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»Kdor nima miru, ga tudi dati ne more.« 

Tonči Babič 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo zaključili z epidemijo oz. smo se naučili živeti v drugačnih okoliščinah. S sproščanjem 
epidemioloških ukrepov smo se postopoma vrnili v naš bolj ali manj običajni ritem šolskega dela.  
 

V naše urnike so se vrnile kulturne prireditve, nastop Mešanega mladinskega pevskega zbora ŠCC, na šolskih prireditvah 
nas je razvajala in navduševala skupina Eruption. Po letu odmora smo organizirali maturantske plese. V neposrednem 
stiku so se srečali mladi raziskovalci in predstavili svoje dosežke. Športniki so se srečali na tekmovališčih in dosegli 
odmevne rezultate. Tudi druge prireditve in tekmovanja so se vrnili v običajni ritem. 
Skoraj običajno, če …  
 

Presenetila nas je vojna v naši neposredni bližini. Vedno glasnejša so bila opozorila, da je mir vrednota, za katero se 
moramo vsak dan truditi. 
 

Prekinjene dobavne poti zaradi okrevanja po epidemiji in vojna v Ukrajini so povzročile, da so se razmere za investicije 
in vzdrževanje izjemno poslabšale. Zaradi tega smo v prihodnje leto premaknili pričetek ureditve gradbenih delavnic. 
Kljub vsemu smo v tem šolskem letu dobro skrbeli za naše delovno okolje. Naj izpostavim: 

− ureditev stopnišča na lokaciji Ljubljanska, 

− pričetek urejanja dvorišča pred avtoservisnimi delavnicami, 

− ureditev učilnice za program frizerski tehnik in izvedbo sanacije vhodnih vrat na lokaciji Kosovelova, 

− menjavo stropa v učilnicah A-etaže na lokaciji Lava, 

− pričetek del celostne ureditve učilnice A-30, 

− zaključek ureditve prezračevanja v kemijskem laboratoriju, 

− na lokaciji Lava bomo nadaljevali z obnovo fasade in stavbnega pohištva … 
 

V tem šolskem letu smo hibridno izvedli mednarodno konferenco Kreativna učna okolja v organizaciji 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra. Na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko so v živo izvedli simpozij 
Civilna družba in šolski sistem. 
 

Mladi raziskovalci z vseh šol Šolskega centra Celje so nas razveselili s 44 raziskovalnimi nalogami v okviru gibanja Mladi 
za Celje. V 1. skupino je bilo uvrščenih 30 nalog, 11 nalog se je uvrstilo v 2. skupino. Dijaki so nas razveselili tudi s svojimi 
obšolskimi uspehi. Izkazali so se na tekmovanjih v znanju, postali so člani državnih ekip, sodelovali so pri različnih 
projektih in bili aktivni še na mnogih drugih področjih. 
 

V tem šolskemu letu smo na Šolskem centru Celje opravili dobro delo in smo lahko ponosni. Dijakom in študentom 
čestitam za učne, tekmovalne in druge uspehe.  

Nazaj v šoli    
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Vsem sodelavkam in sodelavcem se zahvaljujem za vloženi trud. Skrbeli ste, da so bili delovni prostori čisti, učna oprema 
delujoča in da je v učilnicah potekal pouk v dobri delovni klimi.  
 

Direktor 
Mojmir Klovar  

 
 
 
 

 
Mojmir Klovar, direktor Šolskega centra Celje 
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V šolskem letu 2021/2022 je svet zavoda deloval v naslednji sestavi:  

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

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

− predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar; 
– predstavniki ustanovitelja: Simon Bastl, dr. Robert Maruša, mag. Alenka Rumbak, Vančo Tegov; 
– predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek; 
– predstavniki študentov: Sebastjan Andrejc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc; 
– predstavnika dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš. 
 

Imeli smo tri redne in štiri korespondenčne seje (27. 9. 2021, 22. 11. 2021, 19. 1. 2022, 26. 1. 2022, 24. 2. 2022, 3. 5. 2022, 
24. 5. 2022). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2020/2021 in Letni delovni načrt 2021/2022, 
učbeniški sklad, inventuro za leto 2021, letno poročilo za leto 2021, vsebinski in finančni načrt za leto 2022, omejitve 
vpisa za novo šolsko leto, programe usposabljanja v okviru projekta Munera 3, DIIP 3. faza prizidka, imenovali ravnatelja 
Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, ravnatelja Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja ter 
ravnatelja Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije ter ocenili delo direktorja in ravnateljev.  
 

Predsednik sveta zavoda 
Ivan Gubenšek 

 
 
 
 

 

 

Svet zavoda 
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Vsak začetek je težak. Ta misel me je spremljala vse leto, ki je bilo (spet) 
nekaj posebnega. Prvega oktobra sem prevzel vodenje šole od dolgoletne 
ravnateljice gospe Irene Posavec. Ni lahko stopiti v čevlje nekoga, ki je 
šolo krmaril tako dolgo skozi razne viharje in pustil neizbrisno sled tako v 
šoli kot tudi v širšem okolju. Rad bi se gospe ravnateljici iskreno zahvalil 
za njeno skrb in ljubezen, s katero je obdajala šolo, dijake, profesorski 
zbor in starše pa tudi vse ostale, s katerimi je sodelovala. 
 

Leto, ki je za nami, je bilo posebno, zaznamovano z nepredvidljivimi 
okoliščinami. A smo kljub vsemu zmogli uspešno izpeljati poleg pouka še 
številne druge dejavnosti, ki bogatijo šolsko življenje in so predstavljene 
v tem letopisu. Ponosen sem na dijakinje in dijake, ki ste uspešno zaključili 
letnike, in na dijake zaključnih letnikov, ki boste po opravljenem 
zaključnem izpitu ali poklicni maturi ponesli ime šole povsod, kamor vas 
bo peljala življenjska pot. Ponosen sem na vse dosežke, ki ste jih s trudom 
in delom dosegli. Ponosen sem na profesorski zbor, ki je v nemirnih časih 
znal ohraniti mirno in človeško držo ter profesionalnost pri premagovanju 
vsakodnevnih izzivov. 
 

S skupnim delom smo dokazali, da je najpomembnejši steber našega 
sodelovanja spoštljiv medčloveški odnos. Še naprej se bomo trudili, da se 
bomo znali in zmogli o vseh stvareh iskreno in spoštljivo pogovoriti, da 
bomo nesporazume in težave premagovali skupaj in da bomo vsak v 
vsakem videli enkratnost in v različnosti priložnost namesto nevarnosti. 
 

Ob koncu uspešnega šolskega leta bi se rad zahvalil: 
 

☺ vsem dijakinjam in dijakom, da ste s svojo mladostjo bogatili naš vsakdanji delovni dan in s številnimi dejavnostmi 
ponašali ime šole v ožje in širše okolje; 

☺ vsem profesoricam in profesorjem za izjemno požrtvovalnost, človečnost in izvedbo vseh dejavnosti, hvala tudi za 
vso pomoč, nasvete ter odpuščene napake; 

☺ vsem staršem, ki ste nam pomagali s svojo ljubeznijo in skrbjo za svoje otroke ter nas opozarjali na pomanjkljivosti; 
☺ gospodu direktorju Mojmirju Klovarju za neizmerno pomoč in razumevanje ter mirno plovbo naše velike barke; 
☺ svetovalni delavki gospe Davorki Polić Jošt za iskreno skrb in razumevanje ter brezštevilne popoldanske in nočne 

ure, v katerih je skrbela za nas; 

Popotnica 
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☺ tajnici gospe Tanji Potočnik za skrbno vodenje skozi labirinte pisarniških dokumentov, vodenje dokumentacije in 
urejanje Letnega poročila; 

☺ tehničnemu osebju, ki je skrbelo, da so naše številne elektronske in druge naprave dobro delovale; 
☺ hišnikom za njihov trud pri zagotavljanju dobrega počutja in odpravljanju napak;  
☺ čistilnemu osebju, ki je vsakodnevno za nami pospravilo in očistilo, da smo se naslednji dan lahko vrnili v osvežene 

prostore; 
☺ osebju v knjižnici in računovodstvu za njihovo sicer skrito delo in njihov trud. 
 

Hvala vsem, da smo lahko sooblikovali to šolsko leto in našo šolo. 
 

Ravnatelj 
Arnold Ledl 

 
 

 



 
 

8 
 

V tem šolskem letu se je svet staršev sestal dvakrat v živo in na eni korespondenčni seji, na katerih je obravnaval teme, 
povezane z interesi staršev in dijakov: 

− učni uspeh in druge dosežke dijakov v šolskem letu 2021/2022; 

− LDN za tekoče šolsko leto; 

− izvedbo interesnih in drugih dejavnosti; 

− šolski koledar; 

− šolska pravila in spremembe oziroma prilagoditve; 

− predvideni vpis novincev za šolsko leto 2022/2023;  

− tekočo problematiko. 
 

Arnold Ledl 
  

Svet staršev 
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Utrinek z maturantskega plesa 
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Zgornja vrsta z leve: Natalija Kovše, Nina Markovič Korent, Barbka Dvoršek, Srečko Draksler, Boštjan Cvelfer, Miran 
Škorjanc, Ljubomir Milenkovič in Andrej Hrastnik. 
 
Druga vrsta z leve: Klavdija Kopše Kaljun, Marjeta Petriček, Davorka Polić Jošt, Marlenka Žolnir Petrič, Eva Arbanas in 
Janez Kričej. 
 
Tretja vrsta z leve: Janja Čuvan, Zrinka Kit Goričan, Aleš Navotnik, Valentina Novak, Smiljan Čujež, Mojca Kostanjšek in 
Alenka Lah Kalan. 
 
Spodnja vrsta z leve: Duša Polak, Igor Kastelic, Igor Istenič, ravnatelj šole Arnold Ledl, direktor zavoda Mojmir Klovar, 
Slavica Volčanjšek in Milan Andrić. 
 
  

Učiteljski zbor šole 
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Učiteljski zbor šole 
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UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV,  
KI IMAJO DOMICIL NA SREDNJI ŠOLI ZA GRADBENIŠTVO IN VAROVANJE OKOLJA 

 

Ime in priimek Poučuje Razredništvo 

MILAN ANDRIĆ, prof. DRU, SOC, ZGO  

EVA ARBANAS, prof. JAZ, ANG 2. e 

BOŠTJAN CVELFER, gr. tehnik JAZ, PRA 2. d 

SMILJAN ČUJEŽ, prof. MAT, OPR, RAČ, TRR 1. b 

JANJA ČUVAN, prof. KEM, KVO, JAZ, LAB,MAO,ODP, OKV, OVT 2. b 

SREČKO DRAKSLER, gr. delov. PRA 2. c 

BARBKA DVORŠEK, prof. ŠVZ  

ANDREJ HRASTNIK, dipl. inž. spec. GRD,OAR, PKP,PTV, PVG, VAZ, ZAK  1. d 

IGOR ISTENIČ, prof. ŠVZ  

IGOR KASTELIC, dipl. inž. ARH, LGI, OPR, RAČ, TES  

ZRINKA KIT GORIČAN, univ. dipl. inž. PRO, STA, UPN, TRR 3 a 

KLAVDIJA KOPŠE KALJUN, dipl. inž. ACD, OAR, OPR, STA, TRR 1. a 

MOJCA KOSTANJŠEK, prof. ANG  

JANEZ KRIČEJ, gr. teh. PRA 3. c 

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

ALENKA LAH KALAN, prof. MAT, NAR, ODP, VAO 3. b 

ARNOLD LEDL, univ. dipl. inž. EIO, NEG ravnatelj 

NINA MARKOVIČ KORENT, prof. SLO 1. e 

LJUBOMIR MILENKOVIČ, univ. dipl. inž. INŽ, PPK, PTV 4. a 

ALEŠ NAVOTNIK, univ. dipl. fil. FIZ  

VALENTINA NOVAK, mag. gosp. inž. GEM, GRP, MAO, OPR, RIS, SGR, VAO  

MARJETA PETRIČEK, univ. dipl. inž. JAZ, ODV, OPR, STA, TGR, UME 2. a 

DUŠA POLAK, prof. SLO  

IRENA POSAVEC, univ. dipl. inž.   

MIRAN ŠKORJANC, univ. dipl. inž. GRA, GRD, KIP, OIP, PVG, TEH, ZIO 1. c 

SLAVICA VOLČANJŠEK, prof. MAT 4. b 

MARLENKA ŽOLNIR PETRIČ, univ. dipl. inž. GME, GRA  
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UČITELJI SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNIH IN STROKOVNOTEORETIČNIH PREDMETOV  
Z DOMICILOM NA OSTALIH ŠOLAH ŠCC 

 

 

 
 

SVETOVALNA DELAVKA 
 

Ime in priimek 

DAVORKA POLIĆ JOŠT, univ. dipl. ped. 

 

LABORANTI 
 

Ime in priimek Predmet 

BLAŽKA DOLINŠEK  FIZ 

SABINA LITERA  KEM 

ALEKSANDRA FERENC  BIO 

BEATA TURNŠEK, inž. KEM 

 

KNJIŽNIČARJI 
 

Ime in priimek 

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

ANDREJ JAZBEC, univ. dipl. bibl. 

NEVENKA POTEKO, univ. dipl. bibl. 

 

TAJNIŠTVO 
 

Ime in priimek 

TANJA POTOČNIK, poslovna sekretarka 

 

  

Ime in priimek Poučuje 

mag.  VERONIKA HRIBAR, prof. NAR 

METKA JAGODIČ POGAČAR, prof. UME/gla 

NATALIJA KOVŠE, prof. SLO 

DANICA MIKOLA, prof. GEO 

HELENA NARDIN, prof. BIO 

DARJA POVŠE, prof. UME/lik 
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Letni seminar za učiteljski zbor 

Po dveh letih premora smo ponovno organizirali tradicionalni dvodnevni seminar za učiteljski kolektiv naše šole. Na teh 
seminarjih se vedno dotikamo aktualnih tem našega dela, največkrat psiholoških, komunikacijskih, motivacijskih in 
vzgojnih, vedno nečesa, kar je zanimivo za vse in nas izpopolnjuje ter bogati. Na seminar se že vsa leta odpravimo v 
različne kraje po Sloveniji. Poleg predavanj in delavnic si radi ogledamo tudi kakšno krajevno znamenitost. Letos smo 
se 25. in 26. marca odpravili v Portorož, kjer smo si ogledali tradicionalno istrsko domačijo Tonino hišo v Sv. Petru in se 
s kolesi podali na del znane kolesarske poti od Trsta do Poreča, imenovane Parenzana. Prelep pomladni konec tedna je 
bil čudovito svoboden po šolskem letu epidemije, ki smo ga večinoma preživeli za maskami. Nabrali smo si nove energije 
in idej za zaključek šolskega leta. Tudi taka druženja so za šolo in nas zelo plodna in povezovalna. 

Marjeta Petriček 
 
 

    
Tonina hiša  
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Dijaška skupnost SŠGVO je v šolskem letu 2021/2022 opravila naslednje naloge: 

− Na prvem sestanku dijaške skupnosti so dijaki za predsednika izvolili Žaka Artlja. 

− Sprejeli smo statut dela dijaške skupnosti. 

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

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

− Organizirali smo predajo ključa. Dogodek je potekal pred gradbenimi delavnicami. Dijaki tretjega letnika so se med 
seboj pomerili v zabavnih igrah (iskali so ključ, vozili samokolnico, s pomočjo pantomime prepoznavali profesorje, 
uživali v kulinariki, sestavljali pesmi in vlekli vrv). Končnega zmagovalca smo dobili šele po iskanju ključa. Več 
spretnosti so pokazali dijaki 3. b in s tem osvojili ključ. S prisego so zagotovili, da bodo naslednje leto dobri 
predstavniki naše šole. 

Ljubomir Milenkovič 
 

    
 

    

Dijaška skupnost SŠGVO 
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Dijaki 3. b – zmagovalci predaje ključa  
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Podelitev spričeval o zaključnem izpitu dijakom 2. d in 3. c 

Letos je bila svečana podelitev spričeval o zaključnem izpitu za dijake 2. d in 3. c v sredo, 15. junija 2022, ob 13. uri v 
predavalnici D-12. Pred podelitvijo sta mlade nagovorila direktor Šolskega centra Celje gospod Mojmir Klovar in 
ravnatelj SŠGVO gospod Arnold Ledl. Dokumente ZI je letos pripravila nova tajnica ZI Janja Čuvan. Prireditev je 
povezovala Duša Polak, z glasbo pa so jo pod mentorstvom Metke Jagodič Pogačar popestrili dijaki ŠCC – Lucija Remic, 
L-1. d (vokal), Žiga Hrup, K-1. a (vokal, kitara), Blaž Krušič, L-1. e (kitara), Aljaž Rozman, M-1. f (kitara).  
 

Duša Polak 
 

 
Maturanti 3. c z direktorjem, ravnateljem, razrednikom in s tajnico zaključnega izpita 

Podelitve spričeval 
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Maturanti 2. d z direktorjem, ravnateljem in razrednikom 
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Podelitev spričeval poklicne mature 

V sredo, 6. julija 2022, je ob 12. uri v Celjskem domu potekala svečana podelitev spričeval poklicne mature dijakom, ki 
so v letošnjem šolskem letu, torej v letu 2021/2022, zaključili šolanje na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja. 
Ob tej priložnosti sta dijake, profesorje in starše nagovorila direktor Šolskega centra Celje gospod Mojmir Klovar, 
ravnatelj SŠGVO gospod Arnold Ledl, program je povezovala profesorica Nina Markovič Korent, za glasbo pa so pod 
mentorstvom profesorice Metke Jagodič Pogačar poskrbeli člani šolskega benda Eruption, in sicer Tija Pšaker (vokal), 
Janez Vošner (klavir), Blaž Krušič (bas kitara) ter Tjaš Paradiž (bobni), vsi dijaki Gimnazije Lava. 
 

V tem šolskem letu je šolanje na SŠGVO uspešno zaključilo 46 dijakov. Nekaj dijakov, kar 9, se lahko pohvali z odličnim 
uspehom na poklicni maturi. To so Žak Artelj, Eva Brecel, Gal Golob, Lin Ipšek, Valerija Turnšek in Anja Ušen iz 4. a ter 
Anita Očko, Nejc Perdih in Špela Zupanc iz 4. b. Med njimi sta tudi ena diamantna in ena zlata maturantka; z diamantom 
se je okitila Anita Očko iz 4. b, z zlatom pa Špela Zupanc iz 4. b. Spričevala sta dijakom ob pomoči direktorja, ravnatelja 
in tajnice poklicne mature gospe Janje Čuvan dijakom razdelila razrednik 4. a Ljubomir Milenkovič in razredničarka 4. b 
Slavica Volčanjšek.  

Nina Markovič Korent 
 

 
Diamantna Anita Očko in zlata Špela Zupanc z direktorjem, ravnateljem in razredničarko 
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Kljub trudu, da bi od nas odšli z znanjem, s prijateljstvi in z lepimi spomini, je na koncu vselej tudi malo težko. 
Ponosni smo na vas in hvaležni, da smo lahko z vami delili del vaših let odraščanja. 

Arnold Ledl 
 

   
 

 
Maturanti poklicne mature generacije 2022 skupaj z direktorjem, ravnateljem in s profesorji 
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V četrtek, 31. marca 2022, so naše maturantke in naši maturanti skupaj z dijaki SŠSDL po dveh negotovih letih ponovno 
zasijali v dvorani Golovec. Njihovi plesni koraki so bili ubrani in svečan dogodek bo prav gotovo ostal v najlepšem 
spominu njim ter njihovim staršem, povabljencem in zaposlenim na naši šoli. Pod vodstvom plesnega učitelja Boštjana 
Špiljarja iz Plesnega vala so se dijaki predstavili s spletom standardnih in latinskoameriških plesov ter poskrbeli za 
nepozaben večer. Hkrati pa je bil maturantski ples tudi pomemben korak na poti h koncu izobraževanja na srednji šoli, 
ki so ga maturantke in maturanti opravili z odliko. 
 

