnica
MARIJA VAVDI, prof.
mag. MATEJ VEBER, univ. dipl. inž., svetnik
TJAŠA VERDEV, prof., svetovalka

DUŠAN VEŠLIGAJ, dipl. med. prod., svetovalec
TOMISLAV VIHER, univ. dipl. org. dela, svetnik
MATJAŽ VILIČ
ANDREJA VINKO MARKOVIČ, prof.
mag. ANDREJA VIPOTNIK RAVNAK, prof., svetovalka
IZTOK VIRANT, prof., mentor
SLAVICA VOLČANJŠEK, prof., svetovalka
PRIMOŽ VOUK, mag. inž.
LAVRA VRANC, svetovalka
MARKO VREČKO, dipl. inž., svetovalec
IRENA VUK, prof., svetnica
MARK ZAGMAJSTER
mag. POLONCA ZALOKAR, prof., svetnica
mag. LUCIJA ZIDANSKI, dipl. ekon., svetovalka
KLEMEN ZIDANŠEK, prof., mentor
ŠPELA ZUPAN, prof., mentorica
DAVOR ZUPANC, inž., mentor
ROMAN ZUPANC ,dipl. inž., svetnik
mag. BOŽIDAR ŽIBRET, prof., svetnik
ŽAN ŽLEBNIK, mentor
MARKO ŽLENDER, dipl. inž. (un)
JOŽE ŽOGAN, p. u., svetovalec
BOGDAN ŽOHAR, univ. dipl. inž., svetovalec
MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž., svetnica
OSKAR ŽVEGLIČ, dipl. inž. (un)

Svetovalna služba
LIDIJA BRVAR KOREN, univ. dipl. psih., svetnica
TANJA GABRŠČEK, univ. dipl. ped., svetnica
NINA JAKLEVIČ, univ. dipl. ped., mentorica
PERA KUNST, univ. dipl. ped., svetnica

MOJCA LAPI, mag. prof. ped.
DAVORKA POLIČ JOŠT, univ. dipl. ped., svetnica
URŠKA STEPIŠNIK, mag. prof. soc. ped.
MATEJA ZORKO PAVŠAR, univ. dipl. ped., svetnica

Knjižničarji
JANA GOLOB ČUJEŽ, univ. dipl. bibl. in univ. dipl. slov.,
svetovalka
ANDREJ JAZBEC, univ. dipl. bibl., mentor

NEVENKA POTEKO, univ. dipl. bibl., svetnica
JOŽICA ŠKORJA, univ. dipl. bibl., svetovalka

Laboranti
GREGOR BREŽNIK, inž.
ŠPELA CVIKL TOVORNIK
BLAŽKA DOLINŠEK

SABINA LITERA
ALJA PILIH ŽOHAR
BEATA TURNŠEK, inž.

Organizatorji izobraževanja odraslih in strokovni sodelavci MIC
DRAGO KEŠE, dipl. inž., svetovalec
ŠPELA KUMER, prof., mentorica

BARBARA PRELEC KOHN, mag. iur.
MATEJA RAJH JAGER, univ. dipl. kom.
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Tajništva
POLONA LEŠAR, posl. sekretarka
BRIGITA MAJERIČ, posl. sekretarka
TANJA POTOČNIK, posl. sekretarka
ADELA POVALEJ, dipl. ekon. (vs)

NIKA PRATNEKER
SONJA PUNGARTNIK, ekon.
VLASTA VRBANČIČ, ekon.
URŠKA ZVER, dipl. upr. org.

Računovodstvo
ANDREJA ČVAN, univ. dipl. ekon.
NASTJA KRAMER, univ. dipl. ekon
JASNA NAVOTNIK, univ. dipl. ekon.
ANEMARI PRAZNIK, mag.

IRENA STROŽIČ, rač.
LIZA STROŽIČ, ekon.
IRENA TOMAŠEVIĆ, mag.
VASJA VOLAVŠEK, ekon.
.

Višješolska prijavna služba
NATALIJA KLEPEJ GRŽANIČ, univ. dipl. pol.

MONIKA VOHL, prof.

Tehnično osebje
KATJA AMBROŽ
MOJCA ČEH
MARJANCA DOBNIK
SLAVICA DOBRIJEVIĆ
POLONCA FILIPANČIČ
BRIGITA FISTROVIĆ
GAŠPER GAJŠEK
VESNA GAŠPARIĆ
VESNA IKELJIĆ
IVICA JEROVŠEK
LILIJANA KAMPOŠEK
VERA KOČIŠ

KATA KOJUNDŽIĆ
ZVONKO KOROŠAK
ANICA MAČEK
NEVENKA MARCIUŠ
ZORA MARJANOVIĆ
DRAGICA MESAREC
STANISLAV OBLAK
SONJA RAJH
DEJAN RAMOVŠ, dipl. inž. (vs)
SABINA RAVNJAK
VESNA ROBIDA

NIK SELČAN
TADEJ SENIČ
SILVA SIVKA
KSENJA SKOK
JANJA ŠRAJ
DORICA TRŽAN
VOJKO VIŠNAR
ŽIGA ZALOŽNIK
TATJANA ZDOVC
BUKURIJE ZUMBERI
VESNA ŽUŽEK

Pogodbeni delavci
mag. BRANKO BELE, univ. dipl. inž. str.
IGOR BREZNIKAR, spec., dipl. inž. str.
BRANKO CIRMAN, univ. dipl. inž. str.
dr. DAMJAN DOLER, univ. dipl. inž. geod.
dr. LEON GRAŠIČ, univ. dipl. inž. str.
GORAZD JORDAN
mag. DITA KASTELIC, univ. dipl. ekon.
mag. MATJAŽ MADŽARAC, univ. dipl. gosp. inž.
mag. BOGDAN MAKOVŠEK, univ. dipl. inž. grad.

SIMON MARINKO, univ. dipl. inž. grad.
LILJANA MILOŠEVIĆ, spec., univ. dipl. ekon.
ANDREJ PUCONJA, univ. dipl. inž. el.
RADOVAN REPNIK, univ. dipl. inž. str.
mag. JANEZ STUPAN, univ. dipl. inž .str.
dr. BLAŽ ŠAMEC, univ. dipl. inž. str.
SIMON TEKAVEC, univ. dipl. inž. arh.
mag. SAŠO TURNŠEK, univ. dipl. inž. gradb.
STANKA VRHOVEC, univ. dipl. psih.

Dopolnjevanje učne obveznosti
DANICA CENTRIH, prof., svetnica
SONJA DENŠA, prof., mentorica
URBAN KOLAR, mag. prof.
NATALIJA KOVŠE, prof., mentorica

mag. KARLINA KOŽELJ, prof. svetnica
URŠKA LESNIK, mag. prof.
PETRA TOMŠIČ, univ. dipl. pr., mag., svetovalka

Vsak zaposlen je na seznamu naveden samo enkrat, in sicer tam, kjer opravlja večinski delež zaposlitve.
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ORGANI ZAVODA
SVET ZAVODA
Svet zavoda imenuje in razrešuje direktorja zavoda, ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni
načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o
vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s statusom vajenca, dijaka, študenta višje
šole in odraslega, o pritožbah v zvezi s pravicami, z obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
obravnava zadeve, ki mu jih predložijo učiteljski oziroma predavateljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni
sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost vajencev, dijakov ali študentov, in opravlja druge naloge, določene z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
V skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Celje ima svet zavoda 22
članov: 5 predstavnikov ustanovitelja, od tega 4 imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, 1
predstavnika Mestne občine Celje, 5 predstavnikov staršev dijakov (vsaka izmed šol razen Višje strokovne šole ima
po enega predstavnika), 6 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavnike študentov Višje strokovne šole in 2
predstavnika dijakov, po svojem položaju pa je član sveta tudi predsednik strateškega sveta.
Trije od predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, so predstavniki delodajalcev z gospodarskih
področij, za katera zavod izobražuje, oziroma poslovni partnerji MIC (v nadaljnjem besedilu: delodajalci). Predloge
za imenovanje predstavnikov delodajalcev zavod uskladi z delodajalci in jih pošlje pristojnemu ministrstvu.

DIREKTOR ZAVODA
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
–
pripravlja program razvoja zavoda;
–
zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost njegovega poslovanja;
–
sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov zavoda ter določi delavce, ki so odgovorni zanje;
–
na podlagi predloga kolegija določi sistemizacijo delovnih mest v zavodu;
–
vodi kolegij;
–
koordinira delo šol in skupnih služb;
–
skrbi za dopolnjevanje delovne obveznosti strokovnih delavcev v posameznih šolah;
–
oblikuje predlog nadstandardnih programov vseh šol;
–
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev skupnih služb;
–
organizira mentorstvo za pripravnike v skupnih službah;
–
predlaga napredovanje strokovnih delavcev skupnih služb v nazive;
–
na predlog kolegija odloča o napredovanju delavcev šol in skupnih služb v plačilne razrede;
–
na predlog ravnateljev sklepa delovno razmerje z delavci šol;
–
v skladu z normativi in s standardi imenuje vodjo skupnih služb in drugih enot zavoda;
–
sklepa delovno razmerje z delavci skupnih služb;
–
na predlog ravnateljev odloča o disciplinski odgovornosti delavcev šol;
–
odloča o disciplinski odgovornosti delavcev skupnih služb;
–
svetu zavoda predlaga razrešitev ravnatelja;
–
razporeja sredstva za materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje
izobraževalnega procesa;
–
pripravi izračun plač delavcev skupnih služb;
–
opravlja druge naloge v skladu z zakonom ter drugimi predpisi.
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KOLEGIJ
Kolegij sestavljajo direktor zavoda, ravnatelji šol in vodja MIC-a. Naloga kolegija je koordinacija vzgojnoizobraževalnega dela, vodenja in poslovanja. Predvsem pa kolegij opravlja naslednje naloge:
–
zagotavlja enoten vzgojno-izobraževalni proces;
–
predlaga program razvoja zavoda in smernice za letne delovne načrte šol;
–
usklajuje sistemizacijo delovnih mest zavoda;
–
usklajuje kadrovske potrebe šol in skupnih služb;
–
koordinira delo šol in skupnih služb, svetovalnih služb šol ter knjižnice;
–
usklajuje predloge nadstandardnih programov šol in skupnih služb;
–
usklajuje poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev, praktičnega
pouka ter drugih dejavnosti zavoda v skladu s tem sklepom;
–
usklajuje program prioritet za delitev presežkov prihodkov nad odhodki, pridobljenih s prodajo storitev in
proizvodov, ustvarjenih z opravljanjem izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s
sklepom o ustanovitvi;
–
usklajuje strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev šol in skupnih služb;
–
usklajuje razvojne programe šol in skupnih služb;
–
oblikuje predlog za razporeditev sredstev za investicije, investicijsko vzdrževanje in posodabljanje
izobraževalnega procesa in
–
opravlja druge naloge.
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NAČRT RAZPOREDITVE SREDSTEV ZA MATERIALNE STROŠKE, INVESTICIJE,
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN POSODABLJANJE IZOBRAŽEVALNEGA
PROCESA
Skrbno gospodarjenje in racionalna poraba javnih sredstev bosta eni izmed glavnih vodil v šolskem letu 2022/2023.
Na višino sredstev vpliva število dijakov in študentov ter slušateljev izrednega izobraževanja. V šolskem letu
2022/2023 je na šole Šolskega centra Celje vpisanih 3250 dijakinj in dijakov (v šol. letu 2021/2022 jih je bilo vpisanih
3160). V preteklem študijskem letu se je na Višji strokovni šoli izobraževalo 379 slušateljev v rednih in izrednih
programih. V tem študijskem letu ne predvidevamo, da se bo število bistveno spremenilo.
Vsi zneski so v EUR.

1 Prihodki od poslovanja
1.1 Javna služba MIZŠ – financiranje po metodologiji
1.2 Javna služba MIZŠ – drugo
1.3 Javna služba – občinski proračuni
1.4 Drugi prihodki
1.5 Predvideni transferni prihodki od MIZŠ za
investicijsko dejavnost
2 Skupni odhodki
2.1 Stroški dela
2.2 Stroški materiala in storitev
2.3 Stroški za investicijsko dejavnost
2.4 Drugi odhodki, amortizacija in davek od dobička
3 Prihodki minus odhodki
4 Drugi odhodki – investicije (krijejo se iz
preostanka dohodka prejšnjih let)

Realizacija 2021
VFN 2022
15.012.155,00 14.886.687,00
12.447.113,00 12.997.753,00
1.280.812,00
746.847,00
5.250,00
5.250,00
1.198.980,00 1.056.837,00

Index
0,99
1,04
0,58
1,00
0,88

LDN 2022/2023
15.393.548,60
13.647.640,65
709.504,65
5.250,00
951.153,30

80.000,00

1,00

80.000,00

14.225.400,00 14.782.476,00
12.050.531,00 12.713.081,00
1.711.200,00 1.589.144,00
80.000,00
80.000,00
383.669,00
400.251,00
111.013,00
108.761,00

1,04
1,05
0,93
1,00
1,04
0,98

15.380.111,15
13.412.058,65
1.475.793,98
80.000,00
412.258,53
107.673,39

80.000,00

385.400,00

546.200,00

Kot vsa leta doslej bomo skušali ustvariti ali pridobiti sredstva za:
– redno vzdrževanje prostorov in stavb,
– nabavo učil, računalniške in ostale opreme ter orodij za potrebe vseh šol,
– obnovo učilnic, laboratorijev, delavnic in kabinetov na vseh lokacijah,
– nadaljevanje menjave stavbnega pohištva na lokacijah Pot na Lavo in Ljubljanska,
– sanacijo fasade na lokaciji Pot na Lavo,
– nadaljevanje gradnje prizidka za gradbene delavnice in
– pričetek reševanja prostorske stiske zaradi povečanega vpisa.
Podrobnejša analiza del in opreme bo zajeta v finančnem načrtu za leto 2023.
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II. SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
UVODNE BESEDE
Talent zmaguje tekme, ekipa zmaguje prvenstva.
Michael Jordan

V letnem delovnem načrtu so predstavljene naloge in dejavnosti učiteljev ter dijakov, naloge organov šole, aktivov,
sveta staršev, dijaške skupnosti, svetovalne službe, programi izobraževanja, izobraževanje odraslih, vse dejavnosti,
ki se na šoli dogajajo v okviru interesnih dejavnosti, ter druge pomembne dejavnosti šole. Letni plani del in naloge,
ki se odvijajo na šoli so povezani z vizijo in razvojnim načrtom šole, ki je ostati strokovna, sodobna in uspešna
izobraževalna institucija na področju gradbeništva in varovanja okolja. Ker je odličnih kadrov, bodočih obrtnikov in
podjetnikov, ki jih naša šola izobražuje za celotno regijo, vedno premalo in so vedno iskani, bomo promociji
gradbenih programov v tudi letošnjem letu namenjali veliko pozornosti. Vpis v programe gradbeni tehnik,
okoljevarstveni tehnik in v poklicne programe je letos poveča, česar smo zelo veseli. Pojavlja se tudi povečano
zanimanje podjetij za sodelovanje s šolo, kar nam daje nove možnosti za sodelovanje.
Učiteljski zbor se je na šolsko leto skrbno pripravil z novostmi pri pouku, novimi nalogami v okviru aktivov in z
drugimi dejavnostmi šole. Naloge in dejavnosti za šolsko leto 2022/2023 izhajajo iz naše vizije in temeljnih razvojnih
ciljev. Pripravljen je Razvojni načrt 2019/2024. Kratkoročni cilji so sestavni del Letnega delovnega načrta.
V tem šolskem letu se bomo še posebej posvečali:
− kakovosti pouka,
− pripravi na tekmovanja v znanju,
− sodelovanju v različnih natečajih,
− interesnim dejavnostim in aktivnemu državljanstvu,
− strokovnim modulom iz odprtega dela programa gradbeni tehnik,
− delu učiteljev na CNC-lesno obdelovalnem stroju,
− uporabi 3D tiskalnika in laserskega stroja,
− promociji šole in programov,
− izvajanju praktičnega pouka programa okoljevarstveni tehnik s podjetji,
− vključevanju štirih obveznih tem Unesco ASP-mreže (medkulturno učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj,
obeleževanju mednarodnih dnevov),
− sodelovanju na natečajih in drugih projektih izobraževanja učiteljev,
− promociji šole, programov,
− dijakom s posebnimi potrebami,
− pripravi kulturnih dogodkov,
− sodelovanju v nacionalnih projektih v Unesco ASP-mreži, katero je za letos zamrznjeno,
− sodelovanju v mreži EKO šol,
− izvedbi izobraževanj dveh učiteljev in dijakov v okviru projekta Erasmusa+,
− sodelovanju z gradbenimi in drugimi podjetji, obrtniki in institucijami,
− sodelovanju s starši,
− Sodelovanju z Mestno občino Celje in drugimi lokalnimi skupnostmi in institucijami.
V lanskem letu zaradi enormnega povišanja cen gradbenih storitev ter materiala nismo mogli začeti s predvideno
gradnjo prizidka za gradbene delavnice. Letos bomo nadaljevali z aktivnostmi priprave spremembe projektne
dokumentacije in faznega izvajanja del. Verjamem, da bomo uspeli projekt premakniti z mrtve točke.
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V prihajajočem šolskem letu beležimo povečan vpis, kar nas navdaja z veseljem in nam hkrati nalaga veliko
odgovornost za izobraževanje in vzgojo mladih na področjih gradbeništva in varovanja okolja. Ne glede na situacijo
bomo v ospredje vedno postavljali dijake njihove potrebe. Ob tem pa vselej strmeli k spoštljivi medsebojni
komunikaciji ter h konsenzualnemu načinu reševanja konfliktov. Šola mora biti prostor, kjer se vsi počutimo varne,
sprejete in spoštovane. Predajanje strokovnih in splošnih znanj naj tako hodi vštric z razvijanjem splošne kulture
dialoga in človeških vrlin.
Verjamem v naš kolektiv strokovnih delavcev, verjamem v dobro sodelovanje s starši in predvsem verjamem v naše
dijakinje in dijake.
Verjamem v našo ekipo.
Arnold Ledl,
ravnatelj
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VIZIJA, POSLANSTVO, VREDNOTE

VIZIJA:
Strokovna, uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju.
POSLANSTVO:
Izvajanje kakovostnega vzgojno izobraževalnega procesa.
S strokovnim in prijaznim osebjem, sodobnimi metodami poučevanja in z didaktičnimi pripomočki:
– izobražujemo za trajnostni razvoj;
– dosegamo visok nivo izobraževalnih storitev ter dobro počutje naših dijakov;
– oblikujemo razgledane in kritične osebe, ki so odgovorne do sebe, sočloveka in okolja in ki se zmorejo dejavno
odzivati v različnih življenjskih okoliščinah;
– v sodelovanju z gospodarstvom se hitro odzivamo na spremembe v gospodarskem gibanju in s tem izboljšujemo
konkurenčnost kandidatov pri zaposlovanju in samozaposlovanju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji.
VREDNOTE, KI USMERJAJO DELO NA ŠOLI:
– znanje;
– ustvarjalnost in inovativnost;
– varnost in sprejetost;
– kritično mišljenje in odgovornost;
– strpnost, kultura miru kot proces ustvarjalnega učenja;
– varovanje kulturne, tehniške in naravne dediščine;
– kakovostni medsebojni odnosi med dijaki, učitelji in starši.
Delo šole usmerjajo štirje Delorsovih stebri ( Unesco šola) izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo dijakom
optimalen razvoj: Učiti se, da bi vedeli! Učiti se delati! Naučiti se živeti skupaj! Učiti se biti!
TEMELJNI RAZVOJNI CILJI:
– prepoznavnost kakovostne šole v celjski regiji in slovenskem prostoru;
– odzivanje na gospodarsko gibanje;
– ohranjanje števila vpisanih dijakov.

RAZVOJNI CILJI V LETU 2022/2023:
PROGRAMI:
Pri izvajanju programov:
– kakovostna izvedba pouka po načrtovanih izvedbenih predmetnikih;
– vključevanju novih vsebin v kataloge znanj;
– pripravi kvalitetnih strokovnih ekskurzij;
– pripravi vaj oz. praktičnega pouka s podjetji za program okoljevarstveni tehnik;
– prostovoljskemu projektu pri hiši Almi Karlin;
– obeleževanju mednarodnih dni;
– izobraževanje in delo na CNC obdelovalnem stroju;
– delo z 3D tiskalnikom;
– sodelovanju z delodajalci;
– uvajanjem novih vsebin v modul Jaz in svet.
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INTERESNE DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA:
Interesne dejavnosti
Dejavnosti bomo izvajali po katalogu interesnih dejavnosti. Letos smo izbrali vsebino projektnih dni – Zdrave rastline
– zdrava hrana. Športne dejavnosti bomo izpeljali tudi v kombinaciji s strokovnimi ekskurzijami in projektnimi dnevi.
Vsi dijaki in učitelji bodo sodelovali v projektih: nacionalnih in v projektih Unesco ASP-mreže, v projektih Eko šole in
Zdrave šole ter drugih regijskih in nacionalnih. Dijaška skupnost bo svoje naloge izvedla po svojem načrtu. Plesne
vaje za zaključne letnike bomo organizirali od oktobra do maturantskega plesa.
Tekmovanja
V tem šolskem letu načrtujemo udeležbo na različnih tekmovanjih.
Splošnoizobraževalno področje:
– matematika,
– slovenščina,
– angleščina,
– zgodovina,
– geografija.
Športno področje:
– odbojka,
– nogomet,
– športno plezanje,
– smučanje,
– rokomet,
– judo,
– atletika.
Strokovnoteoretično področje:
– gradbena mehanika,
– državno tekmovanje gradbenih šol Slovenije,
– državno tekmovanje okoljevarstvenih tehnikov,
– državno tekmovanje v Eko znanju,
– tekmovanje v arhitekturnem risanju v Autocadu,
– mednarodno tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje,
– regijsko in državno tekmovanje v raziskovalni dejavnosti.
SODELOVANJE S STARŠI:
S starši bomo sodelovali:
– v Svetu staršev,
– na roditeljskih sestankih,
– na govorilnih urah,
– na predavanjih za starše,
– v komisiji za kakovost,
– z druženjem na prireditvah.

