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150 obrazov šole
150 let. Doba dveh povprečnih človeških življenj. V šoli, kjer čas merimo v koledarskih in šolskih letih, pa je stoletje in pol obdobje številnih generacij, preplet mnogih
življenjskih poti, odraščanje številnih najstniških obrazov šole, delovna doba mnogih
zaposlenih, čas neizbrisljivih dogodkov …

Branka Vidmar Primožič,
urednica zbornika

Alenka Gotlin Polak,
urednica zbornika

V tem koledarskem letu na Ekonomski šoli Celje obeležujemo 150-letnico začetkov
izobraževanja kadrov za potrebe trgovine in ekonomije. Častitljiva obletnica, ki si
zagotovo v teh tehnološko dovršenih časih zasluži tudi pisni dokument v obliki zbornika. Naslovili smo ga 150 0BRAZOV ŠOLE. V resnici nas je v šoli vsaj štirikrat toliko, a
sporočilnost naslova se nanaša na zavedanje, da je vsak obraz v šoli posebnost zase,
saj pooseblja posameznika, ki je neprecenljiv delček v 150-letni preteklosti. Znanje in
izkušnje, ki smo jih pridobili v šoli, sestavljamo v mozaik življenja. A ko smo že skoraj
zadovoljni z novim vzorcem, se znova znajdemo tam, kjer smo začeli. Vedno znova
in znova.
Poldrugo stoletje je skoraj nemogoče zajeti na nekaj sto straneh, še posebej ker
zbornik predstavlja preplet zgodovine dveh šol. Šol, ki imata svoje skupne korenine
v prejšnjem stoletju, ki sta doživeli čas razdružitve in plodnega obstoja dveh močnih celjskih srednjih šol, zadnja leta pa ju ponovno druži skupna pot. Zato smo v
tokratnem zborniku poleg zgodovinskega pregleda in nekaterih spominov na pretekla desetletja pozornost namenili predvsem času po letu 2013, ko sta se nekdanji
Srednja ekonomska šola Celje in Poslovno-komercialna šola Celje združili v enotno
Ekonomsko šolo Celje.
Praznično leto 2019 smo oplemenitili z ozaveščanjem vrednot, ki nas v šoli družijo.
Dvanajst mesecev, dvanajst vrednot, ki smo jih zajeli tudi v našem zborniku. Zagotovo bi jih vsak med nami subjektivno razvrstil po svoji vrednostni lestvici. Naše vodilo
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pa ni bila njihova pomembnost, temveč povezava s posameznimi meseci in dogodki, ki jih v šoli ali širši družbi obeležujemo v določenem delu leta.
Naše dijake, ki se včasih v želji po ugajanju vrstnikom zatečejo k drugačnim vrednotam, spomnimo, kar so jih o pozitivnih lastnostih učili, preden so vstopili k nam in
jih usmerjamo k omenjenim dvanajstim in seveda številnim drugim, ravno tako pomembnim, vrednotam, ki predstavljajo spodbudo, navdih in neprecenljiv človeški
dosežek. Tako motivirani lahko dijaki kot pošteni, odgovorni, samozavestni, zadovoljni in srečni posamezniki pozitivno prispevajo k družbi.
Vsakemu poglavju smo namenili tudi popotnico, zajeto iz zakladnice modrih misli
pomembnih ljudi ali pa preprosto iz priročnikov in dokumentov, ki sooblikujejo naše
vsakdanje življenje. Želeli smo si, da bi bil naš zbornik stičišče preteklosti, sedanjosti
in prihodnosti, preplet včasih suhoparnih dejstev in dokumentov ter živahnega vsakdanjega utripa, da bi bil mladosten, igriv in ustvarjalen … Prav takšen, kot smo tudi
obrazi v šoli.
Spoznajte naših 150 obrazov šole, sprehodite se v besedi in sliki po 150-letni zgodovini in poistovetite se z nami ob dvanajstih življenjskih vrednotah ter njihovem
pomenu in uresničevanju od naše združitve.
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Naša zgodba
Želela bi začeti s pravljico, čeprav vsi vemo, da življenje ni pravljica. Torej začnimo z
resnično zgodbo … Davnega leta 1869 se je v Celju začelo izobraževanje za potrebe
trgovine. Najprej je bila ena šola, potem sta iz nje nastali dve, ki sta izobraževali za
potrebe trgovine in ekonomije. Ena je bila na Vodnikovi ulici, druga na Kosovelovi.
Vsaka je bila prepričana, da je boljša od druge in med obema je vladalo tiho rivalstvo,
a tudi določena oblika sodelovanja in strpnosti, tako med dijaki kot med zaposlenimi.

