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Nič ni trajnega na tem zmešanem svetu ‒ niti naše težave.
(Charlie Chaplin)
Zgornja misel znanega komika, ki nas je razveseljeval
nekje globoko v prejšnjem stoletju, nas navdaja z
upanjem, da slej ko prej izzvenijo tudi težave,
problemi, skratka vse »nelepo«, kar nas je
zaposlovalo in težilo v letu 2020.
Šolsko leto 2019/2020 se je sicer začelo povsem
normalno, nabito z malo adrenalina, ki smo ga imeli
v žilah zaradi bližajoče se 60-letnice zavoda. V tem
šolskem letu je pričel veljati tudi nov Razvojni načrt
zavoda za obdobje 2019‒2024, v katerem smo kar
ambiciozno zastavili naše delo v tem obdobju. Pričeli
smo tudi z izpolnjevanjem zavez iz načrta, in sicer
smo 5. septembra 2019 brez velikega »pompa«
pričeli z gradnjo prizidka k Šolskem centru Celje. Leta naj bi vsaj malo omilil prostorsko stisko na zavodu.
Optimizem je prinašalo tudi dejstvo, da se je končalo
dolgoletno upadanje števila bodočih dijakov v regiji,
česar mi na srečo nismo občutili, saj smo imeli
omejitve vpisa v praktično tretjini programov, ki jih
izvajamo na šolah zavoda.
France Prešeren bi napisal »bi mirno plavala mi moja

barka …«, če ne bi v mesecu marcu kot strela z jasnega

udaril korona virus in postavil na glavo ustaljen način dela. Kar naenkrat smo bili vsi, učitelji in dijaki, pa
tudi ostali zaposleni, vrženi v prazno, v način dela, ki ga pred tem nismo uporabljali. A poskusili smo in
iz dneva v dan smo bili boljši. Uspelo nam je, z maksimalnim naporom vseh zaposlenih, pritegniti k delu
dijake, da smo lahko skupaj uspešno pripeljali do konca še eno šolsko leto. S skupnimi močmi smo torej
prišli do cilja, in sicer do zaključka izobraževanja še ene generacije.
3

Verjamem, da bo to za vse dragocena izkušnja, da bomo verjetno po tem obdobju vsi malo spremenili
nekatere poglede na izobraževanje in skušali sprejeti dodatne možnosti, ki nam jih daje tehnologija.
Na srečo drži zgoraj omenjena misel, da ni nič trajnega. V mesecu maju smo tako počasi pričeli živeti
normalno šolsko življenje, ne sicer v celoti, ampak konec je socialne osamitve, v katero nas je pripeljala
epidemija. Zato je ob koncu šolskega leta naš pogled usmerjen predvsem v uspešno opravljene učne
obveznosti dijakov, saj je naša naloga poskrbeti za vsakega dijaka in ga pripeljati do maksimuma, ki ga
zmore v skladu s svojimi sposobnostmi.
Nekatere dejavnost, ki so bile odlika šol našega zavoda, smo sicer morali odložiti, a vseeno mislim, da so
dijaki poleg rednega šolskega dela dosegli kup izjemnih dosežkov. Pomembno je, da smo vsakemu
izmed dijakov dali možnost, da dokaže, predvsem sebi, da je lahko na nekem področju najboljši, ne glede
na ocene v redovalnici. Morda je ob uspehu dobil samozavest in motivacijo za dodaten napor tudi na
drugih področjih. Uspehi dijakov vseh šol na vseh naštetih področjih so našteti pri poročilu šol.
Novim diplomantom Višje strokovne šole smo svečano podelili diplome v novembru 2019, uspešni pa
smo bili tudi na področju povezovanj s trgom dela, z izobraževanjem zaposlenih v projektu MUNERA,
kjer je MIC vodilni partner za vzhodno Slovenijo, pa pri izvajanju projektov, …
Dodaten optimizem za še boljše delo nam daje pridobljeno uporabno dovoljenje za prizidek, v katerem
so tri specializirane učilnice, kabinet za učitelje in vadbena enota s fitnesom za pouk športne vzgoje.
Verjamem, da je dobremu delu šol zavoda veliko prispevalo vztrajanje tako pri stalni skrbi za strokovno
rast zaposlenih kot pri opremljanju z učno tehnologijo in skrbi za dobro počutje dijakov, čeprav država
namenja bistveno premalo denarnih sredstev za učno tehnologijo in vzdrževanje objektov.
Za dobro delo v preteklem šolskem letu, ki je bilo drugačno od vseh doslej, velja zahvala vsem dijakinjam
in dijakom, vsem strokovnim delavkam in delavcem, vsem drugim sodelavcem in socialnim partnerjem
ter seveda tudi staršem.
Direktor
Igor Dosedla
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SVET ZAVODA
V šolskem letu 2019/2020 je Svet zavoda deloval v naslednji sestavi:
− predstavniki zaposlenih na ŠC Celje: mag. Lucijana Kračun Berc, Borut Slemenšek, Slavica
Volčanjšek, Nevenka Štor, Bojan Hrovat, Peter Četina;
− predstavniki staršev dijakov: Pavel Stermecki, Larisa Čepin, Tomaž Fludernik, Janez Stupan, Vesna
Uran;
− predstavnica lokalne uprave: mag. Maja Voglar;
− predstavniki ustanovitelja: s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport še niso imenovani;
− predsednik strateškega sveta: dr. Ivan Gubenšek;
– predstavniki študentov: Gregor Gregorc, Boštjan Jančič, Denis Koprivc;
– predstavnika dijakov: Gaja Kolenc, Zala Elizabeta Ramovš.
Imeli smo štiri redne in tri korespondenčne seje (9. 12. 2019, 27. 1. 2020, 27. 2. 2020, 7. 4. 2020, 25. 5.
2020, 16. 6. 2020, 28. 6. 2020). Obravnavali smo realizacijo Letnega delovnega načrta 2018/2019 in Letni
delovni načrt 2019/2020, učbeniški sklad, inventuro za leto 2019, letno poročilo za leto 2019, vsebinski in
finančni načrt za leto 2020 ter omejitve vpisa za novo šolsko leto. Potrjevali smo cenike, programe
usposabljanja v okviru projekta Munera 3, imenovali ravnatelja Višje strokovne šole in Srednje šole za
storitvene dejavnosti in logistiko ter ocenili delo direktorja ter ravnateljev.
Predsednik Sveta zavoda
Ivan Gubenšek

5

SREDNJA ŠOLA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO
ŽIVLJENJE Z VIRUSI – ŽIVETI ALI ŽIVOTARITI?
Šolsko leto je minilo, kot bi trenil. Marsikaj smo načrtovali,
zastavili smo si različne cilje. Sprejeli smo novince, izpeljali
ekskurzije, mednarodne projekte, humanitarne akcije,
pridno vadili za različne prireditve, nastope in festivale, se
veselili uspehov na tekmovanjih v znanju splošnih
predmetov, stroke in športa, urejali šolske prostore, okolico,
se sproti tudi pridno učili … in že so tu počitnice. Šolsko leto
pa je bilo na nek način zelo drugačno. Zaznamoval ga je
korona virus oziroma bolezen Covid-19, ki nam je preprečil
marsikateri dogodek na šoli. O virusu in bolezni smo bili
veliko informirani, včasih dezinformirani. Da ugotovimo,
kakšno je dejansko stanje, pa moramo biti predvsem
razgledani.
Letos mineva sto let od požiga Narodnega doma v Trstu.
Zgrajen je bil leta 1904. Bil je središče razvejane kulturne in
gospodarske dejavnosti Slovencev. V domu so imeli svoje
prostore številne slovenske organizacije, med njimi društvi Sokol in Edinost, Tržaška posojilnica in
hranilnica, hotel Balkan, slovenska čitalnica, gledališče, telovadnica, glasbena šola, tiskarna, restavraciji in
kavarna.
Kot simbol slovenske navzočnosti v mestnem središču je bil trn v peti italijanskim nacionalistom in
fašistom, zato so ga 13. julija 1920 napadli, požgali in uničili.
Požigu stavbe so sledila črna leta fašizma in zatiranje vsega slovenskega. To zatiranje se je končalo pred
75 leti s koncem druge svetovne vojne. Naši predniki so takrat zavarovali naš narodni obstoj, ustanovili
smo lastno državo, ženske so se udeležile volitev …
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Svet pa je bil tudi po svetovni moriji daleč od idealnega. Na vidiku so bili novi spopadi. Evropski voditelji
so bili odločeni preprečiti novo vojno. Menili so, da je združevanje gospodarskih interesov pomembno
za dvig življenjskega standarda in prvi korak k združevanju Evrope. 9. maja 1950 je francoski zunanji
minister Robert Schuman predstavil deklaracijo, v kateri je predlagal ustanovitev evropske skupnosti za
premog in jeklo. To je bila prva nadnacionalna evropska institucija. Iz te skupnosti se je razvila Evropska
unija.
Sto let od požiga Narodnega doma v Trstu in sedemdeset let od ustanovitve Evropske unije se zdi, da je
pesem mojega prijatelja dr. Tončka Kregarja »Kakor nekoč« še kako aktualna. Fašizem, kot smo ga poznali
pred 100 leti, se vrača, mogoče v nekoliko drugačni obliki. Virusi, ki sprožajo to bolezen, so nestrpnost,
sovraštvo, rasizem, iskanje grešnih kozlov …
Kot šolnik imam privilegij delati z mladino. Prepričan sem, da je naša mladež čisto v redu, kljub temu da
nima vedno najboljšega zgleda pri odraslih. So navihani, niso pa pokvarjeni. Dobro popotnico za življenje
jim lahko damo odrasli. Letos sem bil zelo vesel, ko so me fantje in dekleta zaključnega letnika logistov
skupaj z razredničarko povabili na tortico. Razredničarka jim je namenila nekaj lepih misli.
Z njeno vednostjo in dovoljenjem jih namenjam tudi vam, dragi dijaki.
V današnjem svetu materialistična naravnanost prevladuje nad duhovno. Živimo v času hitrega
spreminjanja, nenehnega gibanja, v neprestani težnji po novem, naprednejšem. Mnogokrat informacija
postaja močnejša od vsebine, od modrosti. Čarobnost obilja in ugodja prekrivata potrebo po duhovnem,
obenem pa se pri človeku pojavlja praznina. Takšno razmišljanje je daleč od modrosti starih Grkov.
»Spoznaj samega sebe« je bilo njihovo glavno vodilo. Osem stebrov Partenona grške modrosti, kot so
iskanje odličnosti, humanizem, zmernost, samospoznanje, razum, nenehna radovednost, ljubezen do
svobode in individualizem, je dandanes sicer za marsikoga daleč od resničnosti, a menim, da prihaja čas,
ko bo človeštvo začelo sprejemati te duhovne izzive. Svet 21. stoletja tako žal vodijo ego, manipulacija,
strah, grobost – tako v besedah kot dejanjih, sebičnost, zavist, laž. Morale pa bi nas voditi visoka morala,
etika, plemenitost, odprtost. Torej, dragi dijaki, največja naloga vseh nas je, da spoznamo sebe in da si
znamo odgovoriti na vprašanja – Kdo smo? Od kod prihajamo? Kam gremo? Vsakdo izmed nas ima
ključek svojih notranjih vrat, ki jih mora odpreti sam in za to ni nobenega učbenika. Svet 21. stoletja zato
nujno potrebuje človeka.
Ne mislite, da je življenje preprosta stvar. Življenje so hribi in doline, je zlo in dobrota, je lepo in je hudo.
So zmage in so porazi. A ko pride kaj hudega, ne klonite. Stisnite zobe, potrudite se, ne izgubite vere v
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sebe, v dobro. Borite se. Potrudite se pri študiju, v službi, v medsebojnih odnosih. Želim vam, da si
ustvarite takšno življenje, ki vas bo osrečilo. Pa naj bo to študij, služba, družina, šport, prijateljica oziroma
prijatelj. Ne gojite zamer, nestrpnosti. In če se v življenju zmotite, vedno še obstaja beseda oprosti. Bodite
srčni. Delajte dobro in dobroto boste tudi želi.
Drage dijakinje in dijaki, starši, vsi zaposleni na šoli, želim vam prijetne, sproščene in mirne počitniške dni.
Ravnatelj
Igor Lupše
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PREGLED DOGAJANJ V ŠOLSKEM LETU 2019/20
22. 8.-28. 8.
24. 8.-3. 9.
28. 8.
30. 8.
2. 9.
3. 9. 19-14. 1. 20
9. 9.
9. 9.
9.–15. 9.
9.–14. 9.
10. 9.
10.–15. 9.
16. 9.
18. 9.
19. 9.
19. 9.
25. 9.
26. 9.
26. 9.
27. 9.
28. 9.
30. 9.

OKTOBER
3.–5. 10.
5. 10.
7.–25. 10.
7.–18. 10.
8. 10.

Jesenski rok zaključnega izpita
Jesenski rok poklicne mature
Uvodna konferenca ŠCC
Uvodna konferenca
Prvi šolski dan
Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 3. B1, 3. B2, 3. C2
Seznanitev dijakov z uspehom pri poklicni maturi
Roditeljski sestanki za prve letnike
Sodelovanje na Pikinem festivalu v Velenju
Projekt Summer logistics school v Portorožu
Roditeljski sestanki za ostale letnike
Sodelovanje na MOS-u
Turnir v inkluzivni odbojki sede v Ljubljani
Sprejem najuspešnejših dijakov SŠ pri županu
Seja Sveta staršev
Projekt Še vedno vozim, vendar ne hodim za razrede 3. A1, 3. B3, 3. P1, 3. C1, 3. C3
Predavanje Varstvo pri delu za razrede 1. C2, 1. C3, 1. B2 1. B3
Predavanje Varstvo pri delu za razrede 1. C1, 3. C1, 3. C3, 1. A1, 1. A2, 3. A1, 4. A1
Evropski dan jezikov – šolski radio
Predavanje Varstvo pri delu za razrede 2. P1, 1. B1, 3. B3
Podelitev priznanj najboljšim maturantom Slovenije na Brdu pri Kranju
Seja Sveta zavoda
Simpozij logistika v Črni gori
Svetovni dan učiteljev
Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 2. B1, 2. C1
Praktično izobraževanje v delovnem procesu 3. P1
Predstavitev šole v Planetu TUŠ
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8. 10.
9. 10.
11.–13.10.
14. 10.
14.–25. 10
15. 10.
12.–14. 10.
15.–26. 10.
17.–18. 10.
17.-18. 10.
18. 10.
22. 10.
25. 10.
28.–30. 10.
31. 10.

NOVEMBER

1. 11.
11. 11.
11. 11.
11.-29. 11.
11.-22. 11.
12. 11.
13. 11.
14. 11.
14. 11.
14. 11.
15. 11.
15.-16. 11.
18. 11.
19. 11.

Športni dan
Demonstracija Ilirije za razreda 3. C1 in 3. C3
Športni vikend za razreda 1. P1 in 2. P1
Skupne govorilne ure
Praktično izobraževanje v delovnem procesu 2. A2
Evakuacija – vaja izpraznitve prostorov
Športni tabor CŠOD Planica za razreda 1. P1 in 2. P1
Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 2. A2
IND prosta izbira – geografsko-zgodovinska ekskurzija v Beograd
Mednarodni simpozij Civilna družba in šolski sistem
Kulturni dan – ogled filmske predstave
Dan odprtih vrat – delavnice za osnovnošolce
Strokovna ekskurzija 4. P1 v Hofer in Dars
Jesenske počitnice
Dan reformacije

Dan spomina na mrtve
Skupne govorilne ure
Volitve v Svet zavoda
Delovna praksa pri delodajalcu - 2. B2, 2. C2
Delovna praksa pri delodajalcu - 2. P1
Šolsko tekmovanje iz slovenščine – Cankarjevo priznanje
Rastem s knjigo in projektni dan - 1. A1
Rastem s knjigo - 1. B1
60-letnica ŠCC
Modni navdihi
Rastem s knjigo - 1. A2
Strokovno izobraževanje učiteljev
Rastem s knjigo in projektni dan - 1. A4
Rastem s knjigo - 1. B3
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20. 11.
21. 11.
22. 11.
25. 11.
26. 11.
26. 11.
27. 11.

DECEMBER
2.-20. 12.
7. 12.
9. 12.
9. 12.
9.-20. 12.
10. 12.
11. 12.
12.-13. 12.
12. 12.
12. 12.
18. 12.
19. 12 .
20. 12.
24. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27.-31. 12.

JANUAR
1.-2.1.
3. 1.
8. 1.

Rastem s knjigo in projektni dan - 1. B4
Rastem s knjigo - 1. C3
Rastem s knjigo in projektni dan - 1. P1
Rastem s knjigo - 1. B2
Rastem s knjigo - 1. C2
Strokovni posvet o trajnostni mobilnosti
Rastem s knjigo - 1. C1
Delovna praksa pri delodajalcu - 2. B3, 2. C3
IND, prosta izbira – predbožični Salzburg
Skupne govorilne ure
Seja Sveta zavoda
Delovna praksa pri delodajalcu - 2. A1
Srečanje z upokojenimi delavci šole
Novoletni koncert Mešanega pevskega zbora ŠCC
IND, prosta vsebina - strokovna ekskurzija v tovarno Škoda na Češko
Gledališka predstava za štiriletne programe
Šolsko tekmovanje v EKOKVIZU
Obisk Božička za najmlajše – gledališka predstava
Gostovanje gledališke predstave v Domu ob Savinji
Obisk Zavetišča za celjske brezdomce
Proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti – šolski radio
Božično-novoletna prireditev v šolski telovadnici
Božič
Dan samostojnosti in enotnosti
Novoletne počitnice
Novo leto
Pouka prost dan – nadomeščanje - IDE
Šolsko tekmovanje v znanju nemškega jezika
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13.-24. 1.
14. 1.
15. 1.
15. 1
15. 1.-21. 5.
21. 1.
23.-24. 1.
23. 1.
24. 1.
27.-28. 1.
27. 1.
29.-31. 1.
31. 1.

FEBRUAR

1. 2.
3.-12. 2.
4. 2.
4.-13. 2.
7. 2.
8. 2.
11. 2.
12. 2.
14.-15. 2.
14. 2.
20. 2.
24.-28. 2.
27. 2.

MAREC

2.-13. 3.
4. 3.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 3. A1
Redovalna konferenca
Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja
Polfinale področnega prvenstva za dijake v nogometu
Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 3. B3, 3. C1 in 3. C3
Finale področnega prvenstva za dijake v nogometu
Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti – zimski rok
Projekt Nariši obleko – razglasitev zmagovalca
Redovalna konferenca po popravnih izpitih
Roditeljski sestanki
Seja Sveta zavoda
Interaktivna delavnica inovativnosti in ustvarjalnosti za mlade – Štore Steel
Maturantski ples
EKO kviz – državno tekmovanje v Ljubljani
Poklicna matura – zimski rok
Državno tekmovanje v znanju nemščine
Zaključni izpiti – zimski rok
Proslava pred slovenskim kulturnim praznikom – šolski radio
Slovenski kulturni praznik
Predstavitev poklicev v Planetu Tuš
Gledališka predstava - 1. B1, 1. B2, 1. B3, 1. C1, 1. C2 in 1. C3
Informativni dan
Zimski športni dan
Seja Sveta staršev
Zimske počitnice
Seja Sveta zavoda
Praktično izobraževanje v delovnem procesu - 1. B1 in 1. C1
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi – zimski rok
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9. 3.
13. 3.
16. 3.
27. 3.
30 3.
31. 3.

APRIL

1. 4.
2. 4.
3. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
10. 4.
12. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
20.4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
24. 4.
27. 4.
28.–30. 4.

Skupne govorilne ure
Zadnji dan pouka v šoli
Začetek pouka na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Velika noč
Velikonočni ponedeljek – pouka prost dan
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Dan upora proti okupatorju
Prvomajske počitnice
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MAJ

1.–2. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
8. 5.
8. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
15. 5.
18. 5.
18.–22. 5.
21. 5.
21. 5.
22. 5.
22. 5.
25. 5.
26. 5.
26. 5.
27.–28. 5.
27.–28. 5.
28. 5.
29. 5.
30. 5.–22. 6.

JUNIJ

1.–12. 6.

Praznik dela
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje na daljavo
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje na daljavo
Učiteljska konferenca na daljavo
Prihod v šolo za zaključne letnike
Priprave na zaključne izpite in poklicno maturo
Redovalna konferenca za zaključne razrede
Seja Sveta staršev
Sestanek Dijaške skupnosti
Učiteljska konferenca – predstavitev kandidatov za ravnatelja
Seja Sveta zavoda
Podelitev spričeval zaključnim letnikom
Predpreizkus POM – angleščina in matematika
Predmetni izpiti za izboljšanje ocen za zaključne letnike
Dopolnilni in popravni izpiti za zaključne letnike SSI
Predstavitve raziskovalnih nalog
Konferenca po popravnih izpitih
Poklicna matura, spomladanski rok
Praktično izobraževanje pri delodajalcu - 1. A4, 1. B4, 1. A2
14

1.-19. 6.
1.–12. 6.
1.-2. 6.
1. 6.
2. 6.
2. 6.
3. 6.
4. 6.
5. 6.
8. 6.
17. 6.
18.-22. 6.
19. 6.
23. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
29.–30. 6.
30. 6.

JULIJ

1.-2. 7.
2.–6. 7.
2. 7.
3. 7.
6. 7.
7. 7.

Praktično izobraževanje pri delodajalcu - 1. B2, 1. B3, 1. C2 in 1. C3
Zaključni izpiti, spomladanski rok
Popravni izpiti za zaključne letnike SPI
Sestanek programskega učiteljskega zbora za logiste
Konferenca po popravnih izpitih
Sestanek programskega učiteljskega zbora za tekstil
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtokaroseriste
Sestanek programskega učiteljskega zbora za avtoserviserje
Sestanek programskega učiteljskega zbora za frizerje
Delovna konferenca
Zaključek ocenjevanja v drugem ocenjevalnem obdobju
Izbirne vsebine
Redovalna konferenca
Podelitev zaključnih spričeval
Proslava pred dnevom državnosti
Podelitev spričeval
Dan državnosti
Začetek poletnih počitnic
Priprave na popravne izpite
Vpis novincev
Dopolnilni in popravni izpiti, spomladanski rok
Vpis novincev
Redovalna konferenca po popravnih izpitih
Podelitev spričeval po dopolnilnih in popravnih izpitih
Zaključna konferenca
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Irena Vuk
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ZAKLJUČNI PLES 2020
(Dvorana Golovec )

Vivat academia,
vivant professores,
vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore,
semper sint in flore.

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus,
gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem,
nos habebit humus,
nos habebit humus.