16

LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023

ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV:
Naši učitelji se bodo strokovno izobraževali:
– na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja iz katalogov in druge ponudbe,
– na skupnem seminarju za učiteljski zbor,
– na krajših delavnicah učiteljskega zbora,
– s pripravo, izvedbo, sodelovanjem v okviru seminarjev Društva gradbenih inženirjev in tehnikov,
– z aktivno udeležbo v širšem strokovnem in družbenem okolju,
– na strokovni ekskurziji za učitelje,
– na srečanju učiteljev gradbenih šol Slovenije in Trsta,
– na srečanju učiteljev okoljevartvenih šol Slovenije,
– v študijskih skupinah.
OPREMLJANJE ŠOLSKIH PROSTOROV:
V okviru načrtov Šolskega centra Celje.
POVEZANOST Z OKOLJEM:
Sodelovali bomo:
– z delodajalci (izvedba praktičnega usposabljanja, načrtovanje odprtega kurikula, izvedba 4. izpitne enote,
komisija za kakovost, Mednarodno tekmovanje izvajalcev suhomontažne gradnje ...),
– s strokovnjaki (izvedba seminarjev),
– z drugimi osnovnimi in srednjimi šolami (tekmovanja, projekti Unesco ASPnet),
– s Skupnostjo ravnateljev gradbenih šol Slovenije,
– s Skupnostjo ravnateljev okoljevarstvenih šol Slovenije,
– z Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov,
– z Mestno občino Celje (raziskovalna dejavnost…),
– z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ( projekt Alma Karlin);
– z Zavodom za zdravstveno varstvo (Zdrava šola),
– z Zavodom za šolstvo (projekt, seminarji),
– z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije ( MOS ) in z Gospodarsko zbornico Slovenije (sodelovanje na
seminarjih, sejmih.
– s Centrom za poklicno izobraževanje ,
– z Muzejem novejše zgodovine Celje,
– s podjetjem Fit media, d. o. o.(učbeniki, članki, promocija, članstvo v Zelenem omrežju),
– z osnovnimi šolami (projekt Evropska vas, projekt Pozdrav ptic miru, promocija programov, izvedba tehniških
delavnic, dan odprtih vrat, srečanje s svetovalnimi delavci osnovnih šol …),
– z Zdravstvenim domom Celje (preventivni pregledi za dijake, predavanja v okviru JAZ in SVET),
– s Pokrajinskim muzejem,
– z Osrednjo knjižnico Celje (Rastem s knjigo),
– z društvom DZU Filter (ogled filmskih predstav),
– s SLG Celje (dijaški abonma, ogled gledališke predstave),
– z društvom NO EXCUSE (modul Jaz in svet),
– z Mladinskim centrom Celje (projekt),
– s podjetjem Simbio Celje (ekskurzije, praktični pouk, novosti),
– z Ministrstvom za okolje in prostor (nova zakonodaja, projekt Promocija in ozaveščanje na področju urejanja
prostora in graditve).

17

LETNI DELOVNI NAČRT 2022/20231

ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
UČITELJI Z DOMICILOM NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA
Ime in priimek
ANDRIĆ MILAN, prof.
ARBANAS EVA, prof.
BOŽIČEVIČ BOR, mag. prof.
CVELFER BOŠTJAN, gr. tehnik

Poučuje
DRU, SOC, ZGO
ANJ
ŠVZ
GRD, PKP, PPK, TEH, TGR

Razredništvo

ČUJEŽ SMILJAN, prof.

MAT, OPR, RAČ, TRR

2. b

ČUVAN JANJA, prof.

KEM, KVO, MAO, ODP, ODV,
OVT, PUD

3. b

DOLAR NINA, prof.

FIZ, FVO, NAR

1. f

PUD, TGR, ZID, ZIO

3. c

DRAKSLER SREČKO, gr. delov.
DVORŠEK BARBKA, prof.
HRASTNIK ANDREJ, dipl. inž. spec.
ISTENIČ IGOR, prof.
KASTELIC IGOR, dipl. inž.

ŠVZ
JAZ, OAR, RAČ, OPŽ, PKP, PVG,
RAČ, TES

3. e
1. d

2. d

ŠVZ
ARH, GME, LGI, OPR

KIT GORIČAN ZRINKA, univ. dipl. inž.
KOLAR URBAN, mag. prof.

PKT, PST, PRO, STA, TRR, UPN
UME

4. a

KOPŠE KALJUN KLAVDIJA, mag. dipl. inž.

ACD, JAZ, OAR, OPR, STA, TRR

2. a

ANJ
GRD, TEH, TES, TGR
GED

1. e

KOSTANJŠEK MOJCA, prof.
KRIČEJ JANEZ, gr. teh.
mag. KVAS DAMJAN, univ. dipl. inž.
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Funkcija, mentorstvo, koordinatorstvo, dejavnosti
vodja aktiva učiteljev družboslovnih predmetov, priprava na tekmovanje iz ZGO
aktivno državljanstvo
šolska športna tekmovanja
promocija šole, priprave na tekmovanja
nadomeščanje ravnatelja, organizacija maturantskega plesa, priprava na tekmovanje iz
MAT, član razvojnega tima, vodja aktiva učiteljev INF in RT, interesne dejavnosti šole,
vodja projekta DDK, organizacija digitalnega usposabljanja, priprava urnika in
nadomeščanj, urejanje šolske kronike
tajnica za poklicno maturo in zaključni izpit, vodja aktiva učiteljev strokovnih modulov
okoljevarstva, članica razvojnega tima, koordinatorica Ekošole, koordinacija izvajanja
praktičnega pouka pri delodajalcih za 4. letnik programa okoljevarstveni tehnik,
priprava na tekmovanje v EKO znanju, promocija šole
promocijske dejavnosti
vodja gradbenih delavnic, koordinator za praktični pouk pri delodajalcu (poklicni
programi), promocija šole, priprave na tekmovanja
šolska športna tekmovanja
urejanje spletne strani šole, organizator za praktično usposabljanje pri delodajalcih
(okoljevarstveni tehnik), delo na laserskem tiskalniku, promocija šole
vodja aktiva ŠVZ, član razvojnega tima, koordinator in mentor za šolska športna
tekmovanja
koordinator raziskovalnega dela, promocija šole, delo na CNC stroju, mentor
vseživljenjskega učenja
priprava plakata ob prazniku Mestne občine Celje
glasbena skupina
organizatorica za praktično usposabljanje pri delodajalcu (gradbeni tehnik), članica
komisije za varstvo pravic dijakov, mentorica skupnosti dijakov
vodja aktiva učiteljic ANJ, članica razvojnega tima, članica komisije za kakovost
promocija šole, tehniške delavnice, priprave na tekmovanja, delo na CNC stroju
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LAH KALAN ALENKA, prof.
LEDL ARNOLD, univ. dipl. inž.

MARKOVIČ KORENT NINA, prof.
MILENKOVIČ LJUBOMIR, univ. dipl. inž.
NOVAK VALENTINA, mag. dipl. inž.
PETRIČEK MARJETA, univ. dipl. inž.
POLAK DUŠA, prof.
PRISLAN JOŽE, mag. inž.
ŠKORJANC MIRAN, univ. dipl. inž.
VOLČANJŠEK SLAVICA, prof.
VOUK PRIMOŽ, mag. inž.
ZAGMAJSTER MARK, gradb. teh.
ŽOLNIR PETRIČ MARLENKA, univ. dipl. inž.

MAT, ODP, ODV, VAO

koordinatorica EKO šole, projekt Evropska vas, priprava na tekmovanje iz MAT, priprava
na tekmovanje iz EKO znanja
ravnatelj, vodja razvojnega tima, sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, podjetji in
strokovnimi združenji, organizacija dneva odprtih vrat in tehniških delavnic,
promocijske dejavnosti, stiki z mediji
vodja aktiva učiteljic SLO, članica razvojnega tima, gledališka delavnica, vodenje
prireditev, lektoriranje, stiki z mediji, koordinatorica projekta Pozdrav ptic miru, aktivno
državljanstvo, članica komisije za kakovost
vodja aktiva učiteljev strokovnih modulov gradbeništva in praktičnega pouka, član
razvojnega tima, član komisije za pravice dijakov

4. b

EIO, NEG

SLO

2. e

INŽ, PPK, PTV
GEM, GRA, GRP, MAO, OPR,
STA, SGR
OPR, PST, STA

1. b

projekt Erasmus+

3a

vodja Komisije za kakovost, priprava scen ob prireditvah
gledališki abonma, filmske predstave, organizacija prireditev, koordinatorica projekta
Rastem s knjigo

SLO

1. a

GRA, NEG, RIS, TEH, TGR
GRA, GRD, KIP, OIP, ZIO

2c

MAT

1. c

koordinacija ekskurzij, skrbnik šolskega sklada
vodja aktiva učiteljev MAT in FIZ, članica razvojnega tima, priprava na tekmovanje iz
MAT koordinatorica projekta Zdrava šola, vodja projekta ZdravKo Dren

MAO, ODV, OKV, PTV, VAO,
VAZ, ZAK,
KRT, SGR, TEH, ZIO
GME

promocijske dejavnosti
promocijske dejavnosti
priprava na tekmovanje iz GME

UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV Z DOMICILOM NA DRUGIH ŠOLAH ŠCC IN IZVEN ŠCC
Ime in priimek
BUKOVEC MAJA, mag. prof.
KLOVAR SEBASTIAN, dipl. inž. kem. teh.
KOVŠE NATALIJA, prof.
MIKOLA DANICA, prof.
NARDIN HELENA, prof.
POVŠE DARJA, prof.
VAVDI MARIJA, prof.

Poučuje
ŠVZ
PTV
SLO
GEO
BIO
UME/lik
MAT

Domicil
GL
SŠKER
SŠGT
SŠSMM
GL
GL
SŠKER
19
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SVETOVALNA DELAVKA
Ime in priimek
DAVORKA POLIĆ JOŠT, univ. dipl. ped.

Funkcija, mentorstvo, koordinatorstvo, dejavnosti
svetovalna delavka, koordinacija dela z dijaki s PP, organizacija sestanka s svetovalnimi delavkami in delavci OŠ, koordinatorica šolske
prehrane na ŠCC, vodja aktiva učiteljev modula JAZ in svet, organizacija dneva odprtih vrat in delavnic za osnovnošolce na SŠGVO,
koordinacija tečaja SLO za dijake tujce na ŠCC, članica razvojnega tima, predsednica Komisije za varstvo pravic dijakov

LABORANTKE
Ime in priimek
ŠPELA CVIKL TOVORNIK
SABINA LITERA
BEATA TURNŠEK, inž.

Predmet
KEM
KEM
BIO

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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PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA
I. Srednje strokovno izobraževanje
(trajanje programa: 4 leta)

GRADBENI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik
OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Naziv strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik

II. Srednje poklicno izobraževanje
(trajanje programa: 3 leta)

IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
Naziv strokovne izobrazbe: izvajalec suhomontažne gradnje
PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
Naziv strokovne izobrazbe: pečar-polagalec keramičnih oblog
TESAR
Naziv strokovne izobrazbe: tesar
ZIDAR
Naziv strokovne izobrazbe: zidar

II. Nižje poklicno izobraževanje
(trajanje programa: 2 leti)

POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik pri tehnologiji gradnje

21
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PREDMETNIKI
Program: GRADBENI TEHNIK 1., 2. in 3. letnik
Naziv poklicne izobrazbe: GRADBENI TEHNIK
Oznaka
Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Tuji jezik
P3
Matematika
P4
Umetnost
P5
Zgodovina
P6
Geografija
P7
Psihologija
P8
Sociologija
P9
Fizika
P10
Kemija
P11
Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Stavbarstvo
M2
Gradbeni inženirski objekti
M3
Gradbena mehanika
M4
Kalkulacije in poslovanje
M5
Geodezija
M6
Osnove projektiranja
M7
Projektiranje stavb
M8
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
M9
Priprava in vodenje gradbenih del
M10
Gradbena ekonomika
Skupaj B
Od tega za praktično izobraževanje v šoli:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum
Skupaj pouka (A+B+E)
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
Skupaj (A+B+Č+D+E)
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
Skupaj kreditnih točk

Obvezno/
izbirno

Skupno število
ur

Število kred.
točk

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
obvezno
obvezno
obvezno

487
417
408
68
102
68
68
68
140
70
340
2168

24
20
20
3
5
3
3
3
7
3
14
102

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno

375
250
320
140
70
270
70
70
70
70
1565

22
14
16
8
3
15
3
3
3
3
84

492

21

152

8

317
35

14
2

612
4345
644
4697
4849

28
214
29
228
236
4
240

Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

135
4
11
150
22
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Program: GRADBENI TEHNIK 4. letnik
Naziv poklicne izobrazbe: GRADBENI TEHNIK

Oznaka
Programske enote
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina
P2
Tuji jezik
P3
Matematika
P4
Umetnost
P5
Zgodovina
P6
Geografija
P7
Psihologija
P8
Sociologija
P9
Fizika
P10
Kemija
P11
Športna vzgoja
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Stavbarstvo
M2
Gradbeni inženirski objekti
M3
Gradbena mehanika
M4
Kalkulacije in poslovanje
M5
Geodezija
M6
Osnove projektiranja
M7
Projektiranje stavb
M8
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
M9
Priprava in vodenje gradbenih del
M10
Gradbena ekonomika
Skupaj B
Od tega za praktično izobraževanje v šoli:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum
Skupaj pouka (A+B+E)
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
Skupaj (A+B+Č+D+E)
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
Skupaj kreditnih točk
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

Obvezno/
izbirno

Skupno število
ur

Število kred.
točk

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
obvezno
obvezno
obvezno

487
417
408
68
102
68
68
68
140
70
340
2168

24
20
20
3
5
3
3
3
7
3
14
102

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno

375
250
320
140
70
270
70
70
70
70
1565

22
14
16
8
3
15
3
3
3
3
84

492

21

152

8

352

14

612
4345
644
4697
4849

28
214
29
228
236
4
240

135
4
11
150

23
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Program: GRADBENI TEHNIK 1., 2. in 3. letnik
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

35

33

33

34

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

leto

140
105
140
70
70
70

4
3
4
2
2
2

132
99
99

4
3
3

99
99
99

33

1

70
70
105

2
2
3
24

66

2

99

3
16

66

140

4

99
66
99

3
2
3

99
99
132
66
66

140

4

132

4

Št. tednov pouka

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Angleščina (ANJ)
Matematika (MAT)
Umetnost (UME)
Zgodovina (ZGO)
Geografija (GEO)
Sociologija (SOC)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Športna vzgoja (ŠVZ)
Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli
Stavbarstvo (STA)
Gradbeni inženirski objekti (INŽ)
Gradbena mehanika (GME)
Kalkulacije in poslovanje (KIP)
Geodezija (GED)
Osnove projektiranja (OPR)
Projektiranje stavb (PST)
Priprava in vodenje gradbenih del (PVG)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Jaz in svet (JAZ)
Autocad (ACD)
Gradbeni proizvodi (GRP)
Tehnologija gradnje (TGR)
Arhicad (ARH)
Izbirno:
Oblikovanje in arhitekturno risanje (OAR)
Lesena gradnja in izdelki (LGI)
Izbirno:
Urejanje prostora in urbanistično
načrtovanje (UPN)
Sanacije in rekonstrukcije (SAR)
Nizkoenergijska gradnja (NEG)
Vsota ur ( odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Prakt. usposabljanje (št. tednov)
Interesne dejavnosti (št. ur)
Aktivno državljanstvo (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

Št. ur
teden
3
3
3

119
119
136

3/4
4/3
4

68

2

2
11

68

2
15

3
3
4
2
2

68
102
102
68

2
3
3
2

68
68
8

12

14

32

28

25

29

1

33
66

33

1

33
99

1
3

66

2

1
2
34

1

32
2
78
18
38

86
10
38

24

2
3
32

7
32
2
89
7
38

490
422
474
70
103
70
68
136
70
341

487
417
408
68
102
68
68
140
70
340

406
267
333
134
66
280
68
68

375
250
320
140
70
270
70
70

33
33
66
99
67
99

66

68
4
32

vsota po
predm.

Št. ur na
leto
teden

2
2
14

33

vsota
ur

64
36

68
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ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Program: GRADBENI TEHNIK 4. letnik
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

35

33

33

34

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

leto

140
105
140
70
70
70

4
3
4
2
2
2

132
99
99

4
3
3

99
99
99

33

1

70
70
105

2
2
3
24

66

2

99

3
16

66

140

4

99
66
99

3
2
3

99
99
132
66
66

140

4

132

4

Št. tednov pouka

Splošno izobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Angleščina (ANJ)
Matematika (MAT)
Umetnost (UME)
Zgodovina (ZGO)
Geografija (GEO)
Sociologija (SOC)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Športna vzgoja (ŠVZ)
Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli
Stavbarstvo (STA)
Gradbeni inženirski objekti (INŽ)
Gradbena mehanika (GME)
Kalkulacije in poslovanje (KIP)
Geodezija (GED)
Osnove projektiranja (OPR)
Projektiranje stavb (PST)
Priprava in vodenje gradbenih del (PVG)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Jaz in svet (JAZ)
Autocad (ACD)
Gradbeni proizvodi (GRP)
Tehnologija gradnje (TGR)
Arhicad (ARH)
Izbirno:
Oblikovanje in arhitekturno risanje (OAR)
Lesena gradnja in izdelki (LGI)
Izbirno:
Urejanje prostora in urbanistično
načrtovanje (UPN)
Sanacije in rekonstrukcije (SAR)
Nizkoenergijska gradnja (NEG)
Vsota ur ( odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Prakt. usposabljanje (št. tednov)
Interesne dejavnosti (št. tednov) 3. in 4.
letnik
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

Št. ur
teden
3
3
3

119
119
136

3/4
4/3
4

68

2

2
11

68

2
15

3
3
4
2
2

68
102
102
68

2
3
3
2

68
68
8

12

14

32

28

25

29

1

33
66

33

1

33
99

1
3

66

2

1
2
34

1

32

2
3
32

7
32

3

2
3

2
3

2

38

38

38

36

25

490
422
474
70
103
70
68
136
70
341

487
417
408
68
102
68
68
140
70
340

406
267
333
134
66
280
68
68

375
250
320
140
70
270
70
70

33
33
66
99
67
99

66

68
4
32

vsota
po
predm.

Št. ur na
leto
teden

2
2
14

33

vsota ur

68
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Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK 1., 2. in 3. letnik
Naziv poklicne izobrazbe: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Oznaka

Programske enote

Obvezno /
izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno

487
383
417
68
102
68
68
70
70
70
340
2108+35

24
19
20
3
5
3
3
3
3
3
14
100

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno

170
136
204
204
102
102
204
204
204
204
204
204
1530

8
6
10
10
5
5
12
12
12
12
12
12
80

416

17

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom

304

12

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo

317
35

14
2

E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

612

30

4250 +35
720
4637
4941

210
29
224
236
4
240

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina (SLO)
P2
Matematika (MAT)
P3
Tuji jezik (TJE)
P4
Umetnost (UME)
P5
Zgodovina (ZGO)
P6
Geografija (GEO)
P7
Sociologija (SOC)
P8
Fizika (FIZ)
P9
Kemija (KEM)
P10
Biologija (BIO)
P11
Športna vzgoja (ŠVZ)
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Varstvo okolja (VAO)
M2
Tehnično risanje in uporaba računalnika (TRR)
M3
Materiali in okolje (MAO)
M4
Okoljevarstvene tehnologije (OVT)
M5
Organizacija dela in poslovanja (OIP)
M6
Okoljevarstvena zakonodaja (ZAK)
M7
Gospodarjenje z odpadki (ODP)
M8
Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo (PTV)
M9
Gospodarjenje z odpadnimi vodami (ODV)
M10
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO)
M11
Varstvo okolja v gospodarstvu (VOG)
M12
Varstvo zraka in dimnikarstvo (VZD)
Skupaj B
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

Skupaj pouka (A+B+E)
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
Skupaj (A+B+Č+D+E)
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
Skupaj kreditnih točk
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

132
8
11
151

26
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Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK 4. letnik
Naziv poklicne izobrazbe: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Oznaka

Programske enote

Obvezno/ izbirno

Skupno št. ur

Št. kreditnih točk

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno

487
383
417
68
102
68
68
70
70
70
340
2108+35

24
19
20
3
5
3
3
3
3
3
14
100

obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
obvezno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno
izbirno

170
136
204
204
102
102
204
204
204
204
204
204
1530

8
6
10
10
5
5
12
12
12
12
12
12
80

416

17

Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom

304

12

D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti

352

14

E – Odprti kurikulum
Odprti kurikulum

612

30

4250 +35
720
4637
4941

210
29
224
236
4
240

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1
Slovenščina (SLO)
P2
Matematika (MAT)
P3
Tuji jezik (TJE)
P4
Umetnost (UME)
P5
Zgodovina (ZGO)
P6
Geografija (GEO)
P7
Sociologija (SOC)
P8
Fizika (FIZ)
P9
Kemija (KEM)
P10
Biologija (BIO)
P11
Športna vzgoja (ŠVZ)
Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1
Varstvo okolja (VAO)
M2
Tehnično risanje in uporaba računalnika (TRR)
M3
Materiali in okolje (MAO)
M4
Okoljevarstvene tehnologije (OVT)
M5
Organizacija dela in poslovanja (OIP)
M6
Okoljevarstvena zakonodaja (ZAK)
M7
Gospodarjenje z odpadki (ODP)
M8
Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo (PTV)
M9
Gospodarjenje z odpadnimi vodami (ODV)
M10
Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal (PRO)
M11
Varstvo okolja v gospodarstvu (VOG)
M12
Varstvo zraka in dimnikarstvo (VZD)
Skupaj B
Od tega:
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

Skupaj pouka (A+B+E)
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)
Skupaj (A+B+Č+D+E)
Poklicna matura (izdelek oziroma storitev in zagovor)
Skupaj kreditnih točk
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupno število tednov izobraževanja

132
8
11
151

27
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Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Izvedbeni predmetnik 1., 2. in 3. letnik
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

35

33

32

32

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

140
105
140
70
70
70

4
3
4
2
2
2

132

70
70
70
105

2
2
2
3

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Angleščina (ANJ)
Matematika (MAT)
Umetnost (UME)
Zgodovina (ZGO)
Geografija (GEO)
Sociologija (SOC)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Biologija (BIO)
Športna vzgoja (ŠVZ)
Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli
Varstvo okolja (VAO)
Tehnično risanje in uporaba računalnika
(TRR)
Materiali in okolje (MAO)
Okoljevarstvene tehnologije (OVT)
Organizacija dela in poslovanja (OIP)
Okoljevarstvena zakonodaja (ZAK)
Gospodarjenje z odpadki (ODP)*
Gospodarjenje s pitno in tehnološko
vodo (PTV)*
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
(ODV)*
Gospodarjenje s prostorom in kakovost
tal (PKT)*
Vsota ur (strokovni del)(*izbirno)

33

1

99

3

26

Št. ur
teden

96
96
96

3
3
3

64

2

14

70

2

99

3

70
70

2
2

66
66
66

2
2
2

66

2

Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Laboratorijska tehnika (LAB)
Uporabno računalništvo (RAČ)
Jaz in svet (JAZ)
Kemija v okoljevarstvu (KVO)
Fizika v okoljevarstvu (FVO)
Gospodarjenje s prostorom (PRO)
Varstvo zraka (VAZ)
Energija in okolje (EIO)
Okoljevarstvo (OKV)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Prakt. usposabljanje (št. tednov)
Interesne dejavnosti (št. ur)
Aktivno državljanstvo (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

99

4
3
3

leto

3/4
4/3
4

64

2

64

2

136
204
204
102
102
204

96

3*

3

96

3*

192

204

3

96
96

3*
3*

192
96

204
96

96

12

32

25

27

27
612

2
1
1
1
2

28

170

2
1

96

3
2

32

1
2
2
5
32

5
32
3
89
7
38

175

64
32

2
2
2
1
3

16

3
78
18
38

487
417
383
68
102
68
68
70
70
70
340

140
204
198
96
102
192

64
64
64
32
96

7
32

488
418
469
70
105
70
64
70
70
70
338

15

11

32

86
10
38

112
112
128

11

96
64

vsota
po
predm.