Bernarda Marčeta,
ravnateljica-direktorica
Ekonomske šole Celje

Obe šoli sta rastli, vsako leto vpisovali več dijakov in se nista zavedali tveganja, v
katerega sta se spustili s prekomerno rastjo, ki je bila posledica družbenih razmer.
A kmalu je prišlo obdobje, ko se je začel vpis v obe šoli zmanjševati. Če bi se sedaj
pravljica oziroma zgodba srečno razpletla, bi napisala: … in prišla je dobra vila, ki je
uredila prostorske in kadrovske težave, prisluhnila zaposlenim in dijakom ter problematiko rešila v dobro vseh.
A življenje ni pravljica in obdobje združevanja konec leta 2012 je vneslo v oba kolektiva veliko neprijetnih čustev: razočaranje, nezaupanje, prizadetost, žalost, tesnobo,
strah. Vsa ta čustva so se pojavila nezavedno, nismo si jih želeli in dejansko se jih tudi
nismo zavedali. Na srečo so se že na začetku združitve pri mnogih sodelavcih pojavila pozitivna čustva ter želja po sodelovanju, vključevanju, upoštevanju, sprejemanju.
Počasi so pozitivna čustva prevladala nad neprijetnimi in tako se je začelo skupno
življenje dveh šol.
V procesu združevanja sta obe šoli nekaj izgubili, a nekaj tudi pridobili. Ena šola je
izgubila lokacijo, druga je izgubila ime. Vsi pa smo počasi pridobivali zaupanje in
izgubljali nezaupanje. In kaj je za skupno življenje slabše kot nezaupanje? In kaj je
lepše kot zaupati?

15

150 OBRAZOV ŠOLE ∙ 1869–2019
Človeška narava je pač takšna, da drug drugemu težko zaupamo, kajti bojimo se,
da nas bodo izigrali, ponižali, izkoristili, podcenjevali, prevarali, zavrnili. Velika večina
ljudi se boji zaupati, na Ekonomski šoli Celje pa smo se prav zaradi združitve naučili
zaupati drug drugemu. Naučili smo se tudi tvegati in si upali:
• potarnati, čeprav bi nas zato lahko imeli za slabiče,
• prositi za pomoč, pa čeprav bi s tem pokazali, da ne zmoremo sami,
• boriti se, čeprav bi lahko izgubili,
• postati iskreni, čeprav bi lahko bili razočarani,
• zaupati, čeprav bi lahko bili prevarani in
• v zadnjem času celo smejati.
Kot biologinja po izobrazbi, srcu in duši si bom dovolila uporabiti primerjavo iz narave
in napisati, da smo po šestih letih življenja pod skupno streho našli dolgo iskano sožitje. Na sožitje nikoli ne smeta vplivati pomembnost in moč. Pomembno je, da sožitje
prinaša dobro vsem, kar nam lepo kažejo primeri iz živalskega in rastlinskega sveta. V
sožitju smo uspešnejši, si pomagamo in sodelujemo. Žalostno je, da se ljudje pogosto izogibamo splošno znanih resnic iz narave, ki so dobre in prinašajo korist. Zakaj
preprosto ne sledimo dobrim izkušnjam iz narave in vanje vnašamo svoje znanje?
Za naš kolektiv lahko napišem, da smo se v zadnjih letih povezali, spletli med seboj
dobre socialne odnose, vnesli veliko sodelovanja, razumevanja in strpnosti. Postali
smo ena šola, šola za prihodnost, ki ni obremenjena z zgodovino dveh šol.
Navadno ima pravljica, in tudi naša zgodba, srečen ali vsaj dober konec, ki pa ni
konec, saj se bo Ekonomska šola Celje razvijala in rastla še naprej (vendar upam, da
v razumnih okvirjih). Naj zaključim, da je bilo res težko, a ko danes pogledam nazaj,
sem z opravljenim delom zadovoljna in ponosna na sodelavce, dijake, na našo Ekonomsko šolo Celje.
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20 let delovanja
višje strokovne
šole
Mag. Bojan Sešel,
ravnatelj Višje strokovne šole

