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Dijakinje in dijaki SŠ za gradbeništvo in 
varovanje okolja, ŠC Celje, so se razveselili 

uspehov na tekmovanju.
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Pametni opomnik 
za pitje vode iz 
recikliranih materialov
Konzorcij projekta Life CEPLAFIB je v začetku 
leta 2020 vzpostavil sodelovanje s slovenskim 
podjetjem Ulla Labs, lastnikom blagovne 
znamke Ulla (www.ulla.io), prepoznavne kot 
pametni opomnik pitja. Ulla uporablja pametne 
senzorične tehnologije za zaznavanje stanja 
dehidracije ter opominja, celo motivira ljudi, da 
se redno hidrirajo s subtilnim in učinkovitim 
vizualnim opozorilom. Primarno je izdelana iz 
virgin plastičnih materialov, vendar se je z željo 
po uvajanju okolju prijaznejših materialov in 
sledenju konceptu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 
med konzorcijem CEPLAFIB in podjetjem Ulla 
Labs rodilo partnersko zavezništvo. Ustvarili 
smo prvo Ullo, ki je 100-odstotno izdelana iz 
reciklirane plastike in odpadnega časopisnega 
papirja. Z ustreznim razmerjem sestavljenih 
komponent je mogoče izboljšati modul elastič-
nosti materiala za do 210 %, trdnost končnih 
proizvodov pa se hkrati lahko poveča tudi za 
40 %. Promocijska izdaja reciklirane Ulle je bila 
ustvarjena na pobudo projekta Life CEPLAFIB 
(www.ceplafib.eu), da bi dokazali medsektor-
sko uporabnost novih recikliranih materialov, 
ki izkazujejo nižji okoljski odtis, stremijo k 
zmanjšanju plastičnega odpada in promovirajo 
ponovno uporabo zavržene plastike in papirja. 
Replikativni CEPLAFIB projekt je bil realiziran 
s pomočjo programa LIFE – Okoljskega finanč-
nega instrumenta Evropske unije.

TECOS, Razvojni center orodjarstva 
Slovenije
www.tecos.si

Celjska šola uspešna na 
državnem tekmovanju 
v ekoznanju
V soboto, 1. 2. 2020, je na gimnaziji Jožeta 
Plečnika potekalo državno tekmovanje v 
ekoznanju, ki so se ga udeležili tudi dijaki 
Srednje šole za gradbeništvo in varovanje 
okolja Šolskega centra Celje, in sicer Anita 
Očko, Larisa Petek Krempuš, Anej Prah, Leon 
Furman in Gašper Štancer. V znanju o krožnem 

gospodarstvu in gozdovih se je pomerilo 253 
dijakov s srednjih šol vključenih v program 
Ekošola in nekaterih drugih šol, ki so se pri-
javile na tekmovanje. Dijaki so tekmovali v 
dveh kategorijah – dekleta v kategoriji SSI/
PTI (srednje strokovno izobraževanje), fantje 
v kategoriji SPI (srednje poklicno izobraževa-
nje). Vsi so se na tekmovanje vestno pripravljali 
in dosegli zavidljive rezultate. Anita Očko je 
dosegla zlato priznanje in 2. nagrado, zlato 
priznanje je dosegla tudi Larisa Petek Krempuš. 
Fantje iz G-2. c oddelka so dobili priznanja za 
sodelovanje.

ŠC Celje, SŠ za gradbeništvo in varovanje 
okolja
http://gvo.sc-celje.si

Z razvojem zaposlenih 
do uspešne organizacije
Zaposleni so s svojim strokovnim znanjem in 
izkušnjami osnova vsake organizacije, zato sta 
vodenje kompetenc in razvoj zaposlenih ključna 
za razvoj in dvig uspešnosti organizacije. Tudi 
načela vodenja kakovosti, ki temeljijo na sku-
pini standardov ISO 9000, poudarjajo pomen 
kompetentnih ljudi ter kulture, ki spodbuja 
rast in nadaljnji razvoj. Z uporabo načrtovanih 
in sistematičnih procesov za upravljanje kom-
petenc in razvoja zaposlenih lahko organizacije 
izkoristijo nadarjenost in strokovno znanje 
zaposlenih ter tako zmanjšajo tveganja, izpol-
nijo strateške usmeritve in dosežejo planirane 
rezultate. V posodobljenem standardu SIST ISO 
10015:2020, Vodenje kakovosti – Smernice za 
vodenje kompetenc in razvoj zaposlenih, so 
podane smernice, ki organizacijo vodijo pri 
vzpostavljanju, izvajanju, vzdrževanju ter 
izboljševanju sistemov vodenja kompetenc in 
razvoja zaposlenih ter ugodno vplivajo na re-
zultate, povezane s 
skladnostjo izdelkov 
in storitev ter s po-
trebami in pričako-
vanji zainteresiranih 
strani.

SIST - Slovenski 
inštitut za 
standardizacijo
www.sist.si

Novice 
Zelenega 
omrežja

Med člani Zelenega omrežja:

Fotografije: arhiv članov

Za sodelovanje v rubriki 
pokličite Tanjo na 03/42-66-716