Št. ur na
leto
teden

6

66
33
33
33
66

vsota ur

2
64
36

70
35
35
35
70
96
96
64
64
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Program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
Izvedbeni predmetnik 4. letnik
1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

35

33

32

32

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

140
105
140
70
70
70

4
3
4
2
2
2

132

70
70
70
105

2
2
2
3

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Angleščina (ANJ)
Matematika (MAT)
Umetnost (UME)
Zgodovina (ZGO)
Geografija (GEO)
Sociologija (SOC)
Fizika (FIZ)
Kemija (KEM)
Biologija (BIO)
Športna vzgoja (ŠVZ)
Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli
Varstvo okolja (VAO)
Tehnično risanje in uporaba računalnika
(TRR)
Materiali in okolje (MAO)
Okoljevarstvene tehnologije (OVT)
Organizacija dela in poslovanja (OIP)
Okoljevarstvena zakonodaja (ZAK)
Gospodarjenje z odpadki (ODP)*
Gospodarjenje s pitno in tehnološko
vodo (PTV)*
Gospodarjenje z odpadnimi vodami
(ODV)*
Gospodarjenje s prostorom in kakovost
tal (PKT)*
Vsota ur (strokovni del)(*izbirno)

33

1

99

3

26

Št. ur
teden

96
96
96

3
3
3

64

2

14

70

2

99

3

70
70

2
2

66
66
66

2
2
2

66

2

Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Laboratorijska tehnika (LAB)
Uporabno računalništvo (RAČ)
Jaz in svet (JAZ)
Kemija v okoljevarstvu (KVO)
Fizika v okoljevarstvu (FVO)
Gospodarjenje s prostorom (PRO)
Varstvo zraka (VAZ)
Energija in okolje (EIO)
Okoljevarstvo (OKV)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Prakt. usposabljanje (št. tednov)
Interesne dejavnosti (št. tednov)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

99

4
3
3

leto

3/4
4/3
4

64

2

64

2

136
204
204
102
102
204

96

3*

3

96

3*

192

204

3

96
96

3*
3*

192
96

204
96

96

12

32

25

27

27
612

2
1
1
1
2

29

170

2
1

96

3
2

32

1
2
2
5
32

5
32
3
3
38

175

64
32

2
2
2
1
3

16

2
3
38

487
417
383
68
102
68
68
70
70
70
340

140
204
198
96
102
192

64
64
64
32
96

7
32

488
418
469
70
105
70
64
70
70
70
338

15

11

32

3
38

112
112
128

11

96
64

vsota
po
predm.

Št. ur na
leto
teden

6

66
33
33
33
66

vsota ur

2
2
36

70
35
35
35
70
96
96
64
64
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Program: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG, TESAR, ZIDAR
Nazivi poklicne izobrazbe: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG,
TESAR, ZIDAR
Oznaka

Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno
število ur

Število
kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1

Slovenščina

obvezno

213

12

P2

Matematika

obvezno

213

12

P3

Tuji jezik

obvezno

164

9

P4

Umetnost

obvezno

33

2

P5

Naravoslovje

obvezno

132

6

P6

Družboslovje

obvezno

132

6

P7

Športna vzgoja

obvezno

164

7

1051

54

Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1

Gradbeništvo

obvezno

198

10

M2

Osnovna gradbena tehnologija

obvezno

165

8

M3

Strokovno risanje

obvezno

99

4

M4

Tesarstvo

obvezno

455

22

M5

Izolacije

izbirno

65

4

M6

Upravljanje lahke gradbene
mehanizacije

izbirno

65

4

M7

Betonska in AB dela

izbirno

65

4

M8

Kritine

izbirno

65

4

M9

Montažni odri

izbirno

65

4

1047

52

Skupaj B
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk

640

30

Praktično usposabljanje z delom

912

40

Aktivno državljanstvo

30

2

Interesne dejavnosti

130

6

Č – Praktično usposabljanje z delom
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela

Skupaj D

160

8

E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

526

Skupaj pouka (A+B+E)

2624

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

1552

70

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2784

138

Skupaj (A+B+Č+D+E)

3696

178

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

180

Število tednov izobraževanja v šoli

82

Število tednov praktičnega usposabljanja z delom

24

Število tednov drugih oblik vzgojno-izobr. dela

5

Skupno število tednov izobraževanja

111

30

130

24
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Program: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

33

33

16

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

99
99
66
33
66
66
66

66
66
66

2
2
2

48
48
32

3
3
2

66
66
66

2
2
2

32

2

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Matematika (MAT)
Angleščina (ANJ)
Umetnost (UME)
Naravoslovje (NAR)
Družboslovje (DRU)
Športna vzgoja (ŠVZ)

3
3
2
1
2
2
2

Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli

15
PRA

Gradbeništvo (GRA)
Osnovna gradbena tehnologija
(TEH)
Strokovno risanje (RIS)
Suhomontažna gradnja (SGR)
Pleskarska dela (PLS)
Zidanje (ZID)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Gradbeni proizvodi (GRP)
Gradbena tehnologija (GTE)
Jaz in svet (JAZ)
Računalništvo (RAČ)
Priprava in vodenje del (PVG)
Energija in okolje (EIO)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Praktično usposab. pri delodajalcu
Aktivno državljanstvo (št. ur)
Interesne dejavnosti (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

3
3

99
99

1

33

2

7

2

3

99

2
3

66
99

12

10

PRA

PRA

66

9
24

7
2
2
11

8

23
1
66
66
19
31

4

64

7

4

7

11
2

Vsota ur

Vsota po
predm.

213
213
164
33
132
132
164

213
213
164
33
132
132
164

198
165

198
165

99
506

99
455

66
66

65
65

11
21
526

2

66
5

66
165

16
5
1

1

33

33
3
3

3

5

8
32

1

3
10
54
38

1
32
3
13
51
38

31

48
48

6

18
7
25
35

5

80

5

11
32

33
33
48
128
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Program: PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

33

33

16

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

99
99
66
33
66
66
66

66
66
66

2
2
2

48
48
32

3
3
2

66
66
66

2
2
2

32

2

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Matematika (MAT)
Angleščina (ANJ)
Umetnost (UME)
Naravoslovje (NAR)
Družboslovje (DRU)
Športna vzgoja (ŠVZ)

3
3
2
1
2
2
2

Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli

15
PRA

Gradbeništvo (GRA)
Osnovna gradbena tehnologija
(TEH)
Strokovno risanje (RIS)
Pečarstvo in polaganje keramičnih
oblog (PPK)
Pleskarska dela (PLS)
Zidanje(ZID)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Gradbeni proizvodi (GRP)
Gradbena tehnologija (GTE)
Jaz in svet (JAZ)
Računalništvo (RAČ)
Priprava in vodenje gradb.
del(PVG)
Energija in okolje(EIO)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Praktično usposab. pri delodajalcu
Aktivno državljanstvo (št. ur)
Interesne dejavnosti (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

3
3

99
99

1

33

2

7

2

3

99

2
3

66
99

12

10

PRA

PRA

66

9
24

7
2
2
11

8

23
1
66
66
19
31

4

64

7

4

7

11
2

Vsota ur

Vsota po
predm.

213
213
164
33
132
132
164

213
213
164
33
132
132
164

198
165

198
165

99
506

99
455

66
66

65
65

11
21
526

2

66
5

66
165

16
5
1

1

33

33
33
48

33

3

5

8
32

1

3
10
54
38

1
32
3
13
51
38

32

3

48

3
6

48

5
5

18
7
25
35

80
11
32
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Program: TESAR
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

33

33

16

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

99
99
66
33
66
66
66

66
66
66

2
2
2

48
48
32

3
3
2

66
66
66

2
2
2

32

2

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Matematika (MAT)
Angleščina (ANJ)
Umetnost (UME)
Naravoslovje (NAR)
Družboslovje (DRU)
Športna vzgoja (ŠVZ)

3
3
2
1
2
2
2

Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli

15
PRA

Gradbeništvo (GRA)
Osnovna gradbena tehnologija
(TEH)
Strokovno risanje (RIS)
Tesarstvo (TES)
Armirano betonska dela (ABD)
Kritine (KRT)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Gradbeni proizvodi (GRP)
Gradbena tehnologija (GTE)
Jaz in svet (JAZ)
Računalništvo (RAČ)
Priprava in vodenje gradb. del
(PVG)
Energija in okolje (EIO)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Praktično usposab. pri delodajalcu
Aktivno državljanstvo (št. ur)
Interesne dejavnosti (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

3
3

99
99

1

33

2

7

2

3

99

2
3

66
99

12

10

PRA

PRA

66

9
24

7
2
2
7

8

23
1
66
66
15
27

4

64

7

4

7

11
2

Vsota ur

Vsota po
predm.

213
213
164
33
132
132
164

213
213
164
33
132
132
164

198
165

198
165

99
506

99
455

66
66

65
65

11
21
526

2

66
5

66
165

16
5
1

1

33

33
33
48

33

3

5

8
32

1

3
10
54
38

1
32
3
13
51
38

33

3

48

3
6

48

5
5

18
7
25
35

80
11
32
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Program: ZIDAR
Izvedbeni predmetnik
Predmet

1. letnik

2. letnik

3. letnik

33

33

16

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

Št. ur na
leto
teden

99
99
66
33
66
66
66

66
66
66

2
2
2

48
48
32

3
3
2

66
66
66

2
2
2

32

2

Št. tednov pouka

Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Matematika (MAT)
Angleščina (ANJ)
Umetnost (UME)
Naravoslovje (NAR)
Družboslovje (DRU)
Športna vzgoja (ŠVZ)

3
3
2
1
2
2
2

Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli

15
PRA

Gradbeništvo (GRA)
Osnovna gradbena tehnologija
(TEH)
Strokovno risanje (RIS)
Zidarska dela (ZDE)
Izolacije (IZO)
Kritine (KRT)
Vsota ur (strokovni del)
Skupaj (splošni in strokovni del)
Odprti kurikul
Gradbeni proizvodi (GRP)
Gradbena tehnologija (GTE)
Jaz in svet (JAZ)
Računalništvo (RAČ)
Priprava in vodenje gradb. del
(PVG)
Energija in okolje (EIO)
Vsota ur (odprti kurikul)
Skupaj (vse)
Praktično usposab. pri delodajalcu
Aktivno državljanstvo (št. ur)
Interesne dejavnosti (št. ur)
SKUPAJ (št. tednov izobražev.)

3
3

99
99

1

33

2

7

2

3

99

2
3

66
99

12

10

PRA

PRA

66

9
24

7
2
2
7

8

23
1
66
66
15
27

4

64

7

4

7

11
2

Vsota ur

Vsota po
predm.

213
213
164
33
132
132
164

213
213
164
33
132
132
164

198
165

198
165

99
506

99
455

66
66

65
65

11
21
526

2

66
5

66
165

16
5
1

1

33

33
33
48

33

3

5

8
32

1

3
10
54
38

1
32
3
13
51
38

34

3

48

3
6

48

5
5

18
7
25
35

80
11
32
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Program: POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
Naziv poklicne izobrazbe: POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE

Oznaka Programske enote

Obvezno/
izbirno

Skupno število ur

Število
kreditnih točk

A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Matematika

obvezno

168

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P4

Športna vzgoja

obvezno

124

5

695

34

Skupaj A
B – Strokovni moduli
M1

Gradnja

obvezno

440

23

M2

Gradbeni elementi

obvezno

120

5

M3

Opaženje

izbirno

420

20

M4

Upravljanje lahke gradbene mehanizacije

izbirno

420

20

M5

Zidanje in ometavanje

izbirno

420

20

M6

Polaganje keramičnih ploščic

izbirno

420

20

980

48

650

26

152

6

96

4

448

26

Skupaj pouka (A+B+E)

2112

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

802

32

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2208

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2360

118

Skupaj B
Od tega:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

120

Število tednov izobraževanja v šoli

66

Število tednov praktičnega izobraževanja v podjetju

4

Število tednov interesnih dejavnosti

3

Skupno število tednov izobraževanja

73

35
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Program: POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
Izvedbeni predmetnik
1. letnik

2. letnik

35

31

Št. tednov pouka

leto
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina (SLO)
Matematika (MAT)
Družboslovje in (DRU)
Naravoslovje (NAR)
Športna vzgoja (ŠVZ)

Št. ur na
teden

70
105
70
35
70

Vsota ur (splošni del)
Strokovni moduli
Gradnja (GRD)
Gradbeni elementi (GEM)
Zidanje in ometavanje (ZID)
Vsota ur (strokovni del)
Odprti kurikul
Polaganje keramičnih ploščic (PKP)
Opaženje (OPŽ)
Angleščina (ANJ)
Jaz in svet (JAZ)
Računalništvo (RAČ)
Vsota ur (odprti kurikul)
SKUPAJ (vse ure)

93
62
46.5
77.5
62

3
2
1.5
2.5
2

10

70
105
70

2
3
2
7

Vsota po
predm.

163
167
116.5
112.5
116.5

155
168
124
124
124

439
105
404

440
120
420

Št. ur na
teden

leto

2
3
2
1
2

Vsota ur

10.5

PRA
245
7

62

2

62

2

210

62

2
4

62

2
4

62
62
31
31
31

2
2
1
1
1

108.5
93

3.5
3

6
14

PRA

448

35

1

35

1
1

7

6.5
32

32

Praktično usposabljanje (št. tednov
Interesne dejavnosti (št. tednov)
Interesne dejavnosti

2

4
1

SKUPAJ (št. tednov izobr.)

37

36

36

170.5
155
66
31
66
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ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Dijaki nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja bodo izobraževanje zaključili z zaključnim izpitom, dijaki
srednjega strokovnega izobraževanja pa s poklicno maturo.
Srednje strokovno izobraževanje – program GRADBENI TEHNIK
obvezni del:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– pisni in ustni izpit iz graditev objektov
izbirni del:
– pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka)
– seminarska naloga v obliki projektnega dela s strokovnega področja, s katero dijak dokaže usposobljenost za
reševanje praktičnih problemov in za povezovanje s teorijo
Srednje strokovno izobraževanje – program OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
obvezni del:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine
– pisni in ustni izpit iz okoljevarstva
izbirni del:
– pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka)
– seminarska naloga v obliki projektnega dela s strokovnega področja, s katero dijak dokaže usposobljenost za
reševanje praktičnih problemov in za povezovanje s teorijo
Opravljena poklicna matura za štiriletna programa daje dijakom možnost vpisa v višje- ali visokošolske strokovne
programe, z uspešno opravljenim predmetom splošne mature pa možnost vpisa v univerzitetne programe.
Srednje poklicno izobraževanje – programi: IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, PEČAR-POLAGALEC
KERAMIČNIH OBLOG, TESAR, ZIDAR,
–
–

pisni in ustni izpit iz SJK
izdelek ali storitev z zagovorom

Izobraževanje lahko dijaki nadaljujejo v poklicno-tehniških programih, na višji strokovni šoli in v maturitetnem
tečaju.
Nižje poklicno izobraževanje – program POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
– storitev ali izdelek z zagovorom
Izobraževanje lahko dijaki nadaljujejo v triletnih in štiriletnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

37
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RAZPOREDITEV DIJAKOV V ODDELKE IN SKUPINE
Pomočnik pri tehnologiji gradnje (dveletno šolanje)
Razred

Razrednik

G-1. f
G-2. d

Nina Dolar
Andrej Hrastnik

Moški
19
8

Število dijakov
Ženske
0
0

Skupaj
19
8
27

Izvajalec suhomontažne gradnje (triletno šolanje)
Razred

Razrednik

G-1. d
G-2. c
G-3. c

Boštjan Cvelfer
Miran Škorjanc
Srečko Draksler

Moški
3
8
3

Število dijakov
Ženske
0
0
0

Skupaj
3
8
3
14

Pečar-polagalec keramičnih oblog (triletno šolanje)
Razred
G-1. d
G-2. c
G-3. c

Razrednik
Boštjan Cvelfer
Miran Škorjanc
Srečko Draksler

Moški
16
5
10

Število dijakov
Ženske
1
0
0

Moški
11
5
7

Število dijakov
Ženske
0
0
0

Moški
7

Število dijakov
Ženske
1

Skupaj
17
5
10
32

Tesar (triletno šolanje)
Razred

Razrednik

G-1. e
G-2. c
G-3. c

Janez Kričej
Miran Škorjanc
Srečko Draksler

Skupaj
11
5
7
23

Zidar (triletno šolanje)
Razred
G-1. e

Razrednik
Janez Kričej

38

Skupaj
8
8
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Okoljevarstveni tehnik (štiriletno šolanje)
Razred

Razrednik

G-1. c
G-2. b
G-3. b
G-4. b

Slavica Volčanjšek
Smiljan Čujež
Janja Čuvan
Alenka Lah Kalan

Moški
12
11
9
5

Število dijakov
Ženske
10
13
18
6

Moški
19
19
16
21
20
15
19
11

Število dijakov
Ženske
10
9
5
4
5
0
8
1

Skupaj
22
24
27
11
84

Gradbeni tehnik (štiriletno šolanje)
Razred

Razrednik

G-1. a
G-1. b
G-2. a
G-2. e
G-3. a
G-3. e
G-4. a
G-4. b

Duša Polak
Valentina Novak
Klavdija Kopše Kaljun
Nina Markovič Korent
Marjeta Petriček
Eva Arbanas
Zrinka Kit Goričan
Alenka Lah Kalan

Skupaj
29
28
21
25
25
15
27
12
182

ŠTEVILO ODDELKOV OZIROMA SKUPIN IN DIJAKOV
Letnik

1.
2.
3.
4.
skupaj

Število oddelkov in skupin

Število dijakov

4-letna
šola

3-letna
šola

2-letna
šola

Skupaj

3
3
3
2
10

2
1
1
4

1
1
2

6
5
4
2
17

4-letna šola
m
50
48
44
35
177

ž
29
22
23
15
89

39

sk.
79
70
67
50
266

3-letna šola
m
37
18
20
75

ž
2
0
0
2

sk.
39
18
20
76

2-letna šola
m
19
8
27

ž
0
0
0

sk.
19
8
27

Skupaj

137
96
87
50
370
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ŠOLSKI KOLEDAR 2022/2023
Ocenjevalni obdobji
1. ocenjevalno obdobje:
2. ocenjevalno obdobje:

od četrtka, 1. 9. 2022, do petka, 13. 1. 2023
od ponedeljka, 16. 1. 2023, do petka, 19. 5. 2023 – za zaključne letnike
od ponedeljka, 16. 1. 2023, do četrtka, 22. 6. 2023, oz. do odhoda na PUD –
za nezaključne letnike

Redovalne konference
1. redovalna konferenca:
2. redovalna konferenca:

torek, 17. 1. 2023
četrtek, 18. 5. 2023
četrtek, 22. 6. 2023

zaključni letniki
nezaključni letniki

Menjava urnika
ponedeljek, 16. 1. 2023
Zaključek pouka, delitev spričeval in obvestil:
ponedeljek, 22. 5. 2023
petek, 23. 6. 2023

zaključni letniki
nezaključni letniki

Razredne ure
Enkrat mesečno, pred redovalnimi konferencami ter po potrebi.
Roditeljski sestanki
sreda, 7. 9. 2022,
torek, 7. 2. 2022 ter po potrebi.
Skupne govorilne ure
Vsak 1. torek v mesecu ob 17.00, razen 1. torek v mesecu septembru in juniju.
Tedenske dopoldanske govorilne ure so objavljene na spletni strani.
Svet staršev
sreda, 7. 9. 2022,
torek, 7. 2. 2023
Počitnice
jesenske:
novoletne:
zimske:
prvomajske:
poletne:

od srede, 2. 11. 2022, do petka, 4. 11. 2022
od torka, 27. 12. 2022, do petka, 30. 12. 2022
od ponedeljka, 30. 1. 2023, do petka, 3. 2. 2023
petek, 28. 4. 2023
od ponedeljka, 26. 6. 2023 do četrtka, 31. 8. 2023

Prazniki
Pouka prosti dnevi so predpisani z zakonom, ki ureja praznike in dela poste dneve v Republiki Sloveniji.
Menjava urnika
ponedeljek, 16. 1. 2023
40
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Maturantski ples
Petek, 17. 3. 2023
Interesne dejavnosti
Izvedene bodo v skladu z LDN
Informativna dneva
petek, 17. 2. 2023 in sobota, 18. 2. 2023
Dan odprtih vrat
Četrtek, 27. 10. 2022
Tehniške delavnice za osnovnošolce
Torek, 18. 4. 2023 ter ob koncu avgusta.
Dan šole
Petek, 19. 5. 2023
Praktični pouk pri delodajalcih
1. d, 1. e, 2. c
2. d
3. c
2. a, 2. e
3. a, 3. e
2. b, 3. b

1. 6.–21. 6. 2023, 22. 6. oddaja dnevnikov
3. 10. 2022–28. 10. 2022
2. 9. 2022–13. 1. 2023
9. 6.–22. 6. 2023
9. 6.–22. 6. 2023
2. 6.–22. 6. 2023

Proslave
Proslava pred dnevom reformacije
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
Proslava pred kulturnim praznikom
Proslava pred dnevom upora proti okupatorju in praznikom dela
Proslava pred dnevom državnosti in ob zaključku pouka

petek, 28. 10. 2022
petek, 23. 12. 2022
torek, 07. 02. 2023
sreda, 26. 04. 2023
petek, 23. 06. 2023

POKLICNA MATURA
Zimski izpitni rok poklicne mature 2022
14. december 2022
3. februar 2023
9. februar 2023
13. februar 2023
14. februar 2023
15. februar 2023
Od 16. februarja do 25. februarja 2023
13. marec 2023
16. marec 2023

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih
razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
Slovenščina – pisni izpit
Matematika, angleščina– pisni izpit
Druga izpitna enota – pisni izpit
Ustni izpiti in četrta izpitna enota
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
na šoli
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Spomladanski izpitni rok poklicne mature 2023
15. november 2022
28. marec 2023
17. maj 2023
23. maj 2023
27. maj 2023
29. maj 2023
3. junij 2023
6. junij 2023
8. junij 2023
Od 12. do 21. junija 2023

Rok za oddajo predprijav k poklicni maturi
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih
razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
Angleščina – pisni izpit
Slovenščina – pisni izpit
Matematika – pisni izpit
Nemščina – pisni izpit
Druga izpitna enota – pisni izpit
Ustni izpiti in četrta izpitna enota

OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite
3. junija in 10. junija 2023.
5. julij 2023
8. julij 2023

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
na šoli

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2023
6. julij 2023
13. avgust 2023
19. avgust 2023
23. avgust 2023
24. avgust 2023
25. avgust 2023
30. avgust 2023
Od 23. avgusta do 1. septembra 2023
8. september 2023
11. september 2023

Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi na šoli
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih
razlogov
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature na šoli
Slovenščina – pisni izpit
Matematika – pisni izpit
Angleščina – pisni izpit
Druga izpitna enota – pisni izpit
Ustni izpiti in četrta izpitna enota
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
na šoli

ZAKLJUČNI IZPIT
ZIMSKI IZPITNI ROK ZI:
pričetek ZI: slovenščina – pisno v ponedeljek, 13. 2. 2023.
SPOMLADANSKI IZPITNI ROK ZI:
pričetek ZI: slovenščina – pisno; torek, 6. 6. 2023
JESENSKI IZPITNI ROK ZI
pričetek ZI: slovenščina – pisno; sreda, 23. 8. 2023
Datumi ustnih in praktičnih delov izpitov bodo določeni v internem razporedu.
POPRAVNI IN DRUGI IZPITI
Zimski izpitni roki: 1. 2. 2023–1. 3. 2023
Izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov (predmetni izpit): 23. 5.–25. 5. 2023
Popravni izpiti za poklicne programe – zaključni letnik: pričetek v petek, 26. 5. 2023.
Pričetek SPOMLADANSKEGA IZPITNEGA ROKA : ponedeljek, 26. 6. 2023
Pričetek JESENSKEGA IZPITNEGA ROKA: sreda, 16. 8. 2022.
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ORGANI ŠOLE IN NJIHOVE NALOGE
RAVNATELJ
Ravnatelj je pedagoški vodja in opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja šolo v okviru svojih pooblastil;
– zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil;
– organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole ter je odgovorna zanj;
– pripravi predlog letnega delovnega načrta, finančnega načrta šole, razvojni program šole in letna poročila o delu
šole;
– odgovarja za uresničevanje letnega programa dela, finančnega načrta in razvojnega programa šole;
– skrbi za kakovost vzgojno-izobraževalnih programov;
– skrbi za primerljivost šole na državni in mednarodni ravni;
– sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oziroma usposabljanja;
– podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na izobraževalne programe šole;
– določi delavce, ki so odgovorni za uporabo in hrambo pečatov šole;
– odgovarja za namensko porabo finančnih sredstev šole in stvarnega premoženja, ki ga šola uporablja za svoje
dejavnosti;
– vodi delo učiteljskega zbora šole;
– oblikuje predlog nadstandardnih storitev programov šole;
– spremlja delo strokovnih delavcev in jim svetuje ter spodbuja njihovo strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– skrbi za sodelovanje šole s starši dijakov in starše obvešča o delu šole ter pravicah in obveznostih dijakov;
– spodbuja in spremlja delo dijakov in udeležencev izobraževanja odraslih;
– odgovoren je za uresničevanje pravic dijakov ali drugih udeležencev izobraževanja;
– direktorju zavoda predlaga sistemizacijo delovnih mest šole;
– direktorju zavoda predlaga sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe o delu za delavce šole;
– direktorju zavoda predlaga uvedbo postopkov za ugotavljanje disciplinske oziroma odškodninske odgovornosti
delavcev šole;
– direktorju zavoda predlaga napredovanje delavcev šole v plačilne razrede;
– direktorju zavoda predlaga višino plače delavcev šole v skladu s predpisi;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev šole v nazive;
– zagotavlja varnost in zdravje pri delu v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge, ki ji jih dodeli direktor zavoda v skladu s tem sklepom in z drugimi predpisi.
Ravnatelj šole za nadomeščanje v času odsotnosti ali za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti pisno
pooblasti pomočnika ravnatelja oziroma drugega strokovnega delavca šole. Ravnatelj imenuje pomočnika
ravnatelja, če so za to izpolnjeni predpisani pogoji (normativi).

UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
Naloge učiteljskega zbora:
– obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, in odloča o njih,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja ter o njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in pomočnika ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
Oddelčni učiteljski zbor se sestaja po potrebi glede na učno-vzgojno problematiko v posameznem oddelku in
najmanj ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja, ko analizira učni uspeh pri posameznih predmetih, in sicer za
posameznega dijaka in oddelek; ob koncu šolskega leta določi splošni učni uspeh dijakov.

PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
Programski učiteljski zbori delujejo v okviru strokovnih aktivov in celotnega učiteljskega zbora:
– pripravi načrt ocenjevanja znanja,
– odloča o napredovanju posameznega dijaka,
– določa osebni izobraževalni načrt dijaka,
– odloča o načinu opravljanja popravnih izpitov posameznega dijaka (številu in obsegu),
– odloča o načinu ponavljanja letnika posameznega dijaka po predhodnem mnenju staršev,
– ugotavlja dosežene zmožnosti dijaka, ki ne zaključi izobraževanja in
– izvaja druge naloge, določene s tem pravilnikom in s šolskimi pravili.

RAZREDNIK
Razrednik vpliva na spodbudno in ustvarjalno vzdušje v oddelku. Vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira
učne in vzgojne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih dijakov, sodeluje s
starši in šolsko svetovalno službo ter odloča o vzgojnih ukrepih.
Njegove pomembne naloge so:
– usmerja delo oddelčne skupnosti,
– na razrednih urah seznanja dijake s pravilniki in predpisi, z navodili in obvestili,
– spodbuja sodelovanje in spremlja dejavnosti dijakov pri interesnih dejavnostih,
– vodi mapo vzgojnih ukrepov,
– pripravlja za dijake osebni izobraževalni načrt,
– pripravlja mapo učnih dosežkov za dijake,
– spremlja uspešnost dijakov, ki imajo poseben status,
– vodi roditeljske sestanke,
– usklajuje načrtovanje pisnih nalog,
– sproti na govorilnih urah seznanja starše ali skrbnike ali vzgojitelje v domu z učnim uspehom posameznih
dijakov,
– ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja pisno obvesti starše o ocenah, doseženih pri posameznih predmetih, ob
koncu pouka oz. po opravljenih izpitih pa tudi o splošnem učnem uspehu,
– ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja skupaj z dijaki obravnava učni uspeh,
– dijakom svetuje pri vključevanju v izbirni del izobraževalnega programa,
– ureja šolsko dokumentacijo za svoj oddelek.
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SVET STARŠEV
Preko sveta staršev se uresničujejo interesi staršev pri delovanju šole.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
– voli predstavnika v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
– člani sveta staršev so izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelkov.
Predsednik sveta staršev je gospod Mitja Kopušar.

KOMISIJA ZA VARSTVO PRAVIC DIJAKOV
Šolsko komisijo za varstvo pravic dijakov sestavljajo:
– Davorka Polić Jošt, predsednica; Smiljan Čujež (namestnik),
– Ljubomir Milenkovič, član; Klavdija Kopše Kaljun (namestnica),
– Nina Jaklevič, zunanja članica; Damir Šketa (namestnik).

KOMISIJA ZA KAKOVOST
Predstavniki zaposlenih:
Marjeta Petriček, učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov – predsednica,
Mojca Kostanjšek, učiteljica angleščine,
Nina Markovič Korent, učiteljica slovenščine.
Predstavnik dijakov:
predsednik dijaške skupnosti
Predstavnik staršev:
predsednik sveta staršev
Predstavnik delodajalcev:
Iztok Pusovnik
Temeljno poslanstvo komisije je spremljanje vizije šole in njenega razvojnega načrta. Vizija naše šole, biti strokovna,
uspešna in sodobna izobraževalna institucija, ki stremi k nadaljnjemu razvoju, je za nas velika zaveza in spodbuda
za kvalitetno delo. Pri tem je potrebno sodelovanje vseh udeležencev: dijakov, staršev in zaposlenih ter tudi
gospodarstva. Nekatere rezultate lahko merimo s številkami in odstotki, druge pa preverjamo z anketami. V
letošnjem šolskem letu se bomo, tako kot je že utečena praksa, zopet udeležili spletne samoevalvacije na temo
učenja in poučevanja. Običajno sodeluje večina učiteljev iz našega kolektiva in vsakega učitelja ocenjuje en razred,
ki ga poučuje. Od osemindvajsetih pozitivnih trditev v anketi (npr. učitelj mi pomaga, če potrebujem pomoč, učitelj
spodbuja mojo ustvarjalnost, učitelj je dostopen za pogovor, učitelj razlaga tako, da je snov zanimiva, ipd.) so naši
dijaki lansko leto kar triindvajset trditev ocenili pozitivneje kot povprečje dijakov v Sloveniji, učitelji pa smo bili do
sebe strožji, kot povprečje učiteljev v Sloveniji. Rezultati te ankete so za nas spodbudni, saj kažejo na visoko raven
našega dela in zadovoljstvo naših dijakov. Seveda se moramo učiti in izpopolnjevati vse življenje, v okviru
samoevalvacije pa še posebej zasledujemo zastavljen cilj: uvajanje novih oblik in metod dela za izboljšanje
motivacije dijakov. Tudi v letošnjem šolskem letu upamo na najboljše, da bi kljub pandemiji uspeli doseči zastavljene
cilje. Predsednica komisije za kakovost je Marjeta Petriček.
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OBRAVNAVA POBUD DIJAKOV
Da bi lahko prav vsak dijak oddal svojo pobudo ali idejo in da bi bila pri tem anonimnost zagotovljena, bomo na
šolski spletni strani pripravili nabiralnik za ideje. Verjamemo, da kljub mnogim drugim komunikacijskim kanalom,
ostane marsikatera zanimiva ideja le v glavi ali morda na jeziku in tako nikoli ne more zaživeti. Veselimo se svežih
pobud in predlogov, ki jih bomo potem obravnavali na dijaški skupnosti, aktivih, konferencah in upam, uresničili in
tako izboljšali in popestrili življenje na šoli.

SODELOVANJE S STARŠI
Oblike sodelovanja staršev s šolo bodo
a) formalne:
– individualni pogovori z učitelji na govorilnih urah, ki bodo potekale tedensko v dopoldanskih urah, enkrat
mesečno pa tudi v popoldanskem času (prvi torek v mesecu ob 17.00), in pogovori s svetovalno delavko,
– roditeljski sestanki,
– sodelovanje v svetu staršev (starši so vanj izvoljeni na roditeljskih sestankih)
– sodelovanje v svetu zavoda
– sodelovanje v komisiji za kakovost
– predavanja za starše
b) neformalne:
– druženje na šolskih prireditvah.

DIJAŠKA SKUPNOST
Skupnost dijakov Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja bo v šolskem letu 2022/2023 opravila naslednje
naloge:
– Na prvem sestanku dijaške skupnosti bomo izvolili vodstvo in predsednika dijaške skupnosti.
– Poskrbeli bomo za pridobitev novih dijaških izkaznic in za opremljenost starih z novimi nalepkami.
– Sprejeli bomo statut dela dijaške skupnosti.
– Prispevki in objave v vitrini dijaške skupnosti bodo vse leto seznanjali dijake z novostmi v dijaškem svetu in na
šoli.
– Tradicionalno bomo pripravili prireditev ob 1. decembru, dnevu boja proti aidsu.
– Obiskali naj bi nas predstavniki MCC-ja in nam predstavili dejavnost centra.
– Organizirali bomo kostanjev piknik.
– V času pusta bomo organizirali kratko druženje v maskah in izbrali tri najbolj izvirne.
– Ob koncu pouka bomo za zaključne letnike organizirali predajo ključa pred gradbenimi delavnicami.
– Upoštevali bomo predloge in želje dijakov, organizirali ekskurzije, izlete in obiske športnih tekmovanj.
Mentorica dijaške skupnosti je Klavdija Kopše Kaljun.

ŠOLSKA KRONIKA
Šolsko kroniko, v kateri bodo zabeleženi vsi pomembnejši dogodki, povezani z našo šolo, bo pisal Smiljan Čujež.

STIKI Z JAVNOSTJO
Za stike z mediji bosta skrbela Arnold Ledl in Nina Markovič Korent.
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolsko svetovalno delo zajema naslednja osnovna področja dela:
− načrtovanje, spremljanje in evalvacija,
− razvojno-analitične naloge,
− svetovalno delo z dijaki,
− svetovalno delo z učitelji,
− svetovalno delo s starši,
− strokovno izpopolnjevanje, priprave in dokumentiranje svetovalnega dela,
− druge naloge.
Za šolsko leto 2022/2023 načrtujemo naslednje naloge znotraj osnovnih področjih dela:
– sodelovanje pri oblikovanju letnega delovnega načrta šole in posameznih dejavnosti,
– izdelava letnega delovnega načrta šolske svetovalne službe,
– spremljanje in evalvacija izvedenih nalog šolske svetovalne službe,
– sodelovanje pri evalvaciji dela šole,
– posvetovalno delo z vodstvom šole,
– sodelovanje pri načrtovanju promocije šole in izobraževanja na področju gradbeništva in okoljevarstva,
– sodelovanje pri organizaciji in izvedbi informativnega dneva, dneva odprtih vrat, srečanja s svetovalnimi
delavkami osnovnih šol, obiskov osnovnih šol, delavnic za osnovnošolce, predavanj in delavnic pri modulu JAZ
in svet.
Razvojno-analitične naloge:
− analiza potreb po svetovalni pomoči,
− analiza učne uspešnosti in napredovanja dijakov,
− analiza želja srednješolcev o nadaljnji poklicni poti,
− sodelovanje pri raznih šolskih razvojnih projektih,
− sodelovanje pri raznih razvojnih projektih zunanjih ustanov.
Svetovalno delo z dijaki:
− vpis in sprejem novincev,
− spremljanje in svetovanje novincem, ponavljavcem in preusmerjenim dijakom,
− svetovanje za osebni in socialni razvoj,
− splošno razvojno-preventivni programi (predavanja, delavnice),
− identifikacija in pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov (štipendije, namestitev v dijaški dom in
druge zavode),
− individualni vzgojno-izobraževalni programi za dijake s posebnimi potrebami in nadarjene dijake,
− osebni izobraževalni načrt za dijake tujce in dijake, ki so nameščeni v prevzgojne zavode,
− intervencije v posebnih primerih osebne in socialne ogroženosti,
− pogovorne ure z dijaki (nenajavljeni pogovori z dijaki),
− skupinske oblike dela z dijaki 1. letnikov zaradi izboljšanja kvalitete učenja,
− karierna orientacija (pridobivanje in posredovanje informacij s področja karierne orientacije, štipendiranja,
možnosti zaposlitve ali nadaljevanja v PTI, informiranje dijakov o študijskih programih, vpisnih pogojih, stanju
prijav, omejitvi vpisa, individualno in skupinsko svetovanje glede izbire izobraževanja, ureditev spletne strani z
informacijami o izobraževanju …),
− informiranje o razpisih štipendij, študentskih in dijaških domov.
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Svetovalno delo z učitelji:
− sodelovanje na sejah učiteljskega zbora,
− sodelovanje na sestankih strokovnih aktivov in kolegija,
− timsko delo za dijake s posebnimi potrebami: pomoč pri pisanju zahtevkov in poročil šole komisiji za usmerjanje,
izdelava individualiziranih programov,
− individualno svetovanje in posvetovanje z učitelji glede pouka, dela z dijaki ali vodenja oddelčnih skupnosti.
Svetovalno delo s starši:
− predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela za starše na roditeljskih sestankih in informativnih
dnevih,
− pogovorne ure za starše,
− individualno svetovanje staršem.
Strokovno izpopolnjevanje, priprave in dokumentiranje svetovalnega dela
− udeležba na seminarjih,
− sodelovanje na aktivih svetovalnih delavcev,
− sodelovanje na sejah študijske skupine za svetovalno delo,
− usposabljanje za izvedbo vpisa novincev ter prijavljanja dijakov v terciarno izobraževanje,
− spremljanje novosti v strokovni literaturi,
− izdelava priprav za svetovalno delo,
− dokumentiranje svetovalnega dela.
Druge naloge:
− organizacija in koordinacija šolske prehrane,
− organizacija in koordinacija izvajanja tečaja za tujce,
− organizacija srečanja s svetovalnimi delavkami osnovnih šol savinjske regije,
− organizacija in koordinacija DOV in informativnega dne,
− sodelovanje z zunanjimi institucijami (srednje šole, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Vpisno-informacijska služba, Zdravstveni dom Celje, Center za socialno delo in druge strokovne
institucije).
Šolsko svetovalno delo na šoli opravlja Davorka Polić Jošt.
Šolska svetovalna služba Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja deluje v okviru aktiva šolskih svetovalnih
delavk Šolskega centra Celje, ki ga sestavljajo naslednje svetovalne delavke: Lidija Brvar Koren, Nina Jaklevič, Tanja
Gabršček, Pera Kunst, Urška Stepišnik, Mateja Zorko Pavšar, Davorka Polič Jošt in Mojca Lapi. Naloge aktiva so
predvsem tvorno in strokovno ter ustvarjalno sodelovanje šol šolskega centra na vseh področjih šolskega
svetovalnega dela. Aktiv se redno sestaja vsaj enkrat mesečno.

STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE
Vodstvo zavoda si bo prizadevalo, da bodo doseženi glavni cilji vzgoje in izobraževanja. Zato smo se vsi učitelji dolžni
stalno izobraževati, in tako dosegati pri svojem delu čim boljše rezultate.
Vsak učitelj bo v šolskem letu 2022/2023 lahko za udeležbo na seminarjih iz pedagoške ali svoje stroke uporabil tri
delovne dni in dva dneva izven pouka. Na šoli bomo, kot vsa leta, izvedli skupen seminar za celoten učiteljski zbor,
ki ga bodo v tem šolskem letu pripravili učitelji iz kabineta C-27.
Druge seminarje, predavanja, simpozije in srečanja bodo učitelji praviloma obiskovali v počitniškem času. Ob vseh
teh aktivnostih bo treba upoštevati dane možnosti, predvsem glede izvajanja pouka.
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Vodstvo zavoda priporoča tudi druge oblike izobraževanja:
– medsebojne hospitacije,
– poročanje s seminarjev,
– pogovore o strokovnem in pedagoškem delu,
– predavanja,
– strokovne ekskurzije,
– uporabo dobro založene knjižnice zavoda.

ŠOLSKI SKLAD
V zvezi z ustrezno zakonodajo je bil na šoli ustanovljen šolski sklad. Sklad šole je do sedaj zbiral le donacije
posameznih organizacij ter podjetij, ki smo jih porabili za organizacijo tekmovanj dijakov. V letošnjem letu
načrtujemo pripravo poslovnika ter aktivacijo na področju pridobivanja donacij.

STROKOVNI AKTIVI
Aktiv učiteljev
slovenščine in umetnosti
tujih jezikov
športne vzgoje
matematike in fizike
družboslovnih predmetov, geografije in sociologije
okoljevarstva, kemije, in biologije
gradbeniških predmetov
modula Jaz in svet

Vodja strokovnega aktiva
Nina Markovič Korent
Mojca Kostanjšek
Igor Istenič
Slavica Volčanjšek
Milan Andrić
Janja Čuvan
Ljubomir Milenkovič
Davorka Polić Jošt

Za usklajevanje strokovnih aktivov predmetnih področij bodo skrbeli:
Predmetna področja – aktivi
slovenščine in umetnosti
tujih jezikov
športne vzgoje
matematike in fizike
družboslovnih predmetov
kemije, kemijskih predmetov in biologije
svetovalnih delavk

Povezovalec/povezovalka
Nina Markovič Korent
Marijana Marinšek
Damir Šketa
mag. Lucijana Kračun Berc
Metka Selič Turnšek
Sebastian Klovar
Pera Kunst
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AKTIV UČITELJIC SLOVENŠČINE
Naloge:
– uresničevanje ciljev učnih načrtov za pouk slovenščine in katalogov znanj oz. izvedbenih kurikulov za poklicno
maturo in zaključni izpit,
– pregled in priprava letnih delovnih načrtov, načrta preverjanja in ocenjevanja znanja,
– sprotno preverjanje in ocenjevanje znanja dijakov ter usklajevanje kriterijev ocenjevanja,
– priprava in izvedba poklicne mature, zaključnega izpita in popravnih izpitov,
– redno izpopolnjevanje in sodelovanje na strokovnih seminarjih, študijskih skupinah ter poročanje na sestankih
aktiva,
– sodelovanje s knjižnico zavoda, z Osrednjo knjižnico Celje, s SLG Celje, z Mestnim kinom Metropol, s
Pokrajinskim muzejem Celje,
– vzpodbujanje dijakov za sodelovanje v različnih dejavnostih in na različnih natečajih,
– organizacija ogledov gledaliških predstav SLG Celje ter filmskih predstav Mestnega kina Metropol,
– vodenje gledališkega krožka,
– organizacija in izvedba prireditev: prvi šolski dan, prireditev ob koncu leta ter ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, ob slovenskem kulturnem prazniku, ob dnevu državnosti in ob koncu pouka, ob podelitvi spričeval
poklicne mature in zaključnega izpita,
– svetovanje dijakom pri pripravi razstav v knjižnici in vitrinah na hodniku ter prispevkov na LCD-zaslonu na
šolskem hodniku,
– priprava, izvedba in vodenje literarnih ekskurzij,
– lektoriranje besedil,
– sodelovanje v projektu Aktivno državljanstvo.

AKTIV UČITELJIC TUJIH JEZIKOV
Naloge, ki jih načrtujeva v tem šolskem letu:
– Mentorstvo dijakom pri pripravah na državno tekmovanje v znanju tujega jezika POLIGLOT in POLIGLOT 3.
– Organizacija šolskega tekmovanja za dijake tretjih letnikov srednjega strokovnega izobraževanja in dijake
srednjega poklicnega izobraževanja v znanju angleškega jezika.
– Nudenje dodatne pomoči dijakom s posebnimi potrebami.
– Sodelovanje pri izvedbi dneva odprtih vrat in informativnega dneva.
– Sodelovanje z drugimi aktivi.
– Priprava novih letnih delovnih priprav, minimalnih standardov znanj, načrta preverjanja in ocenjevanja znanja
ter novih izpitnih lističev za ustni del poklicne mature.
– Prevajanje za potrebe šole.
– Udeležba na seminarjih za posodabljanje znanja.

AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE IN FIZIKE
Program dela za šolsko leto 2022/23:
– priprava letnih učnih priprav in načrtov ocenjevanja znanja za predmete, ki jih poučujemo,
– določitev minimalnih standardov znanja,
– oblikovanje enotnih kriterijev za ocenjevanje znanja pri pouku in popravnih izpitih,
– določitev števila ocen, ki jih morajo pridobiti dijaki pri posameznih predmetih,
– medsebojno sodelovanje med člani aktiva,
– sodelovanje z ostalimi aktivi učiteljev matematike in fizike na Šolskem centru Celje,
– urejanje učilnic – plakati, modeli,
– predlog za nakup učbenikov, strokovne literature, učnih pripomočkov,
– udeležba na seminarjih in študijskih skupinah za posodabljanje našega znanja,
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–
–
–
–
–
–
–

organizacija šolskega tekmovanja iz logike,
organizacija šolskega matematičnega tekmovanja,
organizacija tekmovanje iz fizike Čmrlj,
govorilne ure za dijake in starše,
delo z dijaki s posebnimi potrebami,
delo z nadarjenimi dijaki,
priprava dijakov na poklicno maturo.

Aktivnosti:
– tekmovanje iz logike – 29. 9. 2022 šolsko, 12. 11. 2022 državno,
– matematično tekmovanje – 16. 3. 2023 šolsko, 22. 4. 2023 državno ,
– tekmovanje v znanju fizike za srednješolce ČMRLJ – 22. 10. 2022,
– matematični krožek – priprava na tekmovanje,
– krožek Problematika za dijake, ki imajo težave pri matematiki,
– krožek Kako se učiti fiziko? za dijake, ki imajo težave pri fiziki.

AKTIV UČITELJEV DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV, GEOGRAFIJE IN UMETNOSTNE VZGOJE
Stalne naloge:
– oblikovanje standardov znanja in kriterijev ocenjevanja,
– medpredmetno povezovanje,
– vnašanje novosti v pouk družboslovnih predmetov,
– predlogi za nabavo nove strokovne literature, učnih pripomočkov in IKT gradiva,
– strokovno in pedagoško izpopolnjevanje,
– sodelovanje z drugimi aktivi na Šolskem centru Celje.
Občasne naloge:
– izvedba prosto izbirnih dejavnosti,
– sodelovanje pri dnevu odprtih vrat,
– priprava dijakov na tekmovanja,
– sodelovanje pri projektnih dnevih,
– oblikovanje navodil za pripravo sodelovanje pri projektih UNESCO,
– obeležitev pomembnih datumov,
– referat ali seminarska naloga.

