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Govor ob podelitvi spričeval za PM, 6. julij 2022 

 
Spoštovani maturantje, spoštovane maturantke, pozdravljeni profesorji in profesorice, cenjeni 

starši in drugi gostje … 

 

Danes je za nas prav poseben dan, še zlasti pa za: 

• generacijo cvetličarjev in vrtnarjev 2019 do 2022,  

• generacijo aranžerskih tehnikov 2018 do 2022, 

• generacijo hortikulturnih tehnikov SSI 2018 do 2022 in 

• generacijo hortikulturnih tehnikov PTI 2020 do 2022. 

 

Z  veseljem ugotavljamo, da ste dosegli zastavljeni cilj. Vaša radost je toliko večja, kolikor 

več truda je bilo potrebno vložiti. 

Šolanje na naši šoli končujete ob 31. obletnici samostojne in neodvisne države. Poleg tega pa 

se je izteklo še eno posebno šolsko leto, ki nam bo ostalo v spominu zaradi pandemije Covid 

– 19. Preteklo šolsko leto je bilo v znamenju pouka na daljavo, letošnje pa je v skladu z 

uredbami vlade RS potekalo v šoli, kar je velik napredek. Po dveh letih epidemije smo delo v 

virtualnem svetu vzeli za svojega, tako, da tudi občasne karantene dijakov in učiteljev niso 

bistveno okrnile pedagoški proces. Vesela sem, da nam uspeva kljub zahtevam časa ohranjati 

dobre medosebne odnose, ki se običajno ob takšnih krizah razrahljajo. Zato je še toliko bolj 

pomembno, da smo čuječi in imamo empatijo drug do drugega.  

 

Pohvaliti želim dijake in učitelje, ki ste se trudili doseči soliden učni uspeh. Vesela sem, da 

nam je uspelo po letu premora zaradi epidemije izvesti nepozabni maturantski ples in skupaj z 

vami ponosno zapeti »Gaudeamus igitur« v Thermani Laško. 

Hkrati se izteka zelo pomembno šolsko leto, ko zaključujejo dijaki prve generacije programa 

Fotografski tehnik prvo leto šolanja pri nas. Novi program prinaša nadgradnjo oz. dodano 

vrednost ostalim programom na šoli: Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski in Hortikulturni tehnik. Ta 

pomemben mejnik v razvoju šole bo zapisan v zgodovino šole z velikimi črkami in se 

navezuje na mesto Celje z bogato fotografsko tradicijo z mojstrom Pelikanom ter njegovim 

izjemnim steklenim fotografskim ateljejem. 

Naš logo šole predstavlja stiliziran cvet vrtnice, ki je simbol življenja, ljubezni, pa tudi 

vztrajnosti … torej brez truda, ni rezultata; brez trdega dela, garanja, odpovedi, ki ga 

predstavlja trnje na vrtnici ni uspeha,  ni rezultata - ni cveta. V življenju boste večkrat soočeni 

z velikimi napori, velikimi projekti in še kaj … takrat se spomnite šolskega logotipa in se 

vprašajte zakaj vrtnica cveti?  Verjamem, da boste takrat zmogli premagati gore preprek pred 

vami. Danes boste prejeli cvet, ki naj vas pospremi v novo življenje … 

 

Ob koncu se želim zahvaliti vašim staršem, ki so skupaj z vami pred leti izbrali ravno našo 

šolo in vam ob času šolanja stali ob strani. Velika zahvala naj velja tudi učiteljem in 

učiteljicam, strokovnim sodelavcem in ostalim zaposlenim, ki so vas usmerjali na poti do 

cilja. Še posebej pa so vam stale ob strani razredničarke: 

- ga. Sergeja Jekl  

- ga. Bogdana Kapitler in  

- ga. Lidija Oblak, ki jim izrekam posebno zahvalo. 
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Dragi maturantje, drage maturantke … 

 

Hvala za vašo srčnost, za vašo pripravljenost pri šolskih in obšolskih dejavnostih in vaš 

prispevek k prepoznavnosti in dvigu ugleda šole …  

 

Prav  je, da na koncu izpostavim najboljše in sicer: 

 

Program cvetličar: 

Marjetka Markošek, 3.C – 5 točk – spričevalo s pohvalo 

Nina Verhovšek Drame, 3.C – 5 točk – spričevalo s pohvalo 

 

Program vrtnar: 

Nejc Knez, 3.V – 5 točk – spričevalo s pohvalo 

Saša Uduč, 3.V – 5 točk – spričevalo s pohvalo 

Anže Zavrl, 3.V – 5 točk – spričevalo s pohvalo 

 

-  

Program aranžerski tehnik: 

Nika Povše, 4.AT – 23 točk od možnih 23 – zlata maturantka – dosegla vse točke 

Ana Šuštar, 4. AT – 21 točk 

Nika Jeseničnik, 4.AT – 20 točk 

Maša Simonič, 4.AT, 19 točk 

 

Program hortikulturni tehnik SSI: 

Nika Rahne – 22 točk od možnih 23  - zlata maturantka 

Tajda Jager – 19 točk 

 

Program hortikulturni tehnik PTI: 

Nina Gomilšek, 5.(d)HT – 19 točk 

Katja Vačovnik, 5. (d)HT – 19 točk 

 

Čestitam vsakemu izmed vas za prehojeno pot in vam želim veliko uspeha v nadaljnjem 

življenju … 

 

Prepričana sem, da boste postali odgovorni državljani, dobri strokovnjaki na svojem področju 

in tako postali ponos hortikulture in oblikovanja.  

 

Dragi maturantje, drage maturantke …. 

želim vam lepe in dolge počitnice, predvsem si vzemite čas zase, da boste lahko z veseljem 

poleteli novim izzivom na proti, ki vas čakajo v novem študijskem letu oz. na delovnem mestu. 

 

Celje, 6. julij 2022 

Štefanija Kos Zidar,  

direktorica in ravnateljica 

 

 

 