Slavica Volčanjšek 
 

Nekaj utrinkov z maturantskega plesa … 
 

    
 

    

Maturantski ples 
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Maturanti 4. a 
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Maturanti 4. b 
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Gradbeni tehnik 

Okoljevarstveni tehnik 

 

 

Tesar 

Pečar-polagalec keramičnih oblog 

Izvajalec suhomontažne gradnje 

 

 

Pomočnik pri tehnologiji gradnje 

 
 
 
 
 
  

Dijaki v šolskem letu 2021/2022 
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1. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: KLAVDIJA KOPŠE KALJUN 
 
 

 
 

ARLIČ Jan KUKIĆ Lamija PAVLIČ Primož ROBAČER Rok 
GOJKOVIĆ Kristina LAZNIK ŠOŠTAR Vid PISKAR Gal ROZMAN Anže 
HOLEŠEK Nik LIPOVŠEK Amadej POLJANŠEK Luka SIKOŠEK Tian Morris 
HRIBERNIK Jan MEŠANOVIĆ Benjamin REPNIK Nik ŠALAMON Tadej 
JAGER Kaja OVČAR Domen RIBIČ Maja ZABUKOVNIK Tjaš 
KOVAČ Tinkara PAČNIK Gašper ROBAČER Matija ZUPANC Anej 
KUGLER Nejc    
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1. b – okoljevarstveni tehnik 
Razrednik: SMILJAN ČUJEŽ 
 
 

 
 

AŠANIN Tisa GUNZEK Miha PINTARIČ Filip ŠALAMON Ester 
BAJC Barbi HVALC Jan REBERŠAK JEŽOVNIK Niklas TOMPLAK-KOTNIK Dominik 
CAJHEN Anej KLAVŽAR Eva ROBIČ Eva TURNŠEK Maja 
DOLINŠEK Sergej KOTNIK Miha SAGODE Urh VIDEČNIK Laura 
FABJAN Anej KRIŽAN Neja SINKAR Nuša VIPOTNIK Nuša 
GOREČAN Timotej LUPŠE Ana Vita SLEMENŠEK GUŠTIN Jan VOK Matevž 
GUČEK Žiga    
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1. c – izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar 
Razrednik: MIRAN ŠKORJANC 
 
 

 
 

BERISHA Ardian KOROŠEC Filip KUGONIČ Bini PERNIĆ David 
DEBEVC Maj KRAGIĆ Novica MARJANOVIČ PREGELJ Nik PREPROTNIK Urban 
GAJSTER Žiga KREŠ Martin MATJAŽ Aljaž PUŠNIK Urban 
JOSIPOVIĆ Maj KRIŽANEC Rok OBOJNIK Gašper Matija SARAMATI Etnik 
KLINC Maj KRYEZIU Ilmudin ORAČ Žiga ŠEHIĆ Danijal 
KONČAN Maj    
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1. d – pomočnik pri tehnologiji gradnje 
Razrednik: ANDREJ HRASTNIK 
 
 

 
 

BAVČAR Tim GASHI Donart OJSTERŠEK Matej SUSURI Ekuran 
BILALLI Ermir HALILI Leonit OSET Primož ŠETET Kevin 
BYTYQI Blendi KRAJNC Franci PULAJ Ledion  

  



 
 

30 
 

1. e – gradbeni tehnik 
Razredničarka: NINA MARKOVIČ KORENT 
 
 

 
 

BLAŠKO Samuell JOSIĆ Luka OJSTERŠEK Anej STRAŠEK Tim 
DROFENIK Aljaž KERIN Klemen OPREŠNIK Aljaž ŠIMUNIĆ Maj 
GLUŠIČ Teo KOS Urban PILIH Tia ŠUMAH Nick 
GOBEC Matic KUMAR Erik PIRC Tjaž TACER Matija 
ILIČIĆ Valentina MEDVEŠEK Nik REPAR Lion Mihael ŽVAR Ema 
JEGRIŠNIK SITER Tit OČKO Žiga SELIČ Nik  
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2. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: MARJETA PETRIČEK 
 
 

 
 

ANDREJC SEVČNIKAR Mark KOVAČ Klemen MIJOŠEK Tino TRKULJA Manica 
BOROVNIK Neža KRAMŽAR Jože NEMEC Klemen VIDOVIČ Jan 
BOŽIČNIK Ana KUBURAŠ Tarik OZVALDIČ Nejc VODOVNIK Jan 
ČINŽAR Žiga LAZAR Matija POHOLE Matic VODOVNIK Tilen 
GRČAR Gašper MAJER Aleks RANZINGER Nejc VRTAČNIK Tjaš 
HOHNJEC Domen MAZIJ Dominik SKUŠEK Matis ŽEKAR Zala 
KAJTNA Kevin MEDVED Blažka   
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2. b – okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: JANJA ČUVAN 
 

 
 

AVDIĆ Sara JELEN Lucija LIPEC Kristijan POŽARNIK KNEZ Vid 
BANOVŠEK Lorellai KLADNIK Tinkara MARKL Anžej PURG Andraž 
BELE Aleksandra KLEPEJ Klara NOVAK Alja SARAJLIĆ Larisa 
CERAR Urška KOVAČ Sara PIRŠ Anže ŠPES Tina 
ČULIBRK Tanja KOZLEVČAR Lan POSPEH-ŽUPEVC Nika ZAKELŠEK Lana Melanija 
GOLČMAN Anže KRAJNC Alina POVALEJ Klara ŽAVSKI Maja 
JAZBINŠEK Staša KRAJNC Jakob POŽARNIK KNEZ Gal  
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2. c – izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar 
Razrednik: SREČKO DRAKSLER 
 
 

 
 

BAČOVNIK Slavko CVIKL Tian POGAČAR Tilen ŠOLMAN Žan 
BELE Patrik KITEK Marko PONDELAK Martin TERBOVŠEK FINKŠT Aljaž 
BELLAQA Eduard OBOJNIK Rok PRAH Tjaš ZAZIJAL Aljaž 
BRATUŠEK Luka PEVEC Gašper STEBLOVNIK Luka ZUPANC David 
BRUSHNEVSKYY Ivan PIRIH Aljaž ŠKRIPEC Mark ŽABERL Marcel 
BYTYCI Albion    
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2. d – pomočnik pri tehnologiji gradnje 
Razrednik: BOŠTJAN CVELFER 

 
 

 
 

ATANASOV Nenad HOROZOVIĆ Alvin PIŽMOHT Dominik VIPOTNIK Kristjan 
DESTOVNIK Klemen JEVNIŠEK Ciril ŠLJIVAR Alen ZEKJIRI Shpetim 
DUGALIĆ Aldin OBREZA Žan TAHIRI Arbnor ZYRAPI Erion 
HOROZOVIĆ Aldin    
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2. e – gradbeni tehnik 
Razredničarka: EVA ARBANAS 

 
 

 
 

AGATIĆ Leo KOLAR Matic OSEK Jaka SOVIČ Tadej 
BYTYCI Eron KRAMARIČ Žan PILDEK Sven ŠKET Gašper 
FELDIN Luka Gal KURTAJ Ardijan SELŠEK Jaka ZUPANIČ Filip 
JUREN Timon Pascal MAJER Nejc   
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3. a – gradbeni tehnik 
Razredničarka: ZRINKA KIT GORIČAN 

 
 

 
 

BANOVIČ Tadej KITAK Miha KUNEJ Tisa ŠMID Nik 
BRANTUŠA Klara KLASIĆ Luka MASTNAK Lan TRAMŠEK Ana 
CENTRIH Nejc KONCILJA HADŽIĆ Tian MERDANOVIĆ Mirza VREČER Eva 
ČIČIĆ Anđela KOŠIR Žiga PAVLOVIČ Petra VRHOVNIK Jure 
GASHI Riard KOTNIK Ingrid POVŠE ACMAN Jon ZIDARN Nejc 
HLIŠ Žan KOVAČ Damjan POVŠE ACMAN Vid ŽERAK Blaž 
HREN Anže KRASNIQI Miri SARAMATI Erjonis ŽUMER Petra 
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3. b – gradbeni tehnik in okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: ALENKA LAH KALAN 
 

 
 

BEČIROVIĆ Dino KOŠIR Miha PIRNAT Lan VASIĆ KRANJC Zoja 
GOLEŽ Urška KOŠTOMAJ Primož PIVIĆ Evelin VERBOVŠEK Danaja 
HOLOBAR Urh KRAJNC Žiga SKOK Luka VOŠNJAK Nace 
HUDOLIN Alenka KRK Maj ŠOSTER Lea ZVER Aljaž 
JELEN Šimen MAJER Maks ŠOŠTAR Nika ŽMAVC Marcel 
KAJTNA Jaka MLAKAR Mark Filip ŠOŠTAR Žan  

KOSEM Tamara MRVIČ Nik TRBEŽNIK Amadej  
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3. c – izvajalec suhomontažne gradnje, pečar-polagalec keramičnih oblog, tesar 
Razrednik: JANEZ KRIČEJ 
 

 
 

JAGER Kristjan KLADNIK Aljaž MEKLAV Tim RODE Matic 

JAVORIČ Žan KNAUS SKRT Gašper MLAKAR Aljaž SADEK Rok 

JUKIĆ Žan Niko KONČAN Jan PAPINUTTI Uroš SLAPRNIK Urh 

KAJTNA Klemen KRAMARŠEK Tilen POLAK Žan  
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4. a – gradbeni tehnik 
Razrednik: LJUBOMIR MILENKOVIČ 
 
 

 
 

ARTELJ Žak GAJSTER Gal KOLENC Marcel SOVIČ Žan Franc 

BRECEL Eva GAJŠEK Maša KROFLIČ Uroš SREBOČAN Domen 

BYTYCI Ejona GOLOB Gal LEVEC Miha STRAJNAR Jakob 

ČERČNIK Nejc HRIBERŠEK Robi LOČNIKAR Jan TURNŠEK Valerija 

ČERNELČ Anja IPŠEK Lin MIKLIČ Luka UŠEN Anja 

ČRETNIK Aljaž IVANOŠ Tilen PIHLER Nino ŽNIDAR KOPRIVNIK Jan 

FLAJS Kaja KALUŽA Sara PUHEK Nik  
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4. b – okoljevarstveni tehnik 
Razredničarka: SLAVICA VOLČANJŠEK 
 

 
 

BELTRAM Ana KANDORFER Zoja KVAS Tjaša PISKAR Barbara 

HUZJAK Lara KLEPEJ Gal LUTOLLI Andi PLEVČAK Tomaž 

IVANOVIČ Klara KORAŽIJA Rene MALIQI Edon PUŠNIK Alen 

JAGODIČ Melani KOŠTOMAJ Žan OČKO Anita VINTAR Nika 

JESENIČNIK LES Žak KOVAČ ISKRAČ Andraž PERDIH Nejc ZUPANC Špela 

JUG Luka KRAJNC Sara   
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Raziskovalno delo 

Raziskovalno delo naše šole ima v sodelovanju z Mestno občino Celje dolgoletno tradicijo. Najbolj zanimivo je za dijake 
tretjih in četrtih letnikov tehniških programov, saj se jim uspešno izdelana in predstavljena naloga šteje kot opravljena 
četrta izpitna enota pri poklicni maturi. Mladinsko raziskovalno delo pa je koristno tudi kot predpriprava na kasnejši 
študij, saj dijaki že v srednji šoli spoznajo postopke raziskovanja in samostojnega študija. 
 

Letos smo prijavili in izdelali eno nalogo s področja arhitekture/urbanizma. Nalogo Ureditev trga v Rogatcu so si pod 
mentorstvom profesorja Igorja Kastelica zamislile Petra Pavlovič, Eva Vrečer in Ana Tramšek, vse dijakinje tretjega 
letnika. 6. aprila so na ŠCC potekale predstavitve raziskovalnih nalog. V nalogi smo predstavili idejo prenove trga in 
izdelali maketo. Komisija nam je podelila 90 točk in nas uvrstila v 1. skupino. 16. maja 2022 smo v Murski Soboti na 
Državnem srečanju mladih raziskovalcev dosegli 1. mesto in zlato priznanje. 19. junija so raziskovalke v Cankarjevem 
domu v Ljubljani na slovesni podelitvi diplom in priznanj prejele diplomo za najboljšo raziskovalno nalogo s področja 
arhitekture/gradbeništva/urbanizma in prometa. 21. junija nas je MOC povabila na nagradni izlet za raziskovalce                         
1. skupine. Obiskali smo Obsotelje, si ogledali Muzej na prostem v Rogatcu, čokoladnico v Olimju in kmetijo z mufloni.   
 

V prihodnjem šolskem letu vabimo tudi ostale zainteresirane raziskovalce, da se nam pridružijo na poteh raziskovanja. 
 

Igor Kastelic 
 

       
          Dijakinje in mentor z maketo                Na državnem srečanju v Murski Soboti 

Tekmovanja v znanju 



 
 

42 
 

Tekmovanje v znanju angleščine 

Letos je državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake srednjih strokovnih šol 
POLIGLOT potekalo v soboto, 26. marca 2022, na Šolskem centru Velenje, in sicer na 
Srednji šoli za storitvene dejavnosti. Ne tekmovanje, ki se ga je udeležilo 87 
tekmovalcev iz vse Slovenije, se je uspelo uvrstiti tudi Klari Brantuša iz 3. a in Luku 
Skoku iz 3. b, ki sta na šolskem tekmovanju dosegla največ točk. Klara Brantuša se je 
uvrstila v zlato sredino, Luka Skok pa je osvojil tretje mesto in prejel zlato priznanje. 
Klari Brantuša je bila mentorica profesorica Eva Arbanas, Luku Skoku pa profesorica 
Mojca Kostanjšek. 
 

Obema dijakoma iskreno čestitamo za uvrstitev na državno tekmovanje POLIGLOT, še 
posebej ponosni pa smo na Luko Skoka iz 3. b. 
 

Mojca Kostanjšek  
      
 

    Luka Skok ob prejemu priznanja 

Tekmovanje v znanju matematike 

V četrtek, 17. marca 2022, je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje v znanju 
matematike Mednarodni matematični kenguru. Tekmovalo je 32 dijakinj in dijakov 
naše šole. Dosegli so lepe rezultate, najboljšim 13 dijakinjam in dijakom pa smo 
podelili bronasta priznanja, ki so jih prejeli: Maj Josipović (1. c), Maj Končan (1. c), Erik 
Kumar (1. e), Vid Laznik Šoštar (1. a), Tjaž Pirc (1. e), Luka Poljanšek (1. a), Domen 
Hohnjec (2. a), Dominik Mazij (2. a), Tino Mijošek (2. a), Aljaž Pirih (2. c), Alenka 
Hudolin (3. b), Žak Artelj (4. a) in Gal Golob (4. a). 
 

Sočasno je potekalo tudi izbirno tekmovanje za uvrstitev na državno tekmovanje v 
znanju matematike. V kategoriji B je tekmovalo 16 dijakinj in dijakov, na državno 
tekmovanje pa se je uvrstil Vid Laznik Šoštar (1. a). 
 

Smiljan Čujež 
 

 

                  Vid Laznik Šoštar 
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Tekmovanje v znanju logike 

V četrtek, 23. septembra 2021, je potekalo šolsko tekmovanje v znanju logike. 
Udeležilo se ga je 10 dijakov. Bronasto priznanje so osvojili Vid Laznik Šoštar (1. a), 
Domen Hohnjec, Manica Trkulja, Mark Andrejc Sevčnikar in Gašper Grčar (vsi 2. a) ter 
Gal Golob (4. a). 
 

Na državno tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 6. novembra 2021, na Fakulteti za 
elektrotehniko v Ljubljani se je uvrstil Gal Golob. Z nalogami se je spopadel z odliko, 
za kar je prejel srebrno priznanje. Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo. 
 

Slavica Volčanjšek 
 

 
 

 

 

                  Gal Golob  

Tekmovanje v znanju gradbene mehanike 

Tudi letos so naši tretje- in četrtošolci programa gradbeni tehnik sodelovali na tekmovanju v znanju gradbene 
mehanike. Tekmovanje, letos je bilo že 27. po vrsti, se odvija na dveh stopnjah. Najprej se dijaki tretjih in četrtih letnikov 
slovanskih srednjih tehniških šol in tehniških gimnazij aprila pomerijo na šolskih tekmovanjih, najboljši med njimi pa so 
maja povabljeni na državno tekmovanje na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljano. 
 

Na šolskem tekmovanju se je 19. aprila na naši šoli pomerilo 7 dijakov tretjega in 5 dijakov četrtega letnika. Na sklepno 
tekmovanje, ki je bilo v sredo, 18. maja 2022, pa so se uvrstili naslednji dijaki: Žak Artelj in Gal Golob (4. a), Evelin Pivić 
(3. b) in Jure Vrhovnik ter Lan Mastnak (3. a). 
 

Državno tekmovanje se je začelo ob 11. uri v prostorih Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Po 120 
minutah reševanja težkih nalog so tekmovalke in tekmovalci obiskali Konstrukcijsko-prometni laboratorij fakultete, kjer 
so si ogledali preiskave, ki jih delajo na rabljenih lesenih nosilcih z namenom njihove ponovne uporabe. Medtem je 
komisija za ocenjevanje pregledala in ocenila naloge tekmovalcev.  
 

Kosilu je v svečani dvorani fakultete sledila razglasitev rezultatov. Nagrade in priznanja sta tekmovalcem razdelila 
prodekan fakultete prof. dr. Dušan Žagar in predsednik organizacijskega odbora tekmovanja prof. dr. Goran Turk. 
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Vsi naši tekmovalci so se resno spopadli s težkimi nalogami in bili za svojo prizadevnost ter trud nagrajeni s srebrnimi 
priznanji (mentorica Marlenka Žolnir Petrič).  

Marlenka Žolnir Petrič 
 

 
Naši tekmovalci z mentorico na stopnišču Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani 

Tekmovanje v ekokvizu 

75 dijakinj in dijakov iz 40 slovenskih srednjih šol, ki so se uvrstili na državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole, se 
je 17. februarja 2022 v treh kategorijah preko spleta pomerilo v poglobljenem poznavanju kohezijske politike. Med 
njimi sta bila tudi dijaka naše šole (Anita Očko iz 4. b in Gašper Matija Obojnik iz 1. c). Na državnem tekmovanju sta 
osvojila zlato priznanje. Za izjemen uspeh jima iskreno čestitamo. 
 
 



 
 

45 
 

 
Zlati priznanji za dosežen izjemen uspeh 

 
Tekmovanje je v letošnjem šolskem letu prvič potekalo na treh ravneh. Na šolskem tekmovanju 10. decembra 2021 je 
sodelovalo 1622 dijakov iz 65 srednjih šol. Na naši šoli se je tekmovanja udeležilo skupno 86 dijakov iz 1. b, 1. c, 2. b, 3. 
b in 4. b. Najboljši dijaki v posamezni kategoriji so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Našo šolo so v programu SSI 
zastopali Anita Očko (4. b), Lara Huzjak (4. b) in Filip Pintarič (1. b), v programu SPI pa Gašper Matija Obojnik (1. c), Maj 
Klinc (1. c) in Etnik Saramati (1. c).  
 

Na regijskem tekmovanju, ki je potekalo 10. januarja 2022, je sodelovalo 252 dijakov. Dijaki, ki so posamično dosegli 
najboljše rezultate na regijskem, so se uvrstili na državno tekmovanje. To je uspelo tudi Aniti Očko in Gašperju Matiji 
Obojniku, ki sta dosegla izjemen uspeh. 
 

Dijaki so morali na spletnem reševanju testa odgovoriti na 50 vprašanj. Na šolski ravni so svoje znanje preverjali v dveh 
sklopih, in sicer o kohezijski politiki in energiji, na regijskem in državnem tekmovanju pa so odgovarjali na vprašanja o 
kohezijski politiki. 
 

Mentorici dijakom sva bili Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan. 
 