AKTIV UČITELJEV OKOLJEVARSTVA, KEMIJE IN BIOLOGIJE
Naloge, ki jih načrtujemo v šolskem letu 2022/2023:
− Izvajanje in realizacija učnih ciljev, ki so navedeni v izvedbenih kurikulih okoljevarstvenega tehnika.
− Strokovno in pedagoško izpopolnjevanje na seminarjih, posvetih in študijskih skupinah na področju varovanja
okolja.
− Medsebojno sodelovanje članov aktiva.
− Sodelovanje z ostalimi aktivi na Šolskem centru Celje.
− Sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje RS.
− Usposabljanje in uporaba nove opreme in aparatur za okoljevarstvo.
− Dopolnjevanje in kupovanje strokovne literature in opreme za program okoljevarstveni tehnik.
− Spremljanje novosti v stroki in uvajanje le-teh v vzgojno-izobraževalno delo.
− Sodelovanje z industrijo in aktivi okoljevarstva na drugih srednjih šolah, ki izvajajo program okoljevarstveni
tehnik.
− Izvedba praktičnih vaj po podjetjih za dijake 4. letnika programa okoljevarstveni tehnik.
− Sodelovanje na sejmih in skrb za promocijo šole.
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Sodelovanje pri ureditvi okolice hiše NEVA.
Urejanje razstav na šolskem hodniku in v učilnicah.
Organiziranje strokovnih ekskurzij v okviru strokovnih modulov in IND.
Mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah.
Priprava dijakov na poklicno maturo.
Mentorstvo dijakom pri izvedbi strokovne naloge za 4. izpitno enoto poklicne mature.
Priprava in izvedba 2. in 4. izpitne enote poklicne mature.
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi dneva odprtih vrat in informativnega dne za program okoljevarstveni tehnik
ter tehniških delavnic za osnovnošolce.
Sodelovanje na državnem srečanju okoljevarstvenih tehnikov.
Sodelovanje pri projektu EKOŠOLE in projektu Zdrava šola.
Naučiti se skrbeti za ohranitev našega doma – Zemlje.
Obeleževanje mednarodnih dni (med poukom, na hodnikih šole – razstave, projekcije ...).
Sodelovanje v nacionalnih projektih slovenske Unesco-mreže.
Vključenost UNESCO-ciljev v življenje in delo šole.

AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE
Stalne naloge:
− Sestava in usklajevanje letnega delovnega načrta in učnih priprav, minimalnih standardov znanj in
spretnosti,kriterijev ocenjevanja ter oblik in načinov ocenjevanja.
− Sodelovanje pri pripravi izvedbenih kurikulov in medpredmetnem povezovanju.
− Dodatna strokovna pomoč dijakom s posebnimi potrebami.
− Spodbujanje dijakov za sodelovanje v interesnih dejavnostih, na natečajih, tekmovanjih, pri projektih,
raziskovalnih nalogah.
− Mentorsko delo z nadarjenimi dijaki.
− Sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektnih dni.
− Strokovno in pedagoško spopolnjevanje.
− Vnašanje novosti v pouk športne vzgoje.
− Širjenje motivacijskih vsebin dela z dijaki.
− Skrb za nabavo učil, rekvizitov, opreme za telovadnico in zunanja igrišča.
− Sodelovanje z Zavodom za šport Republike Slovenije Planica (Odbor za šolska športna tekmovanja).
− Sodelovanje z Društvom športnih pedagogov Slovenije.
− Sodelovanje z ostalimi aktivi učiteljev na šoli.
− Sodelovanje z aktivi ŠVZ na Šolskem centru Celje.
− Delo v študijski skupini učiteljev športne vzgoje v celjski regiji.
− Organizacija športnih dni.
− Testiranje dijakov za športno-vzgojni karton: zadnji teden v aprilu.
Druge naloge:
− Organizacija in izvedba šolskih, občinskih, regijskih in državnega tekmovanja gradbenih šol.
− Priprava dijakov na občinska, regijska in državna srednješolska tekmovanja ter državno tekmovanje gradbenih
šol.
− Sodelovanje pri dodelitvi statusa športnika in spremljanje učnega uspeha dijakov s tem statusom.
− Mentorstvo pri šolskih športnih tekmovanjih.
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AKTIV UČITELJEV GRADBENIŠKIH PREDMETOV
Stalne naloge:
– izpolnjevanje zahtev učnih načrtov,
– aktivno medsebojno sodelovanje članov aktiva,
– usklajevanje kriterijev ocenjevanja,
– permanentno izobraževanje,
– spremljanje novosti v stroki in uvajanje le-teh v vzgojno-izobraževalno delo,
– sodelovanje s podjetji in z DIT-om,
– sodelovanje z aktivi gradbenikov drugih srednjih šol,
– sodelovanje v študijskih skupinah,
– analiziranje učnega uspeha; medsebojna primerjava,
– priprava dijakov na tekmovanja iz strokovnih predmetov in praktičnega pouka.
– mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah.
– mentorstvo dijakom pri nalogah za 4. izpitno enoto poklicne mature.
– sodelovanje z Gospodarsko in Obrtno-podjetniško zbornico.
– sodelovanje s Centrom za poklicno izobraževanje.
– priprava učnih vsebin in katalogov znanj iz ur odprtega kurikula za program gradbeni tehnik ter za nižje
in srednje poklicno izobraževanje.
– uvajanje novih modulov odprtega kurikula v program gradbeni tehnik.
– sodelovanje na mednarodnih izmenjavah.
– vključevanje okoljevarstvenih vsebin v strokovne module s poudarkom na ohranjanje naravnih virov
in ponovni uporabi dobrin.
– vključevanje UNESCO ciljev v življenje in delo šole.
– spodbujanje rešitev na področju nizko energijskih gradenj in uporabe naravnih, lokalnih in
tradicionalnih materialov.
Občasne naloge:
– sodelovanje pri organizaciji informativnega dneva in promocijskih dni za osnovnošolce,
– sodelovanje pri pripravi tehniških dni za osnovnošolce,
– priprava promocijskih gradiv,
– sodelovanje na sejmih in promocijah šole,
– sodelovanje pri izvedbi šolskih prireditev,
– izdelovanje učnih pripomočkov in učnih gradiv,
– sodelovanje pri prenovi šolskih programov in evalvaciji že potekajočih programov,
– sodelovanje pri recenziji standardov izobraževalnih programov,
– dopolnjevanje in urejanje opreme ter knjižnega fonda,
– urejanje razstav na hodniku šole,
– pripravljanje tem za 2. in 4. enoto poklicne mature in vprašanj za zaključne izpite,
– organizacija predavanj in predstavitev novih proizvodnih programov posameznih podjetij,
– obiskovanje strokovnih sejmov ter sodelovanje na seminarjih iz gradbene stroke in računalništva,
– organizacija in vodenje ekskurzij,
– organizacija šolskega tekmovanja iz gradbene mehanike,
– organizacija šolskega tekmovanja v arhitekturnem risanju s programom AutoCAD,
– sodelovanje v projektu EraSmus+ – izmenjava učiteljev.

AKTIV UČITELJEV MODULA JAZ IN SVET
Naloge v šolskem letu 2022/2023
− Izvajanje in realizacija učnega načrta,
− Medpredmetno povezovanje,
− Sodelovanje z zunanjimi partnerji.
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DELO Z NADARJENIMI DIJAKI
Pri dijakih bomo iskali njihova močna področja, spodbujali ustvarjalnost, samostojnost, sodelovanje in odgovornost
do sebe in družbe.
Dijake bomo sistematično spremljali, skrbeli za njihov razvoj, razvijali njihove potenciale in spremljali dosežke. Tudi
letos jih bomo vključili v inovativne delavnice podjetja Štore Steel in različne dejavnosti na šoli.
Projektno skupino za delo z nadarjenimi dijaki sestavljajo:
− Davorka Polić Jošt – koordinatorica,
− Nina Markovič Korent
− Mojca Kostanjšek
− Igor Istenič
− Slavica Volčanjšek
− Milan Andrić
− Janja Čuvan
− Ljubomir Milenkovič
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ZADOLŽITVE UČITELJEV
Dejavnost
Aktiv JAZ
Aktiv učiteljev angleščine
Aktiv učiteljev družboslovnih predmetov,
Aktiv učiteljev informatike in računalniških tehnologij
Aktiv učiteljev matematike in fizike
Aktiv učiteljev slovenščine
Aktiv učiteljev strokovnih modulov gradbeništva in praktičnega pouka
Aktiv učiteljev strokovnih modulov okoljevarstva
Aktiv učiteljev športne vzgoje
Aktivno državljanstvo
Delo z dijaki s posebnimi potrebami
Delo z nadarjenimi dijaki
Evropska vas
Glasbene dejavnosti
Interesne dejavnosti šole – prosta izbira
Interesne dejavnosti šole (obvezni in izbirni del)
Komisija za kakovost
Komisija za varstvo pravic dijakov
Koordinacija ekskurzij
Mentorstvo Ekošole
Mentorstvo raziskovalne dejavnosti
Mentorstvo skupnosti dijakov
Mentorstvo vseživljenjskega učenja
Organizacija digitalnega usposabljanja
Organizacija dneva odprtih vrat in tehniških delavnic
Organizacija informativnih dni
Organizacija maturantskega plesa
Organizacija prehrane
Organizacija PUD
Organizacija raziskovalne dejavnosti
Organizacija srečanja svetovalnih delavk OŠ
Organizacija tečaja za tujce
Priprava plakata ob prazniku MOC
Priprava proslav in dogodkov
Projekt Erasmus+
Priprava urnikov in suplenc
Promocija zdravja na delovnem mestu
Promocijske dejavnosti
Razvojni načrt šole 2024–2029
Razvojni tim
Skrbnik šolskega sklada
Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, podjetji in strokovnimi združenji
Šolska športna tekmovanja
Unesco šola
Urejanje letnega poročila
Urejanje spletnih strani
Urejanje šolske kronike
Zdrava šola
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Vodja oz. člani
D. Polić Jošt
M. Kostanjšek
M. Andrić
S. Čujež
S. Volčanjšek
N. Markovič Korent
L. Milenković
J. Čuvan
I. Istenič
E. Arbanas, N. Markovič Korent
D. Polić Jošt, razredniki
D. Polić Jošt, razredniki
A. Lah Kalan
U. Kolar
vsi zaposleni
S. Čujež
M. Petriček, N. Markovič Korent, M. Kostanjšek
D. Polić Jošt (S. Čujež), L. Milenkovič (K. Kopše
Kaljun), N. Jaklevič (D. Šketa)
M. Škorjanc
J. Čuvan, A, Lah Kalan
vsi zaposleni
K. Kopše Kaljun
I. Kastelic
S. Čujež
D. Polić Jošt, A. Ledl, vsi zaposleni
D. Polić Jošt, A. Ledl
S. Čujež
D. Polić Jošt
GT: K. Kopše Kaljun; OT: A. Hrastnik;
poklici: S. Draksler
I. Kastelic
D. Polić Jošt
D. Polić Jošt
Z. Kit Goričan
aktiv slovenskega jezika, aktiv gradbeništva
V. Novak
S. Čujež
S. Volčanjšek
D. Polić Jošt, A. Ledl, vsi zaposleni
ravnatelj, vsi zaposleni
A. Ledl. S. Čujež, D. Polić Jošt, vodje aktivov
M. Škorjanc
A. Ledl
učitelji ŠVZ
mirovanje
A. Ledl, T. Potočnik, vsi zaposleni
A. Hrastnik
S. Čujež
S. Volčanjšek
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III. DRUGE DEJAVNOSTI ŠOLE
RAZPOREDITEV INTERESNIH DEJAVNOSTI PO LETNIKIH
ŠTIRILETNI PROGRAM – GRADBENI TEHNIK
1. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:
− kino predstava
• Športne dejavnosti:
− trije športni dnevi
• Ekskurzije:
− strokovna ekskurzija
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− naravoslovni dan
− eko dan
− metode učenja
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
SKUPAJ

4
18
18
40
6
6
4
4
6
26
20
20

2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

literarna ekskurzija
kino predstava
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− zdravstvena vzgoja (Jaz in svet)
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− eko dan
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
SKUPAJ
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6
4
18
6
34
8
4
6
6
24
20
20

LETNI DELOVNI NAČRT 2022/2023

ŠOLSKI CENTER CELJE
Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

kino predstava
gledališka predstava
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− eko dan
− spoznavanje poklicnega področja
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
− prosta izbira
SKUPAJ

4
6
18
12
40
4
6
6
6
22
20
7
27

4. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:
− kino predstava
• Športne dejavnosti:
− dva športna dneva
• Ekskurzije:
− strokovna ekskurzija
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− raziskovalno seminarska dejavnost
SKUPAJ
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ŠTIRILETNI PROGRAM – OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
1. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:
− kino predstava
• Športne dejavnosti:
− trije športni dnevi
• Ekskurzije:
− strokovna ekskurzija
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− naravoslovni dan
− eko dan
− metode učenja
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
SKUPAJ

4
18
18
40
6
6
4
4
6
26
20
20

2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

literarna ekskurzija
kino predstava
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− zdravstvena vzgoja (Jaz in svet)
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− eko dan
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
SKUPAJ
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3. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

kino predstava
gledališka predstava
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− eko dan
− spoznavanje poklicnega področja
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− projektni dnevi
− prosta izbira
SKUPAJ

4
6
18
12
40
4
6
6
6
22
20
7
27

4. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:
− kino predstava
• Športne dejavnosti:
− dva športna dneva
• Ekskurzije:
− strokovna ekskurzija
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− raziskovalno seminarska dejavnost
SKUPAJ
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TRILETNI PROGRAMI –
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG, TESAR, ZIDAR
1. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

filmska predstava
zgodovinska ekskurzija
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− metode učenja
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− dan Zdrave šole
SKUPAJ

4
6
18
12
40
4
4
6
14

2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

kino predstava
literarna ekskurzija
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− prosta izbir
SKUPAJ

4
6
18
6
34
4
6
10

2
2

3. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ

−
−

dva športna dneva
strokovna ekskurzija
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DVELETNI PROGRAM – POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
1. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:
− filmska predstava
• Športne dejavnosti:
− trije športni dnevi
• Ekskurzije:
− strokovna (naravoslovna) ekskurzija
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− metode učenja
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− eko dan
− ogled šolske knjižnice in uvajanje v delo
− vsebine Unesco ASPNet
− dan Zdrave šole
SKUPAJ

5
18
12
35
5
4
6
2
12
6
35

2. letnik
OBVEZNI ENOTNI DEL:
• Kulturne dejavnosti:

−
−
−
−

literarna ekskurzija
filmska predstava
trije športni dnevi
strokovna ekskurzija

• Športne dejavnosti:
• Ekskurzije:
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROGRAMOM:
− spoznavanje varnostnih ukrepov ob nesrečah
− vsebine Unesco ASPNet
− dan Zdrave šole
SKUPAJ
VSEBINE, POVEZANE S PROSTO IZBIRO DIJAKA:
− prosta izbira
SKUPAJ
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AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO
ŠTIRILETNI PROGRAM – GRADBENI TEHNIK, OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
1. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Sodelovanje v skupnosti
– Državljan/-ka Republike Slovenije
SKUPAJ

AKTIVNOST
− ogled mesta Celje
− Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice

ŠT. UR
6
4
10

AKTIVNOST
− gledališka predstava in predavanje
− Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice
− delovanje in pomen gospodarskega sistema (obisk podjetja,
ekskurzija v proizvodno podjetje)

ŠT. UR
6
6
6

2. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Človekove pravice in sobivanje
– Državljan/-ka Republike Slovenije
– Sodelovanje v skupnosti:
SKUPAJ

18

3. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Državljan/-ka Evropske unije In
sveta
SKUPAJ

−

AKTIVNOST
Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice

ŠT. UR
7
7

TRILETNI PROGRAMI
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE, PEČAR-POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG, TESAR, ZIDAR
1. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Sodelovanje v skupnosti
– Državljan/-ka Republike Slovenije
SKUPAJ

AKTIVNOST
− ogled mesta Celje
− Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice

ŠT. UR
6
4
10

AKTIVNOST
− gledališka predstava in predavanje
− Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice
− delovanje in pomen gospodarskega sistema (obisk podjetja,
ekskurzija v proizvodno podjetje)

ŠT. UR
6
6
6

2. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Človekove pravice in sobivanje
– Državljan/-ka Republike Slovenije
– Sodelovanje v skupnosti:
SKUPAJ

18

3. letnik
TEMATSKI SKLOP
– Državljan/-ka Evropske unije In
sveta
SKUPAJ

−

AKTIVNOST
Ustava in politični sistem Republike Slovenije, obisk vojašnice

ŠT. UR
7
7
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DEJAVNOSTI IN TEKMOVANJA
EKSKURZIJE
Ime programa

Strokovna ekskurzija
(ur)

Literarna, zgodovinska oz.
naravoslovna ekskurzija (ur)

Mentor

GRADBENI TEHNIK
1. a
18
0
Duša Polak
1. b
18
0
Valentina Novak
2. a
6
6
Klavdija Kopše Kaljun
2. e
6
6
Nina Markovič Korent
3. a
12
0
Marjeta Petriček
3. e
12
0
Eva Arbanas
4. a
18
0
Zrinka Kit Goričan
4. b
18
0
Alenka Lah Kalan
OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
1. c
18
0
Slavica Volčanjšek
2. b
6
6
Smiljan Čujež
3. b
12
0
Janja Čuvan
4. b
18
0
Alenka Lah Kalan
POKLICNI PROGRAMI (izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar, zidar)
1. d
12
6
Boštjan Cvelfer
1. e
12
6
Janez Kričej
2. c
6
6
Miran Škorjanc
3. c
13
0
Srečko Draksler
NIŽJE-POKLICNI PROGRAMI (pomočnik pri tehnologiji gradnje)
1. f
12
0
Nina Dolar
2. d
12
6
Andrej Hrastnik

SEZNAM MOŽNIH EKSKURZIJ:
3-urne ekskurzije:
– Fragmat Laško (ogled proizvodnje),
– ogled laških znamenitosti,
– Velika Pirešica (ogled proizvodnje),
– Almina hiša,
– bližnja gradbišča,
– Mestni gozd Celje,
– MIK Celje (ogled proizvodnje),
– YTONG (ogled proizvodnje),
– Grad Žovnek,
– terenske vaje (Savinja, Šmartinsko jezero),
– ogled podjetij (KOVA, Cinkarna Celje, Čistilna naprava Tremerje).
6-urne ekskurzije:
– Mednarodni obrtni sejem,
– Po poteh Jožeta Plečnika (ogled Ljubljane in Plečnikovih znamenitosti),
– Ogled parlamenta in ostalih znamenitosti Ljubljane,
– Muzej baroka Šmarje pri Jelšah in Steklarna Rogaška Slatina,
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–
–
–
–
–

Flosarski muzej Ljubno in ogled podjetja Rihter,
ogled gradbišča gradnje avtocestnega priključka na Koroškem,
IHPS Žalec,
Center Noordung Vitanje,
Pot med krošnjami na Rogli.

12-urne ekskurzije:
– Primorska: 2. tir, viadukt Črni Kal, Piran, Sečoveljske soline,
– Koper: ogled Luke Koper in starega dela mesta,
– Goriška: Vipavski Križ, Sabotin, Solkanski most,
– Logarska dolina – naravoslovno-etnološka pot,
– HE Sava,
– GEN-i Krško – Svet energij,
– Bukovniško jezero – Lendava.
Opombe:
Mentorji ekskurzij se sami dogovorijo z ostalimi učitelji za spremstvo glede na vsebino ekskurzije in glede na
normativ (16 dijakov). 12- in 16-urne ekskurzije so lahko kombinirane iz 3-, 6- oz. 12-urnih ekskurzij. Možne so tudi
kombinacije oddelkov. Ekskurzije, ki so vezane na terenske oglede se lahko izvedejo v mesecih september, oktober,
marec in april, ekskurzije, ki pa se odvijajo v notranjih prostorih (ogledi proizvodenj), pa se lahko organizirajo tudi v
zimskem času.

IZVEDBA ZAKLJUČNIH EKSKURZIJ
Razredniki bodo v dogovoru s starši organizirali zaključne eno ali dvodnevne izlete po Sloveniji. V njih bodo združili
raziskovanje naravnih in kulturnih znamenitosti ter družabno življenje.

RAZISKOVALNO DELO
Izdelava raziskovalnih nalog ima na naši šoli dolgoletno tradicijo. Izdelave raziskovalne naloge se lahko loti vsakdo,
ki ima željo odkriti nekaj novega, še neraziskanega. Običajno pa se za zanjo odločijo dijaki tretjih in četrtih letnikov
štiriletnega programa, ki se jim uspešno izdelana raziskovalna naloga s strokovnega področja gradbeništva,
arhitekture ali varovanja okolja prizna kot opravljena 4. Izpitna enota pri poklicni maturi. Rezultati dobrega
raziskovanja se ne kažejo le pri poklicni maturi, temveč tudi pri kasnejšem uspešnejšemu študiju in seveda uspehu
na poklicni poti. Teme, ki jih dijaki v sodelovanju s svojimi mentorji izberejo, so običajno s področja strokovnih
predmetov gradbeništva, arhitekture ali varovanja okolja. Svojo namero po raziskovanju nakažejo s predprijavo v
mesecu oktobru, ki jo potrdijo z uradno prijavo v mesecu februarju. Sledi oddaja nalog v marcu in končno zagovor
na regijskem tekmovanju na ŠCC v aprilu. Mentor raziskovalne dejavnosti je Igor Kastelic.

GRADBENIADA – TEKMOVANJE GRADBENIH ŠOL SLOVENIJE
Dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja redno sodelujejo na GRADBENIADI – tekmovanju srednjih
gradbenih šol Slovenije. Organizator tekmovanja je vsako leto ena izmed slovenskih gradbenih šol. V šolskem letu
2022/2023 bo tekmovanje organizirala Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola Novo mesto in sicer
13. aprila 2023. Tekmovanje poteka v več strokovnih in športnih disciplinah. Prireditev ni zgolj tekmovalnega
značaja, ampak je namenjena tudi druženju dijakov in njihovih mentorjev. Mentor je Smiljan Čujež.
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DRŽAVNO SREČANJE OKOLJEVARSTVENIH TEHNIKOV
Udeležili se bomo 13. tradicionalnega državnega srečanja okoljevarstvenih tehnikov. Srečanja se bodo poleg naše
šole udeležili še dijaki, profesorji in ravnatelji s Srednje gradbene šole in gimnazije Maribor, Srednje šole za
strojništvo, geotehniko in okolje iz Velenja in s Srednje šole Slovenj Gradec in Muta. Na srečanje bo povabljena tudi
vodja skupnosti okoljevarstvenih šol Slovenije s CPI-ja. Tekom šolskega leta bo znano, katera šola bo srečanje
organizirala.
Srečanje mladih okoljevarstvenikov pomeni druženje mladih, izmenjavanje mnenj, izkušenj, kar bomo s strokovnimi
vsebinami povezali v zanimiv in koristen dan. Iz naše šole se bo srečanja udeležilo 6 dijakov iz programa
okoljevarstveni tehnik pod mentorstvom Janje Čuvan in Alenke Lah Kalan. Srečanje bo 13. oktobra 2022.