Zaključni letniki so proslavili zaključek šolanja s svečano prireditvijo 31. januarja 2020, ob 20. uri, v dvorani
Golovec. Zabava s plesom je trajala vse do jutranjih ur. Prireditev je povezovala Jožica Škorja, govor
predstavnika dijakov pa sta imela Žak Javor iz 4. P1 in Špela Gosnik iz 4. A1 razreda. Ples sta otvorili Nuša Meh
z direktorjem Igorjem Dosedlo in Katja Lipovšek z ravnateljem Igorjem Lupšetom. Za glasbo je poskrbel
ansambel Unikat, plesnih korakov pa so se učili v plesni šoli Plesni val pod vodstvom Cvetke Špiljar. Seveda gre
zahvala za izvedbo tudi Fotu Rojnik, studiu Sonex, ZPO in Gorenje gostinstvu.

Peter Pešec
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ZAKLJUČNI IZPIT IN POKLICNA MATURA 2019
Zaključni izpit
V šolskem letu 2018/19 je šolanje v programih nižjega poklicnega in srednjega poklicnega izobraževanja
zaključilo 151 dijakinj in dijakov, k zaključnemu izpitu je pristopilo 141 dijakov. Uspešnih je bilo 139 (98,6 %),
neuspešna 2 (1,4 %).
Odličnih dijakinj in dijakov na zaključnem izpitu je bilo 21: Alen GROBELNIK in Anže VOGA iz razreda 3. B1,
Primož BLAZINŠEK, Žiga BOŽIČNIK in Mitja IVAČIČ iz razreda 3. B3, Daria BEREZINA in Larisa KNEZ iz razreda
3. C1, Tjaša MRAVLJAK iz razreda 3. C2, Špela BEZENŠEK, Saša JAZBEC in Anja KELHAR iz razreda 3. C3, Suela
AHMETI, Deniza DJAFEROVSKA, Eljesa JUSUFI, Hafsa JUSUFI, Živa KRIVEC, Florenta KURTAJ, Hidavere MORINA,
Natalija PRITEKELJ, Mateja VODIŠEK in Klara VRŠNAK iz razreda 2. A2.

Podelitev spričeval zaključnega izpita razreda 3. C1
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Poklicna matura
Šolanje je zaključilo 60 dijakinj in dijakov srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. K
poklicni maturi je pristopilo 60 dijakinj in dijakov; razen dveh dijakov so poklicno maturo opravili vsi (96,7 %).

Poklicni maturanti 2019
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Naziv ZLATI MATURANT sta dosegli 2 dijakinji 4. P1 razreda: Eva FERLIČ (22 točk) in Tina ŠMERC, ki je postala
najboljša dijakinja na poklicni maturi s 23 točkami in 100 % uspehom pri vseh predmetih poklicne mature.

Sonja Pavlič
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SVETOVALNA SLUŽBA

Bodi dober poslušalec.
Ušesa te ne bodo nikoli spravila v težave.
Frank Tyger
Šolska svetovalna služba je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi
udeleženimi v šoli. Kot posebno mesto dogovarjanja, sodelovanja, razvojnega dela, pobude in pomoči v šoli
tako nagovarja otroke in njihove starše, učitelje, vodstvo šole ter po potrebi tudi strokovne delavce zunaj šole.
Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju šole tako splošnim kot posebnim
potrebam učencev. V projektu prilagajanja šole učencem s posebnimi potrebami (vključno s posebej
nadarjenimi učenci in učenci z učnimi težavami) šolska svetovalna služba deluje kot koordinator, ki v ta namen
spodbudi vse potrebne strokovne moči za pripravo, izvedbo in spremljanje individualiziranega programa.
Osnovna področja dela svetovalne služba v osnovni šoli so:
•
•
•
•
•

Učenje in poučevanje
Šolska kultura, vzgoja, klima in red
Telesni, osebni ter socialni razvoj
Šolanje in poklicna orientacija
Področje socialno-ekonomskih stisk

Pri vsakem navedenem področju delo svetovalnega delavca obsega:
• Delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci v prvi vrsti izhaja iz
načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela
sodelovanja v svetovalnem odnosu, poudarjeni pa sta zlasti preventivna dejavnost in
intervencija (nudenje pomoči).
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•

•

•

Delo z učitelji je prav tako lahko individualno ali skupinsko. Vodilo svetovalnemu delavcu pri skupnem
delu z učitelji je predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja
v svetovalnem odnosu.
Delo s starši je individualno in skupinsko. Pri delu s starši se svetovalni delavec ravna v prvi vrsti po
načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem
odnosu. Staršem je v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja, jih
ozavešča o osnovnih vzgojnih načelih.
Delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z drugimi srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z
zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom
RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo ter
drugimi ustreznimi socialno-varstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za
šolstvo in drugimi.
V letošnjem šolskem letu nas je prizadela pandemija s korona virusom, boleznijo covid-19, kar je
zahtevalo tudi spremenjen način izobraževanja, in sicer pouk na daljavo. Tako smo morali v hipu
spremeniti način dela. Uporabili smo aplikacijo Microsoft Teams. Opravili smo velikansko delo, saj je bil
tak način poučevanja tako za dijake kot učitelje velik izziv, ki pa smo ga kljub vsemu dobro izpeljali.
Seveda je bilo potrebno poleg vsega dijakom nuditi veliko podpore, motivacije. Zaključni letniki so v
šolo prišli 18. 5. 2020 na priprave za poklicno maturo oziroma zaključni izpit. Ostali dijaki pa so letos
izobraževanje zaključili na daljavo. Tako smo letošnje šolsko leto zaključili obogateni z novimi znanji.
Lidija Brvar Koren
DAN ODPRTIH VRAT Z DELAVNICAMI

V torek, 22. oktobra 2019, je Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko obiskalo 126 učencev 9. razredov
iz 21 osnovnih šol. Ta dan so vse šole Šolskega centra Celje osnovnošolcem na široko odprle svoja vrata z
namenom, da bi doživeli utrip in življenje na šolskih hodnikih, v razredih in predvsem v šolskih delavnicah. V
svet dejavnosti na naši šoli so goste popeljali dijaki oddelka 2C3 kot njihovi vodiči.
Izvedenih je bilo 5 tematsko različnih delavnic, v katerih so lahko učenci osnovnih šol spoznali, kako se spretno
in estetsko naličiti ter si urediti pričesko, kako ustvarjalno izdelati modne dodatke in kako si pomagati s
tehnologijo pri vezenju na majice, skratka – kako izraziti čustva skozi friziranje, ličenje in modno oblikovanje.
Spoznali so delovanje električnega vozila in izvedeli, zakaj je potrebno biti natančen pri menjavi pnevmatik na
21

avtomobilu ter kako »preobleči« avto v nove barve. Izvedeli so tudi, kaj sploh je logistika in kje vse se znanje
o logistiki uporablja.
Verjamemo, da bodo osnovnošolci pridobljene izkušnje dobro unovčili na svoji poklicni poti, predvsem pa pri
svoji odločitvi za srednjo šolo.

Tanja Gabršček
INTERAKTIVNA DELAVNICA INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST ZA MLADE – ŠTORE STEEL

Izobraževalni center Štore je v sodelovanju s podjetjem Štore Steel letos že enajstič zapovrstjo za
dijake Šolskega centra Celje pripravil tridnevno interaktivno delavnico INOVATIVNOST IN USTVARJALNOST
ZA MLADE. Delavnica je za udeležence brezplačna, kar je prispevek podjetja ŠTORE STEEL k razvoju
inovativnosti in kreativnosti med mladimi. Izobraževanje je v podjetju Štore Steel trajalo tri dni, od 29.
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1. 2020 do 31 .1. 2020, in sicer vsak dan od 8.00 do 13.00. Udeležilo se ga je 15 dijakov celotnega
Šolskega centra Celje. Iz naše šole so se ga udeležili Jakob Gačnik, Nika Hlupič in Anđela Radović iz
razreda 2P1. Prvi dan so se udeleženci spoznali med seboj, predstavnica podjetja Štore Steel pa jim
je predstavila podjetje, ki so si ga nato tudi ogledali, opremljeni z zaščitno opremo. Ta dan so se
spoznali tudi s svojim mentorjem, Miho Kovačičem, in se razdelili v tri skupine, v katerih so nato drugi
dan začeli reševati logistične probleme realnih situacij v podjetju. Reševali so problem, kako z novim
vozilom po najkrajši poti in v najkrajšem času skladiščiti palete. Uporabili so računalniški program
AutoCAD, s katerim so se prvič srečali. Zadnji dan so pripravljali predstavitev omenjenega problema.
Na zaključek ob 12.00 uri so bili povabljeni tudi predstavniki ŠCC in organizatorji. Po koncu
predstavitev so prejeli potrdilo o aktivnem sodelovanju na delavnicah in manjše darilo.
Delavnica je bila zanimiva, dijaki so pridobili veliko novega strokovnega znanja, kar jim bo koristilo
tudi v prihodnosti.
Lidija Brvar Koren
INFORMATIVNI DAN
V petek, 14. 2. 2020, in v soboto, 15. 2.
2020, je našo telovadnico obiskalo več kot
300 učencev zaključnih letnikov osnovnih
šol in njihovih staršev. Med njimi je bilo
tudi letos nekaj osmošolcev. V uvodnem
delu jih je pozdravil gospod ravnatelj, s
kulturnim programom in izdelki pa so se
predstavili dijaki vseh programov naše
šole.
Drugi del informativnega dne je potekal v
znamenju
predstavitve
posameznih
programov. Obiskovalce smo povabili v
specializirane učilnice, šolske strokovne
delavnice in šolsko knjižnico.
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Tudi letos smo se dijaki in delavci šole dobro pripravili na obisk uka željnih osnovnošolcev, ki se zanimajo za
našo šolo. Verjamemo, da smo s predstavitvami pripomogli k jasnejši odločitvi o njihovem srednješolskem
izobraževanju.
Tanja Gabršček
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VIPOLIS – ON LINE
Na Šolskem centru Celje smo tudi v obdobju korona krize spodbujali dijake in dijakinje ter njihovo aktivnost na
različne načine. Zato smo jim letos prireditev ViPolis pripravili malo drugače, in sicer je bil to VIPOLIS ON LINE
(in še drugo na ViTV).
Produkcijo VI TV so si lahko ogledali tudi na Tv Celje vsak dan okoli 10.00 in 21.30 ure.
VLOG št. 1: Preženimo Korono. Avtorica Lara Furman
VLOG št. 2: Preženimo Korono. Avtor Rožle Košir
VLOG št. 3: 5 zabavnih stvari, ki jih lahko počnete z bratom ali sestro. Avtorica Blažka Žnidar
VLOG št. 4: Kako preživeti Korono? Avtor Tilen Božič
VLOG št. 5: Preženimo Korono
VLOG št. 6: Preženimo Korono
VLOG št. 7: Sara Pirečnik
VLOG št. 8: Maj Pražnikar
VLOG št. 10: Ema Kač
VLOG št. 11: Patricija Mlakar
VIPOLIS: Vlado Kreslin, vodi Vid Palčnik
VIPOLIS on line 2020, Tina Gorenjak
VIPOLIS on line 2020, Žiga Deršek
VIPOLIS online, Tim Kores Kori
VI POLIS ON LINE IN TIM ŽIBRAT
VI POLIS ON LINE IN GREGOR TREBUŠAK
Dijaki 1. B4 SŠ SDL so zbrali nekaj utrinkov o tem, kako preživljajo čas doma in si krajšajo ure v času karantene,
kar so prikazali v fotozgodbi.
Klik: 1. B4 v času karantene, april 2020 - YouTube
V okviru naloge pri slovenščini so dijaki skupaj s profesorico pripravili še FB stran s pozitivo.
Klik: https://www.facebook.com/sccsdl/
V okviru dneva knjige so dijaki poslali misli in pregovore na temo knjige in branja, prav tako so posredovali
najljubše knjige, ki so jih priporočali tudi svojim sovrstnikom.
Klik: https://www.youtube.com/watch?v=4nyGxlZ11KI
Lidija Brvar Koren
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PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO

Razlike v družbi so obstajale od nekdaj in vedno so ljudje potrebovali pomoč soljudi. Tudi danes ni prav nič
drugače. Še več, čutiti je zaostrovanje razlik med ljudmi različnih slojev. Zmeraj več je socialno in materialno
šibkih posameznikov, ki potrebujejo pomoč bližnjega. Nekoga, ki mu je mar. Življenjski slog dandanes zahteva
izjemno hiter tempo življenja in kaj hitro se zgodi, da v skrbi za izpolnjevanje lastnih potreb človek pozabi na
bližnjega. Osredotočimo se zgolj nase, na naše želje, naša pričakovanja in tako zanemarimo bližnjega; a ne
bližnjega v smislu sorodnika, prijatelja ali znanca, marveč sočloveka, ki je včasih še kako potreben naše pomoči.
Človekovo naravno potrebo po bližini s soljudmi in povezovanju potrjuje tudi znanost, prostovoljstvo pa je
učinkovit in hitro uresničljiv način gradnje dobrih medsebojnih odnosov, še posebej ključen pri delu z otroki.
Otroci, ki zrasejo v socialno dobro povezanem in delujočem okolju, imajo zdravo izhodišče za aktivno
vključevanje v življenje in pozitivne vzorce socialnega delovanja, kar je za prihodnost vsake družbe izjemno
pomembno.
Naj si učitelji še tako prizadevajo za čim bolj kakovostno delo, težko dijakom dajo to, kar jim dajo prostovoljci.
In če si še tako prizadevamo dijakom dokazati, da so čudoviti odraščajoči ljudje, vredni zaupanja, ljubezni in
vsega dobrega, jim ne moremo tega dokazati bolje, kot si sami dokažejo preko prostovoljnega dela.
V času corone je bilo prostovoljno delo, ki je reševalo ljudi iz stisk, prisotno na vsakem koraku. Tudi v šoli
dajemo velik poudarek medsebojni pomoči, tako pri učenju kot v drugih humanitarnih akcijah. Veliko naših
dijakov je v svojih krajih vključenih v prostovoljna gasilska društva, mnogi pa tudi pomagajo pomoči potrebnim
starejšim ljudem.
Lidija Brvar Koren
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SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
Šola se povezuje z lokalno skupnostjo v okviru delovanja društev, mestnih četrti in krajevnih skupnosti. V
letošnjem letu smo sodelovali s Celjskim literarnim društvom, z Medobčinskim združenjem delovnih invalidov
Celje in s Krajevno skupnostjo Škofja vas. V Medobčinskem združenju delovnih invalidov smo kulturni praznik
obeležili z recitacijo pesmi slovenskih avtorjev in članov društva. Literarni dogodek predstavlja korak k
ohranjanju literarne dediščine in spodbujanje slovenske kulture s poudarkom na lepoti slovenske besede. Na
prireditvi so sodelovali Goran Kokanović, Benjamin Videčnik in Luka Zalesnik. Dogodek je povezovala Metka
Hojnik Verdev.
V sodelovanju z lokalno skupnostjo smo zbrali razmišljanja o ekoloških težavah, ki jih vidijo krajani. Zbrana
mnenja, želje in težave smo porabili za projekt Evropa v šoli. S Krajevno skupnostjo Škofja vas smo sodelovali
v kulturnem programu ob krajevnem prazniku.
Metka Hojnik Verdev

PROMOCIJA ŠOLE
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko Celje se vsako leto predstavlja na Mednarodnem obrtnem
sejmu v Celju, kjer radi pokažemo spretnosti in dosežke dijakov v poklicih, za katere jih izobražujemo. Ponosno
se postavimo ob bok obrtnikom in podjetjem, ki so prisotni na sejmu.
Oktobra 2019 in januarja 2020 smo se predstavili v Planetu TUŠ Celje in vabili obiskovalce, da si pobliže ogledajo
dokumentacijo ter izdelek predelave vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem v električnega, prav tako
električni skuter in kolo. Zainteresirani so se lahko preizkusili na simulatorju vožnje, si ogledali predstavitev
računalniškega programa, ki ga uporabljajo logisti pri svojem izobraževanju in delu, si ogledali film o dostavi
pice z dronom, si uredili pričesko in nohte ali pa se oblekli v majice z vezeninami po želji. Vsem obiskovalcem
vedno nudimo širok nabor informacij glede izobraževanja v naši ustanovi in jih toplo vabimo na informativna
dneva ali pa le na spontani obisk. Naša šola se je prav tako predstavljala na številnih osnovnih šolah, kjer so se
izvajale delavnice za učence in podajale informacije o izobraževanju v naših izobraževalnih programih ter
življenju na šoli. Največja promocija naše šole pa so zadovoljni in zaposljivi dijaki.
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Lucija Zidanski
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SVET STARŠEV
Svet staršev Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko se je sestal na dveh rednih sejah, in sicer 19. 9.
2019 in 20. 2. 2020, ter na korespondenčni seji v mesecu aprilu 2020 zaradi potrjevanja nabavnih cen učnih
gradiv v učbeniškem skladu za šolsko leto 2020/2021. Predsednica Sveta staršev je gospa Andreja Krumpak iz
razredne skupnosti 4P1. Predstavnica Sveta staršev dijakov naše šole v Svetu zavoda Šolskega centra Celje pa
je gospa Vesna Uran iz razredne skupnosti 1A1.
Največ pozornosti smo namenili naslednjim vsebinam:
- realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018;
- obravnavi LDN za šolsko leto 2018/2019;
- obravnavi porabe sredstev iz šolskega sklada;
- izvolitvi predstavnika staršev v svet zavoda;
- šolski prehrani;
- vzgojni in učni problematiki;
- sodelovanju naših dijakov in učiteljev v projektih, financiranih iz evropskih socialnih skladov, in pri
promociji naše šole;
- uspešnosti naših dijakov pri izvenšolskih dejavnostih;
- učbeniškemu skladu za leto 2020/2021;
- sprotnim informacijam.
Tajništvo
Polona Lešar

DIJAŠKA SKUPNOST
Predstavnike dijaške skupnosti so zastopali predsedniki vseh oddelkov Srednje šole za storitvene dejavnosti in
logistiko (SŠSDL). Za predsednico dijaške skupnosti so izbrali Nino Babić iz 3. C1.
V šolskem letu 2019/2020 se je skupnost sestala na 5 rednih sestankih. Na nekaterih je prisostvoval tudi ravnatelj
g. Igor Lupše.
Na dveh sestankih se je predstavil Mladinski center Celje, ki je želel dijakom in dijakinjam prikazati ugodnosti in
možnosti pri šolanju.
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Dijaki so na sestankih podajali pripombe in pobude v zvezi s šolo in njeno okolico, prehrano, interesnimi
dejavnostmi, maturantskim plesom, predajo ključa, sprejemom novincev ... Predlogi in pobude se bodo po
zmožnostih šole upoštevali v prihodnjem šolskem letu.
Predsednica se je redno udeleževala sej Dijaškega parlamenta v Ljubljani in sestankov lokalnega nivoja ter tako
prenašala informacije dijakom in dijakinjam.
Zadnjo tretjino šolskega leta je zaznamovala pandemija korona virusa (COVID-19), ki je ohromila vse sfere
družbenega življenja. Na srečo so naši dijaki in dijakinje uspešno in brez večjih posledic prebrodili to težko in
naporno obdobje.
Pred »vrati« so poletne počitnice in želimo si, da bi si naši mladostniki nabrali čim več svežih moči za novo
šolsko leto ter doživeli veliko lepih in veselih trenutkov.
Peter Jovanović
ŠOLA NA SOCIALNIH OMREŽJIH
Od 8. januarja 2013 je naša šola prisotna tudi na socialnih omrežjih. Najprej smo odprli Facebook stran, 31.
decembra 2018 pa smo ji priključili še Instagram. V dobrih 7 letih smo pridobili 1845 sledilcev na Facebookovi
in 246 v poldrugem letu na Instagramovi strani. Za objave skrbi skupina učiteljev, ki se trudi ažurno in zanimivo
poročati o življenju in delu na šoli.
Socialna omrežja pomenijo sodobno komunikacijsko vez med šolo, dijaki, starši in drugimi zainteresiranimi. Na
straneh objavljamo vsa aktualna obvestila, napovednike in dogodke ter ogromno fotografij in video posnetkov,
ki prikazujejo pester in živahen utrip na šoli. Poročanje in objavljanje na socialnih omrežjih pomeni dopolnitev
informiranja na uradni spletni strani šole.
Socialna omrežja so tako skupaj s spletno stranjo šole v letošnjem šolskem letu odigrala izjemno vlogo
pravočasnega in natančnega obveščanja o delu in aktivnostih v času dela na daljavo v času t. i. korona krize.
Navodila v zvezi z delom na daljavo, z dne 13. 3. 2020, so dosegla tudi največji doseg, preko 2800.
Sicer pa je bila najbolj priljubljena objava na Facebooku z dne 1. 2. 2020, in sicer prenos mimohoda dijakov na
maturantskem plesu. Video si je ogledalo preko 1800 ljudi in je imel 73 všečkov. Na Instagramu pa je bila najbolj
priljubljena objava z dne 14. 2. 2020, ki je prikazovala pohod dijakov v okviru zimskega športnega dne na
Brnico, in je prejela 60 srčkov. Na splošno so najbolj priljubljene objave tiste, ki predstavljajo interesne dejavnosti
dijakov, predvsem športna in druga tekmovanja.
Facebook in Instagram stran šole nudita kronološki pregled dogodkov, ki si ga lahko ogledamo v vsakem
trenutku, nudita pomembne informacije za vse učence, ki se zanimajo za izobraževalne programe naše šole;
za dijake, ki so šolanje že zaključili, pa predstavljata nadaljnji vpogled v delovanje šole.
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Dragi dijaki in dijakinje, oglasite se kaj tudi med počitnicami – pošljite nam kakšno lepo fotografijo ali posnetek,
z veseljem bomo kaj objavili!
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Valentin Punčoh
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PREHRANA NA ŠOLSKEM CENTRU CELJE

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej
pomembna za otroke in mladostnike, saj je odraščanje obdobje intenzivnega fiziološkega, psihosocialnega in
kognitivnega razvoja posameznika. Uravnotežena prehrana v vzgojno-izobraževalnih zavodih je tako eden
najpomembnejših pozitivnih dejavnikov varovanja zdravja.
Na ŠC Celje se na podlagi Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre, Uradni list RS, št. 43/2010) zagotavlja topel in
prehransko uravnotežen obrok vsem dijakom, ki se nanj prijavijo z obrazcem – PRIJAVA DIJAKA NA ŠOLSKO
PREHRANO. Vse leto smo se zelo trudili z osveščanjem dijakov o pomembnosti prehrane za njihov psihofizični
razvoj.
V skladu s 5. členom ZŠolPre se hrana dijakom na SŠSDL vsak dan deli na dveh lokacijah, in sicer:
• v Dijaškem domu Celje,
• na I. OŠ Celje.