Janja Čuvan 
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Anita Očko zmagovalka Eko kviza Rotaract kluba, dijaki 2. b pa naj eko razred na 

Celjskem 

V organizaciji Rotaract kluba Celje se vedno bolj zavedajo pomena trajnosti in ekologije. Tematiko 'Zero waste' so želeli 
na zanimiv in interaktiven način približati tudi mlajšim generacijam. V torek, 22. februarja 2022, so v večernih urah 
organizirali nagradni eko kviz. Najprej so prisluhnili predavatelju, ´Zero waste´ trenerju, Andreju Fideršku iz civilne 
iniciative Zero waste Žalec, ki je dijakom in drugim sodelujočim predstavil to tematiko. Po predavanju in razgovoru so 
se dijaki potegovali za privlačne nagrade.  
 

Na eko kvizu je zmagala dijakinja Anita Očko (4. b), naj eko razred na Celjskem pa je postal 2. b. Na eko kvizu sta uspešno 
sodelovala tudi Urh Kincel in Nana Novak z Gimnazije Lava. Nagrajenci so v četrtek, 10. marca 2022, prejeli nagrade 
(stekleničke za pitno vodo Steklarne Hrastnik). Vsem nagrajencem iskreno čestitamo! 

Janja Čuvan 
 

 

 
Dijaki 2. b naj eko razred na Celjskem 
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20. 12. 2021: NOVOLETNI TURNIR V NOGOMETU 
Zaključek leta smo obarvali športno. Na celodnevnem turnirju so se pomerile ekipe vse petih šol našega centra. Videli 
smo veliko tehničnega in taktičnega znanja tako v obrambi kot v napadu. Vodilo igre je bil fer plej. Turnir je služil kot 
izbirni trening za sestavo ekipe za področno prvenstvo. 
 

Tekmovalci: Gal Gajster, Anže Golčman, Jaka Kajtna, Jakob Krajnc, Žiga Krajnc, Kristjan Lipec, Nejc Majer, Nik Medvešek, 
Gal Piskar, Amadej Trbežnik in Jan Žnidar Koprivnik. 
 

Fotografirala sta Nino Pihler in Domen Srebočan.  
 

    

 
21. 12. 2021: NOVOLETNI TURNIR V ODBOJKI  
Tudi tokrat smo z nastopom mešanih ekip dijakinj in dijakov malo drugače športno obarvali konec leta. Zaradi omejitev 
je vsaka šola žal nastopila samo z eno ekipo.  
 

Veliko odbojkarskega znanja in zavzet športni pristop so pokazali: Anja Černelč, Staša Jazbinšek, Larisa Sarajlić, Zala 
Žekar, Lana Melanija Zakelšek, Jan Hribernik, Aleks Majer, Maks Majer, Tilen Pogačar in Jan Vidovič. 
 

Fotografirala sta Nino Pihler in Domen Srebočan.   
  

Športna tekmovanja 
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18. 2. 2022: DRŽAVNO PRVENSTVO V ALPSKEM 
SMUČANJU IN DESKANJU NA SNEGU ZA 
SREDNJE ŠOLE 
V kategoriji kategorizirani dijaki je Nejc Zidarn 
dosegel odličen rezultat – tretje mesto. S startno 
številko 265 je samo za 20 stotink sekunde 
zgrešil prvo mesto. Tekmovanje, ki je potekalo 
na Mariborskem Pohorju na progi nad Trikotno 
jaso, sta organizirala II. gimnazija Maribor in 
Enjoyment Pohorje. Čestitamo!   
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11. 4. 2022: PODROČNO PRVENSTVO V KROSU ZA SREDNJE ŠOLE 
Tekmovanja v krosu sta se udeležila Lan Pirnat in Eduard Bellaqa. Lan, ki je tekmoval v kategoriji letnik 2003 in mlajši, 
je 1200 metrov dolgo progo pretekel v času 3:56 in dosegel odlično 3. mesto. Tekmovanje sta organizirala Atletsko 
društvo Kladivar in Športna zveza Celje. 

 

    
 

20. 4. 2022: REGIJSKO TEKMOVANJE SREDNJIH ŠOL V KOŠARKI 3 X 3 
Z dvema ekipama smo se udeležili turnirja vzhodnega dela Slovenije in se uvrstili v četrtfinale. Nasprotniki so bili dijaki  
iz Celja, Velenja, Koroške, Maribora, Podravja in Pomurja. Pohvaliti velja športni in borbeni pristop k igri ter veliko 
tehniškega in taktičnega košarkarskega znanja tako v obrambi kot v napadu. Tekmovalci: Žiga Gajster, Klemen Kerin, 
Kristjan Lipec, Vid Požarnik Knez, Tim Strašek, Maj Šimunič in Žan Šoštar. 
 

    



 
 

50 
 

20. 4. 2022: DRŽAVNO PRVENSTVO V ŠPORTNEM PLEZANJU 
V Ljubljani je na državnem prvenstvu v športnem plezanju za srednje šole nastopil Lan Mastnak. V kvalifikacijah in finalu 
je dosegel odlično oceno 24 + in 3. mesto. 
 

    
 

18. 5. 2022: PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI 
Po več letih smo letos ponovno tekmovali v odbojki na mivki. Med osmimi prijavljenimi srednjimi šolami smo se uvrstili 
na 5. mesto. Tekmovalci: Aleks Majer, Jan Vidovič, Tilen Pogačar, Jan Hribernik in Maks Majer. 
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20. 5. 2022: DRŽAVNO PRVENSTVO SREDNJH ŠOL 
V JUDU 
Na državnem prvenstvu srednjih šol v judu sta 
nastopila Gašper Pevec in Nik Repnik. Gašper je po 
repasažih v kategoriji do 81 kilogramov dosegel 3., 
Nik pa v kategoriji do 60 kilogramov 2. mesto. 
Državno prvenstvo, ki sta ga organizirala Judo 
zveza Slovenije in Zavod RS Planica, je potekalo v 
športni dvorani Športnega društva GIB v Ljubljani. 
 

Igor Istenič 

 

 

 

 
 

18. 5. 2022: PODROČNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI ZA DIJAKINJE 

V ponedeljek, 16. maja 2022, je na celjskem bazenu potekalo področno 
prvenstvo v odbojki na mivki, ki so se ga udeležile tudi naše dijakinje. Šolo 
so zastopale Staša Jazbinšek (2. b), Zala Žekar (2. a) in Neža Borovnik                     
(2. a). Žal se dijakinjam ni uspelo uvrstiti v nadaljnje tekmovanje. 
 

Barbka Dvoršek 
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Ekskurzije 

Ekskurzija Benetke–Burano–Murano 

Benetke – mesto zgodovine, arhitekture, čarobnosti. Mesto, ki te očara in v katerega se vedno znova vračaš. To je bil 
naš cilj 20. aprila 2022, ko smo se združili dijaki 3. a in 4. b in doživeli čudovit mozaik barv, vonj po starih zidovih in 
zelenih lagunah, občutek lahkotnosti in morskega vetriča v laseh ob plovbi skozi kanale Beneške lagune. 
 

Pot je minila v prijetnem druženju s sopotnikom, rahlem dremežu in pogledom skozi okno in seveda prvo jutranjo kavico 
ob postanku. Avtobus smo zapustili na polotoku Punta Sabbioni in se s turistično ladjico podali na kratek obisk otoka 
Burano, kjer smo doživeli mavrico barvnih fasad, ki so med seboj čudovito usklajene. Sicer je otok svojo prepoznavnost 
in pomembnost v Beneški laguni doživel šele v 16. stoletju, ko so domačinke razvile umetnost čipkarstva. Sledil je še 
obisk otoka, ki leži tik ob Benetkah in je znan po proizvodnji muranskega stekla, torej otoka Murano. Ogledali smo si 
staro steklarsko delavnico, v kateri še danes s predstavitvijo pihanega stekla stari mojstri navdušujejo obiskovalce.  
 

    
Na beneških ulicah 

  

Interesne dejavnosti 
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Ob prvih popoldanskih urah smo prispeli v Benetke, željni potepanja po ozkih ulicah in osvežitve s sladoledom. Naš 
neutrudni vodnik nas je najprej popeljal na Trg. sv. Marka, kjer smo se najprej ustavili ob Doževi palači in seveda v foto 
spomine shranili Most vzdihljajev. Doževa palača je bila sedež doža in je simbol Benetk, gre za mojstrovino beneške 
gotike. Most vzdihljajev pa kljub romantičnemu imenu predstavlja na simbolni ravni zadnji vzdihljaj svežega zraka 
zapornikov, ki so jih odpeljali v dožev zapor. Most povezuje Doževo palačo z najbolj krutimi zapori v mestu. Na Trgu sv. 
Marka nas je vznemirljivo nagovorila bazilika San Marco – bizantinska bazilika v obliki latinskega križa s petimi kupolami, 
zunanjost pa krasijo marmorni kipi in bleščeči mozaiki. Najvišja stavba v Benetkah je zvonik svetega Marka, ki se dviga 
99 m nad Trgom sv. Marka. Na tej točki smo se poslovili od vodnika in pričelo se je težko pričakovano samostojno 
potepanje po mestu. Začela se je bitka za osvojitev prazne mize s strežbo hrane, saj smo bili že pošteno lačni. Moramo 
vseeno priznati, da je bilo čutiti pozitiven vpliv koronskega zamiranja med ozkimi ulicam in drenjanje med majhnimi 
trgovinicami. Približno štiri ure smo lahko iskali vsak svoj utrip mesta, opazovali mimoidoče, nespretno barantali … in 
seveda osvojili tudi najlepši most Rialto. Most stoji na najožji točki velikega kanala in pogled nanj nudi čudovito 
panoramo vodnega prometa in beneškega utripa. Lepo je bilo, zagotovo se še vrnemo in najamemo gondolo. Dijake 
smo na ekskurziji spremljale Slavica Volčanjšek, Barbka Dvoršek in Zrinka Kit Goričan.  
 

Zrinka Kit Goričan 
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Strokovno-športna ekskurzija za dijake 1. letnika 

Dijaki 1. letnika strokovnega in poklicnega izobraževanja so bili 31. maja in 2. junija 2022 na strokovno-športni ekskurziji. 
Najprej so si v podjetju Xsella Ytong ogledali proizvodnjo in se preizkusili v zidanju s porobetonom. Sledil je pohod na 
Kum. Dijake smo spremljali Slavica Volčanjšek, Igor Istenič in Milan Andrić. 
 

Milan Andrić 
 

    
 

Strokovno-literarna ekskurzija dijakov 1. b in 2. a na Gorenjsko 

Na prelep aprilski dan smo se z razredoma 2. a in 1. b odpravili raziskovat Gorenjsko. Naša cilja sta bila Radovljica in 
Bled. Ogledali smo si njune lepote in zanimivosti. V Radovljici smo se mimo rojstne hiše Antona Tomaža Linharta 
sprehodili skozi čudovito ohranjeno staro mestno jedro. Podrobneje smo mesto spoznali v Mestnem muzeju Radovljica, 
ki domuje v stari baročni graščini. Vživeli smo se v Linhartov čas – čas razsvetljenstva in prebujanja narodne zavesti. Na 
razgledni točki smo zrli na Triglav, ogledali smo si cerkev in nakupili spominke iz lecta. Potem smo se odpeljali na Bled, 
kjer smo se na Mlinem vkrcali na pletne in odpluli na otok.  
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»Dežela kranjska nima lepšga kraja, ko je z okolšno ta, podoba raja,« je v Krstu pri Savici zapisal France Prešeren. To 
lepoto smo občudovali na lepo urejenem otoku, kjer smo se vzpeli na vrh zvonika, v cerkvici pozvonili na zvon želja, se 
sprehodili naokrog in naredili nekaj lepih fotografij. Po plovbi s pletnami nazaj nas je čolnar Janez pripeljal do obale 
jezera. Vzeli smo si prosto za pohajkovanje po Bledu, občudovanje naravnih lepot, kosilce ali pa le pokušnjo znamenite 
blejske kremne rezine. Naše druženje se je nadaljevalo na poti nazaj ob poslušanju glasbe in pogovorih. Bil je bogat 
dan! 

Marjeta Petriček 
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Strokovna ekskurzija dijakov 1. a in 1. e v Prekmurje 
V sredo, 20. aprila 2022, smo se z dijaki 1. a in 1. e odpravili v Prekmurje. Pot nas je najprej popeljala na Otok ljubezni 
v Ižakovce. Otok ljubezni je naravni otok na reki Muri. Sprehodili smo se tudi do plavajočega mlina, ki stoji na dveh 
čolnih, v katerem še danes meljejo žito na tradicionalen način in je edini tovrstni mlin v Sloveniji. Le streljaj od mlina 
smo si ogledali tudi brod, ki ga sestavljata dva plitva čolna s ploščadjo, pritrjena na jekleno vrv. Brod še danes služi za 
prečkanje reke Mure. Pot smo nadaljevali do Velike Polane, kjer smo se ustavili na domačiji Miška Kranjca, enega 
najplodnejših slovenskih pisateljev 20. stoletja.  
 

Sledil je ogled Plečnikove cerkve Gospodovega vnebohoda v Bogojini, ki ji domačini pravijo tudi bela golobica. Cerkev 
je arhitekturno zelo zanima, raven hrastov strop pa krasijo keramični izdelki okoliških lončarjev. Cerkev ima močan 
okrogel zvonik z ravno streho, ki naj bi ponazarjal pest z dvignjenim kazalcem. 
 

Naš zadnji postanek je bil v doživljajskem parku Expano ob Soboškem jezeru, kjer s pomočjo inovativnih tehnologij 
predstavljajo vse lepote Prekmurja, domačo obrt in kulturno dediščino. Preživeli smo lep dan, poln novih doživetij in 
sproščenega druženja, ki smo ga zadnji dve leti še kako pogrešali. 
 

Klavdija Kopše Kaljun 
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Gradbeni tehniki na ogledu gradbišč na trasi drugega tira Divača–Koper 

Dijaki 4. a so se 9. oktobra odpravili na strokovno ekskurzijo. Predstavniki podjetja 2TDK so jim predstavili gradbišča na 
trasi drugega tira med Divačo in Koprom. Vodja projekta je orisal značilnosti okolja in geološke posebnosti, ki zahtevajo 
med izvedbo del veliko sprotnega prilagajanja. Pot nas je nato vodila v Piran, kjer smo nekaj prostega časa izkoristili za 
kosilo in kopanje. 
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Ljubo Milenkovič 
Arnold Ledl 
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Dvodnevna zaključna ekskurzija dijakov 1. e v Koper 

V sredo, 22. junija, smo se z dijaki 1. e odpravili na zaključno ekskurzijo v Koper, kjer smo po napornem šolskem letu 
preživeli dva čudovita dneva in zasluženo uživali v morskih dogodivščinah na plaži. Večerno dogajanje smo si popestrili 
s sprehodom po mestu, sprehajanjem po plaži … Naslednji dan smo dopoldan še izkoristili za kopanje, v popoldanskih 
urah pa smo se z vlakom odpravili nazaj proti Celju. Dijaki so bili polni prijetnih vtisov in odločili smo se, da bomo ta naš 
morski podvig ponovili tudi drugo leto. 
 

Dijake sva na ekskurziji spremljali razredničarka Nina Markovič Korent in profesorica Barbka Dvoršek. 
 

Nina Markovič Korent 
 

 
 

Obiskali smo center vesoljskih tehnologij in se podali na Pot med krošnjami 

V četrtek, 21. aprila 2022, so se dijaki 2. b in 2. e v spremstvu razredničark Janje Čuvan in Eve Arbanas ter profesorja 
Milana Andrića odpravili na strokovno ekskurzijo. V Vitanju smo imeli najprej voden ogled po Centru Noordung, centru 
vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga, nato smo se udeležili tematskih delavnic. Ena skupina je izbrala 
Biosfero, druga pa delavnico Akcija – reakcija. Pot nas je nato peljala dalje na Roglo, kjer smo se podali na Pot med 
krošnjami in uživali v prelepih razgledih ter se, kdor je želel, z vrha spustili tudi s toboganom. Seveda smo si vzeli tudi 
čas za kosilo in pohodniške dejavnosti in se v večernih urah prijetno utrujeni vrnili v Celje. 

Janja Čuvan 
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Pred Centrom vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju in v njem 

 

    
    2. e – zmagovalci delavnice Akcija – reakcija                   Pot med krošnjami na Rogli 
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Strokovna ekskurzija v podjetje Lumar, najstarejšo hidroelektrarno na Dravi in drugo največje 

slovensko mesto 

V okviru projektnih dni smo se z dijaki 2. c, 3. c, 3. b in 4. a odpravili na strokovno ekskurzijo na Štajersko. Obiskali smo 
podjetje Lumar, s katerim smo v preteklosti že veliko sodelovali, tokrat pa smo si ogledali proizvodnjo in delo podjetja. 
Ogledali smo si arhitekturni in projektivni del ter proizvodnjo, kjer smo se seznanili s pripravo in izdelavo nizkoenergijske 
družinske hiše. Seznanili so nas tudi s trajnostno naravnanostjo, z vključevanjem zelenih površin v objekte, uporabo 
deževnice itd. 
 

Pot smo nadaljevali po Dravski dolini v smeri Dravograda vse do najstarejše hidroelektrarne na Dravi, imenovane Fala, 
kjer smo si ogledali muzej in se sprehodili po hidroelektrarni. Za konec smo se podali še v Maribor, kjer bo veliko naših 
dijakov v prihodnjih letih nadaljevalo šolanje, si ogledali Stolni trg, Glavni trg ter stari del mesta – Lent. Zaključili smo s 
kosilom in se polni prijetnih vtisov vrnili domov. 
 

Organizatorica ekskurzije sem bila Alenka Lah Kalan, dijake pa so na ekskurziji spremljali Ljubomir Milenkovič, Srečko 
Draksler, Janez Kričej in Valentina Novak. 
 

Alenka Lah Kalan 

 

    
V HE Fala 
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Ekskurzija na gradbišče Dečkovo naselje v Celju 

V petek, 18. februarja 2022, smo si z razredom 2. a ogledali veliko gradbišče stanovanjske soseske Dečkovo naselje DN 
10, v kateri bo šest blokov s 142 najemnimi stanovanji in garažna hiša s 150 parkirnimi mesti. Gre za največjo naložbo 
Mestne občine Celje na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in največji občinski evropski projekt v 
finančni perspektivi 2014–2020, saj je ocenjen na skoraj 16,5 milijona evrov. Prvi najemniki so se že vselili, sicer pa bo 
v novi soseski dobilo svoj dom okoli 400 Celjanov. Komunalno infrastrukturo na območju bodoče stanovanjske soseske 
je zgradilo podjetje Nivo Eko, ki v sodelovanju s podjetjem Remont gradi tudi stanovanjske bloke in garažno hišo. Sprejel 
nas je Danilo Senič, po gradbišču pa nas je vodil gospod Uroš Sanda. V kontejnerski pisarni nam je najprej predstavil 
načrte, nato pa smo si podrobneje ogledali gradbišče, kjer je prva vrsta blokov že končana in vseljena, druga v fazi 
zaključnih del, tretja pa še v fazi polaganja hidroizolacije in postavljanja predelnih sten. Ogled je bil zelo zanimiv in 
poučen, izvedeli smo veliko o temeljenju, gradnji in detajlih ter se navdušili nad končnim izdelkom – zelo dobro 
načrtovanim in lepo izvedenim stanovanjskim blokom. Spoznali smo, kaj zmore gradbeništvo in v čem je čar našega 
poklica. 
 