Pred dvema desetletjema je bilo potrebno verjeti v drzno idejo, da lahko tudi Celje
postane živahno študijsko središče, ki bo s svojim dinamičnim razvojem in uveljavitvijo v izobraževalnih in gospodarskih krogih privabljalo v naše mesto ob Savinji
številne študente, visoko strokovno usposobljene predavatelje, ugledne raziskovalce,
teoretike in praktike, ki živijo in delajo v različnih okoljih.
Danes smo ponosni, kajti bili smo med tistimi, ki so utirali pot. Lahko rečemo, da je
Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, šola s tradicijo, saj je na Celjskem svoje
prve študente vpisala že leta 2000. V času delovanja se je razvila v eno vodilnih slovenskih višjih šol na področju ekonomije, socialne mreže in varovanja ter tako uspela
uresničiti ob ustanovitvi zastavljeno vizijo. Šola uspešno pokriva potrebe ekonomskih
in socialnih strok, kar dokazujejo tudi organizacije, ki ji zaupajo že vsa leta. V dvajsetih
letih je izobraževanje zaključilo 1532 diplomantov.
Poslanstvo Višje strokovne šole je izvajati kakovostno višješolsko izobraževanje v neposredni povezavi z gospodarstvom, sodelovati v različnih projektih in slediti trendom družbe v duhu trajnostnega razvoja ter večje družbene odgovornosti.
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Študente privabljajo kakovostni programi, odličen predavateljski kader, najsodobnejša tehnologija v prijetnih predavalnicah ter osebni pristop predavateljev, ki vodi v
sproščen in partnerski odnos med študenti in predavatelji. Na šoli se izobražujejo
ekonomisti, računovodje, organizatorji socialne mreže in inženirji varovanja.
V okviru mednarodnega sodelovanja smo uspešno organizirali tri mednarodne poslovne konference in en mednarodni simpozij. Vse konference so bile zelo dobro
obiskane in odmevne. Šola ima dobre poslovne odnose z institucijami terciarnega
izobraževanja s celotnega področja Zahodnega Balkana. Predavatelji se redno udeležujejo tudi številnih mednarodnih konferenc v tujini.
Podpisali smo univerzitetno listino za sodelovanje v projektu Erasmus+, kjer predavatelji sodelujejo v programu mobilnost osebja z namenom poučevanja in usposabljanja, študenti pa v programu mobilnost študentov z namenom praktičnega usposabljanja. Zadnja leta so bili na Malti, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Španiji, Švici, Avstriji in
na Hrvaškem.
Višja strokovna šola se je vedno znala hitro in ustrezno odzivati potrebam poslovnega sveta, pri čemer ji je pomagalo njeno osnovno vodilo – z dobrimi pogoji in odličnimi kadri ostati ena najuglednejših višjih šol, v kateri bo študij kakovostno povezan s
prakso in bo nudil študentom konkretna znanja in veščine. Višješolsko izobraževanje
se je v tem času pokazalo kot najboljši odgovor na težnje sodobnega sveta, ki zahteva precejšnjo fleksibilnost, boljšo odzivnost na pogoje lokalnega trga dela, dovolj
široko strokovno – teoretično in predvsem uporabno znanje ter tesno povezanost z
gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami.
V mozaiku spominov na preteklih 20 let so na varnem shranjeni trenutki usvajanja
neznanega, premagovanje ovir, zadovoljstvo ob doseženem. V spominu ostajajo zanimivi dogodki, pristni stiki med predavatelji in študenti, tesna povezanost z okoljem.
Pridobljeno znanje. Nove izkušnje. Številne zgodbe. Z vsako generacijo diplomantov
se zaključijo neke študentske zgodbe in se začnejo nove, ki se jih na Višji strokovni
šoli vedno znova razveselimo, saj kmalu postanejo del nas.
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Obletnici šole
na pot
Dr. Jernej Pikalo,
minister za izobraževanje, znanost in šport

Častitljiva obletnica srednješolskega izobraževanja na področju ekonomije in trgovine v Celju in širši okolici je upravičen razlog, da se vsem, ki ste kakorkoli pripomogli
k njeni rasti in uveljavljenosti, iskreno zahvalim in vam čestitam.
Šola se je v 150 letih do danes razvila v sodobno in kakovostno izobraževalno institucijo, ki izobražuje mlade v različnih programih. Posredovati mladim kar največ
uporabnega znanja in jih opolnomočiti za profesionalni in osebnostni razvoj je poslanstvo, ki ga šola uspešno uresničuje. Mnogo generacij mladih se je v njej v petnajstih desetletjih izobrazilo in se uveljavilo v življenju. Prepričan sem, da bo tako tudi v
prihodnje.
V letu smo, ko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delamo premisleke
o tem, kakšen naj bo šolski sistem v prihodnje. Posodobiti ga želimo na način, da
bo v prihodnjih desetih letih kos družbenim izzivom. Šola je namreč vedno odsev
in kreator družbe hkrati. Zato je pomembno dobro domisliti potrebne spremembe v
izobraževalnem sistemu. Pri tem moramo biti premišljeno pogumni in gledati naprej.
Pri izobraževanju vsaj desetletje naprej.
Tako kot ste tudi vi domislili, kakšna je vizija razvoja vaše šole. Srečno in smelo na tej
poti vam želim!
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Ponosni ob
150-letnici
Bojan Šrot,
župan Mestne občine Celje