Prehranska piramida
Lidija Brvar Koren
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10. MEDNARODNI STROKOVNI SIMPOZIJ CIVILNA DRUŽBA IN
ŠOLSKI SISTEM

10. mednarodni simpozij Civilna družba in šolski sistem je potekal pod naslovom Od enciklopedije do
Wikipedije. Osrednja tema simpozija je bila znanje in s tem povezane pedagoško-didaktične novosti pri
podajanju in usvajanju novih znanj ter enakost med spoloma v izobraževalnem sistemu. Potekal je od 17. do
18. oktobra 2019 na lokacijah Šolskega centra Celje, Pot na Lavo 22 in Ljubljanska cesta 17.
Organizacijskemu odboru je predsedovala Saša Silovšek. Na konferenci je sodelovalo 108 udeležencev, od tega
71 s strokovnimi prispevki. Prisotni so bili udeleženci 5 držav: Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije, Rusije in
Slovenije. Delo je potekalo v obliki plenarnih predavanj, plenarnih pogovorov in predstavitev strokovnih
prispevkov udeležencev v 3 sekcijah. V otvoritvenem delu so sodelovali dijaki Šolskega centra Celje. Pripravljena
je bila kronološka razstava simpozija od začetka do 10. izvedbe. Za vse udeležence je bilo organizirano
strokovno vodenje po Muzeju novejše zgodovine Celje, po razstavi Mesto pod mestom in po razstavi o Almi
Karlin v Pokrajinskem muzeju Celje.
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Na otvoritvi so sodelovali dijaki naše šole
Po otvoritvi simpozija je v četrtek najprej potekalo strokovno predavanje dr. Viljema Ščuke z naslovom Vloga
šole v razvoju osebnosti mladostnika. Sledil je plenarni razgovor, vodil ga je Igor Lupše, z bivšim vrhunskim
športnikom Petrom Podunavcem, ki je spregovoril o svoji življenjski poti od športnika do danes zelo uspešnega
podjetnika.
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Naslednji dan je bil namenjen predstavitvam strokovnih prispevkov v 3 sekcijah, zaključil pa se je s plenarnim
razgovorom Od enciklopedije do Wikipedije z gostoma dr. Karlom Gržanom in Deso Muck, ki ga je vodila
Mojca Pristovnik.

Vedno prisrčna in hudomušna Desa je takole nasmejala svojega sogovornika in tudi sicer dobrega prijatelja,
Karla Gržana
Valentin Punčoh
Saša Silovšek
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X. MEDNARODNI SIMPOZIJ “INTERDISCIPLINARNOST LOGISTIKE IN
PROMETA” V ULCINJU
V četrtek, 3. 10. 2019, je potekal jubilejni X. mednarodni simpozij Interdisciplinarnost logistike in prometa.
Tokratno srečanje strokovnjakov s prometnih, logističnih in drugih strokovnih področij je bilo v mestu Ulcinj, in
sicer v Črni gori. Udeleženci, približno 55 se jih je zbralo, so bili iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine,
Srbije, Severne Makedonije in Črne gore. Prijavljenih je bilo več kot 30 strokovnih prispevkov. Predstavitve
prispevkov so potekale dva dni, in sicer v četrtek in petek. V soboto pa je bila načrtovana strokovna ekskurzija.
Zametki simpozija segajo 10 let nazaj, ko so se zbrali iniciatorji in postavili strategijo in cilje strokovnih srečanj.
Po nekaj zaporedno izvedenih simpozijih je bilo ugotovljeno, da je bila ideja iniciatorjev pravilna. Vsako leto se
povečuje število udeležencev in s tem tudi število strokovnih prispevkov.
Prvi dan letošnjega simpozija se je pričel s pregledom dosedanjega dela preteklih simpozijev. Udeležencem so
bile predstavljene teme in nekaj fotografij preteklih dogodkov. V nadaljevanju so udeleženci prisluhnili
prispevkom, ki jih lahko strnemo v vsebine Prometna varnost, Logistični centri, Digitalizacija in tehnološki razvoj
v avtomobilski industriji, Paketne poštne
storitve, Umetna inteligenca, Modeli
poučevanja
v
srednjih
šolah,
Telekomunikacija, Javni mestni potniški
promet,
Trajnostna
mobilnost,
Transportne mreže, Posledice prometnih
obremenitev, Prometna infrastruktura,
Tehnike in tehnologije v prometu ter
Mladi v prometu. V zaključku so
udeleženci razpravljali še o položaju
srednjih šol na področju prometa in
logistike v izobraževalnem sistemu.
Simpozij so zaključili z napovedjo, da se
naslednje leto srečajo na Hrvaškem.
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UČITELJSKI ZBOR ŠOLE
Ime in priimek
IGOR LUPŠE, univ. dipl. inž.
SONJA PAVLIČ, prof.

Poučuje

SEBASTJAN ANDREJC
MOJCA BOBEK, prof.
PAVEL BRECL, univ. dipl. inž.
LIDIJA BRVAR KOREN, univ. dipl. psih.
MIHAEL CAFUTA, prof.
MELANIJA DOBRINIČ, univ. dipl. inž.
HENRIKA - IKA DRAME, prof.
TANJA GABRŠČEK, univ. dipl. ped.
JELKA GAJŠEK, inž.
NIVES GRČAR, prof.
ŽIVA GROBELŠEK, prof.
METKA HOJNIK VERDEV, prof.

strokovni moduli
ŠVZ
INF, strokovni moduli

ZORAN JAZBINŠEK, dipl. inž.
MELITA JELENKO, prof.
ROSANA JORDAN, prof.
PETER JOVANOVIĆ, prof.
MAŠA JURGELJ, dipl. diz.
GERHARD KLADNIK
ANDREJA KOGOVŠEK
VERONIKA KOKOT, univ. dipl. inž.
BOŠTJAN KOLBIČ, inž.
ALEŠ KOS, inž.
JASMINA KOVAČ, prof.
DANICA KOZEL, prof.
LUCIJA KOŽELJ

Naziv
svetnik
svetnica

ŠVZ
MAT, strokovni moduli
UME, strokovni moduli
strokovni moduli
ANG
NAR, MAT, DIN2
SLO
strokovni moduli
MAT, MAS
ANG, DRU, DIN1
ŠVZ
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
ANG, IPS
MAT, FIZ
strokovni moduli
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Funkcija
ravnatelj
pomočnica
ravnatelja, org. PUD

svetnica
svetovalec
svetnica
svetovalna delavka
svetnik
svetnica
org. PUD, vodja PUZ
svetnica
svetovalka svetovalna delavka
mentorica
svetnica
svetnica
mentor
svetovalka
mentorica vodja aktiva
mentor
vodja aktiva
svetovalec
svetnica
vodja aktiva
svetnica
vodja aktiva
mentor
mentor
mentorica
svetnica
svetnica

mag. ROMAN KRAJNC, univ. dipl. inž.

strokovni moduli

svetnik

DAMIJAN LASNIK, inž.
SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK, prof.
MATEJA LOGAR, univ. dipl. inž.
BRIGITA NOVAČAN
JASMINA PERE
PETER PEŠEC, prof.
mag. MARIJA PINTAR, univ. dipl. inž.
VALENTINA PINTAR, prof.
NIK PIŠOTEK, inž.
MILENA POGLAJEN
MOJCA PRISTOVNIK, prof.
VALENTIN PUNČOH, prof.
DARJA REBEVŠEK, prof.
KSENJA ROŽANSKI FIDLER, univ. dipl. inž.
PETRA SELIČ, prof.
SAŠA SILOVŠEK, prof.
BOŽA SIMŠIČ, univ. dipl. inž.
mag. MATEJA SKALE KOS, univ. dipl. inž.

strokovni moduli
FRI, NAR, BIO
strokovni moduli
strokovni moduli
strokovni moduli
MAT
strokovni moduli
ŠVZ
strokovni moduli
strokovni moduli
SLO
SKN, NEM, POD
ANG
strokovni moduli
NEM, NES, SKN
MAT, MAS
strokovni moduli
KEM, NAR, strokovni
moduli

mentor
svetovalka
svetovalka
svetnica
org. PUD
svetnica
svetovalec vodja aktiva
svetnica
svetnica

JOŽICA ŠKORJA, univ. dipl. bibl.
LUCIJA ŠOLINC OVTAR, prof.
NEVENKA ŠTOR, prof.
MATIC TURNŠEK, univ. dipl. inž.
ALEKSANDRA URŠIČ, prof.
LAVRA VRANC
IRENA VUK, prof.
mag. LUCIJA ZIDANSKI, dipl. ekon.
mag. BOŽIDAR ŽIBRET, prof.
ŽLEBNIK ŽAN

SLO
strokovni moduli
strokovni moduli
SLO
strokovni moduli
ZGO, DRU, SOC
strokovni moduli
GEO, DRU, DIN1,
strokovni moduli
strokovni moduli
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vodja aktiva

svetovalka
svetnica
vodja PUZ
svetnik
svetnica
vodja PUZ
svetnica
vodja PUZ
svetnica
vodja PUZ
svetovalka
svetnica
svetovalka knjižničarka
svetnica
mentor
svetnica
mentorica
svetnica
svetovalka
svetnik

vodja aktiva
vodja aktiva
vodja aktiva
vodja aktiva

VODSTVO ŠOLE:
IGOR LUPŠE, univ. dipl. inž., ravnatelj
SONJA PAVLIČ, prof., pomočnica ravnatelja
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNO OSEBJE:
POLONA LEŠAR, poslovna sekretarka, tajnica šole
VOJKO VIŠNAR, hišnik
SLAVICA DOBRIJEVIĆ, čistilka
ROMANA GROBELNIK, čistilka
KATA KOJUNDŽIĆ, čistilka
ANICA MAČEK, čistilka
VESNA ROBIDA, čistilka
POLONCA FILIPANČIČ, čistilka
SVETOVALNA SLUŽBA:
TANJA GABRŠČEK, univ. dipl. ped.
LIDIJA BRVAR KOREN, univ. dipl. psih.
ŠOLSKA KNJIŽNICA:
JOŽICA ŠKORJA, univ. dipl. bibl., univ. dipl. ped.
Dopolnjevanje iz drugih šol:
BLAŽKA DOLINŠEK, laborantka KEM, BIO, FIZ, FRI
TADEJA KOLMAN, prof.
mag. MATEJ OZEBEK, univ. dipl. inž.
Polona Lešar
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Učiteljski zbor Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko
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STROKOVNI AKTIVI
AKTIV UČITELJIC SLOVENŠČINE
Poučevanje slovenščine je naša primarna naloga. Na začetku šolskega leta smo v okviru aktiva načrtovale delo
in ga oplemenitile še z mnogimi drugimi dejavnostmi.
Aktivno smo sodelovale na mednarodnem simpoziju Civilna družba in šolski sistem. Tudi v letošnjem šolskem
letu smo pripravljale dijake na tekmovanje za Cankarjevo priznanje in se aktivno vključevale v programske
učiteljske zbore vseh programskih usmeritev šole. Pripravljale smo priložnostne razstave, sodelovale na
literarnih natečajih in snovale zaključne naloge. Prav tako smo tudi sodelovale pri urah knjižnične vzgoje, ki so
bile organizirane za dijake prvih letnikov. Dijaki so si v okviru obveznih izbirnih vsebin ogledali gledališke in
filmske predstave.
Vse to in še mnogo več smo lahko uspešno izpeljale s skupnim sodelovanjem.
Aleksandra Uršič
.
AKTIV UČITELJEV TUJIH JEZIKOV
»Poseduj le tisto, kar lahko vedno nosiš s seboj: uči se jezike, spoznavaj države in ljudi. Naj bo popotniška torba
kar tvoj spomin.« (Aleksander Solženicin)
Učitelji tujih jezikov smo si tudi to šolsko leto prizadevali organizirati in izvesti aktivnosti, s katerimi smo
opozarjali na pomen učenja in znanja tujih jezikov.
26. septembra smo obeležili evropski dan jezikov z oddajo šolskega radia in izvedbo spletnega kviza preko FB
strani o poznavanju jezikov.
Oktobra smo ponovno sodelovali na mednarodnem simpoziju Civilna družba in šolski sistem.
Decembra smo organizirali predbožično ekskurzijo v Salzburg.
Januarja smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja nemščine, ki mu je sledilo državno tekmovanje v februarju.
Meseca marca smo izvedli šolsko tekmovanje iz znanja angleščine, bralno tekmovanje iz angleščine Bookworms
in nemško bralno tekmovanje Pfiffikus.
Marca smo predvideli udeležbo na državnem tekmovanju iz angleškega jezika za dijake strokovnih šol Poliglot
v Mariboru in v začetku aprila na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika za triletne poklicne šole
Poliglot 3 v Celju. Žal je nastala situacija s COVID-19 to prestavila oz. preprečila.
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V tem šolskem letu smo organizirali še ekskurziji v Madrid in Severno Italijo, vendar smo ju morali prav tako
odpovedati.
Maja smo lahko po dvomesečnem pouku od doma pripravljali dijake na poklicno maturo iz angleščine v šolskih
prostorih. Vsem težavam in omejitvam navkljub smo z njihovim uspehom tudi letos zadovoljni.
Tako sami svoje delo ocenjujemo kot dobro, nenehno pa se trudimo svoje delo še izboljšati.
Dijakom nudimo še interesno dejavnost Nemški krožek, pri kateri utrjujejo osnove nemškega jezika.
Učitelji tujih jezikov stremimo k temu, da na različne načine, predvsem dijakom/dijakinjam prijazne, približamo
učenje jezikov. Učenje tujega jezika je namreč resnično dobra naložba, saj z njim izboljšamo kakovost življenja,
širimo duha in možnosti za boljše poslovne priložnosti v službi ali pri zaposlovanju.
Rosana Jordan
AKTIV UČITELJEV MATEMATIKE, FIZIKE IN RAČUNALNIŠTVA
Poleg poučevanja se v aktivu trudimo ostati v koraku s časom, zato uporabljamo razne učne pripomočke:
programe Excel (statistika in obdelava podatkov), Graph (risanje grafov funkcij in njihova analiza) in GeoGebra
(za analitično geometrijo, konstrukcije in funkcije), katerih uporaba se od dijakov pričakuje tudi na poklicni
maturi. Uporabljamo interaktivno tablo, spletno učilnico in interno gradivo: Zbirka učnih listov za 1., 2. in 3.
letnik srednjega poklicnega izobraževanja, delno pa tudi interno gradivo za program nižjega poklicnega
izobraževanja.
Sodelujemo v matematični študijski skupini, študijski skupini za poklicno maturo in se udeležujemo ostalih
strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj.
Organizirali smo tudi ure dodatne strokovne pomoči za dijake s posebnimi potrebami oziroma dopolnilne ure
za dijake, ki so zaprosili za pomoč.
Letos nas je epidemija virusa Covid-19 prisilila, da smo del pouka izvedli tudi na daljavo s pomočjo MS orodja
Teams. Žal pa je zaradi epidemije odpadlo mednarodno matematično tekmovanje Kenguru.
Peter Pešec
AKTIV DRUŽBOSLOVJA
Učitelji, ki smo združeni v aktivu družboslovja, poučujemo zgodovino, geografijo, družboslovje, sociologijo in
umetnost.
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Na začetku šolskega leta smo si zadali kar nekaj projektov. Načrtovali smo tri strokovne ekskurzije. V mesecu
oktobru je bila izpeljana geografsko-zgodovinska ekskurzija v Beograd. Meseca decembra pa so si dijaki
ogledali tovarno avtomobilov Škoda na Češkem. Razmere, ki so bile posledice korona virusa, so preprečile
dolgo načrtovano zgodovinsko ekskurzijo na Poljsko – ogled koncentracijskega taborišča Auschwitz. Ekskurzijo
bomo poskušali izvesti prihodnje leto. Fotografski krožek, pod mentorstvom prof. Žibreta, je poskrbel za
fotografiranje in snemanje šolskih prireditev. Ob prazniku Mestne občine Celje, 11. aprilu, smo izdelali plakat.
Letošnja tema je bila Tehnološki park. Dijaki so izdelali plakat pod mentorstvom profesorice Ike Drame.
Omenjena profesorica prav tako poskrbi za izdelavo scen na vseh šolskih prireditvah.
Aktivno smo vključeni v pripravo in izvedbo simpozija Civilna družba in šolski sistem. Pripravili smo tudi razstavo
pomembnih obeležij, ki se jih spominjamo v letu 2020. Razstava je nastala pod mentorstvom profesorice Ike
Drame in profesorice Irene Vuk.
Smo organizatorji humanitarnih dejavnosti na šoli in tudi letos – če bodo razmere dopuščale, se bomo meseca
junija udeležili zaključne prireditve za Naj prostovoljca Slovenije. Prireditev bo potekala na Brdu pri Kranju.
Tokrat bomo sodelovali s projektom, ki nosi naslov Z malimi dejanji razsvetliti življenja drugih.
Irena Vuk
AKTIV UČITELJEV NARAVOSLOVNIH PREDMETOV
Vsako leto, na začetku šolskega leta, učitelji v aktivu izdelamo načrt dodatnega dela, ki ga opravljamo poleg
rednih pedagoških obveznosti in ta program poskušamo kar najbolje izpeljati. Nekaterih dejavnosti letos nismo
izpeljali, ker smo zadnje mesece izvajali pouk na daljavo.
Že dolga leta vodimo na šoli projekt Ekošola, v okviru katerega med dijaki izvedemo tekmovanje Ekokviz, kjer
preverjamo izbrana znanja iz ekologije, varstva okolja in varovanja zdravja. Najuspešnejši trije dijaki
izobraževalnih programov na IV. stopnji in trije dijaki na V. stopnji se nato udeležijo Ekokviza na državnem
nivoju.
Čez celo leto v avli šole, v ekokotičku, dijaki predstavljajo plakate na temo varstvo okolja in varovanje zdravja.
Z namenom, da bi spodbudili branje med mladimi, smo v času nacionalnega meseca skupnega branja, z dijaki
frizerskih letnikov, izvedli skupno branje odlomkov iz knjige Lasje ti zrastejo 15 km na leto.
Sodelujemo tudi v skupini za prenovo frizerskega programa, ki deluje pod okriljem Centra za poklicno
izobraževanje. Prenavljamo izobraževalni program za poklic Frizer na nivoju srednjega poklicnega
izobraževanja in pripravili bomo nov izobraževalni program za poklic Frizer stilist, ki bo na stopnji poklicnega
tehniškega izobraževanja.
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Izobraževali smo se na seminarjih: Tanka črta odgovornosti, Kako razumeti otroka z ADHD, Učitelj in avtoriteta,
Retorika, PowerPoint – smernice za izdelavo predstavitve in se udeležili Naravoslovne konference. Sodelovali
smo tudi na mednarodnem simpoziju, ki že vrsto let poteka na naši šoli.
Nevenka Štor
AKTIV UČITELJEV ŠPORTNE VZGOJE
V letošnjem šolskem letu 2019/2020 smo se udeležili več športnih tekmovanj. Sodelovali smo v konkurenci
dijakov in dijakinj. Fantje in dekleta so tekmovali v odbojki, nogometu in košarki. Udeležili smo se tudi
novoletnega turnirja v odbojki in nogometu. V vseh naštetih športih so naši dijaki in dijakinje prikazali veliko
znanja in borbenosti, žal pa jim je za vidnejši rezultat zmanjkalo nekaj športne sreče.
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Peter Jovanović
AKTIV STROKOVNIH VSEBINSKIH SKLOPOV TEKSTILA
S ponosom lahko zapišemo, da je za nami zelo uspešno šolsko leto na področju modnega ustvarjanja v
izobraževalnih programih Preoblikovalec tekstilij in Ustvarjalec modnih oblačil. 126 dijakom posredujemo
znanje s področja strokovnih modulov Melanija Dobrinič, Jelka Gajšek, Maša Jurgelj, Veronika Kokot, Mateja
Logar, Marija Pintar in Boža Simšič.
Rezultati našega dela so vidni na vseh področjih dogajanja na šoli in izven nje. Aktivno smo sodelovali na/pri:
- Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju,
- dnevu odprtih vrat,
- predstavitvi poklicev v Planetu Tuš,
- Modnih navdihih,
- ustvarjalnih delavnicah na osnovnih šolah,
- šivanju lampijonov za okrasitev mesta Celje,
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- izdelavi daril za Božička za najmlajše naših zaposlenih,
- izdelavi kostumov za igro Kdo je napravil Vidku srajčico (ŠCC/Gimnazija Lava),
- izdelavi kostumov za našo igro Sneguljčica in sedem palčkov,
- izdelavi kostumov ob 60-letnici ŠCC,
- projektu Nariši obleko,
- informativnem dnevu,
- delavnicah za učence osnovnih šol.
Vse to smo zmogli opraviti s skupnim sodelovanjem vseh članic aktiva in dijakov ter predhodno dobro
načrtovanega dela. Novosti s področja tekstilstva smo redno spremljali z udeležbo na študijski skupini in na
strokovnem izobraževanju.
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Hvala vsem in vse dobro vam želim!
Veronika Kokot
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MODNI NAVDIHI
Predstavljanje v javnosti je del našega pouka. Mlade želimo povezati z okoljem, v katerem ustvarjajo. Letos smo
se predstavljali le na jesenskih Modnih navdihih, saj so pomladanski zaradi razmer v Sloveniji odpadli.
USTVARJALCI MODNIH OBLAČIL so se letos predstavili z zimsko kolekcijo 4A1 razreda. Dijakinje so svoje
modele zavile v umetno krzno in srebrne materiale ter nas tako na modni reviji zaslepile s svojim sijajem.
Čestitam vsem dijakom za uspešno predstavitev njihovega dela.
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NATEČAJ NARIŠI OBLEKO

Mateja Logar

Z velikim veseljem ugotavljamo, da je za nami že deveti natečaj z naslovom Nariši obleko. Namenjen je
osnovnošolcem, ki radi rišejo in spremljajo modne trende.
V četrtek, 23. 1. 2020, smo imeli na naši šoli srečanje vseh sodelujočih učencev, staršev in mentorjev.
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Na natečaju je sodelovalo 116 učencev iz 22-ih osnovnih šol, kar nas zelo razveseljuje in nam daje potrditev, da
so mladi zelo kreativni in ustvarjalni.
Razglasili smo 10 finalistov. Najizvirnejšo risbo je narisala Emina Musić iz OŠ Prebold. Za svoj kreativni izdelek
bo prejela obleko, ki jo bodo sešili naši mladi ustvarjalci modnih oblačil.
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Veronika Kokot
AKTIV STROKOVNIH MODULOV LOGISTIKE
Delo aktiva gre v več smeri. Vse leto je potekalo redno strokovno povezovanje učiteljev strokovnih modulov.
Druga smer je bila strokovno vključevanje v poslovne procese gospodarskega okolja, kot so obiski sejmov,
konferenc, simpozijev idr. V tem letu smo pričeli delo z računalniškim programom ClickTrans. S programom
smo popestrili vsebine v modulu Logistika tovornih tokov v 3. letniku.
Roman Krajnc
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AKTIV PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU FRIZER
Učitelji praktičnega pouka v programu Frizer smo bili v tem šolskem letu zelo aktivni, saj se trudimo, da dijakom
predamo kar največ znanja. Po koncu šolanja so tako usposobljeni za samostojno delo v frizerskem poklicu. V
programu Frizer praktični pouk poteka v modulih Frizerstvo, Lasničarstvo, Izzivi v frizerstvu, Manikira in Ličenje.
Dijake spodbujamo, da razvijajo natančnost, samostojnost in kreativnost. Poleg predpisanih vsebin so
demonstratorji slovenske frizerske blagovne znamke Subrina Professional dijakom na šoli predstavili novosti s
področja frizerstva. Za izobraževanje smo bili dogovorjeni tudi s podjetji Afrodita, MUD in TICCOPI, vendar žal
izobraževanj zaradi zdravstvene situacije nismo mogli v celoti izvesti.
Tudi letos so dijaki sodelovali v mnogih različnih dejavnostih, povezanih s frizerstvom. Urejali so pričeske in ličili
manekenke na Mednarodnem obrtnem sejmu in na modnem dogodku Modni navdihi. Na Pikinem festivalu so
z ustvarjalnimi delavnicami razveseljevali otroke in predstavljali poklic frizer na osnovnih šolah, v Osrednji
knjižnici Celje in še na nekaterih javnih prireditvah. Prav tako so urejali pričeske strankam iz materinskega doma,
varne hiše, domov starejših občanov in ostalim.
Iztekajoče se šolsko leto je bilo delovno in ustvarjalno. Vsem želimo prijetne počitnice.
Andreja Kogovšek
KREACIJE PRIČESK NA MOS-u 2019
Sejemska dejavnost je že od nekdaj zelo pomembna; je stičišče izmenjave informacij, prodaje, nakupa - na
enem mestu vidimo vse - kdo je kdo, kaj je pripravil in kam gre razvoj.
V okviru 52. MOS-a 2019 so dijaki 3. letnikov Frizer vsak dan na laseh kreirali lahkotne kodre. S spretnimi prsti
ter z veliko mero kreativnosti in natančnosti so ustvarjali modne kreacije pričesk na manekenkah, ki so na
osrednjem odru predstavljale novo kolekcijo oblačil priznanih blagovnih znamk.
Modi sledimo zaradi izjemnosti, lepote v oblikovanju in učinku v prostoru, zato je takšno sodelovanje mladih
prihodnjih uspešnih frizerjev priložnost, da se izkažejo in si pridobijo novih znanj, saj so modne revije in modni
dogodki zgodbe časa in prihodnosti.
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Lucija Koželj
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30. PIKIN FESTIVAL V VELENJU
Z dijaki 2. letnika programa Frizer smo se z veseljem odzvali povabilu prireditelja 30. Pikinega festivala v Velenju.
To leto je potekal nekoliko drugače, saj je bil organiziran v Rdeči dvorani v Velenju in se nato predstavljal še na
drugih prireditvenih prostorih po parkih, ulicah in na drugih površinah v mestu. Potekal je med 10. in 15. 9. 2019.
Gre za največji družinski festival pri nas. Udeležba in delo na festivalu, kjer vsak dan med 9. in 18. uro naši dijaki
poskrbijo za edinstvene podobe Pike Nogavičke, je nagrada dijakom za dobro in uspešno delo v šoli.
Mnogokrat imamo težavo izbrati le nekaj tistih, ki se želijo udeležiti festivala, saj je to prireditev, ki poleg vzgoje,
izobraževanja in kulture ponuja tudi zabavo za vse generacije. Veseli smo, da smo lahko del takšne prireditve
in da lahko na njej predstavljamo našo šolo.