Marjeta Petriček 
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Ogled suhega zadrževalnika vode v Medlogu 

Zadnji dan pouka, in sicer pred odhodom na dvotedensko prakso pri delodajalcih, smo se z dijaki 2. a odpravili na ogled 
gradbišča protipoplavnih ukrepov ob reki Savinji v Medlogu. Pred letom dni je Direkcija RS za vode na območju Medloga 
in Špice začela z izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru projekta »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje 
– lokalni ukrepi, nadomestni ukrepi zaradi neizgradnje zadrževalnika Levec«. V sklopu projekta so bili zgrajeni suhi 
zadrževalniki, ki zagotavljajo varnost pred poplavami reke Savinje zahodnemu delu Celja, zlasti naselju Špica. V primeru 
nastopa visokih stoletnih voda se poplavni val razlije na levem bregu Savinje že gorvodno v območju Levca ter teče 
vzporedno s strugo Savinje proti poseljenemu območju v Medlogu. Namen gradnje začasnih suhih zadrževalnikov je 
preusmeritev omenjenega vala nazaj v strugo Savinje. Projekt na območju Medloga in Špice, ki je vreden okoli 3,5 
milijona evrov, je sedaj v večjem delu že končan, trenutno se izvajajo še zaključna dela. Tehnični pregled izvedenih del 
bo predvidoma v začetku meseca julija, nam je razložil gospod Uroš Sanda, ki nas je vodil po terenu. Vsi ukrepi so 
izvedeni tako, da imajo čim manjši vpliv na okolje. Ker je močno deževalo, smo se na poti nazaj ustavili v piceriji Špica, 
kjer smo se posušili in okrepčali ter imeli zadnjo razredno uro v tem šolskem letu. Dijake sva spremljala razredničarka 
Marjeta Petriček in profesor Igor Kastelic, ki je prispeval fotografije. 

Marjeta Petriček 
 

 

https://www.celje.info/aktualno/popolna-zapora-ljubljanska-cesta-v-medlogu-zakaj-in-do-kdaj/
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Obiskali gradbišče stanovanjske gradnje v Petrovčah in v Rogaški Slatini 

Z dijaki 3. a smo 9. septembra 2021 obiskali gradbišče večje enodružinske stanovanjske hiše v Petrovčah in si ogledali 
gradnjo večstanovanjskega bloka v Rogaški Slatini. Oba objekta sta delo projektivnega biroja AB Objekt, ki nam je tudi 
omogočil ogled gradbišča, arhitekt Boštjan Matul pa nam je razložil potek in način gradnje. Dijake sva na ekskurziji 
spremljala razredničarka Zrinka Kit Goričan in profesor Igor Kastelic. 

Igor Kastelic 
 

 
 

 
Ogled gradbišča enodružinske hiše v Petrovčah in večstanovanjske zgradbe v Rogaški Slatini 
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Strokovni ogled Mednarodnega centra za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah ter učne rastlinske 

naprave v naselju Podboč pri Poljčanah 

V okviru praktičnega pouka okoljevarstvenih tehnikov in varovanja okolja smo obiskali Mednarodni center za 
samooskrbo v Dolah pri Poljčanah ter učno rastlinsko napravo v naselju Podboč. Učni poligon je edini te vrste v tem 
delu Evrope.   
 

Ker živimo v čudnih časih, se zdi samooskrba na različnih področjih nujna. Dijaki so na učnem poligonu spoznali, kako 
postati samooskrben na enem hektarju nerodovitnega zemljišča. Prav tako so se seznanili z gradnjo različnih trajnostnih 
objektov, kot so jurta (mongolska hiša), zemljanka, bajer, zeliščna hiša, kompostno in drevesno stranišče. Ogledali smo 
si učno rastlinsko čistilno napravo v naselju Podboč, ki je bila zgrajena za 25 objektov, njeno delovanje, prednosti in 
slabosti ter možnosti umeščanja takih objektov v prostor. 
 

Mentorici sva bili Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan. 
 

Alenka Lah Kalan 
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Ekskurzija na gradbišče obvoznice v Slovenski Bistrici, ogled rastlinske čistilne naprave za naselje 

Podboč ter mednarodnega centra za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah 

Z dijaki 3. b smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali gradnjo obvoznice v Slovenski Bistrici. Pot smo nadaljevali v 
naselje Podboč, kjer deluje učna rastlinska čistilna naprava za omenjeno naselje. Dijaki so se seznanili z gradnjo čistilne 
naprave, njenim delovanjem, s prednostmi in slabostmi ter z možnostjo umeščanja v prostor. Zadnji del ekskurzije je 
bil namenjen ogledu mednarodnega centra za samooskrbo, kjer smo spoznali gradnjo različnih trajnostnih objektov, 
kot so jurta (mongolska hiša), zemljanka, bajer, zeliščna hiša, kompostno in drevesno stranišče. Izvedeli smo, kako 
poteka vgradnja male biološke čistilne naprave ter katere so prednosti in slabosti njene uporabe. Ob koncu zanimive in 
poučne ekskurzije smo spoznali uporabno rastlino, imenovano Miskantus, se seznanili z njeno pridelavo in uporabo. 
Vodja ekskurzije sem bila razredničarka Alenka Lah Kalan. 
 

Alenka Lah Kalan 
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Nagradna ekskurzija za 1. mesto na eko kvizu Rotaract kluba Celje 

Anita Očko iz 4. b je z osvojenim 1. mestom na eko kvizu Rotaract kluba mladih iz Celja pokazala zanimanje, razgledanost 
in odprto miselnost pa tudi to, da je prihodnost lokalnega in širšega okolja pomembna. 
 

V petek, 8. aprila, so predstavniki Rotaract kluba Celje zmagovalko kviza in še tri dijake naše šole povabili na ogled eko 
kmetije PRI BARONU v zavetju pohorske narave, ki je že vrsto let prejemnica certifikata za ekološko kmetovanje, ter na 
obisk socialnega podjetja Kooperativa DAME v Mariboru in njegove restavracije. Glavna dejavnost podjetja je razvoj 
trajnostnega turizma in gostinstva. Ker se zavedajo naše kulturne dediščine, namenjajo velik poudarek ohranjanju 
starih, tradicionalnih receptur, ki jih na inovativen način vpeljejo v pripravo jedi. V največji meri uporabljajo lokalno, 
sveže in ekološko pridelano ter certificirano hrano. 
 

Janja Čuvan 
 

 
Anita, Anže in Larisa z mentorico Janjo Čuvan na ogledu eko kmetije PRI BARONU 
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Naravoslovni dan gradbenikov v celjskem mestnem gozdu 

Z dijaki 1. c smo se pri urah naravoslovja pogovarjali o gozdnem ekosistemu. Odločili smo se, da se skupaj z izkušenim 
gozdarjem Boštjanom Hrenom odpravimo raziskovat celjski mestni gozd. V gozdu smo spoznavali naloge gozda in 
gozdnega roba, drevesne vrste, razlike med gozdnimi prometnicami … Na poti smo se malo razgibali, si z razgledne 
točke ogledali mesto Celje z okolico ter obiskali drevesno hiško. Ob poti v dolino smo si ogledali še območje, kjer se 
pogosto zadržujejo divji prašiči, nato pa smo se mimo Meškovega studenca vrnili v šolo. Mentorica sem bila Alenka Lah 
Kalan. 

Alenka Lah Kalan 
 

   
 

Kulturni dan 

Zjutraj smo se z dijaki zbrali na parkirišču ob Savinji, od koder smo se peš odpravili do hiške zadnjega domovanja Alme 
Karlin. Dijaki so med potjo spremljali table z njeno fotografijo, ki kažejo smer poti. Ob prihodu na cilj smo pripravili 
predstavitev obnove hiše in hiške za goste, v šoli pa smo poskrbeli tudi za slikovno predstavitev. 
 

Srečko Draksler 
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Kulturni dan ob hiši Alme Karlin 

Muzejski dan z dijaki 2. a 

Nikakor ni bilo dolgočasno, saj so nas vodili trije zelo zanimivi muzejski kustosi, ki 
so nas s svojim širokim znanjem, duhovitostjo in strastjo popeljali po našem 
čudovitem Celju, po ulicah, ob spomenikih in po muzejih z neverjetno bogato 
zgodovino. Izvedeli smo marsikaj novega o starem: o Antonu Martinu Slomšku, 
Almi Karlin in Josipu Pelikanu, o tem, da znameniti Celjski strop ni freska, ampak 
slika na platnu, o bogati rimski Celei s 15 000 prebivalci v 2. stoletju našega štetja 
… Tako smo utrjevali znanje o naši zgodovini, ki nas je oblikovala in nam daje 
samozavest. Učili smo se obnašanja v muzejih in odnosa do kulturne dediščine. 
 

Marjeta Petriček 
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Obisk celjske vojašnice 

V ponedeljek, 30. maja, smo z dijaki prvih letnikov v okviru športnega dne obiskali celjsko vojašnico. Dijaki so najprej 
prisluhnili predstavitvi vojašnice, se seznanili z delom te ustanove, nato pa so se pomerili na vojaškem poligonu. 
 

Nina Markovič Korent 
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Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje 

Prepevanje v Mešanem mladinskem pevskem zboru Šolskega centra Celje povezuje pevke in pevce vseh šol našega 
zavoda. V šolskem letu 2021/2022 je zbor vodila Andreja Ocvirk, strokovno ji je pomagal Boštjan Korošec, organizatorica 
je bila Tjaša Verdev. 
 

Na septembrski avdiciji smo sprejeli precej novincev. Zaradi epidemiološke situacije smo morali odpovedati intenzivne 
pevske vaje v novembru, ki pa smo jih nadomestili z vajami kar v šolskih prostorih. 
 

Zelo smo bili veseli in ponosni, da smo decembra lahko izvedli božični koncert, ki pa je zaradi takratne epidemiološke 
situacije potekal hibridno, kar pomeni, da so pevci v živo peli v Celjskem domu, hkrati pa je bil koncert predvajan na 
velikem zaslonu na Krekovem trgu ter na spletni povezavi https://www.sc-celje.si/.  
 

 

Božično-novoletni koncert 

 

V mesecu aprilu smo odšli intenzivne pevske vaje v Terme Ptuj in se pripravljali na letni koncert, ki smo ga izvedli 19. 
aprila 2022 v Narodnem domu. Program so popestrili gostje – zasedba GCC kvintet in VS Amantes. Večer se je končal 
zelo čustveno, saj se je po 13 letih od nas poslovila zborovodkinja Andreja Ocvirk. 
 

Naš zbor se je predstavil tudi na Mladinskem pevskem festivalu v Celju, na katerem je nastopilo kar 350 pevcev in 
zborovodij. Na odru so se zvrstili zbori iz I. gimnazije v Celju, Prve gimnazije Maribor, II. gimnazije Maribor, Gimnazije 
Brežice, Gimnazije Celje – Center, Gimnazije Nova Gorica, Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Zavoda sv. Stanislava – 
Škofijske klasične gimnazije. Skupaj z njimi so nastopili tudi letošnji zmagovalci Eme, tj. zasedba LPS.  

https://www.sc-celje.si/
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Pesem povezuje                                                                                                Pevski festival 

 

V letošnjem šolskem letu so v zboru pele naslednje dijakinje naše šole: Maja Ribič, Manica Trkulja in Ester Šalamon. 
 

Tjaša Verdev 

 

Naši pevki Maja in Manica s članicama skupine Amantes Valentino Novak in Janjo Čuvan 
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Opravila na CNC-stroju 

Na CNC-stroju smo v tem šolskem letu izdelali kar nekaj izdelkov za pouk. Tako se dijaki učijo obdelave lesa s strojem, 
in sicer lesne zveze, razrez industrijskega in tudi konstrukcijskega lesa. Nekaj izdelkov je bilo namenjenih za šolo, na 
primer različne police in omarice ter drugi kosi pohištva. Okoljevarstveni tehniki so z našo pomočjo izdelali koše za 
smeti in si pri tem pomagali s strojem, gradbeni tehniki pa se pri predmetu oblikovanje seznanjajo z izdelavo različnih 
izdelkov. Izdelali smo tudi klopi, ki so bile razstavljene na sejmu MOS in zdaj krasijo naš hodnik. Decembra smo v 
božičnem Vojniku razstavljali jaslice, ki so bile narejene s pomočjo CNC-stroja. V spomladanskem času smo začeli s 
projektom Knjigobežnice Mestne občine Celje; gre za hiške iz betona, opaži zanje pa so bili izrezani s pomočjo CNC-
stroja. 
 

Srečko Draksler 

Lasersko gravirni stroj v delavnici 

Lasersko gravirni stroj je primeren za graviranje in rezanje manjših predmetov, kot so žigi, ploščice, portreti, ure, obeski 
… Omogoča tudi graviranje na kozarce, steklenice, pisala in na različno embalažo. Na stroju se izobražujejo dijaki 
strokovnih srednješolskih in poklicnih smeri. Dijaki stroj uporabljajo predvsem kot pripomoček (izrezovanje modelov, 
maket, okraskov, obeskov …) pri opravljanju različnih nalog v povezavi z gradbeništvom. Vsako leto na šoli pripravimo 
delavnice za osnovnošolske otroke, ki se najprej seznanijo z delovanjem lasersko gravirnega stroja, nato pa sami na 
računalniku narišejo obeske za ključe ter jih kasneje na laserskem stroju gravirajo in izrežejo. 
 

Andrej Hrastnik 

Športni dan v Kampu Menina 

Na čudovit poznopoletni dan, 9. septembra 2021, smo se z drugimi letniki naše šole odpeljali v Zgornjo Savinjsko dolino 
v Kamp Menina. Dan smo porazdelili med različne gibalne aktivnosti na prostem (veslanje v raftih, kajakih in kanujih 
ter supanje, kopanje, igranje košarke, odbojke in badmintona, tekmovanje v malem golfu), najvznemirljivejše doživetje 
pa je bil zagotovo adrenalinski park. Med krošnjami dreves smo se preizkusili v pogumu, premagovanju vrtoglavice in 
strahu, lovljenju ravnotežja, iskanju rešitev, se spodbujali in si pomagali. Kljub začetnim dvomom in strahu smo vsi 
zmogli! Gibali in uživali smo v naravi ter tkali močne medsebojne vezi. 
 

Marjeta Petriček 
Barbara Dvoršek 
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Naša šola v Mreži Unescu pridruženih šol Slovenije 

Šole v Mreži Unescu pridruženih šol prispevamo k uresničevanju poslanstva, ki je opredeljeno v Ustavi Unesco: 
»Prispevati k miru in varnosti s spodbujanjem sodelovanja med narodi v izobraževanju, znanosti in kulturi, k 
uresničevanju splošnega spoštovanja pravičnosti, vladavine prava in temeljnih svoboščin za narode sveta, ne glede na 
rasno pripadnost, spol, jezik in vero.« V posebnem Unescovem poročilu o prihodnosti izobraževanja ob četrtem 
mednarodnem dnevu izobraževanja je poudarjeno uravnoteženje medosebnih odnosov ter uravnoteženje z naravo in 
s tehnologijo. V slovenski mreži je deset središč; naša šola je vključena v celjsko središče. 
 

Letos smo sodelovali v štirih projektih, ki jih organizirajo slovenske šole v Mreži Unescu pridruženih šol. Sodelovali smo 
v projektu Pozdrav ptic miru. Dijake je vodila Nina Markovič Korent. V projektu IV. OŠ Celje Učenec poučuje so sodelovali 
dijaki iz 2. a (Mark Andrejc Sevčnikar), 2. b (Anže Golčman in Alja Novak), 3. a (Miri Krasniqi), 3. b (Mark Filip Mlakar in 
Luka Skok) in 4. b (Anita Očko in Melani Jagodič); njihovi mentorji smo bili Duša Polak (slovenščina), Aleš Navotnik 
(fizika), Marlenka Žolnir Petrič (gradbena mehanika), Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan. Oktobra smo sodelovali tudi v 
projektu OŠ Belokranjskega odreda Semič Dediščina v rokah mladih, Mladi posvojijo spomenik. Fotografskemu srečanju 
so se priključili Ingrid Kotnik, Petra Pavlovič in Damjan Kovač (3. a) z izbranimi motivi iz domačega kraja. Marca smo 
sodelovali v projektu Osnovne šole Črna na Koroškem Čar zime. Na fotografskem natečaju so sodelovali Gašper Grčar, 
Nejc Ranzinger, Manica Trkulja (3. a) in Damjan Kovač (3. a). Dijake sem vodila Duša Polak. Junija je svetovalna delavka 
povabila dijake 2. a, 1. a, 1. b in 1. e, da se v digitalnem prostoru sprehodijo po Mojstrani in sodelujejo v projektu Moja 
stran Mojstrane OŠ 16. december Mojstrana. 
 

Svetovni dan miru smo obeležili v okviru projekta Pozdrav ptic miru. Na šoli posvečamo skrb kulturi miru in strpnosti. 
Pri pouku slovenščine ob mednarodnem dnevu materinščine posvetimo posebno pozornost pomenu maternega jezika 
pri oblikovanju osebnosti in razvijanju kultiviranega bralca z branjem in s pogovorom, mednarodni dan poezije pa z 
branjem pesmi izbranih pesnikov. Obeležili smo tudi svetovni dan Zemlje. 
 

Na šoli smo 1. aprila šolski dan namenili dediščini v lokalnem okolju. Sodelovali smo s Pokrajinskim muzejem Celje. 
Kustosi so dijake štiriletnih programov vodili po stalnih in začasnih razstavah v Knežjem dvoru in Stari grofiji ter po 
zanimivih poteh knežjega mesta. Dijaki dve- in triletnega programa so se z razredniki in učitelji odpravili peš na 
Pečovnik, kjer so si ogledali Dom Alme M. Karlin in hišico za goste. Učitelji praktičnega pouka so jim predstavili obnovo 
obeh objektov.  
 

Skupni cilj Mreže Unescu pridruženih šol v letu 2022 in 2023 je, da se posebej posvetimo dediščini, zato je bilo aprila 
organizirano izobraževanje za šolske koordinatorje in vodje središč prav na to temo. Zaradi posebnih epidemioloških 
razmer je bilo organizirano v digitalnem prostoru. V torek, 5. aprila 2022, nam je predavala Milena Antonić iz Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 19. aprila pa Špela Spožel iz Direktorata za kulturno dediščino na Ministrstvu 

Projekti  
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za kulturo. V naslednjem šolskem letu bomo namreč na šolah izpeljali projekt Mladi posvojijo spomenik (Dediščina v 
rokah mladih). Na naši šoli smo izbrali Almo Karlin in njeno zadnje domovanje na Pečovniku.  
 

Med šolskim letom smo bili dejavni še na mnogih področjih, prestavljeni so v poročilih. Sodelovali smo z Mestno občino 
Celje ter z različnimi zunanjimi sodelavci v lokalnem in širšem okolju. 

Duša Polak 
 

Projekt Smeege 

Predstavniki izobraževalnih institucij in gradbenih podjetij v Sloveniji smo bili v okviru projekta SMEEGE s strani 
Gospodarske zbornice Slovenije z oddelka ZGIGM povabljeni na neformalno srečanje v Madrid, in sicer z namenom, da 
spoznamo pomen mobilnosti v tujini in izobraževalni sistem v Španiji. Cilj projekta SMEEGE je odgovornim v podjetjih 
ter zaposlenim v izobraževalnem sektorju predstaviti prednosti različnih mobilnosti. Srečanje je potekalo med 22. in 
26. novembrom. Skupaj s strokovno službo GZS ZGIGM in z ostalimi partnerji projekta SMEEGE smo si ogledali več 
gradbenih učnih centrov in srednjih šol ter navezali stik z javnimi ustanovami v podporo podjetništvu, mobilnosti in 
pedagoških pristopov. Poleg slovenske delegacije in španskih gostiteljev so se srečanja udeležili tudi predstavniki 
podjetij in izobraževalnih ustanov iz Nemčije, Italije in Belgije.  

Valentina Novak  
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Rastem s knjigo 

Nacionalni projekt »Rastem s knjigo SŠ« je bil v šolskem letu 2021/2022 za dijake prvih letnikov srednje šole organiziran 
že dvanajstič. Po dveh letih so naši dijaki z učiteljicami slovenščine spet obiskali Osrednjo knjižnico Celje. Maja in junija 
so jih knjižničarke na zanimiv in spodbuden način vodile med knjižnimi policami, ob koncu obiska so dijaki spoznali tudi 
literarno ustvarjanje avtorice knjižnega darila. Za srednješolce je bila letos izbrana knjiga Nataše Konc Lorenzutti Gremo 
mi v tri krasne (Miš založba). Avtorica mlade bralce v zanimivi pripovedi nagovarja k razmisleku o varni rabi sodobne 
tehnologije. 