KNAUF JUNIOR TROPHY
Naša šola sodeluje z podjetjem Knauf že vrsto let na različnih področjih. Eno najbolj odmevno je mednarodno
tekmovanje dijakov v suhomontažni gradnji, ki se vsako leto odvija v drugi državi. V lanskem šolskem letu je
tekmovanje odpadlo zaradi epidemije COVID-19, in sicer bi moralo biti v Belorusiji, ki bo načeloma tudi v tem
šolskem letu ostala gostiteljica. Točna navodila bomo dobili v februarju 2023. Mentor je Srečko Draksler.

TEKMOVANJE V ZNANJU MATEMATIKE
Za vse dijakinje in dijake naše šole, ki jim je razmišljanje in reševanje matematičnih problemov dodaten izziv, bomo
16. 3. 2023 organizirali tekmovanje Mednarodni matematični kenguru in izbirno tekmovanje v znanju matematike
za uvrstitev na državno tekmovanje v znanju matematike za dijake srednjih strokovnih in srednjih poklicnih šol. Z
dijakinjami in dijaki, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, bomo izvedli tudi dodatne priprave. Državno
tekmovanje v znanju matematike bo 22. 4. 2023. Za izvedbo priprav in tekmovanja bomo poskrbeli Smiljan Čujež,
Alenka Lah Kalan, Marija Vavdi in Slavica Volčanjšek.

TEKMOVANJE V ZNANJU LOGIKE
Za vse dijakinje in dijake naše šole bomo 29. 9. 2022 organizirali šolsko tekmovanje v znanju logike. Mentorji Alenka
Lah Kalan, Slavica Volčanjšek in Smiljan Čujež bodo dijakom, ki se bodo uvrstili na državno tekmovanje, nudili
dodatno pomoč in jih pripravili na logične izzive, ki jih čakajo na najvišji stopnji tekmovanja. Državno tekmovanje
bo v izvedbi ljubljanske Fakultete za elektrotehniko potekalo v mesecu novembru.

TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ČMRLJ
Za dijake 1. in 2. letnika srednjega strokovnega izobraževanja bomo organizirali priprave in izvedli enostopenjsko
tekmovanju v znanju fizike za srednješolce ČMRLJ. Na tekmovanje bo dijake pripravila profesorica Nina Dolar, ki bo
prevzela tudi organizacijo tekmovanja, pri izvedbi tekmovanja bomo sodelovali tudi ostali člani aktiva matematikov
in fizikov.

TEKMOVANJE V ZNANJU GRADBENE MEHANIKE
V tem šolskem letu bo potekalo že 28. tekmovanje v gradbeni mehaniki za srednješolce. Kot vsako leto se bodo tega
tekmovanja udeležili tudi naši dijaki 3. In 4. letnika programa Gradbeni tehnik. Tekmovanje poteka v dveh delih.
Najprej se v aprilu na vseh slovenskih gradbenih šolah in nekaterih tehniških gimnazijah prijavljeni dijaki pomerijo
na predtekmovanju. Najbolje uvrščeni dijaki s šolskih tekmovanj se nato v maju srečajo na državnem prvenstvu, ki
se tradicionalno odvija na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Naši dijaki se na tekmovanje pripravljajo
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pri urah Gradbene mehanike in na dodatnih urh ter s samostojnim delom pri reševanju nalog s prejšnjih tekmovanj.
Priprave na tekmovanje pomenijo širjenje in poglabljanje znanja, ki ga dobijo dijaki pri strokovnem modulu
Gradbena mehanika.
Z udeležbo na tekmovanjih dijaki lažje ocenijo svoje znanje in ga primerjajo z znanjem sošolcev in dijakov iz drugih
šol. Uvrstitev na državno tekmovanje pomeni za dijaka velik uspeh, državno prvenstvo pa je zaradi obiska Fakultete
za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani in srečanja z najuspešnejšimi dijaki drugih slovenskih gradbenih šol za
vsakega udeleženca gotovo nepozaben dogodek. Mentorica je Marlenka Žolnir Petrič.

TEKMOVANJE V ZNANJU TUJIH JEZIKOV
Dijaki naše šole lahko vsako leto sodelujejo na državnih tekmovanjih iz angleškega jezika »POLIGLOT« in »POLIGLOT
3«. Tekmovanje »POLIGLOT« je državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake tretjih letnikov srednjega
strokovnega izobraževanja. Udeležijo se ga lahko dijaki, ki na šolskem tekmovanju dosežejo največje število točk.
Tekmovanje »POLIGLOT 3« je državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake prvih, drugih in tretjih letnikov
srednjega poklicnega izobraževanja. Udeležijo se ga lahko dijaki, ki na šolskem tekmovanju dosežejo največje število
točk. Tekmovanje organizira šola, katere dijak je zmagovalec v prejšnjem šolskem letu. Tudi naš šolski center je že
dvakrat organiziral državno tekmovanje »POLIGLOT« in »POLIGLOT 3«. Mentorici sta Eva Arbanas in Mojca
Kostanjšek.

TEKMOVANJE IZ GEOGRAFIJE
Vsi, ki si želite novih izzivov in uživate v geografskih vsebinah, ste vabljeni na tekmovanje iz geografije. To je
sestavljeno iz pisnega in terenskega dela. Tema letošnjega tekmovanja je GEOGRAFIJA VODA. Način izvedbe:
intenzivna priprava pred tekmovanji. Mentorica je Danica Mikola.

TEKMOVANJE MLADIH ZGODOVINARJEV
Vsi dijaki naše šole, ki jim je raziskovanje zgodovine izziv, se lahko udeležijo šolskega tekmovanja. Trije najboljši pa
se bodo udeležili državnega tekmovanja. Mentor je Milan Andrić.

TEKMOVANJE V EKOKVIZU
Naša šola je že več let članica projekta Ekošole. V okviru le-tega se izvaja več aktivnosti, katerih se udeležujemo. Ena
izmed njih je tudi tekmovanje v Ekokvizu. Dijaki bodo tudi v letošnjem šolskem letu poglabljali svoje znanje iz
okoljskih vsebin, ki jih vključujemo v izvedbene kurikule različnih programov naše šole. Najprej bomo v mesecu
decembru izpeljali šolsko tekmovanje, nato pa se bodo najboljši trije iz programa SPI in trije iz programa SSI udeležili
regijskega tekmovanja, na katerem vsako leto sodeluje več kot 50 slovenskih srednjih šol. Najboljši pa se bodo
uvrstili na državno tekmovanje. Mentorici tekmovanja v novem šolskem letu sta Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan.

DODATNO DELO PRI GRADBENI MEHANIKI
V letošnjem šolskem letu nadaljujemo z dodatnimi urami za dopolnjenje in širjenje znanja iz učnih vsebin
strokovnega modula Gradbena mehanika. Srečanja so namenjen dijakom, ki bodo pri tekočih urah predmeta zaznali
kakšno vrzel v svojem znanju, zato bodo potrebovali ponovno razlago snovi in dodatno utrjevanje znanja z
reševanjem nalog. Z dijaki, ki bodo želeli izvedeti še več, kot nam dopušča omejeni čas pri šolskih urah in učni načrt,
pa bomo rešili še kakšno zahtevnejšo in zanimivo nalogo ter se tako pripravljali na tekmovanja iz gradbene
mehanike, ki potekajo v spomladanskem času. Probleme in naloge iz gradbene mehanike boste reševali s pomočjo
profesorice Marlenke Žolnir Petrič.
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KROŽEK PROBLEMATIKA
Krožek je namenjen vsem dijakom naše šole, ki imajo težave pri matematiki ali pri kakšnem od matematičnih
področij. Krožek bo potekal po potrebi in ga bo izvajal vsak profesor za svoje dijake. Na dodatni uri matematike
bodo dijaki z dodatno razlago skušali usvojiti minimalne standarde znanja pri predmetu matematika. Cilj krožka je
zmanjšati število popravnih izpitov in izboljšati nivo znanja pri predmetu matematika.

KROŽEK »KAKO SE UČITI FIZIKO?«
Krožek je namenjen dijakom v 4-letnem programu (1. in 2. letnik) in se bo izvajal enkrat tedensko oziroma po potrebi
in v dogovoru z dijaki in mentorico. Krožek je namenjen dijakom, ki iz takšnih in drugačnih razlogov ne zmorejo
slediti učni razlagi med rednimi učnimi urami in imajo težave pri učenju fizike. Dijaki bodo na krožku deležni dodatne
razlage. Mentorica je Nina Dolar.

LASER V DELAVNICI
Lasersko gravirni stroj primeren za graviranje in rezanje manjših predmetov kot so štampiljk, ploščice, graviranje
portretov, izdelava ur, obeskov, možno je graviranje na kozarce, steklenice, pisala in 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 osnovnošolske otroke, kateri si sami
na računalniku narišejo obeske za ključe ter jih kasneje na laserskem stroju gravirajo in zrežejo. Mentor je Andrej
Hrastnik.

3D TISKALNIK
3D tiskalnik je stroj na katerem dijaki prenašajo znanje iz računalniškega modeliranja v realnost. Izdelujejo makete
prototipe razne modele … Na ta način omogočamo našim dijakom delo in učenje na najsodobnejši strojih in
tehnologijah 21. stoletja. 3D-tiskanje je postopek izdelave trirazsežnih trdnih objektov skoraj katere koli oblike iz
digitalnega modela. Tiskalnik materialov običajno izvaja procese 3D-tiskanja z uporabo digitalnih tehnologij.
Tehnologija se uporablja za prototipizacijo in porazdeljeno proizvodnjo na področjih nakita, obutve, industrijskega
oblikovanja, arhitekture, inženirstva in konstrukcije (AEC), avtomobilske, letalske in vesoljske industrije, dentalne
in medicinske industrije, izobraževanja, geografskih informacijskih sistemov, gradbenega inženirstva in drugje.
Mentor je Igor Kastelic.

DELO NA CNC-STROJU
Na CNC-lesnoobdelovalnem stroju se bodo izvajala naslednja dela:
– izdelava promocijskega materiala in izdelkov za sejmiščni prostor,
– delavnice za osnovnošolce,
– izdelava plošč za mozaik,
– bazar poklicev Hruševec izdelava stojnice in promocijskega materiala,
– priprava podlag za namene pouka keramičarjev (mozaik),
– obdelava scene za novoletno igrico za otroke zaposlenih,
– delo tesarjev na CNC-ju za ostrešja,
– okrasitev hodnika C-etaža,
– novoletno obdarovanje učiteljev,
– rezkanje pripomočkov za plezanje,
– sodelovanje med šolami (razno),
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–
–
–
–
–

izdelki za informativni dan,
sodelovanje na občinskih projektih,
priprava izdelkov za Evropsko vas,
Izdelava notranjega inventarja oprema kabineta,
razno.

Mentor je Janez Kričej.

UČENJE UČENJA
Učenje je proces, ki traja vse življenje. Da bi postalo del našega vsakdanjika se moramo naučiti učiti se. Cilj dejavnosti
je odkrivanje in uporabljanje načinov učenja, ki dijakom najbolj ustrezajo. S to dejavnostjo si dijaki olajšajo učenje
in ga izboljšajo, da le-to postaja učinkovitejše in prijetnejše. Dijaki odkrivajo svoj osebni način učenja, spoznajo učne
korake, ki jih prenesejo tudi na druge življenjske situacije. Mentorica je Davorka Polić Jošt.

PREDAVANJA ZUNANJIH STROKOVNJAKOV
V šolskem letu bomo pripravili predavanja in predstavitve zunanjih strokovnjakov z različnih področij gradbeništva
in okoljevarstva za dijake in profesorje. Koordinatorja sta Arnold Ledl in Davorka Polić Jošt.

MEDPREDMETNO SODELOVANJE
V letošnjem šolskem letu prvič načrtujemo medpredmetno sodelovanje med samim poukom. Profesorja različnih
predmetov bosta združila moči in izvedla medpredmetno uro pouka. Koordinatorica je Alenka Lah Kalan.

PRIPRAVA PRIREDITEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023
V šolskem letu bomo učiteljice slovenščine sodelovale pri izvedbi prireditev:
– konec koledarskega leta ter dan samostojnosti in enotnosti (Nina Markovič Korent),
– slovenski kulturni praznik (Duša Polak),
– informativni dan (Nina Markovič Korent),
– dan državnosti in konec pouka (Duša Polak),
– podelitev spričeval zaključnega izpita (Duša Polak) in poklicne mature (Nina Markovič Korent).

GLASBENE DEJAVNOSTI
Letni delovni načrt za programe gradbeni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tesar, zidar in pomočnik pri tehnologiji
gradnje:
– dijaki spoznavajo ljudsko in umetno glasbo različnih geografskih področij,
– spoznavajo pomembnejše skladatelje različnih glasbenih obdobij in njihova dela v pogovoru povezujejo z
drugo literaturo različnih umetnostnih obdobij (proza, poezija),
– po skupinah pripravljajo govorne nastope o svojih najljubših glasbenih izvajalcih,
– slušno prepoznavajo skladatelje ali izvajalce klasične ter zabavne glasbe,
– spoznavajo inštrumente, ki sestavljajo različne glasbene zasedbe,
– prepevajo slovensko ljudsko in umetno glasbo,
– rešujejo kvize in z njimi ponavljajo osvojeno snov – Kahoot.
Mentor je Urban Kolar.
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MATURANTSKI PLES
V okviru neobveznega dela izbirnih vsebin bomo v mesecu marcu za dijake zaključnih letnikov organizirali
maturantski ples. Plesne vaje bodo potekale enkrat tedensko pod okriljem plesne šole. Začetek plesnih vaj je
predviden v mesecu oktobru. Pri organizaciji plesa bomo sodelovali z drugimi šolami Šolskega centra Celje.
Koordinator maturantskega plesa na naši šoli je Smiljan Čujež.

GLEDALIŠKA DELAVNICA
Tudi v tem šolskem letu bomo uprizorili eno izmed dramskih del znanega slovenskega ali tujega dramatika ali
pripravili dramatizacijo kakšnega drugega besedila. S svojim nastopom bomo popestrili dogajanje ob božičnonovoletnem času ter kulturnem in informativnem dnevu. Gledališke dejavnosti bomo z vso odgovornostjo izvajali
vse v skladu z epidemiološkimi navodili NIJZ in MZ. Mentorica je Nina Markovič Korent.

BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV NA SŠGVO
Božično-novoletni čas je čas za prijazne misli, petje pesmi, lepe in prijazne besede, za smeh … In vsemu temu se
bomo ob koncu leta prepustili tudi na naši šoli. Zadnji dan v letu bo namreč v znamenju božično-novoletne
prireditve, v okviru katere bomo obeležili tudi dan samostojnosti in enotnosti in se poslovili od preteklega leta.
Mentorica je Nina Markovič Korent.

PUSTNO RAJANJE NA SŠGVO
Pust je prastar praznik, ki ga poznajo mnoga ljudstva po svetu. V davni dobi je bil to praznik, katerega namen je bil
počastiti prednike in izprositi dobro letino. To je čas obredov, ki naj bi prepodili zle zimske duhove in priklicali v
deželo toplo pomlad. V ne tako daljni preteklosti in danes pa je pustovanje tisti čas v letu, ko smo lahko vsaj en dan
v letu nekdo drug. Pustnemu rajanju se bomo na pustni torek predali tudi v tem šolskem letu. Mentorica je Nina
Markovič Korent.

OBISK MEDNARODNEGA CENTRA ZA SAMOOSKRBO SLOVENIJE (2. letnik VAO)
Z dijaki 2. letnikov OT bomo pri predmetu VAO obiskali Mednarodni center za samooskrbo, kjer si bomo ogledali in
se poučili o delovanju rastlinske čistilne naprave, ekoremediacijah ter uporabnosti ekoremediacijskih pristopov v
vsakdanjem življenju. Mentorica je Alenka Lah Kalan.

OBISK DUNAJSKE SEŽIGALNICE ODPADKOV (3. letnik ODP)
Z dijaki 3. letnika OT se bomo odpravili na strokovni ogled dunajske sežigalnice odpadkov, da se poučimo o njenem
delovanju in vplivih na okolje in okoliške prebivalce. Mentorica je Alenka Lah Kalan.

MEDNARODNI TURNIR ZA ŠPORTNIKE INVALIDE V LAŠKEM
Prostovoljstvo je danes v sodobni družbi ena od oblik medčloveške pomoči in sodelovanja. In da je prostovoljstvo
na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja že tradicija, pa je že kar samoumevno. Tudi v letošnjem šolskem
letu bomo z dijaki naše šole kot pobiralci žogic sodelovali na mednarodnem namiznoteniškem turnirju za invalide v
Laškem v organizaciji Zveze za šport invalidov Slovenije. Mentorica je Nina Markovič Korent.
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MEDNARODNI PODNEBNI TEK
19.10. 2022 bomo tudi na naši šoli organizirali podnebni tek v sklopu projekta Running out of time. Mentorici sta
Alenka Lah Kalan in Slavica Volčanjšek.

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Dijaki bodo tekmovali na šolskih, občinskih, področnih in državnih tekmovanjih. Na aktivu športnih pedagogov
Šolskega centra smo sprejeli program dela za šolsko leto 2022/2023 in določili mentorje za športne panoge, v
katerih bomo tekmovali.
Mentorji individualnih športnih panog na ŠC Celje bodo:
− Barbka Dvoršek: veleslalom in deskanje na snegu;
− Jaka Došler: športno plezanje;
− Maja Bukovec: lokostrelstvo, gorski tek;
− Lucija Mandl: judo, kajak, kanu;
− Jernej Jančič: kolesarstvo;
− Hrvoje Fižuleto: atletika;
− Bor Božičevič: streljanje z zračno puško, pištolo;
− Mitja Lukner: namizni tenis, badminton.
− Peter Jovanović: šah;
− Aljaž Bukovec: skoki na mali prožni ponjavi.
Mentorja v ekipnih športnih panogah na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja:
− Barbka Dvoršek: odbojka, atletika, kros – dijakinje, veleslalom in deskanje na snegu, športne igre na
Gradbeniadi.
− Igor Istenič: odbojka, odbojka na mivki, rokomet, košarka, košarka 3x3, nogomet, atletika, kros, športne igre na
Gradbeniadi.
− Bor Božičevič: odbojka, rokomet, nogomet, atletika, kros, športne igre na Gradbeniadi.
Dijaki bodo sodelovali na izbranih tekmovanjih, ki jih bosta razpisala Zavod za šport Republike Slovenije Planica in
Športna zveza Celje, na državnem tekmovanju gradbenih šol, na Unescovem ASP teku na Ptuju in na drugih šolskih
športnih tekmovanjih. Borili se bomo za čim boljše rezultate in napredovanja na regijska in državna prvenstva.

ŠPORTNI DNEVI
Skozi vse šolsko leto organiziramo tri športne dneve, ki so tematsko razdeljeni po letnih časih. Jesen je namenjena
atletiki, ki se konča s športnim dnem v četveroboju na atletskem stadionu Kladivar. Zimski letni čas je namenjen
zimskim športom, plavanju, kegljanju in badmintonu. Spomladi pa se odvije orientacijski pohod po okolici Celja.
Mentorja sta Barbka Dvoršek in Igor Istenič.

DAN ŠPORTA
Za ure, kijih dijaki ne bodo opravili v telovadnici ŠC (35 ur), sva pripravila dva enodnevna športna dogodka. V
jesenskem času (september) se bodo dijaki prvega in drugega letnika udeležili enodnevne športne aktivnosti v
adrenalinskem parku Menina. V spomladanskem času meseca marca ali aprila pa bomo obiskali ljubljanski športni
park Woop. Oba parka nudita nove športne aktivnosti, s katerimi se dijaki ne srečujejo v vsakodnevnem življenju.
Mentorji so učitelji športne vzgoje.
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ŠOLA – ČLANICA
ŠOLA V UNESCO ASP MREŽI
V šolskem letu 2022/2023 je aktivnost naše šole v obdobju mirovanja. Izvajale so bodo samo nekatere aktivnosti.

ZDRAVA ŠOLA
Na naši šoli že vrsto let uspešno izvajamo dejavnosti v sklopu projekta Zdrava šola. V tem projektu smo del slovenske
mreže Zdravih šol, ki se po celi Sloveniji posredno in neposredno odzivajo na probleme v zvezi z zdravjem otrok in
mladostnikov ter se z njimi na različne načine tudi ukvarjajo. V šolskem letu 2022/23 se bomo posvetili vsebinam,
ki bodo vključevale gibanje, prehrano ter duševno zdravje. V povezavi z navedenimi vsebinami bodo izvedene
različne akcije.
Vsebine, ki smo jih prepoznali kot izredno pomembne in so hkrati ključna vedenja, povezana z življenjskim slogom,
pokrivajo štiri pomembna področja:
– zdravo prehrano (tematske RU, aktivnosti v okviru eko šole),
– preprečevanje uporabe psihoaktivnih snovi (predavanja),
– telesno dejavnost in gibanje (tematski športni dan in minute za zdravje),
– duševno zdravje (predavanja, ki jih za dijake naše šole organizira svetovalna delavka).
Poleg tega bo poudarek na preventivnem ravnanju ter skrbi za osebno higieno v namen preprečevanja novega
virusa covid-19 in ostalih okužb. Koordinatorica zdrave šole je Slavica Volčanjšek.

EKOŠOLA
V preteklem šolskem letu smo ponovno zadostili vsem pogojem za potrditev zelene zastave, na kar smo izredno
ponosni. Naše poslanstvo opravljamo z zavzetostjo. K sodelovanju skušamo privabiti čim več dijakov različnih
letnikov in profesorjev. Še naprej si bomo prizadevali izpolnjevati naloge, ki nam jih nalaga ekošola, prav tako pa bi
radi uresničili cilje, ki smo si jih zadali v preteklih letih. Nadaljevali bomo s spodbudami in ozaveščanjem dijakov ter
delavcev naše šole in Šolskega centra Celje o nujnosti ločevanja odpadkov, varčevanju z energijo in vodo. Prizadevali
si bomo tudi za čim čistejšo in prijaznejšo okolico naše šole, izvedli čistilno, zbiralno akcijo in še kaj. Mentorici v
novem šolskem letu sta Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan.
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PROJEKTI
ERASMUS+
V šolskem letu 2022/23 se bodo 4 profesorji in 4 dijaki Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja v okviru
projekta Erasmus+ udeležili mobilnosti v tujini. Dijaki in dijakinje bodo v času izmenjave opravljali praktično
usposabljanje z delom pri delodajalcih v tujini, učitelji pa se bodo udeležili aktivnosti senčenja na delovnem mestu
in tečajev v tujini. V času mobilnosti bodo pridobivali nova strokovna znanja, spoznavali delovne prakse na tujem in
se vključevali v lokalno življenje. Prizadevali si bomo vključevati posameznike z manj priložnostmi, ena izmed
prioritet programa pa je tudi zelena mobilnost, zato bomo skušali uporabljati varčne načine poti, skupne prevoze,
vlak itd., kjer je to mogoče in varno. Koordinatorica je Valentina Novak.