Milena Poglajen
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AKTIV UČITELJEV PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER
V šolskem letu 2019/20 smo v šolskih delavnicah posodobili nekaj učne opreme, obnovili prostore ter tako
izboljšali kakovost učnih procesov, ki zahtevajo čedalje več strokovnega znanja. Učitelji avtoservisne stroke smo
se udeležili raznih strokovnih izobraževanj s področja diagnostike in si pridobili nova znanja, ki jih prenašamo
na dijake. V avtoservisni učilnici smo obnovili tlake, opravili servisne preglede na dvigalih in vulkanizerskih strojih
ter posodobili programske podatke ostalih diagnostičnih naprav.
Kot donacijo smo od izobraževalnega centra Renault dobili karoserijo in nekaj motorjev, ki jih uporabljamo kot
učila. Tako lahko dijaki v naših delavnicah spoznavajo sodobne servisne naprave in tehnologije servisiranja vozil.
Tudi v naslednjem letu se bomo trudili spremljati novosti, ki se pojavljajo v avtomobilizmu, kajti le tako lahko
ostanemo kakovostna izobraževalna ustanova.
Gerhard Kladnik
AKTIV UČITELJEV STROKE V PROGRAMIH AVTOSERVISER, AVTOKAROSERIST IN AVTOSERVISNI TEHNIK
Letošnje šolsko leto je bilo zaznamovano z raznimi prilagoditvami pouka zaradi epidemije in poteka pouka na
daljavo. Kljub temu smo se v avtoservisni stroki izobraževali in opravljali potrebna dela za doseganje najvišjih
standardov naših delavnic.
Tako smo preplastili tla v prvi in drugi delavnici z novo nedrsečo pralno površino, ki je ustreznejša in varnejša
za delo v delavnicah od prejšnje podlage. Podjetje Revoz – izobraževalni center je v učne namene šoli doniralo

dva sodobna motorja z notranjim izgorevanjem 1.5dci in 0.9TCe, dva menjalnika z ročnim prestavljanjem in
karoserijo avtomobila Twingo, kar še povečuje možnosti za izobraževanje na sodobnih učilih. Avtohiša Tratnik
je šoli donirala motor 1.0 EB0 in dijakom omogočila delo na različnih tipih motorjev z notranjim izgorevanjem,
s tem pa tudi pridobivanje širšega poznavanja različnih motorjev in postopkov za servisiranje le-teh.
Dijaki se zelo radi udeležujejo raznih sejmov, dogodkov in tekmovanj. Letošnje šolsko leto pa je bilo v tem
izjema, saj se zaradi razglašene epidemije in strogih ukrepov dijaki niso mogli udeležiti načrtovanih tekmovanj
in dogodkov. Vseeno smo sodelovali na celjskem sejmu MOS, kjer so dijaki predstavljali šolo in znanja, ki jih
pridobijo pri pouku. Verjamemo, da bodo v prihodnjem šolskem letu, če se bo stanje normaliziralo, še toliko
bolj zavzeti za tovrstne aktivnosti, saj s tem izpopolnjujejo svoje znanje in povečujejo svojo prepoznavnost v
svetu avto stroke.
Dijaki se radi udeležujejo strokovnih ekskurzij. V sklopu obveznih vsebin so obiskali podjetje Revoz v Novem
mestu, za tem pa so si ogledali dirkališče za speedway v Krškem. Letošnje šolsko leto smo v okviru prostih
izbirnih vsebin organizirali ogled tovarne Škoda. Vsako leto se trudimo, da dijakom omogočimo ogled različnih
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avtomobilskih tovarn po Evropi, saj tako pridobijo poseben uvid v postopke in izdelavo različnih znamk in tipov
avtomobilov, hkrati pa širijo svoje poznavanje različnih vozil.
Delo na daljavo je zaznamovalo skoraj polovico šolskega leta in je v avtoservisni stroki predstavljalo kar
zahtevne prilagoditve pouka. Ker imamo zelo prilagodljive in usposobljene učitelje, so bili pripravljeni prilagoditi
svoj pouk tudi delu na daljavo. Zavedamo se, da je praktični pouk v avto stroki nepogrešljiv del vsakega
serviserja ali karoserista, zato smo z raznimi nalogami, video urami, video predstavitvami in seveda z
zahtevanimi povratnimi informacijami od dijakov zagotovili, da so bila znanja in veščine podane karseda
kakovostno in so dijaki kljub drugačni obliki pouka pridobili zadostna znanja s svojega področja.
V avtoservisnem aktivu si člani prizadevamo, da bi dijakom ponudili čim bolj raznoliko paleto sodobnega
znanja, saj je lahko le dobro usposobljen mehanik kos današnjim izzivom v avtoservisni stroki.
Matic Turnšek

ORGANIZACIJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA PRI
DELODAJALCU (PUD)
PUD - AVTOSERVISNA IN LOGISTIČNA USMERITEV
AVTO STROKA
Po predmetniku imajo dijaki, ki se izobražujejo v programih avtoserviser, avtokaroserist in avtoservisni tehnik,
tudi obvezno izobraževanje pri delodajalcih. To je priložnost, da svoje teoretično znanje oplemenitijo z delom
v »realnem« okolju. Dijaki se tega dobro zavedajo in z veseljem ter primernim odnosom opravljajo zadolžitve,
ki jih zahteva mentor v podjetju.
Vrsto zadnjih let imamo v šoli podobno število vpisanih dijakov v vseh letnikih, zato je tudi število dijakov, ki so
napoteni v podjetja, relativno konstantno. PUD opravljajo v skoraj vseh mesecih šolskega leta.
V letošnjem šolskem letu 2019/20 je PUD uspešno opravilo 213 dijakov. Zahvaljujemo se vsem mentorjem, ki v
času izobraževanja v svojih podjetjih bdijo nad našimi dijaki.
Večina dijakov je napotena v podjetja na temelju kolektivne pogodbe, sklenjene med šolo in podjetjem. Zelo
malo je sklenjenih individualnih pogodb med dijakom in podjetjem. Že nekaj let opažamo, da nam število
individualnih pogodb upada, kar je po svoje nenavadno, saj so individualne pogodbe za dijake bližje
vajeniškemu modelu izobraževanja.
Sodelovanje z delodajalci je zelo dobro, tudi interes za sodelovanje s šolo je vse večji. K temu pripomore
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dejstvo, da poklic avtokaroserist že več let vztraja med deficitarnimi poklici.
LOGISTIČNI TEHNIK
Po predmetniku imajo logistični tehniki PUD v drugem in tretjem letniku (2 tedna). Tudi na tem področju dobro
sodelujemo z mnogimi delodajalci po Sloveniji. V letošnjem šolskem letu 2019/20 je PUD uspešno opravilo 50
dijakov, ki dela opravljajo na področju prometa, špedicije, skladiščenja … Vsi se s PUD-a vračajo zadovoljni, saj

v tem vidijo možnost povezave teoretičnega znanja s praktičnim delom.
Vsem delodajalcem in mentorjem se iskreno zahvaljujem za dobro sodelovanje pri pomembnem delu
izobraževanja naših dijakov.
Sonja Pavlič
PUD – TEKSTIL
V šolskem letu 2019/20 so praktično usposabljanje pri delodajalcih (PUD) dijaki opravljali v raznih modnih
ateljejih, šiviljskih delavnicah, popravljalnicah oblačil, gledališču, pralnicah in v domovih starejših občanov.
To šolsko leto so bili na PUD-u dijaki 1. letnika program USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL PTI,
2. in 3. letnik programa USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL SSI in dijaki 2. letnika PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ.
Dijaki 1. letnika PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ bodo v mesecu juniju opravljali PUD v šolskih tekstilnih delavnicah.
Dijaki na PUD-u pridobijo praktične izkušnje v neposrednem delovnem okolju. Za njihovo nadaljnje delo in
življenje je zelo pomembno razvijanje veščin in kompetenc, ne le poklicnih, temveč tudi socialnih, ki jih ne
morejo razviti v razredu, temveč le pri odnosu s sodelavci, z nadrejenimi in z delom v realnem delovnem okolju.
Za mnoge delodajalce predstavlja sprejem dijaka na praktično usposabljanje z delom izziv, za mnoge pa žal
tudi problem.
Predvsem nastajajo težave pri dijakih s posebnimi potrebami, ki izvirajo iz strahu pred neznanim delovnim
okoljem in ljudmi.
Vse dijake, ki so na PUD-u pri delodajalcih, obiščem in jim pomagam reševati morebitne težave.
Z delodajalci lepo sodelujemo, termin izvajanja prakse velikokrat prilagodimo tudi njihovim potrebam.
Vsem se zahvaljujem za možnosti in priložnosti, ki jih omogočajo našim dijakom.
Melanija Dobrinič
PUD – FRIZER
V šolskem letu 2019/2020 se je v šoli izobraževalo 260 dijakov in dijakinj, sodelujemo pa s 160
delodajalci, s katerimi imamo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe.
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Za mnoge delodajalce predstavlja sprejem dijaka na PUD izziv, za nekatere pa žal tudi problem,
zato se trudimo, da imamo z vsemi delodajalci korektne in dobre odnose.
Dijaki opravljajo praktično usposabljanje z delom v domačem kraju, da niso vezani na prevoze in da si lažje
pridobijo modele. V 1. in 2. letniku strnjeno opravijo 114 ur, v 3. letniku pa 684. Tudi letos je nekaj novih
delodajalcev, ki imajo veliko energije za delo z dijaki. Na Šolskem centru za tiste, ki nimajo mojstrskega izpita,
izvajamo brezplačno pedagoško-andragoške izobraževanje.
Letos zaradi corona virusa Covid-19 dijaki dveh prvih letnikov niso opravili PUD-a v predvidenem času, zato
ga bomo za oba razreda izvedli v juniju.
V šoli težave z modeli rešujemo tako, da smo povezani z varno hišo, materinskim domom in z različnimi
domovi za upokojence, kar je že kar nekajletna praksa.
Učitelji praktičnega pouka se ves čas trudimo z dijaki razvijati socialne veščine in uresničevati njihove
poklicne cilje.
Brigita Novačan

INTERESNE DEJAVNOSTI
Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov vseh izobraževalnih programov. Deljene so na dva dela, in
sicer na obvezni, predpisani del, in prosti del, kjer lahko dijaki izbirajo med ponujenimi vsebinami.
Obvezni del izbirnih vsebin predstavlja v šolskem vsakdanu pisan mozaik raznolikih dejavnosti in aktivnosti.
V letošnjem letu smo si ogledali filmsko predstavo Bojevnica. Islandski film poln akcije, humorja in glasbe režiser
sam opisuje kot »feel-good film o podnebnih spremembah«. Je zmagovalec zadnjega LIFF-a. Ocene naših
dijakov pa so bile zelo deljene, saj film sodi v zahtevnejši žanr.
Vsi oddelki so imeli gledališki abonma z dvema predstavama.
Izvedli smo dva športna dneva, tradicionalni atletski in po dolgem premoru tudi zimski športni dan. Vključili
smo se v Erasmusov projekt Sit2play, kjer smo se pomerili v igri odbojke sede. Dijaki so lahko s to aktivnostjo
občutili omejitve v gibanju.
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Sodniška odločitev

Veselje ob doseženem 2. mestu

Udeleženci turnirja Sit2play
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Učitelji naravoslovja so poskrbeli za zanimive vsebine na naravoslovnih dnevih in, kot vsako leto, je tudi letos
svetovalna služba pripravila vsebine o metodah učenja, motiviranja in poklicne usmerjenosti.
Proste interesne vsebine, različna tekmovanja, projektno in raziskovalno delo pa sodijo med pisano paleto
obšolskih dejavnosti, ki jih nudimo dijakom. Idej in zanosa našim učiteljem ne manjka, kar dokazujejo pestra
raziskovalna dejavnost, udeležba dijakov na številnih tekmovanjih in prireditvah ter katalog izbirnih vsebin v
prosti izbiri, kjer so lahko dijaki izbirali med več kot štiridesetimi dejavnostmi. Žal pa zaradi izrednih razmer in
pouka na daljavo v letošnjem letu velikega dela zanimivih vsebin nismo mogli realizirati.
Namen tovrstnih dejavnosti je razbremeniti dijake od šolskega pouka, hkrati pa jim omogočiti, da odkrivajo tudi
druga področja, kjer lahko na sproščen način dopolnjujejo in širijo neformalna znanja ter odkrivajo in razvijajo
interes za koristno preživljanje prostega časa.
Mojca Bobek

STROKOVNE EKSKURZIJE
V letošnjem šolskem letu smo žal uspeli realizirati samo strokovne ekskurzije, načrtovane v prvem
konferenčnem obdobju. V drugem realizacija ni bila mogoča zaradi izrednih razmer.
Zaključni letnik 4. P1 si je pred jesenskimi počitnicami ogledal Skladiščni center Hofer v Lukovici, kjer so jim
predstavili celoten logistični postopek od dobave, skladiščenja in odprave blaga. Ob povratku so se ustavili tudi
na Vranskem, v podjetju Dars. Predstavljen jim je bil nadzorni center, kjer določene odseke cestišča in tunelov
pokrivajo z nadzornimi kamerami. Zavrteli so jim arhivske posnetke nesreč in drugih nevarnosti, ki jih
povzročajo nevestni vozniki.
Razred 3. B3 se je odpravil v Novo mesto na ogled Tehničnega centra Revoz. Predstavili so jim učne delavnice.
Naloga tega centra je izobraževanje zaposlenih, ki delajo v poprodajnih storitvah (mehanik, klepar, sprejemnik
in prodajalec nadomestnih delov). V Tehničnem centru Novo mesto imajo za izobraževanje namenjenih 7
predavalnic in 27 vozil, na katerih udeleženci preko inštruktorjev pridobivajo znanje za vsako Renaultovo vozilo,
ki se na novo pojavi na trgu.
Na stadionu AMD Krško so jim predstavili pripravo motorjev za speedway vožnjo. Fantje so si z zanimanjem
ogledali celotno pripravo in delovanje motorjev, hkrati pa so lahko opazovali tudi speedway trening, igro hitrosti
in spretnostne vožnje.
62

Tehnični center Revoz

Razred 3. B3 v Tehničnem centru Revoz
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AMD Krško – občutek speedway motorja

Speedway trening

Razred 1. A1 si je v Celjskem domu ogledal spektakel Modnih navdihov, zimsko kolekcijo celjskih modnih
ustvarjalcev. Tudi zaključni letnik naše šole, smer ustvarjalec modnih oblačil, je z izvirnimi oblačili popestril
celotno modno sceno zimske pravljice. Izziv deklet je bil - toplo, mehko in prijetno.

Ogled Modnih navdihov
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Za razrede 2. A1, 3. A1, 4. A1, 1. A4 in 2. A4 pa je bila letošnja ekskurzija malo drugačna. Ogledali so si razstavo
oblačil in nakita v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v prenovljenem delu Fužinskega gradu ter obiskali
znane modne ateljeje v Ljubljani. Dijakinje so si lahko nabirale nova spoznanja in ideje, ki jih potrebujejo za
svoje ustvarjanje.

Fužinski grad
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Razstava Kreatorji
Strokovne ekskurzije so del učnega procesa in hkrati podpora h kvalitetnejšemu pouku pri vseh predmetih.
Namenjene so povezovanju teorije in prakse, pa tudi druženju med vrstniki in profesorji.
S tem sledimo novostim in zanimivostim na področjih, za katere izobražujemo naše dijake.
Za pomoč pri izvedbi strokovnih ekskurzij se zahvaljujem vsem razrednikom in spremljevalcem.
Mojca Bobek
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST
Naša šola je na javni natečaj za 42. srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« za
šolsko leto 2019/20 prijavila tri raziskovalne naloge. Naloga z naslovom Učinkovitost preventivnih akcij za
varnost v cestnem prometu, ki so jo izdelale dijakinje Laura Novak, Katja Lipovšek in Maruša Laznik, vse iz
oddelka 4P1, pod mentorstvom gospe Ksenje Rožanski Fidler, je dosegla 94 % točk in se s tem uvrstila v 1.
skupino. Naloga z naslovom Avtobusi na alternativni pogon - njihovo uvajanje v javni potniški promet, ki so jo
izdelali dijaki Denis Babič, Jan Krumpak in Aljaž Ovčjak, vsi iz oddelka 4P1, prav tako pod mentorstvom gospe
Ksenje Rožanski Fidler, je dosegla 96 % in se s tem uvrstila v 1. skupino. Naloga z naslovom Varnost cestnega
prometa na trasi Celje - Škofja vas, ki sta jo izdelala dijaka Nika Zabreznik in Jan Mejač, oba iz 4P1 oddelka,
pod mentorstvom mag. Božidarja Žibreta, je dosegla 90 % in se s tem uvrstila v 1. skupino.

Roman Krajnc
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JEZIKOVNO-KULTURNE DEJAVNOSTI
GLEDALIŠKI ABONMA
V letošnjem šolskem letu so si dijaki SŠSDL v Slovenskem ljudskem gledališču Celje ogledali dve predstavi.
Predstava Vsak glas šteje, režiserke Ajde Valcl, je duhovita politična satira. Dotakne se provincialne plemenske
povezanosti, kjer se vsi poznamo in je vse mogoče. Mogoče je spremeniti vsak razpis, zamajati vsakega
novinarja, podkupiti vsakega kritika, vplivati na vsak medij. V celotni parodiji je nepremakljivo samo mlado dekle,
hči predsedniškega kandidata, ki pogumno kljubuje moškim. Igra se norčuje tako iz lobističnih mrež, medijev,
vplivnih povezav, kratkotrajnega uspeha in slave, ki ju omogočajo mediji, starih stricev iz ozadja in tako
imenovanih novih obrazov, seksizma in celo zagledanosti v odrešitev new age receptov o zdravem življenju.
Predstava Rajzefiber, režiserke Anice Tomić, govori o migracijah in našem odnosu do njih. Na odru spoznamo
upokojenko in neodločnega »maminega sinka« Sašo. Skozi različne življenjske zgodbe se razkrivajo odnosi v
družini in med prijatelji. Saša je prisiljen skrbeti za svojo bolno mamo. Dodatno pomoč zanjo mu najde
prijateljica Daša. Iz begunskega centra pripelje mlado begunko, ki takoj sproži val predsodkov. Čeprav je Sašu
skrb za mamo odveč, mu služi kot idealen izgovor, zakaj se ne more pridružiti punci, ki je odšla na študij v
London. En teden se raztegne v en mesec in njegov odhod v tujino se vedno bolj oddaljuje. Sanje o boljšem
življenju v tujini se hitro razblinijo z njegovim spoznanjem, da bo tam za vedno tujec.
Lucija Šolinc Ovtar
PEVSKI ZBOR ŠOLSKEGA CENTRA CELJE
Prepevanje v Mešanem mladinskem pevskem zboru Šolskega centra Celje povezuje pevke in pevce vseh šol
našega zavoda, ki predano obiskujejo vaje trikrat tedensko skozi celotno šolsko leto. V šolskem letu 2019/2020
je zbor vodila Andreja Ocvirk, strokovno je pomagal Boštjan Korošec, organizatorica pa je bila Tjaša Verdev.
Kot vsako leto je tudi letos v začetku septembra potekala avdicija, na kateri smo sprejeli precej novincev.
V začetku oktobra so se pevci na Debelem Rtiču intenzivno pripravljali na božično-novoletni koncert in tudi že
na mednarodno tekmovanje v Rusiji.