Duša Polak 
 

Okoljevarstveniki na svetovnem okoljskem kongresu v Pragi 

V soboto, 12. marca 2022, smo se skupina nadobudnih okoljevarstvenikov naše šole, ki so jo sestavljali dijaki Anita Očko 
in Melani Jagodič iz 4. b, Mark Filip Mlakar in Luka Skok iz 3. b ter profesorici in mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah 
Kalan, odpravili na Svetovni okoljski kongres mladih 2022 v Prago.  
 

Potovali smo v organizaciji Ekošole ter Mladih poročevalcev za okolje, s katerimi že vrsto let 
uspešno sodelujemo. Naše potovanje je potekalo dolgih deset ur, saj smo predvsem zaradi skrbi 
za okolje potovali z vlakom, ki ima v primerjavi z ostalim prometom najnižji ogljični odtis. V Pragi 
smo preživeli teden dni. Dijaki so sodelovali v delavnicah, ki so jih izbrali, ter na sejmu, kjer so 
predstavili našo šolo in program okoljevarstveni tehnik. Medtem sta naši profesorici pridobivali 
nove izkušnje in znanja preko projekta Erasmus+ na eni od praških srednjih šol, natančneje na 
Stredni Prumyslova Škola Stavebni Josefa Gočara. 

 

V sredo, 16. marca 2022, smo se udeležili kongresa WORLD ENVIRONMENTAL EDUCATION CONGRESS, na katerem so 
naši dijaki skupaj z drugimi mladimi okoljevarstveniki predstavili svoja videnja okoljskih problemov širši javnosti, med 
katerimi so bili tudi znani politiki in strokovnjaki s področja okoljske politike.  
 

Med mladimi so se stkala številna prijateljstva, izmenjevali so svoje izkušnje in znanja s področja varovanja okolja. 
Mentorici sva bili Alenka Lah Kalan in Janja Čuvan 

Alenka Lah Kalan 
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Pirati plastike – dajmo, Evropa! 

»Prevzetost nad oceani in rekami ter njihova pomembnost za zagotavljanje pestrosti vrst nimajo meja. A tudi 
onesnaženje s plastiko na plažah in rečnih bregovih v Evropi se ne ustavi na mejah, ki jih je ustvaril človek. Zato je treba 
preprečiti kopičenje mikro- in makroplastike v okolju. Znanstveno reševanje tega izziva in raziskovanje trajnostnih 
materialov sta nalogi, ki se ju moramo Evropejci lotiti skupaj. 
 

Nemčija, Portugalska in Slovenija se v okviru svojega skupnega predsedovanja Svetu Evropske unije kot trio predsedstev 
v letih 2020 in 2021 zavzemajo predvsem za čista morja, oceane in reke ter naravo, ki jih obdaja. Hkrati pozivajo šolske 
razrede in mladinske skupine, da zbirajo plastične odpadke vzdolž bregov rek in potokov, dokumentirajo različne vrste 
plastičnih odpadkov, zbranih na različnih mestih odseka reke, ter tako dejavno pomagajo pri raziskavah kot del te 
mednarodne kampanje skupnostne znanosti.« Tako smo se v želji pomagati pri raziskovanju tudi na naši šoli priključili 
projektu, v katerem so sodelovali dijaki 2. b in 4. b, ki obiskujejo izbirni modul Gospodarjenje z odpadki. Mentorica sem 
bila Alenka Lah Kalan. 
 

Alenka Lah Kalan 
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Projekt Selfie 

V letošnjem šolskem letu se je naša šola vključila v projekt SELFIE – Dvig digitalne kompetentnosti. Namen projekta je 
izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih 
oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev ter dijakov. Cilj projekta 
je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih 
delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja.  
 

V letošnjem šolskem letu smo izvedli anketo med dijaki, učitelji, vodstvom šole ter izbranimi podjetji, s katerimi 
sodelujemo. V projektnem timu smo na podlagi rezultatov ankete določili cilje projekta na naši šoli in začeli s pripravo 
digitalne strategije šole. Koordinator projekta sem Smiljan Čujež. 

Smiljan Čujež 

Noč ima svojo moč  

V ponedeljek, 27. septembra 2021, nas je z Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane obiskala gospa Melita Tramšek z Odseka 
za anorgansko kemijo in tehnologijo. Za dijake 1. a, 1. b in 1. e je v okviru projekta Noč ima svojo moč na povabilo Janje 
Čuvan pripravila zanimive poskuse s področja kemije. Vsak poskus je tudi strokovno obrazložila. Z vključevanjem in s 
sodelovanjem dijakov jim je na zanimiv način želela približati znanost in raziskovalno delo, kar ji je tudi uspelo. 
 

Janja Čuvan 
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Lampijoni ponovno zagoreli ob Savinjskem nabrežju 

Po dveh letih koronskega premora nadaljujemo tradicijo vodenja novoletne okrasitve Savinjskega nabrežja. Pri izdelavi 
lampijonov sodelujejo celjski vrtci, osnovne in srednje šole. Poslikana platna sodelujoči najprej odnesejo na Srednjo 
šolo za storitvene dejavnosti in logistiko, kjer jih sešijejo v valje – lampijone. Na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje 
okolja lampijone namestimo na obroče in nato obesimo ob sprehajalni poti na nabrežju Savinje. Pri izdelavi lampijonov 
so pod mentorstvom Klavdije Kopše Kaljun sodelovali tudi naši dijaki. 

Klavdija Kopše Kaljun 
 

    
          

Knjigobežnice 

V okviru projekta Knjigobežni.ce smo za Mestno občino Celje izdelali serijo knjigobežnic – knjižnih izmenjevalnic, ki so 
namenjene izmenjavi knjig med občani. Na pobudo Mestne občine Celje smo najprej razvili tri koncepte knjigobežnic, 
ki sem jih oblikovala Klavdija Kopše Kaljun. 
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Koncepti knjigobežnic so zasnovani kot prostostoječi kubusi – hiše za knjige v obliki 
stiliziranih hiš z eno- in dvokapno streho. Gladke linije in ostri robovi ohranjajo sledi 
proizvodnega procesa. Vsi kubusi so na vstopni strani opremljeni z dodatnim napuščem. 
Z osnovno izbiro materiala (surov, neobdelan oz. grobo brušen liti beton) sem želela 
poudariti pomen varnega, zanesljivega in trdnega domovanja za knjige. Z dodatkom 
prozornih (pleksi) vrat in zadnje stene je trden obod odprt in vabi vse, ki želijo poseči po 
knjigah, ki tam prebivajo. 
 

Realizacijo oblikovalske zasnove so prevzeli in izvedli mojstri v delavnicah Srednje šole za gradbeništvo in varovanje 
okolja, ki so na podlagi pripravljene konstrukcijske dokumentacije izdelali opaže, pripravili armaturo in sidra za tečaje 
in podstavke ter knjigobežnice tudi odlili v beton. Montažo so izvedli skupaj z dijaki, ki so ob tem pridobili tudi nove 
izkušnje. 
 

Na javno dostopnih mestih v vseh mestnih četrtih in krajevnih skupnostih Mestne občine Celje so tako nastali kotički, 
kjer so knjige dosegljive vsem.  
 

Klavdija Kopše Kaljun 
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Ekošola kot način življenja 

V projekt Ekošola kot način življenja smo vključeni že trinajsto leto. Na začetku šolskega leta smo izdelali ekoakcijski 
načrt, v katerem smo predvideli naše sodelovanje v različnih projektih, aktivnostih in zbiralnih akcijah. 
 

Sodelovali smo: 

• pri dogodku Barve ŠCC – Šolski center Celje se predstavi v okviru tedna vseživljenjskega učenja, ki ga je organiziral 
Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje; dijakinje 4. b (Klara Ivanovič, Tjaša Kvas, Nika Vintar in 
Špela Zupanc) so izvedle delavnico Ravnanje z odpadki, v okviru katere so dijaki in drugi mimoidoči spoznavali, kako 
ločujemo odpadke, katere odpadke lahko recikliramo, kakšna je pot odpadkov po ločenem zbiranju na RCERO Celje 
in kakšne so okoljske prednosti Toplarne Celje (mentorica Janja Čuvan); 

 

 
Predstavitev ravnanja z odpadki ob tednu vseživljenjskega učenja v okviru dogodka Barve ŠCC – Šolski center Celje se predstavi 

 

• v mednarodnem projektu Mladi poročevalci za okolje, v okviru katerega smo se udeležili Svetovnega okoljskega 
kongresa mladih 2022 v Pragi;  

• v EKOKVIZU za SŠ, kjer sta Anita Očko iz 4. b (program SSI) in Gašper Matija OBOJNIK iz 1. c (program SPI) prejela 
zlato priznanje (mentorici Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan); 
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• v projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE, v okviru katerega so dijaki prebirali knjige s posvetno in članke z ekološko 
vsebino (mentorice Nina Markovič Korent, Duša Polak, Janja Čuvan); 

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

 
Z gozdarjem Boštjanom Hrenom po celjskem mestnem gozdu 

 

• v projektu MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE (mentorica Alenka Lah Kalan); 

• v projektu MLADI V SVETU ENERGIJE (mentorica Alenka Lah Kalan); 

• v projektu PODNEBNE SPREMEMBE IN BIOTSKA PESTROST, v okviru katerega smo si ogledali spletni seminar V 
vrtincu sprememb, na katerem je med drugim predavala naša klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj in govorila o 
posledicah segrevanja ozračja (mentorica Janja Čuvan); 

• v projektu HRANA NI ZA TJAVENDAN, v okviru katerega so dijaki 2. b in 3. b sodelovali na nagradnem natečaju 
Reciklirana kuharija; pripravili so knjižico receptov iz odpadne ali zavržene hrane (mentorica Alenka Lah Kalan); 

• v projektu ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE in na nagradnem natečaju projekta NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI 
PLANET; dijakinja Tjaša Kvas iz 4. b je iz odpadnega tekstila izdelala nove izdelke (mentorica Alenka Lah Kalan); 

• v aktivnostih, povezanih s spoznavanjem in z raziskovanjem vodnih virov, izobraževanjem dijakov o postopkih 
čiščenja vode in izvedbi analize pitne vode; 

• v aktivnostih za zdravje in dobro počutje (izvedba učilnic v naravi, terenskih vaj). 
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      Knjižica preprostih receptov dijakov 2. b in 3. b      Tjaša je iz odpadnega tekstila izdelala jakno, torbico, majico in copate. 
 

Za dijake 1. a, 1. b in 1. e smo v okviru projekta Noč ima svojo moč organizirali eksperimentalne urice kemije z gospo 
Melito Tramšek z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo z Inštituta Jožef Stefan, z dijaki 2. b, 3. b in 4. b pa smo 
se odpravili na ogled Mednarodnega centra za samooskrbo v Dole pri Modražah.  
 

 
V Mednarodnem centru za samooskrbo v Dolah pri Modražah 
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Z dijaki 2. b smo obiskali Poklicno gasilsko enoto Celje, kjer smo spoznali delo gasilcev, njihovo opremo, specialna vozila 
... Preizkusili smo se tudi v gašenju z različnimi gasilnimi sredstvi. 

 

 
Z dijaki 2. b na ogledu PGE Celje 

 

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

    
Terenske vaje dijakov 3. b ob reki Savinji  
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Organizirali smo različne učilnice v naravi. Z dijaki 3. b smo obiskali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v 
Žalcu, kjer smo se seznanili s potekom vzorčenja tal in izdelavo pedološkega profila ter analizo tal na terenu in v 
kemijskem laboratoriju. Ogledali smo si tudi njihovo mini pivovarno. 
 

 
Na IHP Slovenije v Žalcu smo z okoljevarstveniki 3. b preučevali pedološki profil tal. 

 
V šoli smo uredili ekovitrine, z zanimivimi vsebinami pa dijake, zaposlene in obiskovalce obveščamo o naših aktivnostih. 
Prav tako prispevke objavljamo na naši spletni strani. Ob koncu pouka smo oddali poročila o uspešno zaključenih 
projektih, zbiralnih akcijah in dejavnostih, izpolnili vprašalnik o razvoju programa Ekošola v naši ustanovi in tako 
ponovno izpolnili pogoje za ohranitev zelene zastave. 
 

Janja Čuvan 
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Inovacijski projekt v programu okoljevarstveni tehnik 

V programu okoljevarstveni tehnik smo del praktičnega pouka v 4. letniku izvedli v različnih podjetjih in ustanovah, in 
sicer z namenom, da bi se dijaki seznanili s konkretnimi opravili varovanja okolja.  
 

Podjetja in ustanove, s katerimi je šola sklenila dogovor za izvedbo vaj: KOVA, CINKARNA, Metalurško-kemična 
industrija Celje, Javno komunalno podjetje Šentjur, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Celje, Mestna 
občina Celje, Vodovod-Kanalizacija, ŠTORE STEEL, SIMBIO – RCERO Celje, ENERGETIKA Celje – Toplarna Celje.  
 

Zaradi negotovih epidemioloških razmer smo uspeli obiskati naslednja podjetja: podjetje KOVA, Javno komunalno 
podjetje Šentjur, SIMBIO – RCERO Celje, ENERGETIKO Celje – Toplarno Celje in Mednarodni center za samooskrbo v 
Dolah pri Poljčanah. Ostala podjetja in njihova področja varstva okolja smo spoznavali pri učnih urah na daljavo in preko 
njihovih spletnih strani. 
 

Janja Čuvan  

 

 
Z dijaki 4. b smo obiskali podjetje KOVA in merili hrup ob bližnji cesti. 

 
 
 



 
 

90 
 

 
 

 
Na Centralni čistilni napravi Šentjur (JKP Šentjur) smo spoznavali delo operaterja. 

 

    
V Toplarni Celje smo spoznavali okoljevarstvene tehnologije za čiščenje zraka in Regionalni center za ravnanje z odpadki v Celju. 
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Projekt ZdravKo Dren 

Učitelji smo sodelovali v celoletnem projektu Šolskega centra Celje za spodbujanje telesne aktivnosti. Enkrat na mesec 
smo se odpravili na aktivno druženje v naravi. Opremili smo se s pohodnimi palicami in se podali na pot ... 
 

Slavica Volčanjšek 
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Ekokonferenca koordinatorjev programa ekošola v Laškem 

V ponedeljek, 20. septembra 2021, je v Kongresnem centru v Thermani Laško v dveh delih (posebej za vrtce in posebej 
za osnovne in srednje šole ter fakultete) potekala konferenca koordinatorjev programa Ekošola.  
 

Zbrane je v uvodnem pozdravu najprej nagovoril mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola, nato pa 
smo prisluhnili predavanju športnega psihologa prof. dr. Mateja Tuška z naslovom Obvladovanje stresa. V nadaljevanju 
smo se seznanili s programom dela, z novimi projekti in glavnimi poudarki stalnih projektov za novo šolsko leto 2021/22.  
 

Na konferenci so podelili tudi nagrade in priznanja za izpeljane posamezne projekte, ki jih v preteklem šolskem letu 
2020/21 še niso podelili. Naša šola je prejela zeleni list za uspešno sodelovanje in izvedene aktivnosti v mednarodnem 
projektu LEAF – Znanje o gozdovih, mentorici ekošole na naši šoli Janja Čuvan in Alenka Lah Kalan pa priznanje za 
sodelovanje.  
 

 
Ob prejemu zelenega lista in priznanj za sodelovanje v mednarodnem projektu LEAF – Znanje o gozdovih 

 

Druge dejavnosti 
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Anita Očko in Nejc Perdih iz 4. b ter mentorica Janja Čuvan so prejeli pohvalo za sodelovanje v projektu Mladi 
poročevalci za okolje, ki je potekalo v sklopu dejavnosti mednarodnega projekta Erasmus+, Change Your Role – 
Spremeni svojo vlogo. 
 

    
          Anita in Nejc sta prejela pohvalo za uspešno sodelovanje         Anita Očko je v okviru projekta Ekošola meri odtis CO2 
           v projektu Mladi poročevalci za okolje.     prejela nagrado za izdelavo najboljše podnebne maskote. 

 

Vsem prejemnikom priznanj, pohval in nagrad iskreno čestitamo! 
Janja Čuvan 

Raziskava PISA 

V Sloveniji je letos potekala raziskava PISA, in sicer na vseh srednjih in nekaterih osnovnih šolah ter ustanovah za 
izobraževanje odraslih. Mednarodna raziskava bralne, matematične in naravoslovne pismenosti poteka v triletnih ciklih 
v več kot 85 državah sveta. Njen namen je primerjati dosežke slovenskih dijakov in učencev ter slovenski izobraževalni 
sistem z dosežki petnajstletnikov in izobraževalnimi sistemi v drugih državah. 
 

Na naši šoli je raziskava potekala 1. in 8. aprila 2022, v njej pa je sodelovalo 48 dijakov prvih letnikov, in sicer 35 dijakov 
štiriletnih programov, 7 dijakov triletnih in 6 dijakov dvoletnega programa. Koordinatorica raziskave sem bila Eva 
Arbanas. 
 

Eva Arbanas 
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Obeležili smo svetovni dan Zemlje 

V petek, 22. aprila 2022, smo obeležili svetovni dan Zemlje. Dijaki programa okoljevarstveni tehnik (Anita Očko in 
Melani Jagodič iz 4. b ter Mark Filip Mlakar in Luka Skok iz 3. b) so pod mentorstvom profesoric Janje Čuvan in Alenke 
Lah Kalan predstavili Svetovni okoljski kongres mladih 2022, ki je potekal v Pragi. Preko zoom povezave se nam je na 
predstavitvi pridružil tudi predstavnik organizacije WWF – World Wide Fund for Nature (Svetovnega sklada za naravo) 
Nathan Spees, voditelj te mednarodne organizacije na Dunaju, ki sta ga Anita in Mark Filip spoznala prav v Pragi in z 
njim navezala stike ter opravila intervju.  
 

   
Prireditev so pripravili Melani, Mark Filip, Anita in Luka. 

 

WWF je mednarodna nevladna organizacija, ustanovljena leta 1961, ki deluje na področju ohranjanja divjine in 
zmanjševanja človekovega vpliva na okolje. WWF je tudi največja svetovna organizacija za ohranjanje narave z več kot 
petimi milijoni podpornikov po vsem svetu, ki deluje v več kot 100 državah in podpira okoli 3000 projektov ohranjanja 
in okolja.  
 

Prireditev je s pesmijo ob spremljavi dijakov Tjaža, Jureta in Blaža z Gimnazije Lava popestrila tudi VS Amantes pod 
mentorstvom Metke Jagodič Pogačar. V pevskem sestavu sodelujeta tudi dve naši profesorici, Janja Čuvan in Valentina 
Novak. Za sceno je poskrbela profesorica Zrinka Kit Goričan, za tehnično podporo pa so bili zaslužni Dejan, Gašper, Nik 
in Žiga iz TV-centra. 
 

Janja Čuvan 
 

 



 
 

96 
 

Praznična okrasitev hodnika 

Letošnjo okrasitev hodnika zaznamujejo hiške, dom, svetloba, pokrajina. Motiv se je skrival v preživetem obdobju 
preteklega leta. Dekoracijo so izdelale dijakinje Ana, Ingrid, Tisa in Eva, za postavitev pa so poskrbeli Tadej, Damjan in 
Jure (vsi iz 3. a). Mentorica sem bila Zrinka Kit Goričan. 
 

