
Šolski center Celje 
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

 
Celje, 20. 9. 2016 
 

Prireditev z naslovom Ni izgovora, tudi ti zmoreš 
 
 

 Dijaki 1. letnikov (brez PTI) imajo malico ob 8.50, nato se ob 9.15 zberejo v naslednjih učilnicah: S-1. 
a v C-03, S-1. b v D-16, M-1. c v D-34, M-1. d v KB-01, M-1. e v KC-03, S-1. i v D-32, S-1. j v D-27, S-1. 
h v D-22 in S-1. k v D-33.  
Z razrednikom si bodo ogledali kratek film Celjski včeraj in jutri ter se pripravili na prireditev. 
Film najdete na naslednji povezavi: Celjski grofje včeraj in jutri  
(https://www.youtube.com/watch?v=cfJW40L1B1)  
Seveda si lahko ogledajo film (traja slabih 10 min) v sklopu priprave na prireditev tudi drugi dijaki. 

 Dijaki ostalih letnikov se zberejo najmanj 30 min pred odhodom na Stari grad v šoli (na lokacijah 
Kosovelova in Lava), pomalicajo, razrednik osveži pravila obnašanja ... 

 Zbirno mesto je za vse dijake ob 9.35 pred šolo (Lava, Kosovelova). 

 Ob 9.45 odidejo na Stari grad dijaki 1. letnikov (brez PTI). Na lokaciji Lava odide prvi na pot oddelek 
M-2. h (vodja ga. Lidija Leskovšek), na lokaciji Kosovelova pa oddelek M-1. d (vodja g. Boštjan 
Jeraša), nato pa z rahlim časovnim zamikom nadaljujemo z oddelki prvih letnikov po abecedi. Sledijo 
dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov ter programa PTI, prav tako po abecednem redu. 

 Dijake oz. oddelke razporeja g. Hrvoje Fižuleto z megafonom (lokacija Lava). 

 Prireditev bo trajala približno 60 min. 
 

 Na slavnostni prireditvi, ki se je bodo udeležili vsi dijaki in učitelji naše šole, bomo  pozornost namenili 
Kodeksu sožitja, ki nas opozarja na pomen ohranjanja vrednot, 22 dijakov z izjemnimi dosežki ‒ zlate 
maturante in odlične ves čas šolanja ter na zaključnem izpitu – pa bomo vpisali v Zlato knjigo.  

 S spremljevalnim programom želimo mlade spodbuditi k iskanju novih priložnosti in izzivov na njihovi 
poklicni poti in jih motivirati za uspešno nadaljnje delo.    

 Dijaki, vpisani v Zlato knjigo, bodo prejeli listino – potrdilo o vpisu v Zlato knjigo, ki je lahko pomembna 
referenca za pridobitev štipendije, zaposlitve ….  

 Kodeks sožitja podpišejo samo predstavniki oddelkov 1. letnikov (tudi PTI), g. Martin Amon, 
predstavnik učiteljev, in ravnatelj.  

o Na podpisni listini piše: S podpisom se zavezujemo, da bomo upoštevali Kodeks sožitja 
Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije.  

o Prosim, da podpisnike kodeksa  opozorite, naj ne bodo oblečeni v športna oblačila.  
o Kodeks sožitja je objavljen tudi na naši spletni strani. 

 Prisluhnili bomo tudi zgodbam o uspehu naših nekdanjih dijakov. 

 Osvežite pravila obnašanja na pohodu in na prireditvi (brez morebitnega žvižganja in kričanja).  

 Dijaki naj počakajo na prireditvi do konca. 

 Po prireditvi se lahko dijaki v spremstvu razrednikov sprehodijo tudi po gradu – predvsem 1. letniki. 

 Predvidena vrnitev v Celje je ob 13. uri. 

 Razpored spremljevalcev bo objavljen na oglasni deski najkasneje v sredo, 21. 9. 2016. 
 

 

 

         Simona Črep, 
         koordinatorica prireditve 
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