68

INTENZIVNE VAJE NA DEBELEM RTIČU
Pevci Mešanega mladinskega pevskega zbora so v sredo, 11. 12. 2019, do zadnjega kotička napolnili Narodni
dom in nam na božično-novoletnem koncertu S pesmijo v praznične dni, pod vodstvom zborovodkinje Andreje
Ocvirk in ob strokovni pomoči Boštjana Korošca, predstavili izviren in zabaven božični program. V uvodnem
delu so dijaki povedali, kaj jim pomeni božič. To so božični kolač, pečenka, odvijanje daril, dete v jaslicah in
seveda skupno druženje ter petje. Praznični koncert se je začel z istrsko ljudsko pesmijo Mamca, pošljite me po
vodo (po zapisu Sv. Petra, priredba Mateja Petelin), sledila je renesančna skladba If ye love more Thomasa
Tallisa in motet Jubilate Deo Manola Da Rolda ter še dve ljudski pesmi, in sicer istrska ljudska iz Tinjana Na
gorici, Na placi (priredba Andrej Makor) ter ljudska iz Prekmurja Zrejlo je žito (priredba Stojan Kuret). Vmesni
del so popestrili gostja Anabel in BK Studio Trio s pesmima Ob kavi in One more sleep. V drugem delu pa so
pevci za obiskovalce pripravili božično poslastico, ki se je začela z znano pesmijo O sveta noč (Adolphe Charles
Adam, O Holly Night), sledili sta ji Počivaj milo detece (France Ačko) in Walking in the Air (iz Snowmana, Howard
Blake, priredba Audrey Snyder). Zaključili so s prečudovito Mary, did you know? (M. Lowery in B. Greene,
priredba Roger Emerson), Sleigh Ride (Leroy Andreson, priredba Mark Hayes) in Pie Jesu (Andrew Lloyd
Webber).
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BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Pesem oziroma petje je v cerkvi sv. Martina na Ponikvi v sredo, 4. 3. 2020, povezalo kar tri srednješolske pevske
zbore, in sicer Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje, Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje –
Center in Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Celje. Zbori so za poslušalce pripravili zanimiv in izviren
program. Mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje pod vodstvom mag. Alenke Podpečan je
pripravil ljudsko Pa se sliš v priredbi Karla Pahorja, rezijansko Da lipa ma v priredbi Ambroža Čopija, Jazz cantato
Andya Becka in popularno skladbo You raise me up.
Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje - Center, pod vodstvom Davida Preložnika, je zapel Gregorčičevo Stoj,
sončece, stoj Mirana Rustje, ljudsko Nevesta le jemlji slovo v priredbi Andreja Makorja, Torijevo Potujem sam v
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priredbi Leona Firšta in pesem Sare Praper Obrekovanje, skladateljice Tadeje Vulc. Mešani mladinski pevski
zbor Šolskega centra Celje, pod vodstvom Andreje Ocvirk, je nastopil kot zadnji, pripravili pa so skladbo
Jacobusa Gallusa En ego campana, Makorjevo O lux beata Trinitas in prekmursko ljudsko Zrejlo je žito v
priredbi Stojana Kureta. Za čudovito presenečenje je poskrbel Mešani pevski zbor Sonce, prav tako pod
vodstvom Andreje Ocvirk, saj so nam zapeli En poljub in nas spomnili, kako pomembno je preživeti čas z našimi
najbližjimi. Za konec pa so nas vsi trije zbori zazibali v večer s skupno pesmijo Večernica, katere avtor je Anton
Martin Slomšek, harmoniziral pa jo je Janko Žirovnik.

PONIKVA
Druge intenzivne vaje so potekale v začetku marca v Radencih. Pevci so se pripravljali na mednarodno
tekmovanje pevskih zborov v Rusiji.
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INTENZIVNE VAJE V RADENCIH
V letošnjem šolskem letu so v zboru peli naslednji dijaki:
- z Gimnazije Lava: Mia Marguč, Eva Kodrin, Jasna Podkrajšek, Katarina Ravnjak, Nika Beltram, Laura Stopar,
Nejka Tlakar, Zdravko Črešnar, Sara Mihajlik, Nina Perger, Alja Gajšek, Brina Arzenšek, Tija Pšaker, Dominika
Zupan, Monika Kunšek, Lana Oblak, Tjaša Ulčnik, Barbara Jelenko, Lana Hudolin Pirc, Teja Kolar;
- s Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja: Eva Gradišnik, Katja Čeh, Domen Mrgole, Patricija Gobec,
Timeja Maslo Petrič, Urh Brezovšek, Nika Šoštar;
- s Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo: Nika Kovačič, Sara Vehovar, Jona Veler, Maša Kraner,
Jan Kolbič, Nikolaj Ocvirk, Jan Krk, Tjan Vinder, Andreja Črešnar, Peter Kangler, Maja Polak, Jernej Čakš;
- s Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije: Ariona Telaku, Anej Horvat, Gašper Krivec, Jan Skerbiš,
Luka Jančič, Oskar Šonc, Patrik Gobec, Svit Šket, Andrej Motoh, Maša Goličnik, Beti Kočet, Lara Potočnik, Tajda
Podhraški, Luka Podkrićnik, Valentin Ocvirk, Neža Salobir;
- s Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko: Uršula Šuhel, Nina Pintarič.
Tjaša Verdev
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ŠOLSKI RADIO
Na šoli v okviru interesnih dejavnosti že 36. leto deluje radio, ki z radijskimi prispevki obvešča o aktualnih
dogodkih na šoli, opozarja na kulturne in zgodovinske dogodke ter praznike, predstavlja posebne dosežke
dijakov, izreka pohvale, čestitke …
V radijski ekipi so letošnje šolsko leto ponovno sodelovali naslednji dijaki: Špela Gosnik in Ajla Grošić iz razreda
4. A1, Žak Javornik iz 4. P1, Uršula Šuhel iz 2. C3, Goran Kokanović iz 2. P1, Karmen Gagič iz 3. C3 ter Lissa
Miglioranza iz 3. A1. Na novo so se pridružili dijaki prvih letnikov: Nika Čretnik, Larisa Kolarec in Tjaša Špan iz
razreda 1. A1, Manja Košec in Miha Lubej iz 1. P1 ter Aleksandra Panić iz 1. C1.
Člani šolskega radia so tradicionalno vodili nekatere šolske prireditve: Špela Nariši obleko in z Žakom ter
Karmen še decembrsko božično-novoletno prireditev.
Prvo radijsko oddajo smo septembra namenili evropskemu dnevu jezikov. Besedilo je prispeval profesor
Valentin Punčoh.
Oktobra smo obeležili dan reformacije in dan spomina na mrtve, novembra pa so se v posebni oddaji predstavili
novi člani, dijaki prvih letnikov.
Decembrsko oddajo smo namenili dnevu samostojnosti in enotnosti ter v zabavnem delu, ki je potekal v
prazničnem vzdušju, tekmovanju za naj božični piškot, kjer je zmagala dijakinja 4. P1 razreda Katja Lipovšek. Za
nagrado je prejela bluetooth zvočnik in čokoladno presenečenje za vse sošolce. Po radijski oddaji smo
sodelovali še na zabavni božično-novoletni prireditvi.
Februarja je bila oddaja posvečena slovenskemu kulturnemu prazniku pod vodstvom profesorice Lucije Šolinc
Ovtar.
Marca in aprila zaradi epidemije koronavirusa nismo bili aktivni.
Maja načrtujemo poslovilni videoposnetek članov iz zaključnih letnikov, ki ga nameravamo predvajati na spletni
strani šole. Junija radijsko oddajo običajno posvetimo dnevu državnosti in zaključku šolskega leta.
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi oddaj šolskega radia je posebna izkušnja ter dodatna priložnost za vajo
dobrega branja, razločnega govorjenja, pisanja prispevkov in usklajevanja idej. Pomaga nam obvladati strah in
druge težave pri govorjenju in nastopanju. Uči nas učinkovitega sodelovanja, krepi samozavest, medsebojno
razumevanje in spoštovanje. Ob vsem tem pa je tudi zabavno.
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Nives Grčar
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TEHNO PARK JE PADEL V VODO
(POSLIKAVA PLAKATNEGA PANOJA ZA MESTNO OBČINO CELJE)
Tako kot vsako leto je tudi letos ekipa nadebudnih likovnih ustvarjalk poslikala velik plakatni pano v počastitev
praznika Mestne občine Celje, 11. aprila. Tema je je bila Tehnološki park, ki naj bi letos odprl svoja vrata v Celju.
Plakat so ustvarile: Ana Marija Rizmal, Eva Orož, Patricija Postružin, Kristina Korenjak, Vijollce Hoxhai in Tjaša
Matko. Pridno so vihtele čopiče in naslikale dogajanje v Tehnološkem parku, kot so si ga zamislile. 13. marca
nas je presenetila novica o zaprtju šol zaradi korona virusa, zaradi česar smo tega dne vsi vložili vse napore in
moči, da plakat tudi dokončamo. Uspelo nam je. Plakat smo nato oddali na MOC, a smo žal prejeli novico, da
letos le-ti ne bodo nalepljeni, saj veliko šol poslikave ni uspelo dokončati. Tako je naš plakat »padel v vodo«.
Kljub temu sta prizadevnost in domiselnost dijakinj vidni na nastalih fotografijah in menim, da smo lahko
ponosni na to, da smo plakat uspeli predčasno dokončati in s tem dokazati, da nam nič ne more do živega.
Ne virusi ne karantene in ne izredne razmere.
Likovne ustvarjalke, ponosna sem na vas. Le tako naprej!

Tehno park v naši izvedbi
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Ustvarjalke plakatnega panoja

"Kako izgleda tale roka? Je v redu?"

Ika Drame
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MATEMATIČNO-NARAVOSLOVNE DEJAVNOSTI
EKOKROŽEK
Dejavnosti, ki so se izvajale v okviru eko krožka, so se navezovale na aktivnosti, ki so potekale na šoli, in na
dejavnosti, ki smo si jih izbrali v okviru ekoakcijskega načrta za projekt Ekošola kot način življenja.
Dijaki 1. letnikov programa Frizer so skozi vse šolsko leto skrbeli za urejenost našega eko kotička v avli šole.
Izdelovali so plakate, s katerimi so obeleževali ekološke dneve, objavljali eko novice na šoli ter druge dogodke,
povezane z aktualno okoljsko problematiko. Skozi vse leto so potekale različne zbiralne akcije. V ustreznih
zabojnikih smo zbirali sijalke, tonerje, kartuše in baterije. Pod vodstvom profesorice Irene Vuk je tudi letos
potekala akcija zbiranja zamaškov, ki je že več let zelo dobro sprejeta, tako med dijaki kot tudi med ostalimi
zaposlenimi.

V okviru eko krožka dijaki lahko počnejo to, kar jih zanima in za kar pri pouku pogosto zmanjka časa. Izbrana
tematika bogati čustvene vezi mladih do narave in jih uči spoštovati in ceniti naravne dobrine, zato ste tudi
naslednje šolsko leto v eko krožek vabljeni vsi, ki ste ustvarjalni in bi radi uresničili svoje ideje.
Mateja Skale Kos
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DRUŽBOSLOVNE DEJAVNOSTI
GLEDALIŠKA SKUPINA
S člani gledališke skupine smo v decembru predbožični čas
popestrili z uprizoritvijo klasične pravljice Sneguljčica in
sedem palčkov. Igrico smo odigrali za najmlajše zaposlenih
na naši šoli in najmlajše zaposlenih v Domu ostarelih v Celju.
Z obema uprizoritvama smo razveselili več kot sto otrok in
jim ob obisku Božička polepšali praznični čas.
V letošnji predstavi je sodelovalo veliko število dijakov in
dijakinj. Dijaki so sodelovali kot igralci, pri ustvarjanju scene,
izdelovanju kostumov in ličenju nastopajočih. Vsi so svojo
nalogo izvrstno opravili - igralci so bili tako lahko popolni.
Igrali so: SNEGULJČICA - Špela Gosnik, KRALJICA - Lara
Zgonec, OGLEDALO - Arnel Karadži,
LOVEC - Max Groff, PRINC - Goran
Kokanović,; PALČKI: Amadej Cerovšek,
Luka Lubej, Miha Orehovec, Tai France,
Alen Kocman Golouh, Nel Čater, Nik
Laznik; DEDEK/PRIPOVEDOVALEC Goran Stiblik in VNUKINJI - Manja Košec
ter Julija Potočnik.
Za zvok je skrbel Nejc Vuk, za sceno Ika
Drame z dijaki, za kostume Boža Simšič
z dijakinjami in za ličenje Milena
Poglajen z dijakinjami. Režija - Darja
Rebevšek. Sodelujočih je bilo res veliko,
zato smo vsi še toliko bolj veseli, da nam
je projekt uspel.
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Darja Rebevšek
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NEMŠKI KROŽEK
Na šoli je nemščina učno zasnovana kot tuji jezik, ki je usmerjen v komuniciranje na poklicnem področju, zato
je pretežni del pouka namenjen učenju strokovnega besedišča in strokovne komunikacije.
Nekateri dijaki želijo znanje nemščine tudi poglabljati, zato v okviru interesnih dejavnosti po prosti izbiri
organiziramo t. i. nemški krožek, ki so ga v letošnjem šolskem letu obiskovale 3 dijakinje: Nuša Brajnik (2. C3),
Ajla Garibović (2. A1) in Aldina Delalić (1. C3). Delo je potekalo v obliki konzultacij in samostojnega dela, dijakinje
pa so spoznavale zahtevnejše slovnične strukture in jih uporabljale v pisnih nalogah.
Želimo, da bi tudi v prihodnje dijaki izkoriščali možnost dodatnega poglabljanja znanja nemškega jezika in se
pridružili krožku.
Schöne Sommerferien und auf Wiedersehen im September!
Valentin Punčoh
EKSKURZIJA V TOVARNO ŠKODA
V okviru interesnih dejavnosti smo se odpravili na strokovno ekskurzijo na Češko, najprej v kraj Mlada Boleslav,
približno 70 kilometrov severozahodno od Prage, kjer smo si ogledali proizvodnjo v tovarni Škoda. V sklopu
tovarne je tudi muzej s predstavljenimi modeli vozil z začetkov proizvodnje, v sklopu muzeja pa oddelek
razstavljenih prototipov vozil. Po ogledu tovarne in muzeja nas je pot vodila proti središču Prage, kjer smo
uživali v srednjeveškem mestnem jedru.
V tovarni Škoda (Mlada Boleslav) smo si ogledali nastanek avtomobilov. Škoda Auto ima korenine v podjetju
"Laurin & Klement", ki sta ga leta 1895 ustanovila Václav Laurin in Václav Klement. Najprej so v tovarni izdelovali
kolesa, šele leta 1905 so izdelali prvi avto. Škoda sodi med prve izdelovalce avtomobilov na svetu. Ime tovarne
se pojavi leta 1925, ko je težkoindustrijsko podjetje Škoda prevzelo podjetje Laurin & Klement. Med drugo
svetovno vojno so tovarno prevzeli Nemci. Po letu 1945 je bila lastnik tovarne država. Škoda Auto je od leta
1991 podružnica skupine Volkswagen. Leta 2000 je družba Volkswagen kupila vse delnice in tako je postala tudi
stoodstotni lastnik.
Zgodovina logotipa - po prevzemu podjetja VW so uporabil logotip Škode, ki je bil že
leta 1926 predstavljen kot tradicionalna puščica, ki se uporablja še danes. Perjasto
pokrivalo Indijancev je služilo kot model današnjega logotipa.
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V tovarni smo si najprej ogledali sestavo motorjev, nato pa so nam predstavili rezanje in oblikovanje pločevine
(s posebnimi stiskalnicami) za karoserijske dele avtomobilov. Pri sestavi motorjev je zaposlenih več kot polovica
žensk. Zaupali so nam še podatek o plačah. Njihova najnižja plača je 1500 evrov bruto.
Po ogledu tovarne je sledil še vodeni ogled muzeja. V ta sklop sodi tudi oddelek, kjer so predstavljeni prototipi
vozil. Do leta 2012 je bil muzej v več nekdanjih tovarniških dvoranah, kjer so prevladovala vozila narejena po
letu 1945. Zaradi pomanjkanja prostora so bili eksponati večkrat zamenjani z modeli iz depoja. Škoda je izdelala
le nekaj luksuznih modelov, kot sta Hispano Suiza 25/100 ali Škoda VOS. Tudi ti so razstavljeni v muzeju. Zbirka
tako vsebuje okoli 300 vozil.
Leta 2016 so prodali 1.126.477 svojih vozil.

Muzejski eksponati (Pridobljeno 15. 12. 2019)
Popoldne smo si ogledali glavno mesto. Praga (češko Praha) je glavno mesto in je z 1,3 milijona prebivalcev
(2019) največje mesto na Češkem. Leži ob reki Vltavi, ki je pritok reke Labe, in predstavlja kulturno in
gospodarsko središče Češke.
Praga je eno najlepših evropskih mest. Arhitekturno izstopajo Hradčani, nekdanji dvorec čeških kraljev, zdaj pa
sedež
češkega
predsednika.
Projekt
prenove
je
v
času
predsednika Masaryka izdelal
znameniti slovenski arhitekt Jože Plečnik.
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Drugi dan smo si ogledali še Plečnikovo cerkev. Zgrajena je bila med letoma 1929 in 1932. Navdih za njeno
podobo je našel v starokrščanskih in antičnih vzorcih. Cerkev je široka 42 m. Na njej je zasteklena ura premera
7,5 m in je največja na Češkem. V pritličju je prostorna kapela s kasetiranim stropom. V notranjosti so oltar iz
belega marmorja, trimetrska pozlačena podoba Kristusa in šest kipov zavetnikov Češke.
Pot nas je nato vodila na grad Hradčani. Hradčani so nastali v obdobju med 1232–1234. V 14. stoletju (okrog
1320) so z gradom vikonta Hynka Berke iz Dube postali tretje praško mesto. Četrti in zadnji člen gradu je leta
1348 ustanovil Karel IV.
Po požaru leta 1541 je mesto doživelo preporod. Zgradili so palače za duhovščino in plemstvo. Pomembne
češke plemiške družine, kot so Salm, Schwarzenberg, Černin in Lobkovič, so tukaj zgradile čudovite palače.

Pred muzejem tovarne Škoda
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Božidar Žibret

PREDBOŽIČNI SALZBURG IN OGLED RUDNIKA SOLI

V soboto, 7. 12. 2020, smo se v zgodnjih jutranjih urah odpravili na strokovno ekskurzijo v predbožični
Salzburg.
Pot nas je vodila po Turski avtocesti čez Koroško proti Solnograški. Pred Salzburgom smo naredili
postanek v mestecu Halleinu, kjer smo si na pobočju Bad Dürnberga ogledali solni rudnik. Tu so že v
mlajši kameni dobi Kelti začeli pridobivati sol in z njo trgovati. V zaščitnih oblekah smo se z rudarskim
vozom popeljali globoko pod površje. Med ogledom smo se spustili po lesenih toboganih še globlje,
do podzemnega slanega jezera in se po njem popeljali z lesenim splavom. Ob koncu vožnje po jezercu
nas je pričakal sveti Miklavž s parkeljni, na koncu ogleda pa smo lahko v rudniški trgovini nakupili še
solne izdelke. Sledila sta vožnja v prečudoviti Salzburg in ogled najpomembnejših mestnih znamenitosti,
kot so: Mozartov trg s spomenikom, stolnica, kolegijska cerkev, rezidenca in trg z baročnimi vodnjaki,
rojstna hiša Mozarta ... V prostem času smo se sprehodili tudi po znamenitem božičnem sejmu in
občudovali božično dekoracijo. Zelo smo uživali. Naslednje leto vas vabimo v predbožični Celovec!
Bis bald!
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Petra Selič
BEOGRAD
Zakaj prav Beograd? Beograd je bivša prestolnica naše skupne države Jugoslavije. Še vedno nas vežejo zgodovinske
vezi med nekdanjimi bratskimi republikami in kar nekaj naših dijakov prihaja iz Republike Srbije. Več kot dovolj
razlogov, da raziščemo 1,7- oz. 2-milijonsko prestolnico.
1. dan
V zgodnjih jutranjih urah smo se odpravili proti Beogradu. Pot nas je vodila skozi Zagreb, ob reki Savi vse do
Beograda. Najprej smo si ogledali letalski muzej Surčin, ustanovljen leta 1957. Leži v neposredni bližini
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današnjega letališča, ki daje vtis zanemarjene pokrajine. V okolici je namreč polno zarjavelih letal. V notranjosti
pa se podoba muzeja popolnoma spremeni. Najprej smo si ogledali film, ki je prikazoval letalski miting vojaških
letal jugoslovanske vojske, nato pa še muzej. Prikazana so bila različna vojaška letala od leta 1930 pa vse do
leta 1999. Videli smo tudi krilo ameriškega vohunskega letala, ki so ga Srbi zadeli leta 1999. To letalo je veljalo
nevidno za radarje in naj bi ga pilotiral Slovenec. V muzeju in njegovi okolici je čez 200 primerkov letal, radarjev,
protiletalskih raket, 130 letalskih, tudi reaktivnih motorjev, več kot 20.000 knjig, skic in različnih tehničnih
dokumentov, 200.000 fotografij itd.
Z avtobusom smo se nato odpeljali do starega mestnega jedra, kjer smo si ogledali Dedinje. Obiskali smo Hišo
cvetja (srbsko kuća cveća), ki je mavzolej nekdanjega predsednika Socialistične federativne republike
Jugoslavije, Josipa Broza Tita (25. 5. 1892-4. 5. 1980). Nahaja se v okviru kompleksa Muzeja zgodovine
Jugoslavije, kjer je tudi Muzej 25. maj. Titov grob naj bi do sedaj obiskalo 25 milijonov ljudi. Zraven njegove
grobnice je tudi grobnica Jovanke Broz (7. 12. 1924-20. 10. 2013), njegove četrte žene. Muzej so odprli dve leti
po predsednikovi smrti. Objekt (skupaj s kamnito grobnico) je bil do razpada SFRJ pod stalnim nadzorom častne
straže in opremljen s svežim cvetjem. Še danes pa se v hiši poleg grobnice nahaja zbirka Titovih štafetnih
palic iz vseh republik nekdanje Jugoslavije, izbrane fotografije iz predsednikovega življenja ter fotografije
pogrebne slovesnosti.
V neposredni bližini je stadion Crvene zvezde z vzdevkom "Beograjska Marakana". Stadion ima kapaciteto
55538 sedežev. Rekordno število obiskovalcev so dosegli aprila 1975, in sicer 117 tisoč. Pot nas je vodila do
največje pravoslavne cerkve v Srbiji. To je cerkev Svetog Save. Visoka je 77,34 m in zavzema 4.500 m2 površine.
Graditi so jo začeli leta 1918 in jo končali leta 1926. V notranjosti jo še vedno dopolnjujejo z mozaiki. Ko bodo
dokončali notranjost, bo vrednost naložbe preko 5 milijonov evrov. Sponzor tega projekta je največji
proizvajalec zemeljskega plina Gazprom (Rusija). Naredili smo še krožno vožnjo po mestu in se ustavili na
trdnjavi Kalamegdan, od koder je lep pogled na sotočje reke Save in Donave. Prenočili smo v hotelu Srbija.
2. dan
Po zajtrku smo se odpravili proti Avali, ki se nahaja 16 kilometrov jugovzhodno od Beograda. Nadmorska višina
Avale je 511 m in se dviga približno 200 m nad okolico razgibanega terena. Po 1. svetovni vojni je lokalno
prebivalstvo odkrilo večje število grobov srbskih vojakov, ki so bili ubiti v vojni. Med njimi tudi grob nekega
neznanega srbskega vojaka. Kasneje je Državni zbor za postavljanje spomenikov neznanim junakom odločil,
da se na vrhu Avale postavi reprezentativni spomenik. Projekt za spomenik je naredil kipar Ivan Meštrović v
obliki mavzoleja s kariatidami, ki predstavljajo ženske v narodnih nošah iz vseh jugoslovanskih republik. Na
nižjem vrhu Avale je bil leta 1965 zgrajen Avalski TV-stolp po projektu arhitektov Uglješe Bogdanovića in
Slobodana Janjića, ki je bil zrušen v bombardiranju NATO-vih sil 29. aprila 1999. Stolp je bil najvišja zgradba v
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tedanji Jugoslaviji. Obnovili so ga leta 2009. Visok je 204,5 m. Z dvigalom smo se povzpeli do razgledne točke
na višini 124 m. Restavracija je na višini 120 m. V preseku ima obliko enakostraničnega trikotnika, ki je simbol
srbskega trinožca za sedenje.
V poznih nočnih urah smo se polni prijetnih vtisov vrnili v Slovenijo.

