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TU 

 

Lahko bi šli drugam iskat 

lepši in svetlejši dan, 

skrivnostnejšo in bolj dišečo noč, 

mehkejšo in bolj zeleno travo, 

veselejše in prijaznejše ljudi, 

kot so tu, 

pa jih ne bi našli drugje, 

ker ni lepšega dne, 

skrivnostnejše noči, 

mehkejše trave 

in veselejših ljudi, 

kot so tu. 

 
 

Nina: Spoštovani dijaki, cenjena gospa ravnateljica in spoštovani 

profesorji, s pesmijo z naslovom Tu, ki je v šolskem letu 1991/92 izšla v 

zborniku Naj ti povem takratne Srednje tehniške šole Celje, ki se je v 

šolskem letu 1995/96 preimenovala v Šolski center Celje, vas pozdravljam 

na prireditvi ob 60-letnici Šolskega centra Celje. 

 

Za vas, dragi dijaki, je 60 let kar dolga doba, kaj?! V teh letih postane 

človek zelo moder in zrel. In to velja tudi za ustanove, ki se lahko pohvalijo 

s tako dolgo tradicijo. V tem času se je utrip življenja in dela šole v 

marsičem spremenil in še vedno se spreminja, kar je prav, saj moramo 

ves čas slediti novostim in razvojnim spremembam. »Šolstvo so skozi čas 

zaznamovale številne reforme, ki so težile k nenehnemu prizadevanju po 

vpeljavi modernega vzgojno-izobraževalnega sistema, ki bo kos razvoju 

in spremembam časa. Velik razvoj je šolstvo doživelo tudi na področju 

učnih pripomočkov in opreme.« »Prostorski pogoji in opremljenost s 

sodobnimi učnimi sredstvi so za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo 

velikega pomena, vseskozi pa se zavedamo, da prave obraze šol 

ustvarjajo učitelji in dijaki. Njim gre zasluga za to, da je danes Šolski center 

Celje med najboljšimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami v naši državi,« 



je ob 40-letnici v jubilejni zbornik zapisala tedanja direktorica ŠCC gospa 

Marija Marovt.  

 

Mnogi vaši starši in celo stari starši so sedeli v istih klopeh, kot zdaj sedite 

vi. Vsakdo, ki je obiskoval to šolo, pa je v njej pustil svoj pečat, v svojem 

srcu pa prav gotovo čuva spomine na brezskrbne srednješolske dni.    

40, 50, 60 let … Številke so sicer pomembne, a nam v tem primeru ne 

povedo veliko. In tudi nismo tukaj, da bi merili, tehtali in seštevali čas.  

Na pot, ki smo jo prehodili in jo hodimo skupaj, smo ponosni, naj se zdi 

kratka ali dolga. In ponosni na preteklost z željo po znanju in napredku 

zremo v prihodnost. Ob tem bi vas rada, dragi dijaki, opozorila na to, da 

smo prav vsi delavci te ustanove (od čistilke do direktorja) zaslužni za to, 

da Šolski center Celje kot eden največjih in najpomembnejših šolskih 

centrov uspešno deluje v regiji in državi in kljubuje vsem viharjem 

sodobnega časa.  

 

In Srednja šola za gradbeništvo je ena izmed petih šol Šolskega centra 

Celje, ki jo je najprej vodila ravnateljica Cveta Varlec Sadar, od leta 1997 

pa ravnateljica Irena Posavec. Pod njenim vodstvom je začetne korake na 

poti srednjega šolanja prehodilo lepo število generacij.  

 

In zdaj se skupaj sprehodimo po prehojeni poti Šolskega centra Celje. 