Znanje je naše največje bogastvo in pridobi pravo vrednost šele takrat, ko ga modro uporabimo. V Ekonomski šoli Celje ste se tega reka vedno zelo dobro zavedali,
saj mladim niste predajali samo znanja, ampak ste jih usposabljali za samostojno
življenje. Na poti skozi mladost ste jih usmerjali, jim vlivali željo po raziskovanju in
napredovanju, hkrati pa jim polagali na srce, da je z vztrajnostjo, marljivim učenjem in
močno voljo mogoče uresničiti vse cilje. Pomembno je tudi to, da ste mladim privzgajali sočutje, občutek za sočloveka in odprtost za drugačne. To je za prihodnost
otrok in družbe izjemnega pomena.
Kolektiv Ekonomske šole je in še vedno odlično opravlja svoje plemenito in odgovorno poslanstvo ter pomembno sooblikuje lokalno okolje. Verjamem, da se mnogi
nekdanji dijaki s ponosom in hvaležnostjo spominjajo svojih učiteljev in imajo lep
spomin na mladost.
Ravnateljici-direktorici Bernardi Marčeta, vsem zaposlenim in nekdanjim zaposlenim
izrekam priznanje za njihovo neprecenljivo delo, s katerim so ustvarili šolo, ki je našemu mestu vtisnila neizbrisen pečat in nam je lahko vsem v ponos. Verjamem, da bo
tako tudi v prihodnje. Ob 150-letnici šole vsem skupaj iskreno čestitam in vam želim,
da vam nikoli bi zmanjkalo zanosa, iskrivosti, idej in veselja do dela.
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Trgovina in
trgovski poklic
Mija Lapornik,
izvršna direktorica
Trgovinske zbornice Slovenije

Vloga trgovine v slovenskem gospodarstvu je izjemno pomembna, saj trgovinska
dejavnost ustvari skoraj 35 % vseh prihodkov celotnega gospodarstva in zaposluje
nekaj več kot 17 % zaposlenih v Sloveniji. Čeprav je gospodarska kriza trgovino v
Sloveniji prizadela huje kot v povprečju trgovino v drugih državah članicah EU, je v
Sloveniji v zadnjem obdobju trgovina vendarle nekoliko okrevala, kar je pozitivno.
Celotna panoga trgovine je v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim
obdobjem lani po prihodkih zrasla za slabih 11 %, pri čemer po rasti najbolj izstopa
trgovina na drobno po pošti ali po internetu, ki je glede na enako obdobje lani zrasla
kar za 43,7 %. Slednje le še dodatno potrjuje dejstvo, da razmah digitalne tehnologije
pomembno vpliva na njen nadaljnji razvoj.
Zato bo za trgovino biti v koraku s časom še pomembnejše, kot je bilo v preteklosti,
saj se razmahu sodobne tehnologije in vsem spremembam, ki jih le-ta prinaša, ne
bo mogoče izogniti. Te spremembe bodo vplivale tudi na zaposlene v tej dejavnosti.
Nepretrgana potreba po novih znanjih in veščinah je vedno bolj v ospredju, kar je
potrebno upoštevati tudi pri izobraževanju trgovskih kadrov, torej v srednjih trgovskih
šolah in pri modelih poslovanja trgovskih podjetij. Ključni poklicni profili v trgovini,
kamor zagotovo sodijo prodajalci in poslovodje, bodo ostali, pričakovati pa je, da se
bo spremenila vsebina njihovega dela, upoštevajoč predvsem neposrednejši pristop
do potrošnika.
Na Trgovinski zbornici Slovenije vse več pozornosti namenjamo promociji trgovskih
poklicev ter znanju in veščinam, ki so potrebne za opravljanje del v trgovinski dejav-
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nosti. Na tem področju že sodelujemo z vsemi deležniki, predvsem z delodajalci in
s srednjimi šolami, ki izvajajo izobraževalni program trgovec, saj si želimo, da se naši
bodoči prodajalci seznanijo z vsebinami delovanja te panoge že v šolskih klopeh
oziroma na začetku njihove karierne poti. Ponosni smo na pozitiven odziv trgovcev,
članov naše zbornice, ki se vsako leto v precejšnjem številu odzovejo povabilu srednjih trgovskih šol za sodelovanje v šolskih izpitnih komisijah na zaključnih izpitih,
in dodajamo, da že vrsto let uspešno sodelujemo tudi z Ekonomsko šolo Celje, kjer
med drugim delujemo kot povezovalni člen med delodajalci in šolo pri izvajanju
praktičnega usposabljanja dijakov z delom.
Vsem bodočim prodajalcem, dijakom, profesorjem kot tudi vodstvu Ekonomske šole
Celje ob praznovanju 150-letnice izobraževanja v imenu Trgovinske zbornice Slovenije iskreno čestitamo in si želimo pogumnih izobraževalnih korakov in vseživljenjskega učenja tudi v prihodnje, saj smo prepričani, da skupaj zmoremo več.
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»Služiti kupcu, to je danes geslo
trgovine in torej prodajalca«.[1]