Pred Hišo cvetja z Josipom Brozom Titom
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Božidar Žibret

DEJAVNOSTI ZA OSEBNI RAZVOJ

RDEČI KRIŽ
V okviru interesnih dejavnosti smo v sodelovanju z Območnim združenjem
rdečega križa Slovenije tudi letos organizirali predavanja iz nudenja prve
medicinske pomoči.
Predavanja so potekala štirikrat in so bila zelo dobro obiskana.
V letošnjem šolskem letu smo dijakom nudili tudi predavanja iz CPP.
1. letniki vseh usmeritev so se udeležili predavanja v okviru projekta »Dan odprtih
vrat transfuzijskega centra« o varni spolnosti in postopkih oživljanja.
Lepe počitnice, brez nezgod in poškodb!
Petra Selič

ŠPORTNE DEJAVNOSTI
AŠ – ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 4. JULIJ
Šolsko leto 2019/20 je bilo za člane AŠ – šolskega športnega društva 4. julij uspešna, dejavnosti so se odvijale

po začrtanem letnem planu vse do meseca marca.
Desetletnico organiziranja mednarodnega strokovnega posveta Civilna družba in šolski sistem smo
zaznamovali z izjemnim simpozijem, kjer se je predstavilo 74 tujih in domačih predavateljev.
Na področju športa smo vse leto izvajali več projektov. Številni naši dijaki in dijakinje so bili vključeni v projekt
Šport po pouku in so svoj prosti čas preživljali v telovadnici ali na igrišču.
Projekt se je letos zaključil popolnoma drugače kot vsa leta doslej, tradicionalna tekma med učitelji in učenci je
bila preložena na naslednje šolsko leto.
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Rekreacija članov je bila organizirana v petih skupinah: nogomet za veterane, odbojka za profesorice, nogomet
za profesorje, rekreacija za študente Višje šole našega šolskega centra, aerobika in joga za profesorice.
Pohodništvo je potekalo vse leto po ustaljenem ritmu.
Jadralska sekcija je bila aktivna od prvomajskih počitnic dalje. Poletnemu potepanju po Jadranu so sledili prijetni
vikendi ob slovenski obali in zaključno jadranje v jesenskih počitnicah. Še vedno imamo v načrtu sodelovanje
na eni od istrskih regat.
Vseh aktivnosti v tem šolskem letu nismo zaključili. Zadnja šolska prireditev Frajerji migamo najbrž ne bo
izvedena.

Sonja Pavlič
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DRUGE DEJAVNOSTI
OBNAVLJAM IZDELKE
Prosta izbira dejavnosti spodbuja mlade k samoiniciativnosti in udejanjanju lastnih idej iz opazovanja ali
preprosto ljubezni do izbrane vsebine ali predmeta. V programih avto stroke smo strokovni učitelji večkrat vede
in nevede mentorji številnim projektom, kjer s svojimi informacijami vodimo, svetujemo in motiviramo procese,
kot so obnova domačih strojev, naprav in vozil.
Ponovno lahko v sklopu IDE - Obnavljam izdelke opišem primer dijaka Mitje Ivačiča iz 1. B4, ki je v dobrih dveh
tednih letošnje zime prenavljal priljubljeni Tomos APN. V obnovo je vložil preko 20 ur svojega dela, ki je
obsegalo razstavljanje motorja, čiščenje delov, brušenje okvirja motorja, barvanje na zeleno in sestavljanje z
menjavo ali obnovo delov.
Letošnje razmere in ukrepi zaradi pandemije so predvsem prekinili potrebo dijakov po opisu tovrstnih
projektov, kar pa ne pomeni, da tovrstnega dela dijaki doma niso opravljali.

Matej Ozebek

89

MANEKENSKA VZGOJA
Manekenska vzgoja je interesna dejavnost, ki poteka skozi vse šolsko leto. Naše manekenke na šolskih
prireditvah skoraj profesionalno predstavljajo delo ustvarjalcev modnih oblačil in frizerjev. Kot že več let
zapored nas je tudi tokrat uvodno navdahnila plesalka Gea Erjavec. V prvi polovici leta smo več časa posvetile
vajam hoje in koreografiji. Te so s pridom uporabile na božično-novoletni prireditvi, projektu Nariši obleko in
tudi na informativnih dnevih.
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Maša Jurgelj
FRIZERJI IN MODA - MANEKENSKA VZGOJA
V letošnjem šolskem letu smo izvedli natečaj za vse, ki bi se želeli preizkusiti v vlogi manekenke/manekena.
Prijavilo se je kar nekaj deklet. V sodelovanju s koreografinjo Plesnega foruma Celje, Geo Erjavec, so potekale
tedenske vaje. Dijakinje so se naučile pravilne hoje po modni brvi in krajše koreografije. Razdelili smo jih v dve
skupini: za predstavitev tekstilne usmeritve oziroma za predstavitve frizerskega in tekstilnega progama. Prvi
nastop so dijakinje izvedle na informativnem dnevu, kjer so se predstavile v obeh usmeritvah. Žal je bil to tudi
edini nastop, saj so vse predvidene prireditve zaradi korona virusa odpadle.
Upam, da bomo lahko v prihodnjem letu izvedli več modnih revij, na katerih bodo dijakinje imele priložnost
pokazati svoje veščine.
Lavra Vranc
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BOŽIČNO-NOVOLETNA PRIREDITEV, 24. 12. 2019
Zadnji dan pouka v letu 2019 smo na šoli preživeli v prazničnem vzdušju. Božično-novoletno obarvano oddajo
šolskega radia smo posvetili državnemu prazniku – dnevu samostojnosti in enotnosti ter tekmovanju za naj
božični piškot, kjer je zmagala dijakinja 4. P1 razreda Katja Lipovšek. Za nagrado je prejela bluetooth zvočnik
in čokoladno presenečenje za vse sošolce.
Po malici smo se preselili v telovadnico šole, kjer smo lahko uživali v odličnih nastopih naših dijakov. Prepevale
so ŠPELA PERC iz 2. A4, NIKA ČRETNIK iz 1. A1, URŠULA ŠUHEL iz 2. C3 in TIKARA KRAMER iz 2. A1. Občinstvo
je navdušeno sprejelo tudi petje profesorjev: Petra Pešca, ki je igral še kitaro, Lucije Koželj, Rosane Jordan, Nives
Grčar, Maše Jurgelj in knjižničarke Jožice Škorja. Za zvok je poskrbel profesor Matic Turnšek. V zaključni točki
sta zazveneli harmoniki, igrala sta BENJAMIN VIDEČNIK in MAJ VERDEV iz 2. B4, na baritonu ju je spremljal
FRANCI TRUPEJ IZ 3. B3, z ritem kitaro pa OSKAR KOŠIR iz 3. P1. Hip hop je zaplesala URŠKA GABER iz 2. C3.
Dijakinje ŠPELA GOSNIK iz 4. A1, KARMEN GAGIČ iz 3. C3, ANA MEDVED in KARMEN PAVLIČ iz 3. A1 so v vlogi
manekenk predstavile Zimsko pravljico, kolekcijo zimskih oblačil, ki smo jih lahko videli že na Modnih navdihih
jesen-zima 2019 in so delo ustvarjalk modnih oblačil lanskega 3. letnika. Pričeske so jim uredile dijakinje
frizerskih oddelkov.
Prireditev so odlično vodili ŠPELA GOSNIK iz 4. A1, KARMEN GAGIČ iz 3. C3 in ŽAK JAVORNIK iz 4. P1. Za
brezhibno ozvočenje sta poskrbela ALEN KOCMAN GOLOUH in NEJC VUK iz 2. P1.
Sodelujočim iskrene čestitke za odličen nastop.
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Nives Grčar
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VOŽNJA Z GOKARTI
V šolskem letu 2019/2020 smo prvič v sklopu interesnih dejavnosti organizirali vožnjo z gokarti. Zanimanje
dijakov za sproščanje adrenalina je bilo veliko, zato sta bila izvedena dva termina. Prvega termina 18. 12. 2019
se je udeležilo 27 dijakov, drugi termin pa je bil 17. 1. 2020 in se ga je udeležilo 23 dijakov.
Vožnja z gokarti je potekala v varnem okolju Indoor karting centra Celje. Dijaki so se pomerili v dveh 8 minut
trajajočih vožnjah. Za prvo vožnjo so se dijaki poljubno razdelili v tri skupine, v drugi vožnji pa jih je osebje
Karting centra razdelilo v skupine glede na najboljši čas. Ob koncu dogodka so najhitrejši trije prejeli medalje.
Dijaki so se na dogodku zelo zabavali in se že veselijo ponovne izvedbe interesnih dejavnosti.

Zmagovalci 18. 12. 2019

Zmagovalci 17. 1. 2020
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Nik Pišotek

HUMANITARNE DEJAVNOSTI
Tudi to šolsko leto so na šoli potekale humanitarne dejavnosti. Zbirali smo plastične zamaške za društvo Vesele
nogice iz Laškega, ki skrbi za pomoč otrokom z zaostankom v razvoju na različnih področjih. Društvo pomaga
številnim staršem sofinancirati različne terapije, da bi njihovi otroci lažje uspešneje zaživeli. Del sredstev društvo
pridobi tudi z zbiranjem in prodajo plastičnih zamaškov.
V petek, 20. 12. 2019, so 9 dijakov, g. ravnatelj Igor Lupše in profesorica Irena Vuk obiskali Zavetišče za celjske
brezdomce. Tokrat smo jih v prazničnem decembrskem času obiskali že dvanajstič. V mesecu novembru in
decembru smo zbirali prostovoljne denarne prispevke, da bi jim polepšali prednovoletni čas, kar počnemo že
vrsto let. Letos smo jim podarili 1.050 EUR in nove brisače. Pri zbiranju denarja so sodelovali naslednji razredi:
1. B1, 2. B1, 2. B3, 1. B4, 2. B4, 3. B1, 1. C1, 2. C3, 3. C1, 3. C3, 1. P1, 2. P1, 3. P1, 4. P1, 1. A1, 2. A1, 2. A2, 4. A1, 2.
A4, nekateri profesorji in ostali zaposleni na šoli. Izmed omenjenih
razredov pa so se po svoji radodarnosti še posebno izkazale
razredne skupnosti 2. A1, 1. P1, 2. P1 in 4. P1.
Stanovalci zavetišča so bili zelo veseli našega obiska in hvaležni
za vsak podarjeni evro. Z denarjem, ki smo jim ga podarili ob
našem obisku leta 2018, so si kupili visoke vrtne grede in vrtno
uto. Obisk so z igranjem na harmoniko popestrili dijaki Maj
Verdev in Benjamin Videčnik iz razreda 2. B4 ter Jan Muškotevc
iz razreda 1. B1 in jim ponovno pričarali nepozabno vzdušje.
Hvala vsem, ki ste prispevali prostovoljne denarne prispevke in
tudi tako pokazali, da vam ni vseeno za ljudi, ki so se znašli v
stiski.
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Irena Vuk

TEKMOVANJA – TEKMOVALNI DOSEŽKI
TEKMOVANJE V ZNANJU MATERINŠČINE – CANKARJEVO
PRIZNANJE
V mesecu novembru je potekalo šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje. Naslov
letošnjega tekmovanja je bil Jaz, ti, mi vsi.
Krovna tema tekmovanja je bila Jaz, ti, mi vsi, njegovo tematsko jedro pa je povzemal verz Anje Štefan: Le
pogumno, le za mano. Gre za prikaz posameznika v svetu, njegovega odraščanja oziroma dozorevanja kot
svojevrstne pustolovščine. Ta povezuje junakove želje, preizkušnje in poti v nenavadne svetove, njegova
srečanja z nenavadnimi, drugačnimi, celo tujimi …

Letošnje tekmovanje smo izvedli z dijakinjami 1. letnika srednjega strokovnega izobraževanja. Sabina Brin, Nika
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Čretnik in Špan Tjaša so se podrobno seznanile z življenjem in delom Marjana Tomšiča. Prebrale so njegovo
delo z naslovom Oštrigeca.
Bronasto Cankarjevo priznanje je prejela Čretnik Nika iz razreda 1.A1.
Tekmovalkam in dobitnici Cankarjevega priznanja iskreno čestitam.
Aleksandra Uršič

TEKMOVANJE V ZNANJU NEMŠČINE
S področja nemščine na šoli tradicionalno izvajamo dve tekmovanji pod mentorstvom profesorjev Petre Selič
in Valentina Punčoha, in sicer tekmovanje v znanju nemščine za 2. in 3. letnike ter bralno tekmovanje za dijake
vseh letnikov.
Šolsko tekmovanje je potekalo 8. 1. 2020. Tekmovalne naloge je pripravilo Slovensko društvo učiteljev
nemškega jezika. Udeležilo se ga je 6 dijakov in dijakinj. Pogumno so se lotili reševanja zahtevnih nalog, ki jih
rešujejo tudi dijaki programa gimnazija. V kategoriji 2. letnikov se je najbolje odrezal Dino Lamešić iz razreda
2. P1, med tekmovalci 3. letnikov pa je bila najboljša Martina Vršnik. Ta dva tekmovalca sta osvojila bronasto
priznanje. Toda to še ni vse! Dino Lamešić je bil pri reševanju nalog tako uspešen, da je dosegel zadostno
število točk za uvrstitev na državno tekmovanje. Le-to je potekalo 4. februarja 2020 na Gimnaziji Jurija Vege v
Ljubljani in tam je Dino osvojil še srebrno priznanje.
Pri bralnem tekmovanju smo letos naredili zamenjavo in se zopet vrnili k Pfiffikus-u. Tekmovanje je potekalo
od decembra do konca marca, bralo in prek spleta tekmovalo je 12 dijakov in dijakinj vseh letnikov in
programov. Večina je bila zelo uspešnih in so osvojili priznanja. Tekmovanje poteka na osnovni in višji ravni, v
obeh kategorijah je potrebno prebrati 2 literarni deli. Izpostavljamo najboljše 3 tekmovalce v vsaki kategoriji.
Na osnovni ravni so bili prvi trije Dino Lamešić (2. P1), Armin Anderlič (4. P1) in Ajla Garibović (2. A1). Najvišja tri
mesta na višji stopnji pa so dosegli Sarah Maria Pečnik (3. C2), Martina Vršnik (3. C1) in Aleksander Gorjanc (3.
P1).
Priznanje šole za posebne dosežke na tekmovanjih iz nemščine vsa leta izobraževanja pa prejmejo: Martina
Vršnik in Veronika Kumar (obe 3. C1), Sarah Maria Pečnik (3. C2) ter Inse Špindler (2. A4).
Vsem sodelujočim na tekmovanjih čestitamo za dosežene rezultate in jim še naprej želimo veliko uspehov na
vseh področjih. Prihodnje šolsko leto pa upamo, da se bodo dijaki tekmovanj iz nemščine udeležili še v večjem
številu.
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Valentin Punčoh

DRŽAVNI TEKMOVANJI V ZNANJU ANGLEŠČINE – POLIGLOT IN
POLIGLOT 3
V torek, 18. februarja 2020, smo na šoli izvedli šolsko tekmovanje iz angleščine POLIGLOT 3, ki je namenjeno
dijakom srednjega poklicnega izobraževanja. Najbolje so se odrezali Emanuela Šarlah iz 1. C3, Andraž Feldin
iz 2. B2 in Lea Kremar iz 1. C3.
V sredo, 19. februarja 2020, smo na šoli izvedli še šolsko tekmovanje iz angleščine POLIGLOT, ki je namenjeno
dijakom srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja. Najboljši sta bili Kristina Korenjak in Kaja
Vocovnik iz razreda 3. A1.
Vsi omenjeni dijaki so tako dobili vstopnico, da se udeležijo državnih tekmovanj v mesecu marcu 2020. Zaradi
epidemije korona virusa ju v tem času ni bilo mogoče izvesti. Obstaja možnost, da se bosta prestavili na mesec
september. V tem primeru držimo pesti še naprej.
Nives Grčar
Darja Rebevšek
Rosana Jordan
Jasmina Kovač
99

ANGLEŠKO BRALNO TEKMOVANJE − BOOKWORMS
Bralno tekmovanje iz angleščine Bookworms 2019/2020, ki ga vsako leto organizira Center
Oxford, se je izteklo 24. 4. 2020. Nastala situacija s COVID-19 je sodelovanje dijakov zelo
otežila, saj je bil mnogim preprečen dostop do izposoje knjig. Enajstim dijakom se je spletnega
tekmovanja uspelo pravočasno udeležiti. Vsi so prebrali tri angleške knjige različnih žanrov in
zahtevnosti. Na tekmovanju so se dobro odrezali, saj jih deset prejme bronasto priznanje.
Rosana Jordan
Darja Rebevšek
Nives Grčar
Jasmina Kovač

PROJEKTNO DELO
EKOŠOLA

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo mladi v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne
odločitve na vseh ravneh našega življenja. Program je šola za življenje, zato v njem uresničujemo skrb za
človeka. Ta vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo. Bogati
čustvene vezi mladih do narave, uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine ter jim daje priložnost,
da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Temelj odgovornega
odnosa do okolja pa seveda ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture
obnašanja in ravnanja.
Za uresničevanje zgoraj navedenega smo letošnje leto na naši šoli izvajali naslednje dejavnosti:
•
•

Zbiranje odpadnih baterij

Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme
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•
•
•
•
•

Podnebne spremembe - ozaveščanje, didaktika
Ekokviz SŠ - didaktika, ozaveščanje

Okrasitev in oprema prostorov ustanove z ekoizdelki
Vključevanje dejavnosti programa Ekošola v LDN

LEAF - znanje o gozdovih - didaktika, ozaveščanje

S temi aktivnostmi uresničujemo cilje okoljske vzgoje, ki daje mladim možnost, da si pridobijo vrednote, stališča
in znanje za reševanje okoljskih problemov in jo zato lahko poimenujemo tudi vzgoja za lepše in boljše življenje.

Dijaki na podnebnem »štrajku«
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EKO KORDINATORJI

EVROPA V ŠOLI
Zemlja. Naš čudoviti planet, poln živih bitji in rastlin. Kaj kmalu pa ne bo več tako. Namesto lepih, zelenih
travnikov in gozdov bomo kmalu videli le stare, posušene rastline, suho zemljo in veliko manj živali. To vse se
dogaja zaradi podnebnih sprememb zadnjih nekaj desetletij. (Ana Kaluder, 2. P1)
Zveza prijateljev mladine je razpisala natečaj z naslovom Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo.
Tema ustvarjanja dijakov je bila vezana na 13. cilj trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe za boj proti
podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Dijaki ŠC Celje, Srednje šole za storitvene dejavnosti in
logistiko, so svoje ideje izrazili v literarnem ustvarjanju in fotografiranju. Ustvarjalno sodelovanje s projektnim
pristopom je povečalo osveščenost in razmišljanje mladih o pomenu nujnosti ukrepov za boj proti podnebnim
spremembam.