IZVAJANJE PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
V programu okoljevarstveni tehnik se bo del praktičnega pouka izvedel v posebni obliki z željo, da se dijaki seznanijo
s konkretnimi deli varovanja okolja v podjetjih in institucijah. V ta namen je šola sklenila dogovor za izvedbo vaj z
naslednjimi podjetji in institucijami:
− NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
− MEDNARODNI EKOREMEDIACIJSKI CENTER ZA SAMOOSKRBO v Dolah
− ŠTORE STEEL, d.o.o.
− KOVA, d.o.o.
− SIMBIO
− ENERGETIKA CELJE
− MESTNA OBČINA CELJE, ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
− CINKARNA, METALURŠKO-KEMIČNA INDUSTRIJA CELJE, D. D.
− JAVNO KOMUNALNO PODJETJE ŠENTJUR
Dijaki bodo:
− izvajali konkretna dela na področju varovanja okolja,
− obiskali različna mesta v podjetju, kjer se izvaja večina del oziroma so posebej občutljiva in spremljana v smeri
varovanja okolja,
− se seznanili z vodenjem dokumentacije in zakonodajo za posamezna področja in posebnosti za posamezno
podjetje oz. institucije.
− Pred obiskom podjetja bodo učitelji dijake seznanili z dejavnostjo podjetja oz. institucije (s predstavitvenimi
filmi podjetja, s spletnimi stranmi). Učitelji bodo v sodelovanju s predstavnikom podjetja pripravili za dijake
učne liste. Po obisku podjetja bodo dijaki uredili mapo vaj in pripravili poročilo. Učitelji bodo dijake ocenili na
osnovi pripravljenih kriterijev (sodelovanje v podjetju, ocena mape, ocena poročila …). Praktični pouk bosta
izvajala Primož Vouk in Janja Čuvan.

EVROPSKA VAS
V okviru projekta Evropska vas bomo tudi v letošnjem šolskem letu spoznavali eno od Evropskih držav. Svoje delo
bomo predstavili na zaključni prireditvi v mestnem središču. Mentorica bo Alenka Lah Kalan.

RASTEM S KNJIGO
Z dijaki prvih letnikov se bomo tudi letošnjem šolskem letu vključili v nacionalni projekt v sodelovanju z Javno
agencijo za knjigo RS. Uradni začetek projekta je 8. september, mednarodni dan pismenosti. Dijaki bodo z
učiteljicami slovenščine aprila obiskali Osrednjo knjižnico Celje in prebrali izbrano knjigo. Koordinatorica bo Duša
Polak.
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POZDRAV PTIC MIRU
Tudi v letošnjem šolskem letu bo naša šola sodelovala v mednarodnem projektu Pozdrav ptic miru, v okviru katerega
bomo razmišljali o temeljnih človekovih vrednotah, kot so mir, svoboda, varnost, odgovornost, strpnost … Svoja
razmišljanja bomo objavljali na naši spletni strani, izdelovali plakate, ob mednarodnem dnevu miru pripravili
razstavo in si tako prizadevali vzpostaviti in razširiti solidarnost in sožitje med generacijami. Mentorica je Nina
Markovič Korent.

PROMOCIJSKI DOGODKI
Šola posveča veliko pozornosti promocijski aktivnosti. Osnovnošolcem, njihovim staršem, učiteljem in širši javnosti
se bo predstavila na dnevu odprtih vrat in delavnicami za osnovnošolce, na informativnem dnevu, sejmih, z obiski
osnovnih šol, z izvedbo tehničnih in naravoslovnih delavnic, s stojnicami v mestnem jedru in trgovskih centrih, z
razstavami izdelkov, nastopi dijakov na prireditvah namenjenih širši javnosti in v medijih. Promocijski dogodki se
bodo izvajali skladno z možnostmi in epidemiološko situacijo.

PROJEKT DVIG DIGITALNIH KOMPETENC
V sklopu projekta Dvig digitalnih kompetenc, v katerem sodeluje naša šola, bomo izdelali digitalno strategijo šole.
V njej bomo zastavili cilje, ki jim bomo sledili med šolskim letom. Projektni tim bo pripravil 10 delavnic na katerih
bodo naši učitelji pridobivali digitalne kompetence potrebne za izvajanje pouka. Na koncu šolskega leta bomo izvedli
anketo z orodjem Selfie in preverili doseženi napredek. Vodja projektne skupine je Smiljan Čujež.

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU – ZdravKo Dren
Zdravje je najpomembnejša vrednota v življenju vsakega posameznika in je bistvenega pomena za kvalitetno
življenje. V službi preživimo vsaj tretjino svojega življenja, zato predstavlja primeren kraj za spodbujanje zdravega
načina življenja. Zdravi in zadovoljni zaposleni, ki delajo v varnem in pozitivnem delovnem okolju, so produktivnejši,
ustvarjalnejši in redkeje zbolijo, prav tako pa ostajajo zvesti organizaciji oziroma delodajalcu. Na Šolskem centru
Celje smo poskrbeli za splošno dobro počutje, dvig vitalnosti in energije ter premagovanje stresa. Organizirali smo
različna predavanja ter športne aktivnosti. Ponosni smo na naše rezultate. S podobnimi aktivnostmi bomo še naprej
nadaljevali. Posebno pozornost bomo namenili analizi najpogostejših poklicnih bolezni ter njihovi prevenciji.
Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljšanju splošnega zdravja in
dobrega počutja zaposlenih, kar je skupen interes delodajalca in zaposlenih.
Prednostne naloge načrta za doseganje namena in ciljev izhajajočih iz ocene potreb so:
– izboljšanje organizacije dela in delovnega okolja,
– spodbujanje zaposlenih k udeležbi zdravih dejavnosti,
– omogočanje izbire zdravega načina življenja,
– spodbujane osebnostnega razvoja.
Kot ambasadorka promocije zdravja na naši šoli bom sodelavce spodbujala k čim bolj aktivnemu preživljanju
prostega časa, spodbujala jih bom k aktivnostim, ki jih bo Šolski center Celje organiziral v okviru promocije zdravja.
Enkrat mesečno bom organizirala brezplačno dejavnost in spodbudila sodelavce, da se teh aktivnosti udeležijo v
čim večjem številu. Ambasadorka promocije zdravja na naši šoli JE Slavica Volčanjšek.
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SODELOVANJE
SODELOVANJE Z DRUGIMI ŠOLAMI, ZBORNICAMI,DRUŠTVI IN INSTITUCIJAMI
Šola se bo zaradi strokovne rasti zaposlenih povezovala s šolami, ki izvajajo enake ali sorodne programe. V
sodelovanju s podjetji in društvi se bomo udeleževali njihovih strokovnih predavanj, demonstracij novim materialov
... Sodelovanje bomo nadaljevali tudi z naslednjimi institucijami: Centrom za poklicno izobraževanje, Gospodarsko
zbornico Slovenije, Obrtno-poslovno zbornico Slovenije, z univerzami, DIT, Mestno občino Celje, Zavodom za
varstvo kulturne dediščine, Muzejem novejše zgodovine Celje, Društvom ljubiteljev umetnosti Celje, Fit Medio in
drugimi, ki bodo obogatili naše izobraževalne programe.

SODELOVANJE S PODJETJI
Šola bo tudi letos sodelovala z gospodarstvom celotne regije in sicer zaradi:
– stalnega pretoka strokovnega znanja,
– vključitve naših dijakov v delovne procese v okviru praktičnega usposabljanja v delovnem procesu,
– promoviranja naših programov izobraževanja,
– raziskovalne dejavnosti,
– izvedbe strokovnih ekskurzij in predavanj o novostih za naše dijake in učitelje,
– predstavitve na gradbenih sejmih,
– izvajanj praktičnega pouka v programu okoljevarstveni tehnik.

SODELOVANJE S PODJETJEM LUMAR IN ZAVODOM ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Tudi letos bomo sodelovali s podjetjem Lumar, obiskali bomo njihovo podjetje, si ogledali proizvodnjo in projektivne
biroje, prav tako jih bomo povabili v goste, da nam bodo predstavili prednosti trajnostne gradnje v praksi. Z
Zavodom za gozdove bomo sodelovali tako, da jim bomo pomagali pri vzdrževanju Celjskega mestnega gozda in
drevesne hiške, se z izkušenim gozdarjem podali v osrčje Celjskega mestnega gozda in spoznavali funkcije in pomen
gozda.

NADALJUJEMO SODELOVANJE S SREDNJO ŠOLO ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
S Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje bomo sodelovali v projektu mednarodnega podnebnega teka in ob
Dnevu brez zavržene hrane v aprilu.

USPOSABLJANJE DIJAKOV ZA VARNO IN ZDRAVO DELO
V skladu z 38. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) se morajo dijaki periodično
usposabljati s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD). S tem namenom smo skupaj s podjetjem KOVA, d. o. o.,
pripravili programe usposabljanj, ki so prilagojeni za delo z dijaki po posameznih poklicnih področjih.
Dijaki bodo po teoretičnem usposabljanju opravili preverjanje znanja, v učnih delavnicah pa bodo tudi praktično
seznanjeni z ukrepi varnega in zdravega dela neposredno na delovnem mestu. Seznanili se bodo tako s splošnimi
kot specifičnimi navodili za varno in zdravo delo v učnih delavnicah na delovni opremi. Dijaki bodo s podpisom
potrdili seznanjenost s praktičnimi ukrepi za VZD in po opravljenem usposabljanju prejeli tudi potrdilo o
usposobljenosti z veljavnostjo dveh let.
Usposabljanje dijakov za varno in zdravo delo bodo v šolskem letu 2022/2023 izvajali strokovni delavci VZD Drago
Keše, Srečko Draksler (usposablja dijake SŠGVO) in Srečko Fošnarič (usposablja dijake poklicnih programov SŠSMM).
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NAČRTOVANE DEJAVNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023
Datum
četrtek, 01. 09. 2022
petek, 02. 09. 2022
sobota, 03. 09. 2022
nedelja, 04. 09. 2022
ponedeljek, 05. 09. 2022
torek, 06. 09. 2022
sreda, 07. 09. 2022
četrtek, 08. 09. 2022
petek, 09. 09. 2022
sobota, 10. 09. 2022
nedelja, 11. 09. 2022
ponedeljek, 12. 09. 2022
torek, 13. 09. 2022
sreda, 14. 09. 2022
četrtek, 15. 09. 2022
petek, 16. 09. 2022
sobota, 17. 09. 2022
nedelja, 18. 09. 2022
ponedeljek, 19. 09. 2022
torek, 20. 09. 2022
sreda, 21. 09. 2022
četrtek, 22. 09. 2022

Dejavnost
– začetek pouka

–
–

roditeljski sestanki)
sestanek sveta staršev

–
–

vrnitev Primorske k matični domovini (ni dela prost dan)
obisk MOS

–

oddaja gradiv za svet zavoda

–
–

–

–

sprejem dijakov, ki so dosegli najboljše rezultate na splošni maturi, poklicni maturi
oziroma zaključnem izpitu 2022
sprejem najboljših dijakov pri županu MO Celje
dan slovenskega športa (ni dela prost dan)
srečanje s svetovalnimi delavkami OŠ

–

svet zavoda

–

prireditev Barve ŠCC na temo srca in srčnosti (1. letnik)

–

–

popoldanske govorilne ure
mednarodni dan učiteljev

−
–

Srečanje okoljevarstvenih tehnikov Slovenije

–
–
petek, 23. 09. 2022
sobota, 24. 09. 2022
nedelja, 25. 09. 2022
ponedeljek, 26. 09. 2022
torek, 27. 09. 2022
sreda, 28. 09. 2022
četrtek, 29. 09. 2022
petek, 30. 09. 2022
sobota, 01. 10. 2022
nedelja, 02. 10. 2022
ponedeljek, 03. 10. 2022
torek, 04. 10. 2022
sreda, 05. 10. 2022
četrtek, 06. 10. 2022
petek, 07. 10. 2022
sobota, 08. 10. 2022
nedelja, 09. 10. 2022
ponedeljek, 10. 10. 2022
torek, 11. 10. 2022
sreda, 12. 10. 2022
četrtek, 13. 10. 2022
petek, 14. 10. 2022
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sobota, 15. 10. 2022
nedelja, 16. 10. 2022
ponedeljek, 17. 10. 2022
torek, 18. 10. 2022
sreda, 19. 10. 2022
četrtek, 20. 10. 2022
petek, 21. 10. 2022
sobota, 22. 10. 2022
nedelja, 23. 10. 2022
ponedeljek, 24. 10. 2022
torek, 25. 10. 2022
sreda, 26. 10. 2022
četrtek, 27. 10. 2022
petek, 28. 10. 2022
sobota, 29. 10. 2022
nedelja, 30. 10. 2022
ponedeljek, 31. 10. 2022
torek, 01. 11. 2022
sreda, 02. 11. 2022
četrtek, 03. 11. 2022
petek, 04. 11. 2022
sobota, 05. 11. 2022
nedelja, 06. 11. 2022
ponedeljek, 07. 11. 2022
torek, 08. 11. 2022
sreda, 09. 11. 2022
četrtek, 10. 11. 2022
petek, 11. 11. 2022
sobota, 12. 11. 2022
nedelja, 13. 11. 2022
ponedeljek, 14. 11. 2022
torek, 15. 11. 2022
sreda, 16. 11. 2022
četrtek, 17. 11. 2022
petek, 18. 11. 2022
sobota, 19. 11. 2022
nedelja, 20. 11. 2022
ponedeljek, 21. 11. 2022
torek, 22. 11. 2022
sreda, 23. 11. 2022
četrtek, 24. 11. 2022
petek, 25. 11. 2022
sobota, 26. 11. 2022
nedelja, 27. 11. 2022
ponedeljek, 28. 11. 2022
torek, 29. 11. 2022
sreda, 30. 11. 2022
četrtek, 01. 12. 2022
petek, 02. 12. 2022
sobota, 03. 12. 2022
nedelja, 04. 12. 2022
ponedeljek, 05. 12. 2022
torek, 06. 12. 2022

–

dan suverenosti (ni dela prost dan) OIV

–
–

dan odprtih vrat
proslava pred dnevom reformacije

–
–
–
–
–

dan reformacije
dan spomina na mrtve
jesenske počitnice
jesenske počitnice
jesenske počitnice

–

popoldanske govorilne ure

–

rok za oddajo predprijav k poklicni maturi v spomladanskem roku 2023

−

tradicionalni slovenski zajtrk za dijake in zaposlene

–

dan Rudolfa Maistra (ni dela prost dan)

–

popoldanske govorilne ure
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sreda, 07. 12. 2022
četrtek, 08. 12. 2022
petek, 09. 12. 2022
sobota, 10. 12. 2022
nedelja, 11. 12. 2022
ponedeljek, 12. 12. 2022
torek, 13. 12. 2022
sreda, 14. 12. 2022
četrtek, 15. 12. 2022
petek, 16. 12. 2022
sobota, 17. 12. 2022
nedelja, 18. 12. 2022
ponedeljek, 19. 12. 2022
torek, 20. 12. 2022
sreda, 21. 12. 2022
četrtek, 22. 12. 2022
petek, 23. 12. 2022
sobota, 24. 12. 2022
nedelja, 25. 12. 2022
ponedeljek, 26. 12. 2022
torek, 27. 12. 2022
sreda, 28. 12. 2022
četrtek, 29. 12. 2022
petek, 30. 12. 2022
sobota, 31. 12. 2022
nedelja, 01. 01. 2023
ponedeljek, 02. 01. 2023
torek, 03. 01. 2023
sreda, 04. 01. 2023
četrtek, 05. 01. 2023
petek, 06. 01. 2023
sobota, 07. 01. 2023
nedelja, 08. 01. 2023
ponedeljek, 09. 01. 2023
torek, 10. 01. 2023
sreda, 11. 01. 2023
četrtek, 12. 01. 2023
petek, 13. 01. 2023

–

–

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi 2022 v zimskem roku na šoli
novoletni sprejem upokojenih sodelavcev

–

novoletno druženje zaposlenih na ŠC Celje

–

proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti

–
–
–
–
–
–

božič
dan samostojnosti in enotnosti
novoletne počitnice
novoletne počitnice
novoletne počitnice
novoletne počitnice

–
–

novo leto
novo leto
popoldanske govorilne ure

–

– zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
– rok za vpis ocen v 1. ocenjevalnem obdobju

sobota, 14. 01. 2023
nedelja, 15. 01. 2023
ponedeljek, 16. 01. 2023

–

MEPI priprave

–
–

torek, 17. 01. 2023
sreda, 18. 01. 2023
četrtek, 19. 01. 2023
petek, 20. 01. 2023
sobota, 21. 01. 2023
nedelja, 22. 01. 2023
ponedeljek, 23. 01. 2023
torek, 24. 01. 2023
sreda, 25. 01. 2023

–

začetek 2. ocenjevalnega obdobja
menjava urnika
redovalna konferenca za 1. ocenjevalno obdobje
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četrtek, 26. 01. 2023
petek, 27. 01. 2023
sobota, 28. 01. 2023
nedelja, 29. 01. 2023
ponedeljek, 30. 01. 2023
torek, 31. 01. 2023
sreda, 01. 02. 2023
četrtek, 02. 02. 2023
petek, 03. 02. 2023
sobota, 04. 02. 2023
nedelja, 05. 02. 2023
ponedeljek, 06. 02. 2023
torek, 07. 02. 2023

sreda, 08. 02. 2023
četrtek, 09. 02. 2023
petek, 10. 02. 2023
sobota, 11. 02. 2023
nedelja, 12. 02. 2023
ponedeljek, 13. 02. 2023
torek, 14. 02. 2023
sreda, 15. 02. 2023
četrtek, 16. 02. 2023
petek, 17. 02. 2023
sobota, 18. 02. 2023
nedelja, 19. 02. 2023
ponedeljek, 20. 02. 2023
torek, 21. 02. 2023
sreda, 22. 02. 2023
četrtek, 23. 02. 2023
petek, 24. 02. 2023
sobota, 25. 02. 2023
nedelja, 26. 02. 2023
ponedeljek, 27. 02. 2023
torek, 28. 02. 2023
sreda, 01. 03. 2023
četrtek, 02. 03. 2023
petek, 03. 03. 2023
sobota, 04. 03. 2023
nedelja, 05. 03. 2023
ponedeljek, 06. 03. 2023
torek, 07. 03. 2023
sreda, 08. 03. 2023
četrtek, 09. 03. 2023
petek, 10. 03. 2023
sobota, 11. 03. 2023
nedelja, 12. 03. 2023
ponedeljek, 13. 03. 2023
torek, 14. 03. 2023

–
–
–
–
–
–

zimske počitnice
zimske počitnice
zimske počitnice
zimske počitnice
zimske počitnice
zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi v zimskem roku iz upravičenih razlogov

–
–
–
–

proslava pred kulturnim praznikom
roditeljski sestanek
popoldanske govorilne ure
sestanek sveta staršev
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
zadnji rok za pisno odjavo na šoli od poklicne mature 2022 v zimskem roku

–
–

–
–
–
–

–
–

zimski rok poklicne mature 2022 (slovenščina – pisni izpit)
zimski rok poklicne mature 2022 (matematika, angleščina – pisni izpit)
zimski rok poklicne mature 2022 (2. izpitna enota – pisni izpit)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
informativni dan
informativni dan

–
–
–
–
–
–

zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
zimski rok poklicne mature 2022 (4. izpitna enota in ustni izpiti)

–

–

popoldanske govorilne ure
mednarodni dan žena

–

seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi na zimskem roku
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sreda, 15. 03. 2023
četrtek, 16. 03. 2023
petek, 17. 03. 2023
sobota, 18. 03. 2023
nedelja, 19. 03. 2023
ponedeljek, 20. 03. 2023
torek, 21. 03. 2023
sreda, 22. 03. 2023
četrtek, 23. 03. 2023
petek, 24. 03. 2023
sobota, 25. 03. 2023
nedelja, 26. 03. 2023
ponedeljek, 27. 03. 2023
torek, 28. 03. 2023
sreda, 29. 03. 2023
četrtek, 30. 03. 2023
petek, 31. 03. 2023
sobota, 01. 04. 2023
nedelja, 02. 04. 2023
ponedeljek, 03. 04. 2023
torek, 04. 04. 2023
sreda, 05. 04. 2023
četrtek, 06. 04. 2023
petek, 07. 04. 2023
sobota, 08. 04. 2023
nedelja, 09. 04. 2023
ponedeljek, 10. 04. 2023
torek, 11. 04. 2023
sreda, 12. 04. 2023
četrtek, 13. 04. 2023
petek, 14. 04. 2023
sobota, 15. 04. 2023
nedelja, 16. 04. 2023
ponedeljek, 17. 04. 2023
torek, 18. 04. 2023
sreda, 19. 04. 2023
četrtek, 20. 04. 2023
petek, 21. 04. 2023
sobota, 22. 04. 2023
nedelja, 23. 04. 2023
ponedeljek, 24. 04. 2023
torek, 25. 04. 2023
sreda, 26. 04. 2023
četrtek, 27. 04. 2023
petek, 28. 04. 2023
sobota, 29. 04. 2023
nedelja, 30. 04. 2023
ponedeljek, 01. 05. 2023
torek, 02. 05. 2023
sreda, 03. 05. 2023
četrtek, 04. 05. 2023
petek, 05. 05. 2023

–

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo poklicne mature v
zimskem roku na šoli

–

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem roku 2023 na šoli

–

popoldanske govorilne ure

–

svetovni dan zdravja

–
–

velika noč
velikonočni ponedeljek

–

Srečanje gradbenih šol Slovenije - Gra

–

tehnične delavnice za osnovnošolce

–

svetovni dan Zemlje

–

–
–

proslava pred dnevom upora proti okupatorju
dan upora proti okupatorju
prvomajske počitnice

–
–

praznik dela
praznik dela
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sobota, 06. 05. 2023
nedelja, 07. 05. 2023
ponedeljek, 08. 05. 2023
torek, 09. 05. 2023
sreda, 10. 05. 2023
četrtek, 11. 05. 2023
petek, 12. 05. 2023
sobota, 13. 05. 2023
nedelja, 14. 05. 2023
ponedeljek, 15. 05. 2023
torek, 16. 05. 2023
sreda, 17. 05. 2023
četrtek, 18. 05. 2023
petek, 19. 05. 2023
sobota, 20. 05. 2023
nedelja, 21. 05. 2023
ponedeljek, 22. 05. 2023

torek, 23. 05. 2023
sreda, 24. 05. 2023
četrtek, 25. 05. 2023
petek, 26. 05. 2023
sobota, 27. 05. 2023
nedelja, 28. 05. 2023
ponedeljek, 29. 05. 2023
torek, 30. 05. 2023
sreda, 31. 05. 2023
četrtek, 01. 06. 2023
petek, 02. 06. 2023
sobota, 03. 06. 2023
nedelja, 04. 06. 2023
ponedeljek, 05. 06. 2023
torek, 06. 06. 2023
sreda, 07. 06. 2023
četrtek, 08. 06. 2023
petek, 09. 06. 2023
sobota, 10. 06. 2023
nedelja, 11. 06. 2023
ponedeljek, 12. 06. 2023
torek, 13. 06. 2023
sreda, 14. 06. 2023
četrtek, 15. 06. 2023
petek, 16. 06. 2023
sobota, 17. 06. 2023
nedelja, 18. 06. 2023
ponedeljek, 19. 06. 2023
torek, 20. 06. 2023
sreda, 21. 06. 2023

−
−

Evropska vas (zaključna prireditev)
popoldanske govorilne ure

–

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v spomladanskem roku 2023 iz upravičenih
razlogov na šoli

–

dan šole

–
–
–
–
–
–
–

zaključek pouka za zaključni letnik
delitev spričeval in obvestil o uspehu za zaključni letnik
predaja ključa
zadnji rok za odjavo od poklicne mature v spomladanskem roku 2023
izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov (predmetni izpiti)
izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov (predmetni izpiti)
izboljševanje ocen za dijake zaključnih letnikov (predmetni izpiti)