Dr. Marija Počivavšek,
muzejska svetnica,
Muzej novejše zgodovine Celje

Tradicija
celjskega
trgovskega
šolstva

Pred uvedbo strokovnega trgovskega šolstva so se posamezni slovenski trgovci do
blagostanja in ugleda povzpeli predvsem s samoizobraževanjem.[2] O pomenu formalne izobrazbe so v slovenskih trgovskih krogih začeli razmišljati že sredi 19. stoletja, v času narodne prebuje. Trgovci so namreč predstavljali enega nosilnih stebrov
meščanstva in ni bilo vseeno, koliko so bili izobraženi in omikani. Sicer pa začetki
trgovskega šolstva v Avstriji segajo v 18. stoletje, ko je bila na Dunaju ustanovljena
prva trgovska šola. Šele dobrih sto let kasneje, leta 1834, je v Ljubljani začela delovati
Mahrova trgovska šola, ki je vzgojila vrsto dobrih trgovcev. Kasneje je kranjski deželni
1
2

Rudolf Rakuša, Kako postanem dober prodajalec. Maribor, 1936, str. 5–24.
Josip Kavčič, »Samoizobrazba trgovskega naraščaja«. Narodnogospodarski
vestnik (1920), št. 12, str. 99.
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zbor ustanovil javno dvorazredno trgovsko šolo. V času prve Jugoslavije sta na Slovenskem poleg strokovno nadaljevalnih in dvorazrednih trgovskih šol delovali še dve
trgovski akademiji in okrog deset zasebnih trgovskih šol, tako da je bilo v tem času za
trgovski naraščaj dobro poskrbljeno.[3]
Trgovski profil je potrebno v obdobju med svetovnima vojnama razumeti precej široko; za uspešno delo so bodoči trgovci namreč potrebovali ustrezno izobrazbo,
pisarniško (kontorno) prakso in splošno razgledanost. Za ta poklic so bili najprimernejši absolventi trgovskih šol, zlasti srednjih (državnih dvorazrednih trgovskih šol) in
trgovskih akademij (od trgovskih visokih šol je v Jugoslaviji obstajala le tista v Zagrebu). Za trgovske vajence so bile idealne trgovske nadaljevalne šole, saj so jim ob
praktičnem delu v trgovinah dajale primerno teoretično znanje. Najnujnejšo trgovsko
izobrazbo pa so nudili različni trgovski tečaji, večinoma enoletni in zasebni. Seveda je
lahko vsak trgovec svojo izobrazbo širil in nadgrajeval – kar je bilo zelo zaželeno – s
pomočjo strokovne literature in časopisja ter tako širil svoje praktično znanje.
Skrb za strokovno izobrazbo trgovcev je spadala v delokrog trgovskih gremijev (združenj trgovcev), pri čemer jih je podpiral tudi banski svet. Slednji je namreč sofinanciral
trgovski akademiji in dvorazredne trgovske šole (trgovske nadaljevalne šole so bile
prepuščene lokalnim dejavnikom), najboljšim dijakom je omogočil tudi štipendiranje.[4] Absolventi teh šol so večinoma predstavljali kader za pisarne, za državne in samoupravne urade, pisarne industrijskih podjetij, delniških družb in denarnih zavodov,
le neznaten odstotek pa jih je prišel v trgovinske obrate. Zaposlitvene možnosti torej
niso bile samo v trgovini, ampak tudi v (notarskih, odvetniških in trgovskih) pisarnah
– na področjih, ki jih je pokrival aktualni Trgovinski zakon (1937). Tako lahko te šole,
čeprav poimenovane trgovske, pravzaprav primerjamo z današnjimi ekonomskimi
šolami.
V trgovini so torej stremeli k čim boljši izobrazbeni strukturi zaposlenih. Tako so maja
1924 na zveznem občnem zboru trgovskih gremijev Slovenije na pobudo celjskega
gremija sprejeli sklep oziroma priporočilo, »da naj trgovci pri sprejemanju vajencev
stremijo za tem, da bo trgovski naraščaj imel čim višjo in širšo teoretično šolsko
izobrazbo, da bi se tako dvignil inteligenčni nivo trgovske mladine.«[5] To je bilo seveda priporočilo, upoštevanje tega predloga je sodilo v kompetenco posameznih
trgovskih gremijev.
3
4
5