102

Na šolskem tekmovanju je zmagala fotografija z naslovom Boj za obstanek NIKE ČRETNIK, ki je zmagala tudi
na regijskem tekmovanju Evropa v šoli. Njen mentor je BOŽO ŽIBRET.
Prvih pet dijakov: Ana Kaluder, Luka Zalesnik, Davor Drobne, Nejc Meh in Hadžiaganović Ilma so na šolskem
literarnem tekmovanju dosegli največ točk, zato so se uvrstili na regijsko tekmovanje. Ana Kaluder je regijska
zmagovalka literarnega ustvarjanja na temo Na Marsu živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Mentorica
literarnega natečaja je METKA HOJNIK VERDEV.
Metka Hojnik Verdev

PROJEKT H2Student
LOGISTIČNI TEHNIKI ZA ZELENO MOBILNOST
Smo v dobi sprejemanja alternativnih goriv in zato je pomembno, da se o potencialih navedenega natančneje
seznanimo. Projekt H2Student, ki ga izvaja Fakulteta za logistiko v Mariboru, je ena od dobrodošlih metod
ozaveščanja javnosti. Pri dijakih vzbuja zanimanje za vodik kot energijski vektor pri prehodu v brez oziroma
nizko emisijsko družbo na lokalnem in globalnem nivoju. Med drugim s tem sledimo cilju projekta: »Koridor
brez-emisijske mobilnosti Slovenije.« Z ozaveščanjem mladih o pozitivnih učinkih uporabe vodikovih (H2)
tehnologij širimo ideje o uporabnosti vodika in možnih potencialih uporabe vodikovih (H2) tehnologij.
V ponedeljek, 17. 2. 2020, so dijaki 3. in 4. letnika, smer logistični tehnik, imeli predtekmovanje v sklopu projekta
H2Student. Na šolo so prišli predstavniki s Fakultete za logistiko v Celju, ki so ustvarjalci projekta. Družili smo
se tri ure. Prvo šolsko uro smo poslušali predavanje o vodiku. Seznanili smo se z možnostjo njegove uporabe.
Naslednji dve uri pa so 3 ekipe sodelovale v tekmovalnem delu. Sestavljali so električni avtomobilček iz lego
kock. Vsaka ekipa je imela enako število lego kock in enaka navodila za sestavo. Ko so ekipe delale, so ostali
dijaki sodelovali v kvizu. Zadnje dejanje druženja je bil tekmovalni del, in sicer vožnja izdelanega avtomobilčka
po poligonu. Dobili smo zmagovalno ekipo, ki je imela najboljši čas vožnje in najlepši dizajn vozila. Zmagala je
druga ekipa, ki so jo sestavljali Denis Babič, Ana Benda, Nejc Pavlin, Gašper Jovan in Jan Krumpak iz razreda 4.
P1. Za odlično opravljeno delo so prejeli nagrado in se uvrstili v naslednji krog.
Roman Krajnc
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TRAJNOSTNA MOBILNOST DIJAKOV
Skupina dijakov razredne skupnost 3. P1 sodeluje v nacionalnem projektu Trajnostna mobilnost dijakov. Nosilca
projekta sta Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Projekt traja
tri leta (2017-2020). Varna mobilnost je sodoben način življenja, ki spodbuja in krepi veščine za kulturo vedenja
v prometu, zdrav način življenja, odnos do okolja ter ekonomičnost vlog udeležencev v prometu. Z akcijo Dijaki
dijakom za varno mobilnost želimo o pomenu varne mobilnosti ozavestiti čim večje število dijakov. Ti opravljajo
različne preventivne aktivnosti s ciljem razvijanja kompetence varne mobilnosti. Med drugim so organizirali
prometni kviz za celotno razredno skupnost in sodelovali pri načrtovanju simulatorja vožnje.
Dijaki so ustanovili tudi klub z imenom Varni. Člani kluba promovirajo in izvajajo vzgojno preventivne vsebine
za mlade v prometu.
Roman Krajnc

EKOKVIZ
Tudi v letošnjem šolskem letu smo v okviru izbranih projektov ekošole sodelovali na tekmovanju v ekoznanju,
zato je 12. 12. 2019 na šoli ponovno potekal ekokviz.
Eno izmed tematskih področij v letošnjem letu je bilo Gozd v Sloveniji in svetu, kjer so dijaki spoznavali bogastvo
gozdov. Drugo tematsko področje pa je bilo Krožno gospodarstvo, kjer so se dijaki seznanili z načinom
gospodarjenja z naravnimi viri in uvajanjem procesa krožnega gospodarstva.
Na ekokvizu je sodelovalo 16 dijakov iz srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja ter 20
dijakov iz srednjega poklicnega izobraževanja.
Najboljši trije iz SSI in PTI so bili Nik Zupančič, Anej Štante in Aleksander Gorjanc, vsi iz 3P1 razreda. Najboljši
trije iz SPI pa so bili Lana Joldić in Tjaša Dešman, obe iz 1C1 razreda, ter Žiga Kristanec iz 1B1 razreda. Ti dijaki
so se 1. 2. 2020 udeležili državnega tekmovanja, ki je potekalo na Gimnaziji Jožeta Plečnika v Ljubljani. Dosegli
so zadovoljive rezultate, za kar jim iskreno čestitamo.
To dejavnost bomo v okviru projekta Ekošola kot način življenja izvajali tudi v prihodnje, saj so tematska
področja zanimiva, poljudna, trenutno aktualna in se pogosto prepletajo tako z učno snovjo kot tudi z okoljskimi
problemi v svetu. Dijaki lahko pridobljeno znanje uporabijo tako pri šolskem delu kot tudi v vsakdanjem
življenju.
104

Mateja Skale Kos
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NAJ DIJAKINJA IN NAJ DIJAK 2019
V šolskem letu 2019/2020 sta v izboru številnih super dijakov in dijakinj zmagali dijakinji Karmen Gagič iz oddelka
3. C3 in Špela Gosnik iz oddelka 4. A1.
Obe dijakinji sta skozi vsa leta izobraževanja zastopali šolo na prireditvah in sodelovali pri šolskem radiu. Njun
šolski uspeh je bil odličen, bili sta vedno na voljo tistim, ki so potrebovali pomoč, in kar je najpomembneje,
pokazali sta, da se da biti uspešen na različnih področjih, hkrati pa živeti veselo in zdravo življenje. Vse to in še
več sta Karmen Gagič in Špela Gosnik.
Iskrene čestitke.

Špela Gosnik

Karmen Gagič
Peter Jovanović
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MEDNARODNO SODELOVANJE

SLS – SUMMER LOGISTICS SCHOOL - ERASMUS+ PROJEKTI
V letošnjem šolskem letu smo se profesorji in dijaki četrtih letnikov (Ana Benda, Katja Lipovšek in Nejc
Podkoritnik – 4P1) programa logistični tehnik udeležili usposabljanja s področja logistike in prometa, ki je
bilo organizirano v sklopu Erasmus+ projekta SLS – Poletna logistična šola. V projektu so poleg naše šole
– SŠSDL sodelovale še srednje šole iz Italije, Hrvaške, Francije in Španije. Od 9. do 13. septembra smo bili
gostje na Fakulteti za pomorstvo in promet s sedežem v Portorožu, kjer smo vsakodnevno obiskovali
predavanja, ki so jih pripravili mednarodni predavatelji. Tako smo spoznali vso potrebno opremo za
reševanje na morju, se preizkusili kot kapitana na barki ter upravljali tovorno ladjo s pomočjo pomorskega
simulatorja. Prav tako smo se preko simulatorja –SIMULTRA usposabljali za skladiščenje kontejnerjev v
cestno-železniškem terminalu intermodalnega transporta. Izbrali smo primerno transportno sredstvo za
prevoz nevarnega blaga, izpolnjevali tovorni list, načrtovali optimalno transportno pot, vodili nadzor nad
tovorom, analizirali skladiščne procese in organizirali celotno oskrbovalno verigo zamrznjenih izdelkov.
Sklepno dejanje usposabljanja, ki je v celoti potekalo v angleškem jeziku, je predstavljal obsežen obisk
Luke Koper.

Priprave na plovbo
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Vožnja vlačilca na simulatorju

Organizacija transporta blaga - »Business on the go«
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Ksenja Fidler Rožanski

KNJIŽNICA ZAVODA
Šolska knjižnica z organizirano zbirko knjižničnega gradiva, s knjižničarji in storitvami omogoča in podpira
učenje in poučevanje. Z izvajanjem KIZ pa posredujemo dijakom znanje o informacijskih virih, njihovi
izbiri in uporabi za določene namene. V marcu in aprilu 2020, ko so bile knjižnice zaprte, smo obogatili
spletno stran knjižnice ŠCC. Dijake in ostale uporabnike smo spodbujali k uporabi e-gradiv, spletnih
časopisov in baz podatkov. Pričeli smo izdajati knj@scce-novice.

Utrip knjižnice
V duhu letošnjega gesla praznovanja šolskih knjižnic »Predstavljajmo si …« smo skupaj z dijaki zapisali,
katera knjiga iz šolske knjižnice bi si želeli biti. Zbrali smo seznam najpogosteje izbranih naslovov in

izdelali knjižno kazalko. V tihi čitalnici, ki je naša nova pridobitev, pa so dijaki prvih letnikov spoznali

dragocene knjige naše knjižnice.
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RAZSTAVE

Tiha čitalnica

Jana Golob Čujež
•
•
•
•
•
•
•

Fabula 2020 (9. 3.–13. 3. 2020)

9 (neobičajnih) ljubezenski zgodb (13. 2.–21. 2. 2020)

Odlične mladinske knjige: Zlate hruške (2. 12.–13. 12. 2109)

Kdo je napisal najboljši literarni prvenec knjižnega sejma? (25. 11.–2. 12. 2019)
Cankarjevo tekmovanje (16. 9.–1. 10. 2019)

Nominiranci za večernico (9. 9.–13. 9. 2019)

Dobro pripravljeni na novo šolsko leto 2019/2020 (23. 8.–9. 9. 2019)

Jana Golob Čujež in Andrej Jazbec
•
•

Novosti (7. 1.–20. 2. 2020)

Prazniki so tu (13. 12.–6. 1. 2020)

Nevenka Poteko
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KNJŽNICA NA SREDNJI ŠOLI ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN
LOGISTIKO
V knjižnici Glazija, oddelku knjižnice Šolskega centra Celje, spodbujamo dijake k uporabi knjižničarskih
storitev v obeh oddelkih. Povezujemo se tudi v okviru izvajanja KIZ in projekta Rastem s knjigo.
Kronologija dogodkov in razstav v šolski knjižnici
01. 09. 2019 – 21. 10. 2019
KNJIŽNIČNI RED. Razstavo pravil obnašanja, ki veljajo v knjižnici in so bila v pomoč pri uvodnih urah KIZ
z dijaki, je pripravila Jožica Škorja.
08. 09. 2019 – 21. 10. 2019
BEREMO SKUPAJ. V času nacionalnega meseca skupnega branja je zanimive misli o branju na ogled
postavila Jožica Škorja.

19. in 20. 09. 2019
BEREMO SKUPAJ. Dijaki 3C1, 3C3, 2C2 in 2C3, ki jih je v knjižnico v mesecu nacionalnega branja pripeljala

prof. Nevenka Štor, so se preko skupaj prebranih misli strinjali, da se z branjem razvijajo številne
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spretnosti, ki koristijo v vsakdanjem življenju in pri delu. Skupaj s knjižničarko Jožico Škorja, so brali tudi

poglavje iz knjige Diane Lawrenson Lasje ti zrastejo 15 km na leto (2. letniki – poglavje o vražah, 3. letniki
– poglavje o lasuljah).

24. 09. 2019
V knjižnici so se na uvodnem srečanju sestali dijaki, ki so sodelovali pri šolskem radiu.
21. 10. 2019 – 09. 12. 2019
PREDSTAVLJAJMO SI. V duhu letošnjega gesla praznovanja šolskih knjižnic »Predstavljajmo si …« so
dijaki pod mentorstvom prof. Ike Drame likovno ustvarjali na temo, kateri junak iz knjige bi želeli biti. Iz
zbranih ilustracij je knjižničarka Jožica Škorja pripravila razstavo.

21. 10. 2019 – 30. 11. 2019
OBLEKE IZ ODPADNIH MATERIALOV. Dijakinje 4A1 razreda so pod mentorstvom prof. Mateje Logar
ustvarjale iz odpadnih materialov. Nastala so zanimiva oblačila, ki so nam jih skupaj s skico predstavljale
v knjižnici.
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22. 10. 2019
DAN ODPRTIH VRAT. Obiskovalcem osnovnošolskih delavnic, ki so se na šoli izvajale v okviru Dneva
odprtih vrat, smo predstavili tudi šolsko knjižnico.
09. 12. 2019 – 15. 01. 2020
ISKRIVOST PISANIH DECEMBRSKIH LUČI sta v novoletne motive, ki so poskrbeli za praznično zimsko
podobo knjižnice, ujeli dijakinja Ana Marija Rizmal 1A4 in Jožica Škorja. Dopolnjevali sta jih je novoletna
smrečica z okraski, ki so jih izdelali dijaki tekstilne usmeritve, ter razstava knjig, ki je spodbujala praznično
branje in ustvarjanje.
09. 12. 2019 – 24. 12. 2019
»IDEJE ZA PRAZNIČNO ZIMSKO USTVARJANJE« je obiskovalcem ponudila Jožica Škorja.
09. 12. 2019 – 24. 12. 2019
»ZIMA JE PRIŠLA«. Zimsko praznično branje je za obiskovalce pripravila Jožica Škorja.
18. 12. in 19. 12. 2019
BEREMO SKUPAJ. Praznične luči in vonjave so v knjižnico na čaj privabile tudi dijake oddelkov 1C1, 1C2 in
1C3, s prof. Sašo Lešnik Križnik. S knjižničarko Jožico Škorja so se zapletli v pogovor o branju in skupaj
prebirali vraže o laseh iz knjige Diane Lawrenson Lasje ti zrastejo 15 km na leto.
08. 01. 2020
Dijaki so v knjižnici pod mentorstvom prof. Valentina Punčoha reševali naloge TEKMOVANJA IZ ZNANJA
NEMŠČINE 2019/2020.
13. 01. 2020 – 12. 03. 2020
OBLEKE IZ ODPADNIH MATERIALOV. Dijakinje 4A1 razreda so pod mentorstvom prof. Mateje Logar
ustvarjale iz odpadnih materialov. Nastala so zanimiva oblačila, ki so nam jih skupaj s skico predstavljale
v knjižnici.
27. 01. 2020 – 12. 03. 2020
NARIŠI OBLEKO. Plakate, na katerih so bili predstavljeni finalisti, ki so se potegovali za nagrado na
letošnjem natečaju Nariši obleko, je s pomočjo dijakinj tekstilne usmeritve pripravila prof. Mateja Logar.
V knjižnici je razstavo z dopolnjenimi plakati pripravila Jožica Škorja.
10. 02. 2020 – 12. 03. 2020
LJUBEZEN ni v srcu zato, da je tam. Tam je zato, da se daje. Misli o ljubezni je v razstavo, skupaj s predlogi
za branje, povezala Jožica Škorja.
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14. 02. 2020 – 15. 02. 2020
INFORMATIVNI DAN. Učencem in staršem, ki so si prišli ogledat šolo in iskat informacije o programih
izobraževanja, je knjižnico predstavila Jožica Škorja.
18. 02. 2020
Dijaki so v knjižnici reševali naloge šolskega tekmovanja iz angleškega jezika za strokovne in poklicnotehniške šole »POLIGLOT«.
12. 03. 2020 – 23. 06. 2020
PIŠEM PESMI. Skupina dijakov 1A4 razreda je pripravila razstavo pesmi, ki so jih ustvarjali dijaki 1C2 in 1A4
razreda pod mentorstvom prof. Tadeje Kolman.
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Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladati, če hočeš postati, kar želiš. V knjižnici Glazija
smo v tem šolskem letu branju še bolj na široko odprli vrata. Poleg projekta Rastem s knjigo in skupnega
branja z oddelki frizerske usmeritve smo poskusili tudi s TRI=5. Dijaki so imeli možnost, da za tri prebrane
in v pogovoru predstavljene knjige, iz nabora aktualnih romanov z mladinsko problematiko, v redovalnico
dobijo odlično oceno. Nadaljevali bomo gotovo tudi prihodnje šolsko leto, saj kot pravi ena od misli o
branju - Brati je mogoče marsikaj!
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Jožica Škorja

UČBENIŠKI SKLAD 2020/2021
US Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko zajema 4855 izv. učbenikov. Komplete si je v
šolskem letu 2019/2020 izposodilo 708 dijakov (99,02 %).
Dijaki so si lahko tudi v šolskem letu 2019/2020 izposodili komplet učbenikov za posamezni poklic in
letnik. Izposojevalnina znaša približno tretjino cene novih učbenikov. V učbeniški sklad so vključeni
učbeniki, ki so potrjeni in objavljeni v katalogu učbenikov. Za učbenike, ki so vključeni v komplete in jim
je veljavnost potekla, pri pouku pa se še uporabljajo, dijaki ne plačajo izposojevalnine. Delovni zvezki in
druga gradiva, v katera dijaki pišejo, niso uvrščena v učbeniški sklad. Na seznamih so navedena kot
dodatna gradiva in jih dijaki kupijo sami.
Za komplete učbenikov dijaki plačajo izposojevalnino po prejeti položnici najkasneje do začetka pouka.
Kompleti učbenikov se dijakom razdelijo na začetku šolskega leta, na podlagi plačane izposojevalnine.
Dijaki na koncu šolskega leta vrnejo izposojene učbenike. Vsak izgubljeni učbenik morajo nadomestiti z
novim ali dobro ohranjenim učbenikom.

Vse informacije o učbeniškem skladu so na spletni strani knjižnice Glazija in knjižnice Šolskega
centra Celje (http://knj.sc-celje.si/ucbeniski-sklad/), kjer so zbrani seznami kompletov učbenikov,
cene učbeniških kompletov in naročilnice za posamezne smeri vseh letnikov po posameznih
šolah.
Podatki o številu dijakov, ki so si v šolskem letu 2019/2020 izposodili učbenike iz US:
Letnik

Št. vseh dijakov

Št. dijakov, ki so si izposodili učbenike

% izposoje

2.

218

217

99,54

1.

3.

4.
SKUPAJ

278

277

170

165

715

708

49

49

99,64
97,06
100

99,02
Jožica Škorja
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DIJAKI IN DIJAKINJE V ŠOLSKEM LETU 2019/20
(ODDELKI, POHVALE, PRIZNANJA, DIPLOME)
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USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL

1. A1

Razredničarka MELITA JELENKO
BABŠEK NEŽA
GERZINA ROŽIČ
KLOPOTAN MIA
MRAMOR VIOLETA
BRIN SABINA
ANAMARI
KOLAREC LARISA
POLŠAK MAJA
ČRETNIK NIKA
GOLOB SONJA
KOMERIČKI ANJA
POTOČNIK MOJCA
ĐURICA LAURA
JURŠIČ TJUŠA
MARIĆ KLARA
PUŠNIK TIMEJA
ŠPAN TJAŠA
TEMNIK VALENTINA
VERTNIK NATALIJA
ROMIH LUCIJA
ROŠER NEŽA
ŠTOR GREGA
TERŽAN NIKA
ZORKO SAMANTA
Pohvala: Nika TERŽAN, Tjaša ŠPAN, Natalija VERTNIK, Samanta ZORKO in Nika ČRETNIK
118

2. A1

Razredničarka MELANIJA DOBRINIČ
CESTNIK EMA
KRAMER TINKARA
ROZONIČNIK ANA
SELIMOVIĆ ALERISA
GARIBOVIĆ AJLA
LEVSTIK NIKA
RUŠNIK ANA
URAN NEVENKA
JAZBEC KLAVDIJA
PINTARIČ NINA
RUŠNIK EVA
Pohvala: Ema CESTNIK, Eva RUŠNIK, Ana RUŠNIK, Ana ROZONIČNIK in Tinkara KRAMER
Priznanje: Ajla GARIBOVIĆ in Ana ROZONIČNIK
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3. A1

Razredničarka NIVES GRČAR
BOROVNIK MELISA
HOXHA VJOLLCE
MATKO TJAŠA
TAJNIK LANA LUCIJA
BRKIĆ NIKOLINA
JURKOŠEK KAJA
MEDVED ANA
VOCOVNIK KAJA
ČUVAN NEŽA
KORENJAK KRISTINA
MIGLIORANZA LISSA
GAŠPARIČ ŠPELA
LIPOVŠEK KLARA
PAVLIČ KARMEN
GOLČER LEA
LUSKAR URŠKA
TAJHAR TIA
Pohvala: Kaja JURKOŠEK, Ana MEDVED, Neža ČUVAN, Karmen PAVLIČ, Lissa MIGLIORANZA, Lana Lucija
TAJNIK, Tia TAJHAR in Melisa BOROVNIK
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4. A1

Razredničarka MATEJA LOGAR
ČERENJAK ANJA
HUDINA ANA
ČUDOVAN MARUŠA
GROŠIĆ AJLA
DEMIROVIČ PATRICIJA JANČIČ NINA
DOBNIK NIKA
JERIČ MOJCA
GOSNIK ŠPELA
KOSI MAJA
Pohvala: Ajla GROŠIĆ
Priznanje: Lara ZGONEC
Diploma: Špela GOSNIK

KRAJNC TAJDA
LUC JULIA
MEH NUŠA
POVŠE VANESSA
PUCELJ VIKTORIJA
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SLATINEK KLARA
STEFANCIOSA MONIKA
ZGONEC LARA
ZUPAN NINA
ZUPANC SAMANTHA

PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ

1. A2

Razredničarka ŽIVA GROBELŠEK
AHMETAJ BAFTA
KRASNIQI ERONA
OSMANAJ EROLINDA
ZEKOLLI MAJONA
HOPIĆ KLAUDIJA
MORINA DRENUSHE
RAKAJ ARXHENT
ZIDMAHER URŠKA
HOXHAJ FESTINA
OSMANAJ ANTIGONA SARAMATI ILIRE
JAHDAUTI EDONA
OSMANAJ ELMEDINA
VERBOVŠEK TJAŠA
Pohvala: Bafta AHMETAJ, Ilire SARAMATI, Antigona OSMANAJ in Majona ZEKOLLI
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2. A2

Razredničarka VERONIKA KOKOT
AVDYLI DRITA
FIJAČKO KARMEN
KRYEZIU ERZA
BAJRAMAJ GRESA
KADRIJAJ GRESA
KURTAJ ELZA
DRAGANOVIĆ ADELISA KONGJELI VANESSA
LIMAJ FELLENZE
DRNOLŠEK ANJA
KOSI PATRICIJA
SYLEJMANI KUJTIME
Pohvala: Anja DRNOLŠEK, Erza KRYEZIU in Elza KURTAJ
Diploma: Gresa BAJRAMAJ
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ŽALER TJAŠ

USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL (PTI)

1. A4

Razrednik PETER JOVANOVIĆ
BANFIČ TJAŠA
JAZBEC SAŠA
POSTRUŽIN PATRICIJA
GOLIČNIK MARTINA
KUSTER NEJA
RIZMAL ANA-MARIJA
GOSTEČNIK TARA
MEH VALERIJA
SENICA NEŽA
JAKLIČ URH
MIRNIK NIKA
SKORNŠEK AMBROŽ
JAVORIČ NIKA
OROŽ EVA
SMREKAR ANA
Pohvala: Tjaša BANFIČ, Ana-Marija RIZMAL in Neža SENICA
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TOMINC DELAMEA NEA
VUNDERL URŠKA

2. A4

Razredničarka MAŠA JURGELJ
ČUK KAJA
IVANOVIĆ TAMARA
FELICIJAN PODGORŠEK KOKOTEC VALERIJA
SARA
LOVREK DANIRA
IVANJKO VALENTINA
PERC ŠPELA
Pohvala: Kaja ČUK in Špela PERC
Priznanje: Ines ŠPINDLER

PESJAK MELANI
POGAČAR TJAŠA
RIZVANAJ ELMEDINA
ŠPINDLER INES
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URBANCL MEGI

AVTOSERVISER / AVTOKAROSERIST

1. B1

Razredničarka ALEKSANDRA URŠIČ
DRUŠKOVIČ DAVID NESS MUŠKOTEVC JAN
BALAJ RIGON
OSEK GREGOR
GOLEŽ DEJAN
BEVC DENIS
PRISLAN NIK
HRIBERNIK PRIMOŽ
BRUNET BLAŽ
PUŠNIK ALEŠ ROMAN
KRAJNC NEJC
ČAKŠ VID
RIBIČ MATEJ
KRISTANEC ŽIGA
ČAVŠ TIMEN
STRUNA GAŠPER
LUŽAR SEBASTIAN
DOBRINA SEBASTJAN
ŠAH JAKA
MASTNAK ROK
DOBROTINŠEK MATIC
Pohvala: Sebastjan DOBRINA, Mark ŽNIDARŠIČ in Matic DOBROTINŠEK
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ŠVIGELJ NEJC
UKAJ SADRI
VOGA LUKA
ŽNIDAR TIM
ŽNIDARŠIČ MARK