Zrinka Kit Goričan 
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Tedni vseživljenjskega učenja – TVU 

Tedni vseživljenjskega učenja so namenjeni vsem, ki želijo širiti svoja obzorja znanja ne glede na starost ali predhodno 
znanje. Ponujena izobraževanja so torej poljudna, zanimiva in inovativna. Naša šola je septembra pripravila štiri 
dejavnosti. V okviru dejavnosti Celje, mesto mojega šolanja smo se prehodili po Celju in spoznavali mesto, v katerem 
se izobražujemo; ogled je bil namenjen dijakom 1. letnika, dijake pa je po Celju vodila Darja Povše. Odpravili smo se na 
ogled gradnje lesenih blokov v Medlogu, kjer smo si z dijaki tretjih letnikov ogledali potek gradnje lesenih 
večstanovanjskih blokov; trenutno stojita dva od šestih načrtovanih blokov. 
 

 
 
 
 
 

V okviru predstavitve poklicev tesar in zidar smo se na MOS-u v Celju na Ulici obrti predstavili s poklicema tesar in 
zidar. Žal zaradi takratnih epidemioloških razmer nismo smeli prikazati obeh poklicev v živo, smo pa zato razstavili nekaj 
izdelkov in pripomočkov. Na stojnici nas je obiskala tudi ministrica za šolstvo dr. Simona Kustec.  
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Več kot 700 dijakinj in dijakov šol Šolskega centra Celje ter obiskovalcev okoliških šol je v okviru dogodka Barve ŠCC v 
petek, 24. septembra 2021, spoznavalo programe in poklice, za katere izobražuje vseh sedem enot enega največjih 
šolskih centrov v Sloveniji. Šolski atrij je zaživel v vseh barvah, ki predstavljajo Šolski center Celje.  Naša šola je izvedla 
naslednje delavnice: ločevanje odpadkov, gradnja mostu Leonarda da Vincija, sestavljanje zemljevida Evrope, pogled 
skozi 3D-očala, ocenjevanje teže opeke in zabijanje žebljev. Petkovo dogajanje na centru je bilo v znamenju pridobivanja 
novih znanj, spoznavanja vrstnikov, zabave in odlične glasbe v izvedbi glasbenikov Šolskega centra Celje. Med 
sprehodom mimo stojnic smo tako večkrat slišali stavek: »Škoda, da ni tako vsak petek!« Koordinator TVU sem bil Igor 
Kastelic. 
 

Igor Kastelic 
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Delovno srečanje SŠGVO in SŠGT 

Konec maja so se na delovnem srečanju sestali dijaki programa okoljevarstveni tehnik iz 3. b in dijaki Srednje šole za 
gostinstvo in turizem. Združili so moči in vsak s svojega strokovnega področja prispevali del k uresničitvi ciljev eko 
šolskega projekta Hrana ni za tjavendan, v okviru katerega so naši dijaki skupaj z učitelji praktičnega pouka Srečkom 
Drakslerjem in Janezom Kričejem izdelali kompostnik, ki smo ga v znak sodelovanja med šolama podarili dijakom in 
učiteljem SŠGT. Dijaki Urška Golež, Luka Skok in Danaja Verbovšek so predstavili osnovna pravila kompostiranja, 
pravilno sestavo komposta ter pomen kompostiranja. Naši gostitelji pa so nam pripravili slastno »reciklirano« kosilo in 
predstavili primer ponovne uporabe jedi. Dijak SŠGT nam je predstavil primere dobre prakse načela »Zero Waste« v 
gostinstvu, s katerimi se je pred kratkim seznanil v Belgiji.  
 

Mentorici sva bili Alenka Lah Kalan (SŠGVO) in Natalija Kovše (SŠGT). 
 

Alenka Lah Kalan 
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Evropska vas 

V ponedeljek, 9. maja, se je naša šola ob dnevu Evrope in v okviru projekta Evropska vas s svojo stojnico predstavila v 
središču Celja. Cilj projekta je vzpodbujanje medkulturnega razumevanja, tolerance, solidarnosti in spoznavanje drugih 
narodov v Evropski uniji. 
 

Na letošnji prireditvi smo se predstavili z 11. svetovnim kongresom za okoljsko izobraževanje, ki smo se ga marca 
udeležili v Pragi na Češkem. Stojnico smo olepšali s plakati na temo s kongresa, predstavili smo pripravo peščenega 
filtra za enostavno čiščenje vode ter analizirali vodo naše Savinje. Profesor Andrej Hrastnik nam je prav za to priložnost 
izdelal poseben okvir, s pomočjo katerega so lahko obiskovalci naše stojnice posneli prav posebne fotografije. Pri 
projektu in pripravi predstavitve so sodelovali Anita Očko in Melani Jagodič iz 4. b ter Mark Filip Mlakar in Luka Skok iz 
3. b. Mentorica sem bila Alenka Lah Kalan. 
 

Alenka Lah Kalan 
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Med številnimi obiskovalci sta bila tudi predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor 

in ministrica za izobraževanje, znanost in šport gospa Simona Kustec. 
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Dijaki pomagali organizatorjem mednarodnega namiznoteniškega turnirja športnikov 

invalidov 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 
smo z dijaki naše šole kot pobiralci žogic priskočili na pomoč organizatorjem mednarodnega namiznoteniškega turnirja 
za športnike invalide v Laškem, ki je v organizaciji Zveza za šport invalidov Slovenije od 11. do 14. maja potekalo v 
Laškem. Mentorice dijakom smo bile profesorice Eva Arbanas, Nina Markovič Korent in Slavica Volčanjšek. 
 

Nina Markovič Korent 
 

    
 

Jaslice 

Jaslice je idejno zasnovala profesorica Marjeta Petriček, izdelali pa so jih dijaki pod mentorstvom učiteljev praktičnega 
pouka Srečka Drakslerja, Janeza Kričeja in Boštjana Cvelferja. Ker smo imeli težave z dobavo lesa, smo uporabili les, ki 
smo ga imeli v delavnicah. Skice so dijaki pri praktičnem pouku prerisali v računalniški program ter jih izrezali na CNC-
stroju. Izdelke je bilo potrebno nato še ročno obdelati in barvati, sledilo je pokrivanje strehe in hrbtišča, potrebno pa je 
bilo vgraditi tudi svetila. Jaslice so s svojo asketsko podobo ponazarjale skromnost, mir in ljubezen, kar se lepo vidi v 
podobi staršev, ki držita dete za roke. Postavljene so bile v okviru razstave jaslic v božičnem Vojniku. 
 

Arnold Ledl 
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Zdrava igra – omejevanje prekomerne udeležbe mladih v igrah na srečo 

V četrtek, 2. junija 2022, je predstavnik Zavoda MacroBios v okviru projekta Zdrava igra, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za zdravje, izvedel zanimivo predavanje na temo tveganj udeležbe mladih v igrah na srečo. Mladostniki se zaradi 
vseprisotnosti interneta in vse bolj dostopne in uporabne tehnologije ter socialnih omrežij vse aktivneje udeležujejo 
tudi iger na srečo. Kot ena najranljivejših družbenih skupin so posledično izpostavljeni vrsti tveganj na tem področju. 
Predavatelj je predstavil različne oblike iger na srečo, z njimi povezana tveganja ter razvoj vrste težav v primeru 
prekomerne udeležbe v igrah na srečo. Predavanja so se udeležili dijaki 2. letnika v okviru modula Jaz in svet. 
 

Davorka Polić Jošt 

Mladi in mediji 

Živimo v času poplave informacij, kar mladim predstavlja izziv, saj pogosto ne vedo, kako se soočati z informacijsko 
prenasičenostjo, medijskim zavajanjem in kako prepoznati verodostojne vire informacij. Mediji imajo veliko družbeno 
moč, saj so oblikovalci javnega mnenja, vplivajo lahko tudi na odločitve, zato je eden od pomembnejših družbenih 
problemov prav gotovo porast medijskih manipulacij z vsebino. Veščine medijske pismenosti se je treba priučiti, tako 
kot vseh ostalih. Medijsko opismenjevanje in razvijanje kritičnega medijskega razmišljanja je tako za mlade ključnega 
pomena, saj omogoča učinkovito in varno rabo medijev. 
 

Celjski mladinski center izvaja v sodelovanju z Mladinskim svetom Celje in Klubom študentov občine Celje od leta 2020 
projekt Mladi in mediji, ki je financiran v okviru programa Erasmus +. Projekt naslavlja medijsko pismenost med mladimi 
in jih želi vključiti v oblikovanje lokalnih in nacionalnih politik ter s tem spodbujati njihovo aktivno participacijo. 
 

V torek, 15. marca 2022, je v sklopu projekta v dvorani celjskega mladinskega centra potekalo četrto, zadnje srečanje. 
Udeležile so se ga tudi naše dijakinje 3. letnika programa gradbeni in okoljevarstveni tehnik: Ingrid Kotnik (3. a) ter Nika 
Šoštar in Lea Šoster (obe iz 3. b). 
 

Mladi so se v uvodnem delu v skupinah ukvarjali s ključnimi temami: 

• medijska pismenost in vrste medijske pismenosti;  

• stanje medijske pismenosti med mladimi;  

• mediji kot vir pridobivanja informacij; 

• lažne novice, t. i. 'clickbate', in prenapihnjene vsebine;  

• medijske vsebine v šolah ter  

• informacijska in medijska pismenost v šolah. 
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Svoje ugotovitve so predstavili odločevalcem, ki so se jim pridružili na razpravi, in sicer: 

• Špeli Drstvenšek, predstojnici celjske območne enote Zavoda RS za šolstvo;  

• Marijani Kolenko, ravnateljici in predsednici aktiva ravnateljev osnovnih šol celjske regije;  

• Ines Gabriel, predstavnici Kluba študentov občine Celje;  

• Alji Založnik, predstavnici oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje. 
 

Mladi so izpostavili problematiko zasvojenosti s telefoni in socialnimi omrežji. Menili so, da so vsebine medijske 
pismenosti danes ključnega pomena, želijo pa si dejavnejšega vključevanja različnih področij medijske vzgoje v formalno 
izobraževanje. Izpostavili so, da se mladih ne spodbuja dovolj h kritičnemu razmišljanju in branju medijskih vsebin. Med 
predlogi so se znašli vključitev medijske vzgoje kot samostojnega obveznega predmeta v šole pa tudi pokrivanje 
medijskih vsebin z različnimi neformalnimi delavnicami, ekskurzijami, medpredmetnim povezovanjem. Želijo si bolj 
dinamičnih načinov poučevanja, predlagali so tudi izobraževanja s področja medijskih vsebin za učitelje, saj pogrešajo 
več njihove podpore in pomoči. Nekateri so oblikovali tudi predloge vaj s področja medijske pismenosti, ki bi jih lahko 
vključili v šolske vsebine ali celo ponudili kot neformalne delavnice. 
 

Po koncu zadnjega srečanja so bili mladi zadovoljni, da so lahko izrazili svoje občutke, mišljenja in poglede na perečo 
problematiko. Predstavnice odločevalcev pa, da slišijo glas mladih, ki lahko tudi na ravni oblikovanja politik predstavlja 
pomembno povratno informacijo. Reportažo s četrtega srečanja si lahko ogledate na spletni povezavi  
https://www.facebook.com/TelevizijaCelje/videos/v-celjskem-mladinskem-centru-so-uspe%C5%A1no-
zaklju%C4%8Dili-projekt-mladi-in-mediji-z-nji/1057919434787907/. 
 

Davorka Polić Jošt 
 

    

https://www.facebook.com/TelevizijaCelje/videos/v-celjskem-mladinskem-centru-so-uspe%C5%A1no-zaklju%C4%8Dili-projekt-mladi-in-mediji-z-nji/1057919434787907/
https://www.facebook.com/TelevizijaCelje/videos/v-celjskem-mladinskem-centru-so-uspe%C5%A1no-zaklju%C4%8Dili-projekt-mladi-in-mediji-z-nji/1057919434787907/
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Interaktivna delavnica Inovativnost in ustvarjalnost za mlade 

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel tudi letos za dijake Šolskega centra Celje pripravil 
tradicionalno tridnevno interaktivno delavnico INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE. Delavnica je potekala 
od 23. do 25. marca 2022 v Izobraževalnem centru Štore. Udeležili so se je trije dijaki 3. letnika programa gradbeni 
tehnik: Blaž Žerak (3. a), Alenka Hudolin in Evelin Pivić (oba iz 3. b). 
 

Dijaki so si prvi dan z zanimanjem ogledali proizvodnjo v jeklarni in valjarni, nato pa so se  razdelili v skupine in se lotili 
reševanja konkretnih problemov podjetja Štore Steel. Delo je potekalo v ustvarjalnem in sproščenem vzdušju. Naloge, 
ki so jih reševali, so bile zahtevne, a so se jih lotili z vztrajnostjo, s timskim pristopom ter ob podpori mentorja dr. Mihe 
Kovačiča. Zadnji dan so rezultate svojega dela predstavili organizatorjem ter učiteljem in dijakom, ki so se udeležili 
zaključne prireditve. Ob tem so si nabrali veliko novega znanja in izkušenj, se srečali s sodobno tehnologijo in s 
konkretnimi problemi s področja gospodarstva. Spoznali so, da bodo morali v življenju pridobiti še veliko izkušenj in 
nenehno širiti svoje znanje pa tudi to, da se strokovnjaki v gospodarstvu srečujejo s problemi, ki zahtevajo več mesecev 
ali celo več let trdega dela. 
 

Dijaki so ob koncu delavnice strnili svoje vtise: 
 

»Tridnevno izobraževanje mi je bilo zelo všeč, še posebej delo, saj sem spoznal nove prijatelje, s katerimi smo se zelo zabava li. 
Mislim, da si je vredno ogledati to podjetje, saj ima zanimivo zgodovino, sploh pa je v celotnem podjetju delo zelo raznoliko.« 
 

 »Na delavnicah mi je bilo lepo. Zelo zanimiv je bil ogled železarne. Sami problemi so bili zanimivi, a menim, da je mentor Miha 
Kovačič od nas pričakoval malce preveč. Časovno smo bili zelo omejeni, projekti pa so bili dokaj obsežni. Prav tako se mi je 
predstavitev problemov v sredo po malici zdela malce predolga. Sam bi si med predstavitvijo želel krajši premor, ne več kot pet 
minut, da bi si lahko pretegnili noge. Verjamem, da bi nam Miha to dovolil, a smo bili prvi dan še zadržani. Jedilnik mi je b il všeč. 
Reševanje problema je bilo poučno in zabavno. Lepo se vam zahvaljujem, da ste me izbrali.« 
 

 »Hvala, da sem dobil možnost za obisk delavnic. Na delavnicah smo dobili veliko priložnosti spoznati področja, ki nas zanimajo. Kot 
ste nam obljubili, smo videli, kako podjetje deluje, s kakšnimi problemi se sooča, gospod Miha pa nam je razložil, zakaj potrebujemo 
višjo matematiko.« 
 

 »Moje mnenje o delavnicah je pozitivno. Bilo je zanimivo, veliko novega smo se naučili in izvedeli. Zdi pa se mi, da vseeno n i to za 
vsakogar. Meni osebno ni to najbolj zanimivo, ampak sem se vseeno vključila in iz tega nekaj naučila.« 
 

 »Z delavnicami sem zelo zadovoljen. Najboljša so nova prijateljstva in odmor od pouka. Za reševanje problema so bile delavnice 
nekoliko kratke, čeprav je bilo zelo prijetno, ko smo problem reševali počasi in brez pritiska.« 
 

 »Bilo je zelo zanimivo. Dobra organizacija in malica. Zelo zanimiv je bil ogled jeklarne Štore Steel. Problemi, ki smo jih spoznali, so 
bili zelo konkretni in malo težki za naše znanje, a smo se zelo potrudili, da nam je uspelo. Veliko smo sodelovali z drugimi šolami in 
se tudi veliko naučili.« 
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 »Vesela sem bila, ko me je profesorica določila za sodelovanje v delavnici na Teharjah. Najbolj sem se veselila, da bom lahko  
spoznala nove prijatelje in pridobila nove uporabne izkušnje, in tako se je tudi zgodilo. Prvi dan je bil sicer nekoliko dolgočasen,  saj 
nismo vedeli, kaj točno bomo počeli, kasneje, ko smo spoznali malo več, pa se je začelo naše delo. Ogledali smo si Železarno Štore 
Steel. Bilo je zelo zanimivo spoznati, kakšen je dejanski postopek predelave jeklenih palic, ki jih lahko kupimo v trgovini. Od 
predavatelja sem si najbolj zapomnila misel, da se moraš, ko odkriješ nekaj novega in o tem ne veš ničesar, podati v raziskavo. Me 
veseli, da sem lahko sodelovala.« 
 

Dogodek so organizirale svetovalne delavke ŠCC, koordinatorica pa je bila Vesna Pišek, svetovalna delavka na SŠKER. 
 

Davorka Polić Jošt 
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Jaz in svet  

Z modulom Jaz in svet, ki ga v okviru odprtega kurikula izvajamo v drugem letniku, želimo povečati vzgojno vlogo šole, 
pomagati dijakom razviti in oblikovati stališča in vrednote, kritično razmišljanje o sebi in svetu, v katerem živijo, ter jih 
spodbuditi k dejavnemu vključevanju v družbene dogodke. Modul izvajajo razredniki v sodelovanju s svetovalno 
delavko. V izvedbo modula so vključeni tudi zunanji partnerji – strokovnjaki za različna področja. 
 

V sodelovanju z zunanjimi inštitucijami in predavatelji smo letos izvedli naslednja predavanja: 
  
Še vedno vozim, vendar ne hodim 
 

Kako mladostnike čim bolj prepričati o nujnosti upoštevanja cestnoprometnih pravil ter varni in odgovorni vožnji? Kako 
jih prepričati, da alkohol, prevelika hitrost, ukvarjanje z mobitelom med vožnjo velikokrat privedejo do strahotne 
tragedije posameznikov in njihovih svojcev?  
  

Naša šola se je tudi v tem šolskem letu pridružila projektu »Mestna občina Celje – Varna in mladim prijazna«, v okviru 
katerega Zavod VOZIM in Mestna občina Celje dijakom celjskih srednjih šol ponudita brezplačno preventivno prometno 
delavnico Vozim, vendar ne hodim. 
 

Dijaki drugega letnika so v četrtek, 23. septembra 2021, prisluhnili osebni zgodbi poškodovanca v prometni nesreči. Na 
podlagi lastnih izkušenj je mladim spregovoril o pomenu varne vožnje in upoštevanja cestnoprometnih predpisov ter o 
posledicah prometne nesreče, ki ga je prikovala na invalidski voziček in mu spremenila življenje.  
 
Davčno opismenjevanje za mlade 
 

Predstavniki Finančne uprave Republike 
Slovenije so oktobra in novembra za dijake 
drugega letnika izvedli predavanje z naslovom 
Davčno opismenjevanje za mlade. Cilj 
predavanja je krepitev davčne kulture in 
družbenega zavedanja o pomenu izpolnjevanja 
davčnih obveznosti kot družbeni vrednoti. Dijaki 
so se seznanili z zgodovino davkov, z davki v 
sodobni družbi in v vsakdanjem življenju, s 
pomenom plačevanja davkov in z namenom 
porabe davčnih prihodkov ter z družbenimi 
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posledicami izogibanja izpolnjevanja davčnih obveznosti.  
 
Vaje krepitve aktivnega poslušanja in jasnega podajanja informacij 
 

V vsakdanjem življenju namenimo veliko časa in pozornosti komunikaciji. Večino dneva namenimo poslušanju, in sicer 
radia, televizije, učiteljev, staršev, prijateljev … Koliko od slišanega pa dejansko slišimo? Aktivno poslušanje je 
nepogrešljiv del dobre komunikacije in dobrih medsebojnih odnosov. 
 

V sodelovanju z Mladinskim centrom Celje smo za dijake drugega letnika pripravili delavnice za krepitev aktivnega 
poslušanja in jasnega podajanja informacij. Delavnice so potekale 14. oktobra in 4. novembra. 
 

    
 
Izberi zdravo življenje 
 

Zavod IZRIIS deluje na področju preventive preprečevanja zasvojenosti in varovanja zdravja otrok in mladostnikov. 
Program poteka pod okriljem Ministrstva za zdravje RS. V četrtek, 11., in v četrtek, 18. novembra 2021, sta predstavnika 
omenjenega zavoda v sklopu modula Jaz in svet dijakom 2. letnika in 3. b predstavila škodljive navade kajenja in pitja 
alkohola ter jih spodbudila k razmišljanju o zdravih navadah in aktivnem preživljanju prostega časa. 
 