Več o tem: Marija Počivavšek, En gros & en detail. Trgovina v Sloveniji do
druge svetovne vojne: trendi, strukture, prakse. Celje, 2012, str. 356–370.
Arhiv Republike Slovenije: AS_77, št. 77, f. 2, Stenografski zapisnik II. zasedanja,
februar 1932.
»Sprejemanje trgovskih vajencev«. Nova doba (1924), št. 113, str. 2.
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Poklice v trgovini lahko v grobem razdelimo v dve skupini: v prodajno (prodajalci) in v
pisarniško (kontoristi) osebje. Prva skupina je imela opraviti z blagom, nakupom in prodajo ter s strankami, druga pa z dopisovanjem, vpisovanjem in računanjem. Omenjeni
skupini sta si bili precej raznoliki, čemur je sledilo tudi (celjsko) trgovsko šolstvo.

Nedeljska šola za trgovske praktikante in vajence
Leta 1869 jo je kot zasebno šolo ustanovilo in vzdrževalo društvo trgovcev, delovala
pa je do konca šolskega leta 1890/91.[6] V dveh oddelkih so – kot pove že ime šole –
ob nedeljah poučevali predvsem strokovne predmete: nemščino s korespondenco,
menično pravo, aritmetiko, knjigovodstvo in lepopis, ocenjevali so tudi vedenje in
marljivost. Šolo so učenci obiskovali v času učne dobe v trgovini, iz absolventov šole
so izšli bodoči trgovci, knjigovodje, blagajniki ipd. Učenci niso prihajali v uk le iz Celja
in bližnje okolice, temveč tudi iz bolj oddaljenih krajev – Ljubljane, Kranja, Kočevja,
Maribora, Ptuja, Brežic, Krapine itd.[7]

Trgovska nadaljevalna šola
V šolskem letu 1891/92 se je zgoraj navedena šola preimenovala v Trgovsko nadaljevalno šolo, ki jo je z občinsko subvencijo in z lastnimi prispevki vzdrževal leto poprej
ustanovljen celjski gremij trgovcev. Šola je gostovala v prostorih meščanske šole, tudi
poučevali so učitelji meščanske šole, in sicer sprva v grofiji, od leta 1905 v novem
poslopju v Vodnikovi ulici, po prvi svetovni vojni pa v državni deški/dekliški osnovni
šoli Celje – mesto v Gregorčičevi ulici (danes Gimnazija Celje – Center).[8] Šola je
bila obvezna za vajence, ki so bili zaposleni pri mestnih trgovcih. Bila je trirazredna:
v prvem razredu so poučevali nemščino, zemljepis, računstvo in lepopis; v drugem
zemljepis, trgovinsko računstvo, trgovinsko korespondenco, enostavno knjigovodstvo in lepopis; v tretjem pa namesto enostavnega knjigovodstva dvostavno in poleg
ostalih predmetov še nauk o trgovini. Ta učni načrt, kateremu so na prelomu stoletja
dodali še blagoznanstvo, je vsebinsko že odgovarjal moderni trgovski (ekonomski)
strokovni šoli.[9] Zveza trgovskih gremijev je leta 1928 sprejela sklep, da so pogoji za
6
7
8
9

Ivanka Zajc Cizelj, Oris razvoja osnovnega šolstva v Celju (1777–1918). Celjski
zbornik, 1992, str. 52.
Gustav Grobelnik, Osemdesetletnica v nižjem trgovskem šolstvo v Celju,
Celjski zbornik, 1951, str. 245–246.
Prim. M. Kurz, Führer in Cilli und Umgebung, Celje, 1894, str. 13 in Orožen/
Savnik, Celje: vodnik po mestu in okolici, Celje, 1928, str. 31–32.
Gustav Grobelnik, Osemdesetletnica v nižjem trgovskem šolstvu v Celju.
Celjski zbornik. Celje, 1951, str. 246.
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Trgovska šola Celje okoli leta 1910
(Muzej novejše zgodovine Celje)

sprejem učencev v trgovino naslednji: končana dva razreda srednje šole, zdravniško
spričevalo o telesni sposobnosti, obiskovanje trgovske nadaljevalne šole med učno
dobo ter opravljen praktični izpit ob koncu učne dobe.[10]
Po prvi svetovni vojni je šola delovala v sklopu Dvorazredne trgovske šole v Gregorčičevi ulici. Šola se je večinoma vzdrževala s šolninami, ki so jih plačevali trgovci, s
10