1. B2

Razredničarka ROSANA JORDAN
KRASNIQI ARIANIT
HAKIU EMRAL
AHMETAJ HALIT
KUMPREJ SIMON
ILIĆ DARIO
BALS BENJAMIN
LAVRENČAK ŽIGA
IRMANČNIK ŽAN
BREZOVNIK ALEN
MILADINOVIĆ DAVID
JELENKO TILEN
CENTRIH URH
MOĆIĆ NEMANJA
JUSUFI ELMIR
DRAKSLER MATIC
KOŠTOMAJ ALEKSANDER MUJIĆ OSMAN
GORJAK LEON
OBREZA ŽAN
KOŽEL LUKA
GRAŠIČ STANKO
Pohvala: Simon KUMPREJ in Leon GORJAK
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PETEK TILEN
PODERGAJS TJAN
SEVER KEVIN
STROPNIK DOMEN
ŠTRAJHAR NEJC
TERZINI EMSEL
VEJZOVIĆ KAZAFER

1. B3

Razrednik PETER PEŠEC
AHMETI SUEB
CENTRIH GAŠPER
CHEBAN THOMAS
ČEPERLIN ŽAN
DJEDOVIĆ ARNES
DRAKSLER DOMEN
FIJAČKO JAN

GRIČNIK PASCAL
IRŠIČ MATEJ
JAKŠIĆ NEVIO
JANC SIMON
JELEN FILIP
JELOVŠEK GAŠPER
KLADNIK NIK

KURTAJ AJDAR
LAMPRET ŽIGA
LOTRIČ MIHA
REBERŠEK IGOR
ROŽANC MARSEL
SAFRAN ULRICH
SALIJI IBRAHIM
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STRNAD LEJA
ŠVEGLER ALEN
TURNŠEK GAŠPER
URŠIČ BINE
VOLAVC UROŠ
ŽERAK NEJC
ŽIVKOVIĆ TIT

2. B1

Razrednik MATIC TURNŠEK
BEGAJ FLORJAN
JAGODIČ ROK
CESAR AMADEJ
KOSMAČ JAN
GOLEŽ NIK
KRIVEC MIHA
GUDLIN LEON
OJSTERŠEK ROK
HOLOBAR ALEKS
PINTER KAJA

POMPE ŽIGA
RAVNIKAR GAŠPER
REPAS GAŠPER
SELIČ GAŠPER
STRUNA JERNEJ
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ŠARLAH NEJC
TEPEŠ ALEŠ
TOVORNIK ZORAN
VODOVNIK JOŠT
ZAGORC STAŠ

2. B2

Razredničarka PETRA SELIČ
ARNŠEK JAKA
JERAS BLAŽ
DIMČIĆ VELJKO
KAISER FILIP
DOSEDLA GAL
KOKOTEC MARK
FELDIN ANDRAŽ
KORENJAK NAC
ILIĆ ANDERLE ROBERT LAZNIK MATIC
Pohvala: Gregor ŠKET in Andraž FELDIN

MACUH ALJAŽ
POHAJAČ ŽIGA
SRBOTNJAK ALEN
STOPAR TILEN
ŠIBANC PATRIK
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ŠKET GREGOR
UKA NELSON

2. B3

Razredničarka MOJCA PRISTOVNIK
BREŽNIK JAN
MASTNAK MATIC
ČEMAŽAR MARK
MUSA ARGIT
GORONJA SVEN
PLANINŠEK MARTIN
LIPEJ JULIJAN
PLAVČAK ROK
LIPEJ SEBASTJAN
ROMIH DOMEN

SADRIA SALI
SELIČ TIMOTHY
STOJNŠEK ALEŠ
ŠLJIVAR HUSEIN
TIRINGER VEBER URBAN
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VEGEL LUKAS
ZDOUC DAVID
ZUKIĆ ARMIN
ŽAFRAN NEJC

3. B1

Razredničarka LUCIJA ZIDANSKI
ADEMI BILAL
GASHI GENTRIT
BRILEJ ROK
KOREN JURE
BRIŠNIK MATIC
KRIŽANEC NIK
ČATER TIM
MARZIDOVŠEK NIK
ČUK JURE
MEJRIĆ ANES
ERMENC MATIC
PAVLOVIČ DANIJEL

PINTARIČ LEA
RECKO ALEN
SARAMATI ELVIS
SELŠEK TIAN
ŠMID JAN
TRŽAN ANDRAŽ
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VEZAJ ALTIN
VOLOVŠEK TILEN
ZALESNIK TILEN
ZAVŠEK URBAN

3. B2

Razredničarka KSENJA FIDLER ROŽANSKI
AŽMAN NINO
BROZ MIHAEL
BALS SREČKO
FIDLER ROK
Pohvala:

HAUC KRISTIJAN
ŠPES GAŠPER
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VASLE NIK
VIDEC BLAŽ

3. B3

Razrednik MIHAEL CAFUTA
ARTNIK ŠUSTER DOMEN KLEMBAS PETER
KOLAR TIMI
CELINŠEK VID
KRALJ-KOS BONO
COKAN ŽIGA
KROPEC ALEN
GLAVAN ERAZEM
MERDANOVIĆ ARNES
GROS DAVID
OJSTERŠEK SEBASTIJAN
GUBENŠEK JAKA
OREHOVEC ŽIGA
JUG TIMOTEJ

PANIĆ ALEKS
PLANKO TILEN
RABUZA JERNEJ
SADRIA ARMEN
SINKAR LOVRO
ŠRAJ TILEN
TIČ GAŠPER

Diploma: Lovro SINKAR, Jernej RABUZA, Timotej JUG in Florijan UDUČ
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TRUPAJ FRANCI
TURNIŠKI SIMON
UDUČ FLORIJAN
VEHOVAR MITJA
ŽIKOVŠEK ALEN

AVTOSERVISNI TEHNIK

Razredničarka LUCIJA ŠOLINC OVTAR
HLADIN ANŽE
BLAZINŠEK PRIMOŽ
IVAČIČ MITJA
BOŽIČ JAN
KAJBA NEJC
BOŽIČNIK ŽIGA
KAMENŠEK GAL
BRŠEK ALEX
KOLAR NEJC
BURIČ ŽAN
KROFLIČ TIM
GLIŠEVIĆ DUŠAN
LOKOŠEK SIMON
GROBELNIK ALEN

1. B4

OPREŠNIK SEBASTJAN
RIHTAR GAŠPER
RIHTER JAKA
ROJC DENIS
RUTNIK GAŠPER
SLADIČ JAKOB
ŠTIGL KRISTJAN
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ŠUHEL KRISTIJAN
THACI RINOR
VOGA ANŽE
ZAGRAJŠEK LOVRO

2. B4

Razredničarka METKA HOJNIK VERDEV
CESAR FLORJAN
HERCOG TIM
MEH NEJC
VIDEČNIK BENJAMIN
DROBNE DAVOR
HUSIĆ SAMIR
STEGENŠEK NARSEJ
VIVOD LAN
DUCMAN ALEŠ
KRAPŠE KEVIN
TKALEC EVGEN
VODEB JAN
GEČEK TADEJ
MAKAR ANDREJ
VERDEV MAJ
ZALESNIK LUKA
GOLOB FEDRAN BORUT MASTNAK MITJA
VERK TILEN
ŽERJAV MATEVŽ
Pohvala: Kevin KRAPŠE, Matevž ŽERJAV, Evgen TKALEC, Tilen VERK in Maj VERDEV
Diploma: Luka ZALESNIK
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FRIZER

1. C1

Razredničarka IKA DRAME
SLIVNIKAR ŠPELA
MOUSSOURIS MINEJ
JOLDIĆ LANA
ARČAN KRISTINA
TAUSES ZALA
OPERČKAL VANJA
KETIŠ ZALA
DEŠMAN TJAŠA
TERGLAV KRISTINA
PANIĆ ALEKSANDRA
DJAFEROVSKA DENIZA KOTNIK LEA
TOMUŠILOVIĆ SLAĐANA
PIRNAT SARA
KOVAČEVIĆ ASMIRA
GLOBOČNIK PIA
RAMŠAK NINA
KRISTANEC LUCIJA
HODŽIĆ VERONIKA
RIBIČ LAURA
KRISTANŠEK SIMONA
IMAMOVIĆ HANA
RIZVIĆ ALI
JESIH KOLAR PATRICIJA KRIVEC ŽIVA
Pohvala: Tjaša DEŠMAN, VeronikaHODŽIĆ, Lea KOTNIK, Vanja OPRČKAL in Kristina TERGLAV
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1. C2

Razredničarka DARJA REBEVŠEK
STANKO SAMANTA
MEŠIČ EMA
JESENIČNIK LARISA
BLAGOJEVIČ NEJA
ŠIROVNIK TOMAŽ
MLAČNIK TJAŠA
JURIBAŠIĆ SONJA
BRECL KIARA
TURNŠEK NEŽA
MUHIČ NAJA
JUS ŠPELA
CVEK ALLEN
NAVRŠNIK ANA MARIA VRHOVŠEK VIKTORIJA
KOVAČ NINA
DESTOVNIK LAURA
ZALOŽNIK EVA
PAVLIČ NINA
LAZNIK NIK
DŽAMBIĆ ADNA
SERENČE ANĐELA
LENART MONIKA
HYSENI VIOLETA
SLATINŠEK TEA
MALGAJ STELA
JAZBINŠEK TJAŠA
Pohvala: Eva ZALOŽNIK, Ana Maria NAVRŠNIK, Naja MUHIČ in Laura DESTOVNIK
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1. C3

Razredničarka JASMINA PERE
JAGER JAN
BAGARA ANJA
JANŽOVNIK ZALA
BANDALO MAGRIČ
KEGLIČ LARA
TINKARA MOJCA
KERANOVIĆ NELA
CESTNIK KIMI
KORENKO TJAŠA
DELALIĆ ALDINA
KOREZ ANJA
DIVJAK LAURA
KREMAR LEA
HROVAT LANA
Pohvala: Emanuela ŠARLAH

KUGLER MARIJA KLARA
LEVART AJDA
LJUBEJ ANA
MEMIŠEVIĆ AJŠA
PEC KAJA
ROGL ZALA
SALKIĆ LARA

139

SOJČ NADJA
ŠARLAH EMANUELA
TRUPEJ LARISA
VOLMUT TAMARA
VREČUN ANJA

2. C1

Razredničarka MATEJA SKALE KOS
DOBNIK ŽAN
ALAGIĆ AMELA
FIJAČKO SARA
ALIHODŽIĆ EMINA
FLIS GORIČAN LARISA
ALUSHESKA SELMA
GAVRANOVIĆ LEJLA
ARNŠEK PILAR
HAMITI EDONA
BOMBEK TEA
HUMIĆ MERIMA
ČAUŠEVIĆ ELA
IRŠIČ ANJA
DOBERŠEK VIJOLETA

KEBLIČ NUŠA
KURTAJ SOMEA
LESKOVŠEK PIA
MACUH NUŠA
MALGAJ ŠPELA
PAHOVNIK ADRIJANA
PLEVNIK TEA
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PRHAVEC EVA
REDNAK URŠA
SEKIRAQA VENERA
SLATINŠEK NIKA
ŠET PETER FRANC
VIPOTNIK KARMEN

2. C2

Razredničarka SAŠA LEŠNIK KRIŽNIK
HUDEJ LOTI
COLLAKU BRIKENA
KELNER MATIJA
ČERNEC LAURA
KONDIĆ NIKOLINA
DOGARIS NINA
KOSTEVC ELIZABETA
EJUP SILENA
KRAPŠE LUCIJA
FERMOLŠEK MOJCA
LEDINEK LUCIJA
GORZA PIA
LIPIČNIK JASMINA
HREN NEJA
Pohvala: Kaja ŠKET

OBREZ JANJA
PONGRAČIĆ PIA
POTOČNIK OVČAR
LORELLA
RAPUC KARIN
SKERLOVNIK MAJA
STEGU EMA
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ŠKET KAJA
ŠPRAJC DAŠA
ŠTANTE SEVERINA
URBANIJA ČOŽ KAJA
ZORKO VAČOVNIK TAI

2. C3

Razrednik BOŽIDAR ŽIBRET
ARNŠEK KATJA
HRVAĆANIN MIA
BRAČKO EVA
JOVANOVIĆ MATIJA
BRAJNIK NUŠA
KLANŠEK REBECA
ČOP EVA
KOŽELJNIK LAN MARCEL
GABER URŠKA
KRAJNC MARJETA
GOLUBIČ NIKA
LAH KAJA

LEKŠ LAURA
LIČINA DANAJA
PLANKAR VITA
PLATOVŠEK JULIJA
SEVNIK MARUŠA
SITER ALJA
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STEBLOVNIK JANJA
ŠTOBER PIA
ŠUHEL URŠULA
ZUPANEK URŠKA

3. C1

Razredničarka LUCIJA KOŽELJ
BABIĆ NINA
FRIŠKOVEC MARUŠA
KOCMAN MARUŠA
TKAVC LEA
BORŠIĆ SVEN
GOSTIMIROVIĆ ŽAN
KOČNIK KARMEN
VRBEK LILI KRISTIJANA
BOŽNIK ANA
JERMAN PIA
KUMAR VERONIKA
VRŠNIK MARTINA
CVRTNJAK KRISTINA
KALŠEK NINA
MODRIČ ŠPELA
DUCMAN METKA
KARNOVŠEK LANA
PAVLIN NASTJA
ERMENC PEČNIK LANA KMETIČ MARIČIĆ ANJA REMŠAK ŠPELA
Diploma: Nina BABIĆ, Ana BOŽNIK, Pia JERMAN, Kristina CVRTNJAK, Maruša KOCMAN, Veronika
KUMAR in Martina VRŠNIK
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3. C2

Razredničarka NEVENKA ŠTOR
GOMINŠEK NINA
BARTOL KARIN
HERCOG VICTORIA
BREZNIKAR PATRICIA
MANUELA
ČREP MARUŠA
HLUPIČ NIKA
DETIČEK EVA
JELEN MAŠA
ĐUROVIĆ TJAŠA
KLADNIK ANA
FAJFER VERONIKA
KOVAČIČ NEJA
FROL NIKA
Pohvala: Sarah Maria PEČNIK

KRAŠEK AJDA
MASTNAK TJAŠA
OBREZA NIVES
PART MATIC
PEČNIK SARAH MARIA
PESJAK MEDEA
PLANINC RINA ZALA
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PRIBIČNIK SARA
RAZBORNIK VERONIKA
ROSC NINA
STAŠEŠIN MIRA
SUŠEC TJAŠA
VEČKO NIKA
ZAVRŠNIK TILEN

3. C3

Razredničarka ANDREJA KOGOVŠEK
KOŠIČ PIA
GLUŠIČ MANJA
BOJIĆ ADELINA
MARKUŠ SUZANA
GROM ROK
BRATUŠA ANA
MIRNIK LARA
HERMAN MATEJA
BRECL LUCIJA
OKORN LARA
HRIBERŠEK ANITA
BREZLAN PETRA
OMLADIČ NIKA
HROVATIČ ZARJA
BRINOVEC PIA
PERKOVIČ PATRICIJA
ISLAMOVIĆ BELMINA
DEBELAK TEVŽ
PINTARIČ ŠPELA
JUREČIČ NINA
GAGIČ KARMEN
Priznanje; Ana BRATUŠA in Manja GLUŠIČ
Diploma: Adelina BOJIĆ, Lidija PODVRATNIK, Nina JUREČIČ in Karmen GAGIČ
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PODVRATNIK LIDIJA
RIHTER NEJC
RKULOVIĆ DORIAN
SAŠIĆ JOVANA
ŠIBANC KLEMENTINA
ŠTRAVS SABINA

LOGISTIČNI TEHNIK

Razredničarka MOJCA BOBEK
JAGER NEJC
CENTRIH KRISTINA
KARADŽI ARNEL
CEROVŠEK AMADEJ
KOŠEC MANJA
FRANCE TAJ
KRIVEC LARA
GOBEC KARIN
LUBEJ LUKA
GROFF MAX
HADŽIAGANOVIĆ ILMA MANDELC NEJC
MAŠIĆ MELISA
IRGOLIČ JAN

1. P1

OREHOVEC MIHA
PIVEC ANA
PODERGAJS GAL
POTOČNIK JULIJA
PUSOVNIK BLAŽ
RAZGORŠEK LOVRO
REBERŠAK BOŠTJAN
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REDNJAK ANJA
RIZMAL URBAN
STIBLIK GORAN
ŠKET LINA
TEPEŽ MARK
ZLODEJ ALJAŽ

2. P1

Razredničarka SAŠA SILOVŠEK
LESJAK ALJOŠA
JANEŽ NEJC
ARTIČ ŽAN
MIDŽIĆ EMIN
KALUDER ANA
ČATER NEL
OVNIČ MARIJ
KLADNIK ŠPELA
DIMITRIJEVIČ JAN
PETROVIĆ UROŠ
KLADUŠEK LARISA
ĐEKIĆ MARKO
KOCMAN GOLOUH ALEN PIŽORN AJDA
GAČNIK JAKOB
PRIVŠEK NIK FRANCI
KOKANOVIĆ GORAN
GILČVERT JERNEJ
RADOVIĆ ANĐELA
KUSTER JAKA
GRM JULIJA
SLATINEK ALINA
LAMEŠIĆ DINO
HLUPIČ NIKA
Pohvala: Dino LAMEŠIĆ in Ajda PIŽORN
Priznanje: Alina SLATINEK
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ŠPILER ŽAN
TERŠEK ROK
TOVORNIK URBAN
VALNER DARKO
VUK NEJC

3. P1

Razredničarka DANICA KOZEL
BENKOČ LUKA
GUNZEK LUKA
BLATNJAK ŽIGA
HITI ALJAŽ
BUČEK GABRIJELA
KNEŽEVIĆ SARA
FIRŠT ŽAN
KOŠIR OSKAR
GORJANC
LEDNIK ALJAŽ
ALEKSANDER

MARZEK GALUF
MAJ
OSEK ALJAŽ
PLAHUTA URŠKA
PLASKAN PIA
RIBIČ ANŽE

ŠTANTE ANEJ
TRIVIČ TADEJ
VERDEV MIHA
ZGONEC URŠKA
ZUPANC ANJA
ZUPANČIČ NIK

Pohvala: Aljaž HITI, Oskar KOŠIR, Aljaž LEDNIK, Urška PLAHUTA, Anej ŠTANTE in Miha VERDEV
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4. P1

Razredničarka IRENA VUK
SELČAN JAN
MEJAČ JAN
JOVAN GAŠPER
ANDERLIČ ARMIN
SENKER LUKA
MOĆIĆ STEFAN
KRAJNC DENIS
AŠANIN KRISTIJAN
TIHOLE NIKA
NOVAK LAURA
KRUMPAK JAN
BABIČ DENIS
VUKAJLOVIĆ TINA
OVČJAK ALJAŽ
KUMAR BARBARA
BENDA ANA
ZABREZNIK NIKA
PAVLIN NEJC
LAZNIK MARUŠA
DIVJAK MATIC
PODKORITNIK NEJC
LIPOVŠEK KATJA
GRADIČ VALENTINA
RANĐELOVIĆ ANDRIJA
MAJHEN ŽAN
GROBELNIK GAL
ROJC TILEN
MATKOVIĆ ROBERT
JAVORNIK ŽAK
Pohvala: Ana BENDA, Katja LIPOVŠEK, Jan MEJAČ, Nika TIHOLE in Nika ZABREZNIK
Priznanje: Gašper JOVAN, Stefan MOČIČ, Gal GROBELNIK in Denis BABIČ
Diploma: Žak JAVORNIK, Armin ANDERLIČ, Nejc PODKORITNIK in Jan KRUMPAK
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OBVESTILA
IZPITI
Popravni, predmetni, diferencialni in dopolnilni izpiti bodo v avgustovskem roku od 17. do 19. 8. 2020.
Razpored bo objavljen od 7. 7. 2020 dalje na spletnih straneh naše šole, dostop bo mogoč z geslom.
Prijave za izpite v avgustovskem roku morajo dijaki ─ za vsak predmet posebej ─ oddati razrednikom do
3. 7. 2020.
ZAKLJUČNI IZPITI 2020
Jesenski rok
Datum
23. julij (Če)
17.–19. avgust
25. avgust (To)
27. avgust (Če)
24.–28. avgust
2. september (Sr)

Obveznosti kandidatov ─ roki
Rok za prijavo k zaključnemu izpitu v jesenskem roku (J)
Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti
Slovenščina – pisno (9.00)
Slovenščina – ustno (8.00)
Druga izpitna enota – storitev in zagovor
Podelitev zaključnih spričeval

POKLICNA MATURA 2020
Jesenski rok
Datum
Obveznosti kandidatov ─ roki
7. julij (To)
Rok za prijavo k poklicni maturi v jesenskem roku (J), oddaja vlog za
uveljavljanje pravic KPP pri PM (J), oddaja projektne naloge mentorju za jesenski
rok PM
15. avgust (So)
Rok za naknadno prijavo k PM (J) iz upravičenih razlogov na šoli
17.–19. avgust
Predmetni, dopolnilni in popravni izpiti
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20. avgust (Če)
24. avgust (Po)
25. avgust (To)
26. avgust (Sr)
27. avgust (Če)
28. avgust (Pe)
31. avgust (Po)
1. september (To)
2. september (Sr)
8. september (To)

Rok za predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM (J), pisno
odjavo od PM, predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita
SM na šoli z gimnazijskim programom
Poklicna matura: slovenščina – pisno (9.00)
Poklicna matura: matematika - pisno ( 9.00)
4. predmet (8.00)
Poklicna matura: slovenščina – ustno (8.00)
Poklicna matura: angleščina, nemščina ─ pisno (9.00)
2. predmet – pisno (9.00)
Poklicna matura: matematika, angleščina, nemščina ─ ustno
2. predmet – ustno
Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
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ZAČETEK POUKA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021
Dijaki prvih letnikov se zberejo 1. 9. 2020, ob 8. uri, v telovadnici Srednje šole za storitvene dejavnosti in
logistiko, na Ljubljanski 17 v Celju. Dve šolski uri sta namenjeni razrednim zadevam, nato je pouk po urniku.
Dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov se zberejo istega dne ob 8.45 v predvidenih učilnicah; njihov seznam
bo objavljen na oglasni deski pred tajništvom šole in na spletni strani šole.

DRUGO
Dijaki, ki želijo ponavljati letnik, morajo do četrtka, 20. 8. 2020, oddati prijavnico za ponovni vpis v kabinetu
4-B.
Spričevala in obvestila o uspehu po opravljenih izpitih dijakom vroča samo razrednik. Spričeval in obvestil
o uspehu ne bo mogoče dvigniti v tajništvu.
Med počitnicami bodo uradne ure na Šolskem centru Celje vsak dan od 9.00 do 11.00, razen od 20. 7. do
14. 8. 2020.
Ravnatelj
Igor Lupše
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