–
–

spomladanski rok poklicne mature 2023 (angleščina – pisno)
binkoštna nedelja
spomladanski rok poklicne mature 2023 (slovenščina – pisno)

–

spomladanski rok poklicne mature 2023 (matematika – pisno)

–

spomladanski rok poklicne mature 2023 (nemščina – pisno)

–
–

dan Primoža Trubarja (ni dela prost dan)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (2. izpitna enota – pisno)

–
–
–
–
–

spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)

–
–
–

spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)
spomladanski rok poklicne mature 2023 (4. izpitna enota in ustni izpiti)

–
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četrtek, 22. 06. 2023
petek, 23. 06. 2023
sobota, 24. 06. 2023
nedelja, 25. 06. 2023
ponedeljek, 26. 06. 2023
torek, 27. 06. 2023
sreda, 28. 06. 2023
četrtek, 29. 06. 2023
petek, 30. 06. 2023
sobota, 01. 07. 2023
nedelja, 02. 07. 2023
ponedeljek, 03. 07. 2023
torek, 04. 07. 2023
sreda, 05. 07. 2023
četrtek, 06. 07. 2023
petek, 07. 07. 2023
sobota, 08. 07. 2023

–
–

proslava pred dnevom državnosti in ob zaključku pouka
delitev spričeval in obvestil o uspehu za nezaključne letnike

–
–

dan državnosti
začetek poletnih počitnic

–

začetek spomladanskega izpitnega roka

–
–
–

seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi v spomladanskem roku 2023
svečana prireditev ob podelitvi zaključnih spričeval
zadnji rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku 2023 na šoli

–

zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo na šoli v
spomladanskem roku poklicne mature 2023

nedelja, 09. 07. 2023
ponedeljek, 10. 07. 2023
torek, 11. 07. 2023
sreda, 12. 07. 2023
četrtek, 13. 07. 2023
petek, 14. 07. 2023
sobota, 15. 07. 2023
nedelja, 16. 07. 2023
ponedeljek, 17. 07. 2023
torek, 18. 07. 2023
sreda, 19. 07. 2023
četrtek, 20. 07. 2023
petek, 21. 07. 2023
sobota, 22. 07. 2023
nedelja, 23. 07. 2023
ponedeljek, 24. 07. 2023
torek, 25. 07. 2023
sreda, 26. 07. 2023
četrtek, 27. 07. 2023
petek, 28. 07. 2023
sobota, 29. 07. 2023
nedelja, 30. 07. 2023
ponedeljek, 31. 07. 2023
torek, 01. 08. 2023
sreda, 02. 08. 2023
četrtek, 03. 08. 2023
petek, 04. 08. 2023
sobota, 05. 08. 2023
nedelja, 06. 08. 2023
ponedeljek, 07. 08. 2023
torek, 08. 08. 2023
sreda, 09. 08. 2023
četrtek, 10. 08. 2023
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petek, 11. 08. 2023
sobota, 12. 08. 2023
nedelja, 13. 08. 2023
ponedeljek, 14. 08. 2023
torek, 15. 08. 2023
sreda, 16. 08. 2023

četrtek, 17. 08. 2023
petek, 18. 08. 2023
sobota, 19. 08. 2023
nedelja, 20. 08. 2023
ponedeljek, 21. 08. 2023
torek, 22. 08. 2023
sreda, 23. 08. 2023
četrtek, 24. 08. 2023
petek, 25. 08. 2023
sobota, 26. 08. 2023
nedelja, 27. 08. 2023
ponedeljek, 28. 08. 2023
torek, 29. 08. 2023
sreda, 30. 08. 2023
četrtek, 31. 08. 2023

–

zadnji rok za prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov v jesenskem roku 2023 na
šoli

–
–
–
–
–

Marijino vnebovzetje
uvodni sestanki
začetek jesenskega izpitnega roka
začetek inventure
združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (ni dela prost dan)

–

zadnji rok za odjavo od poklicne mature v jesenskem roku 2023 na šoli

–
–
–

jesenski rok poklicne mature 2023 (slovenščina – pisno, ustni izpiti)
jesenski rok poklicne mature 2023 (matematika – pisno, ustni izpiti)
jesenski rok poklicne mature 2023 (angleščina – pisno, ustni izpiti)

–
–
–
–

jesenski rok poklicne mature 2023 (ustni izpiti)
jesenski rok poklicne mature 2023 (ustni izpiti)
jesenski rok poklicne mature 2023 (2. izpitna enota– pisno, ustni izpiti)
jesenski rok poklicne mature 2023 (ustni izpiti)
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KNJIŽNICA ZAVODA
Knjižnica Šolskega centra Celje je na oddelku Lava praviloma odprta za izposojo:
1.–30. junij:
ponedeljek–petek: 6.30–14.30
1.–15. julij:
ponedeljek–petek: 7.00–13.00
16. julij–18. avgust:
zaprto
19. avgust–30. september:
ponedeljek-petek: 6.30–14.30
1. oktober–31. maj:
ponedeljek–četrtek: 6.30–16.00, petek: 6.30–15.00
Elementi dela šolskega knjižničarja so vodilo za načrtovanje, organizacijo in realizacijo temeljnih nalog v šolski
knjižnici v skladu z LDN.

Obseg delovnih nalog
1. INTERNO BIBLIOTEKARSKO STROKOVNO DELO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

nabava in strokovna bibliotekarska obdelava, oprema, ureditev in postavitev knjižničnega gradiva,
katalogizacija knjižničnega gradiva,
vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva,
priprava dokumentacije: LDN, letna priprava, sprotne priprave, letno poročilo, knjižnični red,
priprava navodil in kontrola gradiv za CIP in kolofon,
urejanje baze članov,
inventura knjižničnega gradiva,
izdelava bibliografij zaposlenih,
usklajevanje finančnih bilanc z računovodstvom.

2. BIBLIOPEDAGOŠKO DELO:
a) individualno bibliopedagoško delo:
Šolski knjižničar ob individualnem pedagoškem delu ob izposoji uporabnika (dijaka, študenta, profesorja …)
motivira, mu svetuje, ga usmerja, vzgaja, preverja pri KIZ in OIV pridobljene veščine pri iskanju literature ob
neposredni praksi, ko išče želeno literaturo. Uporabnikom pomaga pri iskanju informacij in gradiva za seminarske
naloge, raziskovalno delo, za pouk, za študij, za branje doma, za bralne značke pri tujih jezikih, za prosti čas …
b) bibliopedagoško delo:
– pedagoške ure –KIZ in OIV, interesne dejavnosti (plan izvedb KIZ za dijake na Srednji šoli za gradbeništvo in
varovanje okolja v šolskem letu 2022/2023 je naveden v spodnji tabeli),
TEMA
Uvod v poznavanje in uporabo šolske
knjižnice.
Iskanje gradiva po računalniškem katalogu
COBISS+.
Oblikovanje pisnega izdelka in navajanje
virov po ISO standardu.
Pomoč pri oblikovanju pisnega izdelka in
navajanju virov po ISO
Dragocenosti šolske knjižnice

MEDPREDMETNA
POVEZAVA
SLO

LETNIK

OPOMBE

ŠT. UR

1.

Izvedba v septembru

6

informatika

1.

10

informatika ali SLO

1., 2.

Ure se izvajajo s
polovico razreda.
Izvedba po dogovoru

informatika ali SLO

1., 2.

Izvedba po dogovoru

5

UME

1., 2.

Izvedba po dogovoru

5

V primeru pouka na daljavo se lahko načrtovane ure izvedejo v okolju MS Teams.
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–
–
–
–
–

delo z bralci, promocija branja,
sodelovanje pri projektih,
predavanja za študente, udeležence izobraževanja odraslih, zunanje obiskovalce, zaposlene v matični ustanovi,
predstavitve za goste iz tujine,
prireditve.

3. STROKOVNO SODELOVANJE S STROKOVNIMI DELAVCI IN VODSTVOM ŠOL:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sodelovanje ob načrtovanju KIZ, medpredmetnih povezav in prireditev,
sodelovanje na konferencah,
sodelovanje ob mednarodnem mesecu ŠK, svetovnem dnevu knjige, pri Noči branja, projektu Rastem s knjigo
in TVU,
sodelovanje pri izvajanju dejavnosti, ki niso bile načrtovan z LDN,
posveti z aktivi o nakupu strokovne literature,
sodelovanje s svetovalno službo,
sodelovanje pri organiziranju izobraževanja,
sodelovanje in organizacija prireditev ob podelitvi spričeval,
sodelovanje pri pripravi razstav,
sodelovanje v bralnem klubu.

4. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE:
–
–
–
–
–
–

udeležba na izobraževanjih, ki jih organizira Šolski center Celje,
sodelovanje na izobraževanjih, ki jih pripravlja ZRSŠ (študijske skupine, Bibliopedagoška šola, projekti),
udeležba na simpozijih,
obisk knjižnega sejma v Ljubljani,
strokovna izobraževanja na IZUM-u, NUK-u in ZBDS-ju,
druga izobraževanja.

5. DRUGE NALOGE:
–
–
–
–
–
–
–
–

priprava dejavnosti za skupine dijakov in mentorjev, ki so pri nas na izmenjavi,
objava prispevkov v strokovnih revija in zbornikih,
sodelovanje s prispevki na simpozijih, konferencah, študijskih skupinah …,
mesečno izdajanje knjižničnih novic (knj@scce-novice),
spremljanje knjižnih novosti, obisk knjigarn in branje – spremljanje določenega področja,
tedenski pregled založniških spletnih strani,
spremljanje novosti s področja zakonodaje,
organizacija in priprava knjižnih razstav.

V šolskem letu 2022/2023 imamo načrtovanje naslednje razstave, ki bodo namenjene vsem uporabnikom knjižnice:
– Dobro pripravljeni na novo šolsko leto,
– Matura 2023,
– Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,
– Slava vojvodine Kranjske, Leonardo … ,veličastne knjige knjižnice ŠCC,
– Rastem s knjigo,
– Oktober - Mednarodni mesec šolskih knjižnic,
– Kajuh
– Izberi razstavljeno knjigo in postani njen novi lastnik,
– Bralni užitki za mrzle zimske dni,
– Bralna tekmovanja,
– Pehar zlatih hrušk,
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–
–
–
–
–
–
–

Evropski parlament,
BEREMO E?,
Slovenski dnevi knjige,
April – mesec knjige,
Kresnik – najboljši roman leta,
Desetnica,
Poletje s knjigo (od 15. 6. do 30. 6.)

Ostale razstave bomo pripravili v dogovoru z dijaki in mentorji,
– Predstavitev šolske knjižnice ob dnevu odprtih vrat in informativnem dnevu,
– Oblikovanje in priprava plakatov, kazalk, zloženk, šolskih izkaznic …,
– Priprave za prireditve in srečanja z literarnimi ustvarjalci.

UČBENIŠKI SKLAD
Dijaki Šolskega centra Celje si lahko tudi v šolskem letu 2022/2023 izposodijo komplet učbenikov iz učbeniškega
sklada, ki ga predpisujejo posamezne šole. V učbeniški sklad lahko vključimo le tiste učbenike, ki so objavljeni v
Katalogu učbenikov za srednje šole za tekoče šolsko leto. Delovnih zvezkov in drugih gradiv, v katera dijaki pišejo in
jih ni mogoče uporabljati več let zaporedoma, v učbeniški sklad ne uvrščamo. Dijaki si lahko izposodijo le celoten
komplet učbenikov za posamezni letnik. Skrbnica učbeniškega sklada bo Nevenka Poteko.
Letnik
1.
2.
3.
4.
Skupaj

Št. vseh dijakov
136
97
87
50
370

Št. dijakov, ki si izposojajo učbenike
136
97
83
50
366

*Stanje na dan 15. 9. 2022
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MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
Na področju formalnega izobraževanja v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra izvajamo izobraževalne
programe za pridobitev formalne izobrazbe za odrasle za vse poklice, za katere se izobražujejo dijaki naših šol, ter
preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Udeleženci izobraževanj pri nas lahko nadgradijo svoje
poklicno znanje, opravijo prekvalifikacijo za pridobitev drugega poklica ali dokončajo predčasno prekinjeni
izobraževalni proces.
V okviru Evropskega socialnega sklada bomo do konca oktobra izvajali še dva projekta, Usposabljanje mentorjev
PUD in PRI pa do leta 2023. Financirata jih Evropska unija in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. S
projektom Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 in projektom Munera3 izboljšujemo
temeljne in poklicne kvalifikacije odraslih. Pri prvem projektu so ciljna skupina starejši od 45 let (zaposleni, s. p.-ji,
brezposelni) z nižjo izobrazbo, pri drugem pa zaposleni, s. p.-ji in kmetje. Pri obeh projektih vstopamo v zadnje
obdobje izvajanja, zato bo potrebno doseči vse zastavljene kazalnike in načrtovane aktivnosti.
V projektu Usposabljanje mentorjev PUD in PRI 2021–2023 izvajamo brezplačna usposabljanja za mentorje dijakom
na praktičnem usposabljanju z delom (PUD), študentom na praktičnem izobraževanju (PRI) in vajencem. Namen
projekta je prispevati k izboljšanju odzivnosti sistema izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga dela,
izboljšanju privlačnosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja in učinkovitemu izvajanju praktičnega
usposabljanja pri delodajalcih.
V sodelovanju s Centrom RS za poklicno izobraževanje (CPI) od novembra 2021 dalje sodelujemo v projektu
Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI) oziroma Blended learning in vocational
education and training (BlendVET), ki je sofinanciran iz sredstev Finančnega mehanizma EGP. V projektu s
projektnimi partnerji iz Slovenije, z Islandije in Norveške razvijamo organizacijske, pedagoške in tehnične pogoje za
uporabo digitalnih tehnologij pri poučevanju in učenju v poklicnih in strokovnih šolah.
Za šolsko leto 2022/23 smo pridobili tudi novo pogodbo in sredstva v okviru Akreditacije Erasmus+ za KA1 mobilnosti dijakov in strokovnega osebja v PIU, ki jih tudi koordiniramo. Koordiniramo tudi več Erasmus+ KA2
projektov za področje izobraževanja odraslih Vključeni smo v sistem Katis (Katalog programov nadaljnjega
izobraževanja in usposabljanja), novembra 2022 organiziramo 3. Nacionalno strokovno konferenco Kreativna učna
okolja, ponovno smo vzpostavili sistem zbiranja in vrednotenja koristnih predlogov zaposlenih (Utrinki), izdajamo
pa tudi ŠC novice. S projektom ZdravKo Dren bomo še naprej med zaposlenimi na Šolskem centru Celje skrbeli za
promoviranje zdravja pri delu. Skrbimo tudi za promocijo izobraževanja v okviru Tednov vseživljenjskega učenja.
Primarna naloga Medpodjetniškega izobraževalnega centra je okrepiti sodelovanje z
gospodarstvom. Zato bomo nadaljevali z izvajanjem internega projekta 4i, s katerim bomo
poskušali bolj sistematično povezati industrijo in izobraževanje v iskanju skupnih interesov na
inovativne načine. Razvoju industrije 4.0 mora slediti tudi izobraževanje 4.0.
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra je Denis Kač.
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IV. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (FORMALNA IZOBRAZBA)
V šolskem letu 2022/2023 se bodo udeleženci izobraževanja odraslih izobraževali po programih za pridobitev
formalne izobrazbe na področjih:
– nižjega poklicnega izobraževanja,
– srednjega poklicnega izobraževanja,
– srednjega strokovnega izobraževanja in
– poklicno-tehniškega izobraževanja.
Udeležencem izrednega izobraževanja se prilagodi organizacija izobraževanja skladno z Navodili o prilagajanju
izrednega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 79/06). Prilagoditve organizacije in časovne
razporeditve so odvisne od vrste organizacijskega modela. Udeleženci se lahko izobražujejo v skupinskem,
individualnem ali kombiniranem organizacijskem modelu izrednega izobraževanja. Skupinski organizacijski model
obsega vsaj 50 % organiziranega izobraževalnega dela na ravni celotnega programa glede na obseg organiziranega
izobraževalnega dela v rednem izobraževanju.
Med individualne organizacijske modele izrednega izobraževanja sodijo vsi izvedbeni modeli, ki omogočajo, da se
posameznik pretežno ali v celoti izobražuje sam, brez sodelovanja v učni skupini, pri čemer mu izvajalec nudi le
možnost preverjanja znanja (izpitni sistem), lahko pa tudi manjšo ali večjo pomoč v obliki organiziranih predavanj,
individualnih ali skupinskih konzultacij in v drugih oblikah organiziranega izobraževanja (vodeno
samoizobraževanje). V večini primerov izvedba programov poteka kot kombinacija različnih skupinskih in
individualnih organizacijskih modelov. V kombinirani obliki udeležence izobraževanja združujemo pri
splošnoizobraževalnih predmetih oz. pri ključnih kvalifikacijah na isti ravni zahtevnosti (SSI, PTI, SPI, in NPI), pri
strokovnih modulih pa se pouk izvede individualno. V skladu z Navodili o prilagajanju izrednega poklicnega in
strokovnega izobraževanja za vsakega udeleženca izdelamo osebni izobraževalni načrt, ki vsebuje podatke o
formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah povezanih z delom ali poklicem, za katerega se bo udeleženec
izobraževal, zaključenem predhodnem formalnem izobraževanju, vključno z morebitnimi posebnostmi, znanju
pridobljenem v neformalnem izobraževanju, predvidenem načinu in časovnem poteku izobraževanja, vključno z
načini in roki preverjanja znanja, načinu in časovnih rokih za spremljanje uresničevanja osebnega izobraževalnega
načrta. Za udeležence izobraževanja v individualnih organizacijskih modelih zagotavljamo vsaj 5 ur individualnih ali
skupinskih konzultacij za vsako programsko enoto.
V izobraževanju odraslih izvajamo programe po enakih predmetnikih kot v rednem izobraževanju. Izjema so
programi SPI za poklic zlatar, klepar-krovec in izdelovalec oblačil, program SSI kozmetični tehnik (v iztekanju) in
programa gradbeni tehnik PTI ter elektrotehnik PTI, ki se v rednem izobraževanju ne izvajajo.
Izobraževanje odraslih v Medpodjetniškem izobraževalnem centru vodi Drago Keše.
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V. RAZPIS ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2023/2024
Vzgojno-izobraževalni zavod, OE
ŠOLSKI CENTER CELJE
GIMNAZIJA LAVA
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO IN
VAROVANJE OKOLJA

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI
IN LOGISTIKO

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE

Program
Gimnazija
Tehniška gimnazija
Izbirni predmeti: mehanika, računalništvo, elektrotehnika
Elektrikar
Elektrotehnik
Kemijski tehnik
Tehnik računalništva
Elektrotehnik (PTI)
Pomočnik pri tehnologiji gradnje
Zidar
Tesar
Pečar – polagalec keramičnih oblog
Izvajalec suhomontažne gradnje
Gradbeni tehnik
Gradbeni tehnik (PTI)
Okoljevarstveni tehnik
Preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
Avtoserviser
Avtokaroserist
Frizer
Ustvarjalec modnih oblačil
Logistični tehnik
Avtoservisni tehnik (PTI)
Frizerski tehnik (PTI)
Ustvarjalec modnih oblačil (PTI)
Kozmetični tehnik
Pomočnik v tehnoloških procesih
Oblikovalec kovin – orodjar
Inštalater strojnih inštalacij
Mehatronik operater
Zlatar
Klepar-krovec
Tehnik mehatronike
Medijski tehnik
Strojni tehnik
Strojni tehnik (PTI)
Tehnik mehatronike (PTI)

Naziv poklicne/strokovne izobrazbe

Trajanje
izobraževanja
4
4

elektrikar
elektrotehnik
kemijski tehnik
tehnik računalništva
elektrotehnik
pomočnik pri tehnologiji gradnje
zidar
tesar
pečar – polagalec keramičnih oblog
izvajalec suhomontažne gradnje
gradbeni tehnik
gradbeni tehnik
okoljevarstveni tehnik
preoblikovalec tekstilij
Izdelovalec oblačil
avtoserviser
avtokaroserist
frizer
ustvarjalec modnih oblačil
logistični tehnik
avtoservisni tehnik
frizerski tehnik
ustvarjalec modnih oblačil
kozmetični tehnik
pomočnik v tehnoloških procesih
oblikovalec kovin – orodjar
inštalater strojnih inštalacij
mehatronik operater
zlatar
klepar-krovec
tehnik mehatronike
medijski tehnik
strojni tehnik
strojni tehnik
tehnik mehatronike
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3
4
4
4
2
2
3
3
3
3
4
2
4
2
3
3
3
3
4
4
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
2
2

Število oddelkov/dijakov oz.
udeležencev
mladina
odrasli
4/112
/
1/28
/
1/26
2/56
1/28
2/56
/
1/16
1/26
1/26
1/26
1/26
2/56
/
1/28
1/16
/
2/52
1/26
3/78
1/28
1/28
1/28
1/28
/
/
1/16
1/26
1/26
1/26
/
/
1/28
2/56
2/56
1/28
1/28

1/16
1/22
1/16
1/16
1/20
1/10
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
1/10
1/10
1/16
1/16
1/16
1/10
1/20
1/16
/
1/10
/
1/10
1/16
1/16
1/16
1/10
1/10
1/16
1/16
1/16
1/16
1/16
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ŠOLSKI CENTER CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Program

Strokovni naziv

Avtoservisni menedžment
Gradbeništvo
Mehatronika
Strojništvo

avtoservisni/-a inženir/-ka
inženir/-ka gradbeništva
inženir/-ka mehatronike
inženir/-ka strojništva

Trajanje študija
2
2
2
2

Število vpisnih mest
Redni
Izredni
30
30
50
50
50
50
70
50

PRIPRAVA, PREVERJANJE IN CERTIFICIRANJE
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO,
ELEKTROTEHNIKO IN
RAČUNALNIŠTVO
ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO
IN VAROVANJE OKOLJA

Preverjanje nacionalnih poklicnih
kvalifikacij

Oblikovalec/oblikovalka spletnih strani (6832456011)

Preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

Izvajalec/izvajalka del visokih gradenj (0824577011)
Izvajalec/izvajalka del nizkih gradenj (7582853011)
Izvajalec/izvajalka keramičarskih del (7046744011)
Železokrivec/železokrivka (2702257011)
Vzdrževalec/vzdrževalka pnevmatik in vulkanizer/vulkanizerka (3643066011)
Vizažist/vizažistka (8150.003.4.1)
Maniker/manikerka (8150.005.4.1)
Voznik/voznica v cestnem prometu (8400.002.4.1)
Odgovorna oseba v cestnem prometu (8400.003.6.1)
špediter/špediterka (8400.012.5.1)
Ročno obločni/obločna varilec/varilka (1208075011)
Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (1555540011)
TIG varilec/TIG varilka (3825750011)
Plamenski varilec/varilka (5021472011)
Operater/operaterka na CNC stroju 7441744011
Hišnik/hišnica (8140.003.4.1)
MIG/MAG-varilec/varilka (8688170011)

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE
DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO

Preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij

ŠOLSKI CENTER CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO,
MEHATRONIKO IN MEDIJE

Preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij
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Svet Šolskega centra Celje je na svoji 13. seji dne 26. 9. 2022 sprejel
LETNI DELOVNI NAČRT SREDNJE ŠOLE ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA za šolsko leto 2022/2023.

Ravnatelj
Arnold Ledl

Predsednik sveta zavoda
dr. Ivan Gubenšek

Direktor
Mojmir Klovar
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