Vilko Weixl, »Naše trgovske nadaljevalne šole«. Nova doba (1929), št. 65, str. 1.
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prispevki mestne občine in s prostovoljnimi prispevki trgovinskih in drugih podjetij.
Predizobrazba učencev je bila od pet osnovnih do treh srednješolskih razredov, saj
so v trgovino v uk prihajali mladostniki, stari od 14 do 16 let. Šolanje je trajalo tri leta,
pouk je bil sprva ob nedeljah dopoldne, nato ob delavnikih štirikrat dve uri tedensko,
po končanem delovnem času v trgovinah, kasneje ob popoldnevih, vendar so se
morali učenci vračati v trgovine k zapiranju in pospravljanju lokala. Predmetnik je imel
v prvem (pripravljalnem) letniku splošnoizobraževalni (slovenščina, zemljepis, računstvo, lepopis), v nadaljnjih dveh (nadaljevalnih) pa strokovni značaj (nauk o trgovini in
menicah, trgovsko računstvo, knjigovodstvo, poslovna korespondenca, zemljepis z
državoznanstvom; leta 1930 so uvedli nemščino, leta 1935 pa še srbohrvaščino).[11]
Leta 1931 so v Celju ustanovili društvo Trgovski kolegij, katerega namen je bila ob pomoči države (banovine) zgraditi samostojno trgovsko šolo (ki bi vključevala trgovsko
nadaljevalno šolo ter dvorazredno državno trgovsko šolo), katere sestavni del bi bil
tudi internat.[12] Zamisel je pred drugo svetovno vojno ostala nerealizirana.

Državna dvorazredna trgovska šola
Srednja šola, ki je izobraževala samostojne strokovne kadre za gospodarstvo, je bila
Dvorazredna trgovska šola, ki je sprva gostovala na trirazredni dekliški meščanski
šoli (danes III. osnovni šoli), ki so ji 1905/06 dodali še četrti razred, t. i. nadaljevalno
šolo.[13] Slednja je v šolskem letu 1908/09 začela izvajati tudi program trgovinske
usmeritve.
V šolskem letu 1919/20 se je šola upravno in prostorsko ločila od meščanske šole
in kot podržavljen srednješolski zavod postala samostojna Državna dvorazredna trgovska šola, čeprav je odtlej gostovala na mestni deški/dekliški osnovni šoli na vogalu Gregorčičeve in Zrinjsko-Frankopanske ulice (danes Gimnazija Celje – Center).
Namen šole je bil v dveh letih izobraziti učence za samostojno delo v trgovini. Učni
načrt je imel težišče na splošnoizobraževalnih in na strokovnih predmetih.[14] Na šolo
so se vpisovali učenci, ki so končali meščansko šolo, med njimi so bili tudi privatisti[15].
Prihajali so ne samo iz Celja in celjske regije, ampak tudi iz Zasavja, Savinjske doline
itd.[16] Absolventi so bili zaposljivi v finančnih, knjigovodskih, komercialnih in admini11
12
13
14
15
16

Prav tam, str. 247.
Ustanovni občni zbor »Trgovskega kolegija« v Celju. Nova doba (1931), št. 96,
str. 2.
Orožen/Savnik, Celje: vodnik po mestu in okolici, Celje, 1928, str. 31–32.
Izvestje Državne dvorazredne trgovske šole v Celju 1939/40, str. 8.
Tisti, ki niso obiskovali šolskega pouka, ampak so na šoli opravljali samo izpite.
Marjetka Šelih, Sprehod skozi zgodovino šole. Od Trgovske do Srednje
ekonomske šole Celje. Celje, 2008, str. 11.
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V poslopju mestne Državne deške/
dekliške osnovne šole na Gregorčičevi
ulici sta delovali tudi Trgovska
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trgovska šola.
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Zaključno spričevalo Franca Strupija,
bodočega celjskega trgovca s steklom in
porcelanom, iz leta 1929
(Muzej novejše zgodovine Celje)