Dijaki 2. b so nam ob tem zaupali: 
»Predavanje je bilo poučno in zanimivo. Bilo mi je všeč, ker sem se naučil nekaj novih stvari.« 
»Med poukom se ne pogovarjamo veliko o teh temah. Želim si še več takšnih predavanj.« 
»Predavanje je bilo zanimivo, poučno in primerno za našo starost. Izvedeli smo veliko novega in koristnega za naše zdravje.« 
»Predavanje te spodbudi k razmisleku. Smo v obdobju, ko eksperimentiramo.« 
»Predavanje je bilo zelo zanimivo. Predavatelj nas je spodbujal k sodelovanju. Bilo je tudi poučno.« 
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Temeljni postopki oživljanja s praktičnim prikazom uporabe defibrilatorja (AED) 
 

V sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ZD Celje smo za dijake 2. letnika organizirali delavnico Temeljni postopki 
oživljanja s praktičnim prikazom uporabe defibrilatorja (AED). Nenaden srčni zastoj lahko prizadene kogarkoli, 
kadarkoli, kjerkoli. Z uporabo AED-naprave lahko prav VSAK laik reši življenje v kritičnih trenutkih, kjer štejejo sekunde. 
Delavnico smo pripravili 9. in 16. decembra 2021. 
 

    
 
 
Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo 
 

Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo je program krepitve in varovanja zdravja, ki ga izvaja Visoka šola za 
storitve (VIST) ob podpori Ministrstva za zdravje RS ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Cilj programa je 
ozaveščanje o škodljivih vplivih UV-sevanja na kožo ter spodbujanje k preventivi, s čimer želijo preprečiti pojav rakavih 
obolenj kože ter sekundarnih posledic izpostavljanja soncu, kot je fotostaranje. Predavanja so se v četrtek, 31. marca 
2022, udeležili dijaki drugega letnika.  
 
BIM-pristop v operativnem gradbeništvu 
 

Dijakinje in dijaki 4. letnika programa gradbeni tehnik so v ponedeljek, 7. marca 2022, prisluhnili predavanju doc. dr. 
Zorana Pučka s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z naslovom »BIM-pristop v operativnem 
gradbeništvu«. Predavanju je sledila kratka predstavitev FGPA Univerze v Mariboru.  
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Tehnike sproščanja in stres 
 

V času, v katerem živimo, je stres eden poglavitnih razlogov za nastanek številnih zdravstvenih težav. Dijaki 3. letnika 
programa gradbeni in okoljevarstveni tehnik so se v sredo, 13. aprila 2022, na Centru za krepitev zdravja v Celju udeležili 
delavnice Stres in tehnike sproščanja. Spoznali so osnovne značilnosti doživljanja stresa, vzroke zanj in načine njegovega 
obvladovanja. Dijaki so tudi preizkusili različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje in 
vizualizacijo pomirjajočega kraja).  
 

 
 
Varnost in mladi 

"Najboljše zdravilo je tisto, ki preprečuje, ne tisto, ki zdravi." 
Jose Marti 

 

V okviru modula Jaz in svet smo za dijake 2. letnika organizirali predavanje Varnost in mladi. Predavatelj Janez Pravdič 
je v četrtek, 24. februarja 2022, s strokovnega vidika in na osnovi bogatih delovnih izkušenj (32 let je bil zaposlen kot 
kriminalist pri Policiji) spregovoril o tem, kako lahko vsakdo kot aktiven posameznik prispeva k uspešnemu 
prepoznavanju nasilja, in tudi o tem, kako preprečiti oz. se ustrezno odzvati v primeru nasilja. 
 

Cilj predavanja je bil: 

• ozavestiti mlade o spoštovanju pravic, ki nam jih zagotavlja Ustava RS; 

• seznaniti mladostnike s pravili obnašanja do soljudi, pomenom prijateljskih vezi, ki so pomembne v primeru 
kakršnih koli nesreč ali dogodkov, in pomenom sodelovanja s policijo; 
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• ozaveščati o posledicah nepravilnega obnašanja do soljudi; 

• spodbujati k spoštovanju tuje lastnine in k samozaščitnemu ravnanju pred krajo, poleg tega pa mladostnike 
spodbujati k ukrepanju, če so priča takim dogodkom; 

• ozaveščati mladostnike o varnostnem vidiku, ki je povezan s pojavom prepovedanih drog v družbi; 

• vplivati na zmanjšanje števila primerov nasilnega vedenja med mladostniki; 

• vplivati na zmanjšanje števila kriminalnih dejanj, ki jih storijo mladostniki. 
 

Davorka Polić Jošt 
 

Lin Ipšek – naj prostovoljec v kategoriji od 16 do 19 let 

V Celjskem mladinskem centru je v petek, 22. aprila 2022, potekal sedemnajsti Festival prostovoljstva. Osrednja tema 
je bila gasilska olimpijada, ki je julija potekala v Celju. Dogodek se je začel s podelitvijo nazivov naj prostovoljec/naj 
prostovoljka za leto 2021. 
 

V kategoriji od 16 do 19 let sta naziv naj prostovoljec prejela Jon Kanjir (GCC) in naš dijak Lin Ipšek, ki je od leta 2018 
prostovoljec v nacionalni mladinski organizaciji Brez izgovora Slovenija (No Excuse). Vključil se je v program Aktivisti ter 
v različne projekte na nacionalni in mednarodni ravni, sodeloval v organizacijski ekipi za pripravo praznovanja 15. 
obletnice Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, poleg tega je aktiven član Gasilskega društva Šentjur. Za prejeti naziv 
Linu iskreno čestitamo! 
 

         Davorka Polić Jošt 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lin Ipšek 
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Dirka po Sloveniji 

Dijaki in profesorji šol Šolskega centra Celje smo v pozdrav kolesarjem mednarodne kolesarske dirke po Sloveniji na 
igrišču pripravili inštalacijo, s katero smo razveselili tudi televizijske gledalce po vsem svetu. 
 

Arnold Ledl 

 
 

 
Posnetek zaslona – prenos kolesarske dirke 
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Prireditev od dnevu samostojnosti in enotnosti ter ob koncu leta 2021 

Zadnji šolski dan preteklega leta smo na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja oplemenitili s prireditvijo, s 
katero smo počastili dan samostojnosti in enotnosti in se spomnili razglasitve plebiscita leta 1990, s katerim je Slovenija 
postala samostojna država, se hkrati poslovili od starega leta ter si zaželeli vse lepo v novem letu. 
 

Ob tej priložnosti smo medse povabili neumornega aktivista za človekove pravice gospoda Toma Križnarja, ki je z nami 
delil izkušnje, ki jih je pridobil na svojih človekoljubnih odpravah, in nam tako odprl oči, da bi se morda v teh prazničnih 
dneh spomnili vseh, ki jim življenje tako ali drugače ni prizaneslo. 
 

"Življenje je darilo. Darilo se spodobi sprejeti, si ga ogledati pa tudi prijeti, ga občutiti, povonjati, okusiti, uživati in 
uporabiti ... Darila so namenjena v dobro. Pravzaprav je vse namenjeno v dobro. Vsak dogodek, tudi velik problem, v 
sebi nosi darilo – izkušnjo, doživetje, smisel življenja,« pravi Tomo Križnar, ki nam je s svojim predavanjem dal najlepše 
darilo ob koncu preteklega leta. 
 

Ob tej priložnosti sta nas nagovorila direktor Šolskega centra Celje gospod Mojmir Klovar in ravnatelj Srednje šole za 
gradbeništvo in varovanje okolja gospod Arnold Ledl. 
 

V kulturnem programu so sodelovali člani šolskega benda ERUPTION (Tija Pšaker, L-3. b (vokal), Ema Kač, M-4. e (vokal), 
Tomi Božak, L-4. e (kahon), Aljaž Rozman, M-1. f (bas kitara), Vid Hajder, E-4. (kitara), njihova mentorica je profesorica 
Metka Jagodič Pogačar), prireditev pa sta pod mentorstvom profesorice Nine Markovič Korent vodila Špela Zupanc in 
Nejc Perdih (oba iz 4. b). 
 

Nina Markovič Korent 
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Prireditev ob dnevu državnosti in ob koncu pouka 

Zadnji dan pouka smo na naši šoli želeli preživeti nekoliko drugače kot prejšnja leta, zato smo v goste povabili raperja 
6packČukurja. 
 

Po uvodni himni je dijakinja Maja Ribič iz 1. a prebrala pesem o Sloveniji, nato sem dijakom spregovorila o pomenu 
dneva državnosti, ki obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna, in o njegovi veličini 
z namenom, da bi v njih prebudili spoštovanje do lastne države in hkrati tudi spoštovanje do vseh njenih državljanov. 
Le tako lahko namreč upamo in verjamemo, da »bodo mladi zdravo samozavestni, hkrati nacionalno strpni, brez 
kakršne koli potrebe po poniževanju drugih narodov, saj je to nujno v svetu, ki je čedalje bolj globalen in kjer na istem 
prostoru sobivajo pripadniki različnih narodov oziroma etničnih skupin.« 
 

V nadaljevanju je dijake, profesorje in gosta nagovoril ravnatelj Arnold Ledl, s svojim nastopom pa je zadnji dan pouka 
popestril raper 6packČukur. 
 

Nina Markovič Korent 
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Informativni dan 

Hvala vsem dijakom, učiteljem in drugim sodelujočim, ki ste pomagali pri pripravi letošnjega virtualnega informativnega 
dne. Nekaj utrinkov … 
 
 

    
 

    
  

Promocijske dejavnosti 



 
 

120 
 

 
 

    
 

    



 
 

121 
 

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

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

Dijakom, ki so končali osnovno šolanje v tujini, je izdala odločbe o ustreznosti predhodnega izobraževanja za namen 
nadaljnjega izobraževanja pri nas. Šola je zanje organizirala in izvajala tečaj slovenščine. Z dijaki se je pogovarjala o 
pomembnosti sprotnega dela, organizaciji učenja, disciplini in pomembnosti rednega obiskovanja pouka ter jim 
svetovala pri razreševanju osebnih razvojnih in situacijskih težav. 
 

Svetovalna služba je v sodelovanju z raznimi zunanjimi sodelavci v okviru programske enote Jaz in svet organizirala 
različna predavanja.  
 

Dijake zaključnih letnikov in njihove starše je seznanila z možnostmi obiskovanja tečaja arhitekturnega risanja, 
nadaljevanja izobraževanja v poklicno-tehniškem izobraževanju, višjih in visokih šolah ter fakultetah, z vpisnim 
postopkom ter jim pomagala pri izpolnjevanju prijav za vpis. Dijake zaključnih letnikov je redno seznanjala s spletnimi 
predstavitvami študijskih programov in poklicev Ko bom velik/-a bom, v okviru katerih so dijaki pridobili konkretne 
informacije s področja izobraževanja in se pogovorili s sedanjimi in z nekdanjimi študenti, ki so predstavili svoje študijske 
izkušnje. Dijaki so lahko prisluhnili predstavitvi Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze 
v Mariboru, višješolskega programa Varstvo okolja in komunala, ki ga izvajajo na Prometni šoli v Mariboru, in 
visokošolskega programa Upravljanje z okoljem Univerze v Novem mestu. 
 

Svetovalna služba je sodelovala tudi z drugimi institucijami, predvsem s centri za socialno delo, z Zavodom RS za 
zaposlovanje, dijaškim domom, Zavodom RS za šolstvo, s komisijami za usmerjanje ter s svetovalnimi delavci na 
osnovnih in srednjih šolah pri usmerjanju, preusmerjanju in obveščanju učencev in dijakov drugih šol o izobraževalnem 
delu na naši šoli, na strokovnih aktivih svetovalnih delavcev Šolskega centra Celje in celjske regije, študijskih skupinah 
svetovalnih delavcev, na sestankih in izobraževanjih, ki jih je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 
ter na strokovnih predavanjih. 
 

Davorka Polić Jošt 
 

Svetovalna služba 
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Prireditve in promocijske dejavnosti 

Na Šolskem centru Celje potekajo dejavnosti v zvezi s promocijo izobraževalnih programov, poklicev in dejavnosti šole, 
s katerimi želimo učencem zaključnih razredov osnovne šole ponuditi boljši vpogled v srednješolski izobraževalni sistem 
in olajšati proces sprejemanja kariernih odločitev.  
  

Šola se je predstavila osnovnošolcem, njihovim staršem, svetovalni službi na osnovnih šolah, učiteljem in širši javnosti 
ob dnevu odprtih vrat in v okviru tehniških delavnic za osnovnošolce, na roditeljskih sestankih in v medijih. Zaradi 
pandemije COVID-19 so se nekatere predstavitve izvajale online.  
 

Srečanje s svetovalnimi delavkami osnovnih šol 
V petek, 17. septembra 2021, je na Šolskem centru Celje potekalo tradicionalno srečanje s svetovalnimi delavkami in 
delavci savinjske regije. Na srečanju smo predstavili novosti na šolah ŠCC in načrt za izvedbo promocijskih dogodkov. 
S svojim razmišljanjem v obliki predavanja o mladostnikih na prehodu iz OŠ v SŠ je prisotne seznanila dr. Lucija Čevnik, 
doktorica socioloških znanosti. 
 

Dan odprtih vrat z delavnicami in tehniške delavnice za osnovnošolce 
Na ŠC Celje že vrsto let v oktobru in aprilu za učence zadnje triade pripravljamo dan odprtih vrat z delavnicami in 
tehniške delavnice. Zaradi omejitev, ki nam jih je narekovala epidemija, smo se odločili učencem te vsebine ponuditi v 
virtualni obliki. 
 

Dneve odprtih vrat ŠC Celje smo poimenovali Iz ŠC Celje v Hollywood. Vsaka šola ŠC Celje je pripravila dve delavnici, ki 
sta povezovali izobraževalne programe s filmsko industrijo. Naša šola je pripravila dve delavnici, in sicer Filmska 
scenografija in Filmsko okolje.  
 

Informativna dneva  
V petek, 11., in v soboto, 12. februarja 2022, smo za osnovnošolce pripravili virtualno predstavitev šole. Učenci so 
pridobili veliko koristnih in zanimivih informacij o šoli, programih, pouku, projektih, ekskurzijah in številnih drugih 
dejavnostih naše šole. Učenci so lahko preko klepetalnice zastavljali vprašanja in veseli smo bili velikega števila ogledov 
predstavitve naše šole.  
 

Dan odprtih vrat po virtualnem informativnem dnevu 
V sredo, 16. marca 2022, smo na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje okolja na široko odprli vrata vsem 
osnovnošolcem, ki se zanimajo za programe na naši šoli. Informativnih dni tudi letos zaradi epidemioloških razmer 
nismo mogli izvesti v živo, zato smo se po sproščanju ukrepov odločili za izvedbo dneva odprtih vrat. To je bila izjemna 
priložnost, da so si lahko bodoči dijaki ogledali prostore šole, spoznali njen utrip, se pogovorili z dijaki, učitelji, s 
svetovalno delavko in z ravnateljem. 
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Obiski osnovnih šol in video predstavitev 
 

V letošnjem šolskem letu smo obiskali 15 osnovnih šol in tako učence osmih in devetih razredov seznanili z 
izobraževalnimi programi šol ŠC Celje, s ponudbo interesnih dejavnosti, z dosežki dijakov šole, možnostjo prilagajanja 
šolskih obveznosti z dodelitvijo statusov, s povezavo šole in podjetij ter z možnostjo nadaljevanja izobraževanja oziroma 
zaposlovanja.  
 

Predstavitve sta izvajali Mateja Zorko Pavšar, svetovalna delavka na SŠSMM, in Nina Jaklevič, svetovalna delavka na 
Gimnaziji Lava. Osnovnim šolam, ki se zaradi še vedno negotovih razmer niso odločile za obisk v živo, smo ponudili 
video predstavitev. 
 

Davorka Polić Jošt 
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Statistični podatki 
1. 9. 2021─18. 5. 2022 je zbirka knjižnice pridobila na novo 1.238 enot knjižničnega gradiva. V sistemu COBISS je bilo za 
uporabnike knjižnice ŠCC opravljenih 35.374 transakcij izposoj in podaljšanj. Številka transakcij za učbeniški sklad 2021 
je 21.779. 
 

Naslov najpogosteje izposojenega gradiva (september 2021─april 2022) je Šolski slovar, Angleščina: angleško-slovenski 
in slovensko-angleški, s 500 izposojami. Sledi Antigona; Kralj Ojdipus, ki ima 213 izposoj. 
Izvedli smo 250 ur KIZ (27 na SŠGVO). 
 

Lov za izgubljeno knjigo – tako smo poimenovali sobo pobega, ki je navduševala dijake drugih letnikov. Uspešni so bili 
vsi, najhitrejše pa smo nagradili s knjigami. 
 

Aktivnosti ob svetovnem dnevu knjige in Noč branja so potekale v aprilu. Razstava Strip (8.─20. 4. 2022), vezana na 
omenjena dogodka, je vabila k branju in hkrati predstavila stripe naše knjižnice. Dijaki, ki so sodelovali na Noči branja, 
so v dar prejeli knjigo iz zbirke Cankar v stripu. 
 

Knjižnico je obiskala Erica Johnson Debeljak, poklepetala z nami in podpisala svoja dela. 
 

Leto Karla Destovnika - Kajuha smo počastili z razstavo Samo en cvet … (22. 1.─8. 2. 2022). 
 

Projekt “Rastem s knjigo,” ki dijake spodbuja k branju mladinske literature in obisku splošne knjižnice, je potekal preko 
ZOOM-a. 
 

V dogovoru z učitelji so dijaki knjige (za bralna tekmovanja, domače branje, tekmovanja in maturo) poiskali v šolski 
knjižnici. Nagovorjeni pa so bili tudi k uporabi e-gradiv in spletnih revij. V povezavi z razstavo Beremo tudi angleško (21. 
10─11. 11. 2021) so prisluhnili, kako poiskati angleške e-knjige in zakaj jih bolje brati na bralniku kot na drugih napravah. 
Knjižnica je sodelovala pri izvedbi informativnega dneva (http://knj.sc-celje.si/predstavitveni-video-solske-knjiznice/), 
dneva odprtih vrat in TVU. 
 

S kvizom se je knjižnica pridružila prireditvi Barve ŠCC, na kateri je sodelovalo več kot 700 dijakov ŠCC. 
 

Še naprej izhajajo knj@sccE-novice, ki  obveščajo o novostih in dogodkih, povezanih s knjigo.  
 
K branju smo vabili tudi z razstavami, ki jih je pripravila Jana Golob Čujež: 

• Dobro pripravljeni na novo šolsko leto (25. 8.─10. 9. 2021) 

• Matura 2022 (13.─24. 9. 2021) 

• Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo tekmovanje (27. 9.─8. 10. 2021 ) 

• Knjižni zakladi šolske knjižnice (4.─8. 10. 2021) 

• Zlata hruška (16.─30. 11. 2021) 

Knjižnica zavoda 

http://knj.sc-celje.si/predstavitveni-video-solske-knjiznice/
http://knj.sc-celje.si/novice-iz-solske-knjiznice
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• Branje za dolge zimske večere (6. 12. 2021─11. 2. 2022) 

• Ljubezen je ... med knjigami (14.─18. 2. 2022) 

• Veliki umi (11.─21. 3. 2022) 

• 21. marec svetovni dan poezije (21.─25. marec 2022) 

• Fabula (28. 3.─7. 4. 2022) 

• Še niste prebrali ...? (21. 4.─3. 5. 2022) 

• Najboljši med najboljšimi: kresnik 2022 (23.─27. 5. 2022) 

• Večernica (27. ─31. 5. 2022) 

• Boris Pahor 1913─2022 (31. 5. 2022─5. 6. 2022) 

• Naj 2022 (31. 5.─3. 6. 2022) 

• Poletni bralni klub vabi (6.─30. 6. 2022) 
 

Dijaki so maja 2022 v knjižnici pripravili razstavo del z naslovom Plečnik v Sloveniji (mentorica Darja Povše).  
 

Nevenka Poteko 
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SEPTEMBER 2021 
 
 

1. 9. 2021 Prvi šolski dan. 

Od 2. 9. 2021 do 
15. 1. 2022 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 3. c. 

7. 9. 2021 Vaje v podjetjih za oddelek 4. b – Ekoremediacijski center v Dolah pri Modražah in ogled RČN. 

8. 9. 2021 Fotografiranje oddelkov naše šole. 

9. 9. 2021 

− Dijakinje in dijaki 1. b so si ogledali mesto Celje. 

− Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi v jesenskem roku. 

− Strokovne ekskurzije oddelkov 1. c, 3. a, 3. b in 4. a. 

− Dijaki 2. letnika so obiskali Adrenalinski park Menina. 

14. 9. 2021 
− Vaje v podjetjih za 4. b – KOVA. 

− Roditeljski sestanek. 

− Seja sveta staršev. 

15. 9. 2021 
− Dijaki 1. c so si ogledali mesto Celje. 

− Dijakinje in dijaki 1. a so si ogledali mesto Celje. 

Od 15. 9. 2021 
do 19. 9. 2021 

Predstavitev šole na MOS-u v Celju. 

17. 9. 2021 Srečanje s svetovalnimi delavkami OŠ. 

20. 9. 2021 
Eko konferenca v Laškem in prejem nagrade za Mlade poročevalce in zelenega lista za izvedene 
aktivnosti v mednarodnem projektu LEAF – Znanje o gozdovih za leto 2020/2021. 

21. 9. 2021 Vaje v podjetjih za dijake 4. b – RCERO Celje in Toplarna Celje. 

22. 9. 2021 Pozdrav ptic miru – projekt OŠ Lava. 

23. 9. 2021 

− Na svečani prireditvi so zlati maturanti šol šolskega centra prejeli zlate cekine. Prejeli so jih 
Tilen Lovrek, Ana Luževič in Maša Žlavs za odličen uspeh na poklicni maturi ter Anej Prah in 
Miha Košir za odličen uspeh s pohvalo na zaključnem izpitu. 

− Dijakinje in dijaki 1. e so si ogledali mesto Celje. 

− Dijaki 2. letnika so se v okviru predmeta Jaz in svet udeležili delavnice na daljavo Še vedno 
vozim – vendar ne hodim. 

− Šolsko tekmovanje iz logike. 

24. 9. 2021 
− Delavnica v okviru projekta TVU. 

− Strokovna ekskurzija oddelka 3. b na IHPS Žalec. 

Šolska kronika 
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27. 9. 2021 
− Seja sveta Šolskega centra Celje. 

− Noč raziskovalcev z IJS Ljubljana za dijake 1. a, 1. b in 1. e. 

Od 28. 9. 2021 
do 22. 10. 2021 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 2. d. 

28. 9. 2021 Vaje v podjetjih za dijake 4. b – CČN Šentjur. 

30. 9. 2021 
− Šolsko tekmovanje iz zgodovine. 

− Prejem nagrade Ekobranje za ekoživljenje za leto 2020/2021. 

− Slovo od ravnateljice Irene Posavec. 

 

OKTOBER 2021 
 

1. 10. 2021 

− Delovni sestanek z novim ravnateljem Arnoldom Ledlom. 

− Predstavitev tečaja arhitekturnega risanja. 

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

5. 10. 2021 
− Mednarodni dan učiteljev. 

− Popoldanska govorilna ura. 

− Strokovna ekskurzija za dijake 4. a. 

12. 10. 2021 Sistematski pregled za dijake 1. b. 

13. 10. 2021 
− Delavnice za OŠ Glazija. 

− Sodelovanje v Unescovem projektu Dediščina v rokah mladih. 

14. 10. 2021 Vaje krepitve aktivnega poslušanja in jasnega podajanja informacij za 2. b, 2. c in 2. e. 

18. 10. 2021 Sistematski pregled za dijake 1. c. 

19. 10. 2021 Sistematski pregled za dijake 1. e. 

20. 10. 2021 

− Sistematski pregled za dijake 1. d. 

− Delavnice za OŠ Glazija. 

− Športni dan v atletiki za dijake 1. in 2. letnika. 

21. 10. 2021 
− Obnova hiše za goste ob hiši Alme Karlin na Pečovniku. 

− Delavnica Davčno opismenjevanje za mlade za dijake 2. a. 

− Spletna konferenca Trajnostna raba lesa in priložnosti panoge za dijake 2. b. 

22. 10. 2021 Izdelava EAN – ekoakcijskega načrta za projek Ekošola. 

Od 25. 10. 2021 
do 31. 10. 2021 

Jesenske počitnice. 
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NOVEMBER 2021 
 

2. 11. 2022 Skupne popoldanske govorilne ure na daljavo. 

3. 11. 2021 Delavnice za OŠ Lava. 

4. 11. 2021 Vaje krepitve aktivnega poslušanja in jasnega podajanja informacij za dijake 2. a in 2. d. 

5. 11. 2021 Sistematski pregled za dijake 1. a. 

6. 11. 2021 Državno tekmovanje iz logike. 

9. 11. 2021 Predavanje za dijake – Evropska kohezijska politika (EKOKVIZ). 

10. 11. 2021 Učiteljska konferenca. 

11. 11. 2021 
− Delavnica Davčno opismenjevanje za dijake 2. d in 2. e. 

− Delavnica Izberi zdravo življenje za dijake 2. a in 2. b. 

15. 11. 2021 Začetek projekta Reciklirana kuharija. 

18. 11. 2021 
− Delavnica Davčno opismenjevanje za dijake 2. b. 

− Delavnica Izberi zdravo življenje za dijake 2. c, 2. d, 2. e in 3. b. 

Od 22. 11. 2021 
do 26. 11. 2021 

Srečanje udeležencev projekta SMEEGE v Španiji (Valentina Novak). 

22. 11. 2021 Evropski teden zmanjšanja količine odpadkov. 

23. 11. 2021 Oddaja lampijonov za okrasitev nabrežja Savinje. 

24. 11. 2021 Izdelava košev za ozaveščevalno akcijo. 

25. 11. 2021 Delavnica Davčno opismenjevanje za dijake 2. c. 

29. 11. 2021 Zaključek projekta Pirati plastike. 

 

DECEMBER 2021 
 

1. 12. 2021 
− Obeležili svetovni dan boja proti HIV/Aidsu. 

− Okrasitev Savinjskega nabrežja z lampijoni. 

1. 12. 2021 Ozaveščevalna akcija ločenega zbiranja odpadkov. 

2. 12. 2021 Projekt Kuhlin dnevnik. 

6. 12. 2021 Praznična okrasitev hodnika. 

7. 12. 2021 Skupne popoldanske govorilne ure. 

8. 12. 2021 
− Ozaveščevalna akcija ločenega zbiranja odpadkov. 

− Delavnice na 2. OŠ Žalec. 

9. 12. 2022 Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED za dijake 2. c, 2. d in 2. e. 
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10. 12. 2021 
− EKOKVIZ za srednje šole (OT in 1. c) – šolsko tekmovanje. 

− Ob svetovnem dnevu človekovih pravic so dijaki 2. a in 3. a zapisali in predstavili svoje 
misli. 

13. 12. 2021 Sinergija edukacije in gospodarstva – Predstavitev podjetja HERMI dijakom 1. letnika. 

14. 12. 2021 Izobraževanje učiteljev. 

15. 12. 2021 
− Ozaveščevalna akcija ločenega zbiranja odpadkov. 

− Božično-novoletni koncert MeMPZ ŠC Celje v Celjskem domu. 

16. 12. 2021 Temeljni postopki oživljanja in uporaba AED za dijake 2. a in 2. b. 

17. 12. 2021 
− Predstavitev jaslic, ki so jih izdelali dijaki in učitelji naše šole, na razstavi božičnih jaslic v 

Vojniku. 

− Novoletno voščilo. 

20. 12. 2021 
− Zaključek projekta Kuhlin dnevnik. 

− Novoletni turnir v malem nogometu. 

21. 12. 2021 
− Novoletni turnir v odbojki. 

− Sistematski pregled za dijake 3. a. 

23. 12. 2021 
Zaključna praznična prireditev, proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti ter 
predavanje Toma Križnarja. 

24. 12. 2021 Interesne dejavnosti – športni dan. 

27. 12. 2021 do 
31. 12. 2021 

Božično-novoletne počitnice. 

 

JANUAR 2022 
 

4. 1. 2022 Skupne popoldanske govorilne ure. 

10. 1. 2022 
− EKOKVIZ – regijsko tekmovanje v ekokvizu. 

− Končna prijava raziskovalnih nalog. 

14. 1. 2022 

− Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja. 

− Zaključek praktičnega pouka pri delodajalcu za dijake 3. c. 

− Zaključek projekta Reciklirana kuharija. 

17. 1. 2022 Začetek 2. ocenjevalnega obdobja in sprememba urnika. 

18. 1. 2022 Učiteljska konferenca ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. 

26. 1. 2022 Zimski športni dan. 

28. 1. 2022 Sistematski pregled za dijake 3. c. 
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FEBRUAR 2022 
 

1. 2. 2022 

− Sistematski pregled za dijake 3. b. 

− 2. roditeljski sestanek. 

− Začetek zimskega roka poklicne mature 2021. 

− Predstavitev programa Varstvo okolja in komunala (Višja prometna šola MB) za dijake 4. b. 

3. 2. 2022 Začetek zimskega roka zaključnega izpita 2021. 

11. 2. 2022 in  
12. 2. 2022 

Virtualna informativna dneva za osnovnošolce. 

12. 2. 2022 Zaključek zimskega roka poklicne mature 2021. 

15. 2. 2022 Predstavitev študijskega programa Upravljanje z okoljem za dijake 4. b. 

17. 2. 2022 
− EKOKVIZ – državno tekmovanje. 

− Šolsko tekmovanje v znanju angleščine – POLIGLOT. 

18. 2. 2022 
− Državno prvenstvo v alpskem smučanju in deskanju na snegu za srednje šole. 

− Dijaki 2. a so si ogledali gradbišče stanovanjske soseske Dečkovo naselje 10 v Celju. 

22. 2. 2022 Spletni webinar o Zero Waste in EKO KVIZ_Rotaract klub Celje.  

24. 2. 2022 Mladi in varnost – predavanje za dijake 2. letnika. 

Od 28. 2. 2022 
do 4. 3. 2022 

Zimske počitnice. 

 

MAREC 2022 
 

7. 3. 2022 Dijakinje in dijaki 4. letnika programa gradbeni tehnik so poslušali predavanje doc. dr. Zorana 
Pučka s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo z naslovom »BIM-
pristop v operativnem gradbeništvu«. 

8. 3. 2022 Skupne popoldanske govorilne ure. 

9. 3. 2022 Stavka delavcev v vzgoji in izobraževanju. 

10. 3. 2022 Področno prvenstvo v streljanju z zračnim orožjem za srednje šole. 

Od 12. 3. 2022 
do 18. 3. 2022 

Udeležba 4 dijakov programa okoljevarstveni tehnik in učiteljev na Svetovnem okoljskem 
kongresu v Pragi. 

15. 3. 2022 Tri dijakinje 3. letnika so se udeležile srečanja v okviru projekta Mladi in mediji. 

16. 3. 2022 Dan odprtih vrat za osnovnošolce. 

17. 3. 2022 − Matematično tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 2022. 

− Izbirno tekmovanje v znanju matematike za SSI. 
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22. 3. 2022 Oddaja raziskovalnih nalog. 

Od 23. 3. 2022 
do 25. 3. 2022 

Interaktivna delavnica INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE v izobraževalnem centru 
Štore Steel. 

26. 3. 2022 Državno tekmovanje iz angleškega jezika za dijake srednjih strokovnih šol POLIGLOT. 

31. 3. 2022 Maturantski ples za dijakinje in dijake zaključnih letnikov. 
 

APRIL 2022 
 

1. 4. 2022 
− Raziskava PISA. 

− Ogled razstav v Pokrajinskem muzeju Celje za dijake 1. a, 1. b in 1. e. 

5. 4. 2022 Popoldanske skupne govorilne ure in roditeljski sestanek za 1. b. 

6. 4. 2022 Regijsko srečanje mladih raziskovalcev Mladi za Celje. 

7. 4. 2022 Svetovni dan zdravja. 

8. 4. 2022 
− Raziskava PISA (dodatni rok). 

− Nagradna ekskurzija zmagovalke EKO KVIZA v organizaciji Rotaract kluba Celje. 

11. 4. 2022 Področno prvenstvo v krosu za srednje šole. 

13. 4. 2022 
Dijaki 3. a in 3. b so se udeležili delavnice Stres in tehnike sproščanja na Centru za krepitev 
zdravja v Celju. 

15. 4. 2022 
Ogled razstav v Pokrajinskem muzeju Celje za dijake 1. a, 1. b in 1. e za dijakinje in dijake, ki so 
sodelovali v raziskavi PISA. 

19. 4. 2022 
− Šolsko tekmovanje v znanju gradbene mehanike. 

− Letni koncert MeMPZ ŠC Celje. 

20. 4. 2022 

− Strokovne ekskurzije dijakov 1. a, 1. b, 1. e, 2. a, 3. a in 4. b. 

− Dijaki 2. b in 3. b so bili na naravoslovnem dnevu z gozdarjem po celjskem mestnem gozdu. 

− Tekmovanje srednjih šol v košarki. 

− Državno prvenstvo v športnem plezanju.  

21. 4. 2022 Strokovne ekskurzije dijakov 1. c, 1. d, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e, 3. b, 3. c in 4. a. 

22. 4. 2022 
− Ob dnevu Zemlje so udeleženci Svetovnega okoljskega kongresa v Pragi predstavili svoje 

dejavnosti na kongresu. 

− Lin Ipšek je postal naj prostovoljec za leto 2021 v kategoriji od 16 do 19 let. 

23. 4. 2022 Državno tekmovanje v znanju matematike. 

25. 4. 2022 
− Člani MeMPZ ŠC Celje so nastopili na Mladinskem pevskem festivalu v Celjskem domu. 

− V sklopu projekta Knjigobežni.ce smo za Mestno občino Celje izdelali serijo knjigobežnic – 
knjižnih izmenjevalnic.  
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Od 27. 4. 2022 
do 2. 5. 2022 

Prvomajske počitnice. 

 
MAJ 2022 
 

3. 5. 2022 Popoldanske skupne govorilne ure. 

5. 5. 2022 Moja karierna pot – predavanje Mije Repenšek, bivše dijakinje SŠ GVO. 

9. 5. 2022 Evropska vas. 

10. 5. 2022 Rok oddaje seminarskih nalog za poklicno maturo 2022. 

Od 11. 5. 2022 
do 14. 5. 2022 

Dijakinje in dijaki naše šole so pomagali organizatorjem mednarodnega namiznoteniškega 
turnirja za športnike invalide v Laškem. 

12. 5. 2022 Strokovna ekskurzija dijakov 2. b v Ekoremediacijski center v Dole pri Poljčanah. 

16. 5. 2022 Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti. 

18. 5. 2022 Državno tekmovanje v znanju gradbene mehanike. 

19. 5. 2022 
− Predaja ključa. 

− 2. ocenjevalna konferenca za dijake zaključnega letnika. 

20. 5. 2022 
− Konec 2. ocenjevalnega obdobja za dijake zaključnega letnika. 

− Dan šole. 

− Državno prvenstvo srednjih šol v judu. 

23. 5. 2022 

− Koncert glasbenikov ŠCC Celje za dijake zaključnega letnika. 

− Delitev spričeval za dijake zaključnega letnika. 

− Delovno kosilo in postavitev komposta na SŠGT Celje. 

24. 5. 2022 in 
25. 5. 2022 

Popravni izpiti za dijake zaključnih letnikov. 

24. 5. 2022 do 
27. 5. 2022 

Priprave dijakov zaključnih letnikov na poklicno maturo. 

28. 5. 2022 Pisni del poklicne mature iz angleščine. 

30. 5. 2022 

− Športni dan za dijakinje in dijake 2. in 3. letnika. 

− V okviru pouka aktivnega državljanstva so dijakinje in dijaki 1. letnika obiskali vojašnico v 
Celju. 

− Pisni del poklicne mature iz slovenščine. 

− Priprave na zaključni izpit. 

31. 5. 2022 Ekskurzija dijakov 1. b in 1. c v podjetje Xella in vzpon na Kum. 
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JUNIJ 2022 
 

Od 1. 6. 2022 
do 3. 6. 2022 

Priprave na zaključni izpit. 

2. 6. 2022 

− Zaključek pouka za dijake 1. c, 2. c, 2. b in 3. b (OT). 

− Ekskurzija dijakov 1. a in 1. e v podjetje Xella in vzpon na Kum. 

− Dijaki 2. letnika so se udeležili predavanja Mladi in igre na srečo na temo tveganj udeležbe 
mladih v igrah na srečo. 

Od 3. 6. 2022 
do 23. 6. 2022 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijake 1. c, 2. c, 2. b in 3. b (OT). 

4. 6. 2021 Pisni del poklicne mature iz matematike. 

6. 6. 2022 Začetek zaključnega izpita. 

9. 6. 2021 
− Pisni del poklicne mature iz strokovnih predmetov. 

− Zaključek pouka za dijake 2. a, 2. e, 3. a in 3. b (GT). 

Od 10. 6. 2022 
do 23. 6. 2022 

Praktično izobraževanje pri delodajalcu za dijakinje in dijake 2. a, 2. e, 3. a in 3. b (GT). 

Od 13. 6. 2022 
do 20. 6. 2022 

Ustni del poklicne mature. 

Od 13. 6. 2022 
do 29. 6. 2022 

Priprave za dijaka, ki pospešeno napredujeta v 3. letnik programa gradbeni tehnik. 

15. 6. 2022 Podelitev spričeval o uspehu na zaključnem izpitu za dijake 3. c in 2. d. 

Od 16. 6. 2022 
do 20. 6. 2022 

Vpis novincev v 1. letnik. 

21. 6. 2022 2. ocenjevalna konferenca za dijake nezaključnih letnikov. 

22. 5. 2022 in 
23. 5. 2022 

Ekskurzija dijakov 1. e v Koper. 

23. 6. 2022 Konec 2. ocenjevalnega obdobja za dijake nezaključnih letnikov. 

24. 6. 2022 Prireditev ob dnevu državnosti in delitev spričeval za dijake nezaključnih letnikov. 

Od 28. 6. 2022 
do 30. 6. 2022 

Popravni izpiti 
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JULIJ 2022 
 

1. 7. 2021  Popravni izpiti. 

1. 7. 2021 Učiteljska konferenca po popravnih izpitih. 

6. 7. 2021 Podelitev spričeval o opravljeni poklicni maturi. 

11. 7. 2021 Podelitev spričeval o opravljenem 5. predmetu splošne mature. 

 

AVGUST 2022 
 

17. 8. 2022 Učiteljska konferenca. 

Od 17. 8. 2022 
do 23. 8. 2022 

Priprave za dijaka, ki pospešeno napredujeta v 3. letnik programa gradbeni tehnik. 

17. 8. 2022 Učiteljska konferenca. 

Od 17. 8. 2022 
do 19. 8. 2022 

Popravni izpiti. 

19. 8. 2022 Učiteljska konferenca po popravnih izpitih. 

23. 8. 2022 Uvodna konferenca Šolskega centra Celje v šolskem letu 2022/2023. 

Od 24. 8. 2022 
do 26. 8. 2022 

Jesenski rok zaključnega izpita. 

Od 24. 8. 2022 
do 1. 9. 2022 

Jesenski rok poklicne mature. 

29. 8. 2022 Podelitev spričeval zaključnega izpita. 

30. 8. 2022 Uvodna konferenca v šolskem letu 2022/2023. 

 

Smiljan Čujež 
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