strativnih službah.[17] Glede na to, da je šola izobraževala različne profile v gospodarstvu (trgovini, obrti in industriji), ne preseneča, da je bilo med učenci v desetletju pred
drugo svetovno vojno le 14 % takih, katerih starši so opravljali trgovski poklic (samostojno, kot pomočniki ali pa kot uradniki v trgovini). Največ staršev, ki je v omenjenem
obdobju poslalo svoje otroke na celjsko Državno dvorazredno trgovsko šolo, je bilo
sicer javnih nameščencev, sledili so podjetniki, posestniki, uradniki, zasebniki itd.[18]
Leta 1932 so absolventi državne trgovske šole v Celju ustanovili društvo; njegov
osnovni namen je bil poleg druženja stalno izobraževanje njegovih članov »v vseh
trgovskih vedah ter na narodno gospodarskem in socijalnem polju, s tečaji, predavanji, poučnimi izleti in strokovno-znanstveno knjižnico«.[19] Vseh absolventov med
17
18
19

Ludvik Rebeušek, Spomini še živijo. Od Trgovske do Srednje ekonomske šole
Celje. Celje, 2008, str. 19.
Prim. Izvestja Državne dvorazredne trgovske šole v Celju od 1932/33 do
1939/40.
Ustanovitev Društva absolventov drž. trgovskih šol v Celju. Nova doba (1932),
št. 82, str. 2.
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leti 1908 in 1933 je bilo nad 1.000; dve leti po ustanovitvi je društvo štelo dobrih 100
članov.[20]
Po drugi svetovni vojni se je po prehodnem obdobju Državna dvorazredna trgovska
šola leta 1946 preoblikovala v Ekonomsko srednjo šolo, leta 1950 pa se je izobraževanje za trgovski poklic osamosvojilo v Šoli za trgovske učence[21] (kasneje Šolski
center za blagovni promet). Danes, ko trgovski poklic ni več reguliran (za prodajalca
in trgovinskega poslovodjo niso več predpisani pogoji glede poklicnih kvalifikacij), izobraževanje bodočih trgovcev/prodajalcev poteka ponovno v Ekonomski šoli Celje.

20 Delovanje absolventov trgovskih šol v Celju. Nova doba (1934), št. 38, str. 2.
21 Gustav Grobelnik, Osemdesetletnica v nižjem trgovskem šolstvu v Celju.
Celjski zbornik. Celje, 1951, str. 248–249.
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Naša šola
Srednja ekonomska šola Celje in Poslovno-komercialna šola Celje sta stari dami
s stoletno tradicijo. Ob jubilejih smo izdajali zbornike, ki pripovedujejo bogato
zgodovino obeh šol.

Mag. Helena Mešnjak,
profesorica zgodovine in sociologije

Od začetkov trgovskega in ekonomskega izobraževanja nas je družila podobna usoda. Oba poklica sta bila pomembna v vseh obdobjih, največja praznina se je pokazala
po drugi svetovni vojni. Potrebe po ekonomskih kadrih so bile velike, posledično se
je iz leta v leto povečeval vpis dijakov. Šola je imela prostore na Vodnikovi ulici 10, kjer
je od leta 1946 delovala Gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij.[22] V šolskem
letu 1946/1947 je bila v prvem razredu odprta še vzporednica za vajence gostinske
stroke.[23] Leta 1950 sta iz Gospodarske šole za vajence trgovskih podjetij nastali dve
šoli, Ekonomska srednja šola Celje in Šola za učence v trgovini Celje.
Šoli, ki sta od leta 1950 hodili vsaka svojo pot, sta se zaradi številnih težav v šolstvu
ponovno združili 1. januarja 2013. Združitev šol je bila težja kot razdružitev, saj sta
pedagoška in fizična različnost povzročali veliko težav.

22
23

Zajc Cizelj, Ivanka. 2006. Šolstvo prva leta po drugi svetovni vojni.
Iz zgodovine Celja 1945–1991. Celje. Str. 212–215.
Grobelnik, Gustav. 1980. Od trgovske šole do ekonomskega šolskega centra.
Sedemdeset let od trgovske šole do ekonomskega šolskega centra. Str. 10.
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Od gospodarske šole za vajence trgovskih podjetij do
Poslovno-komercialne šole Celje
Po drugi svetovni vojni stari učni programi trgovske šole niso več ustrezali, zato so
šolo preoblikovali v štiriletno Gospodarsko šolo za vajence trgovskih podjetij, ki se je
leta 1950 preoblikovala v Ekonomsko srednjo šolo Celje, ki jo je vodil gospod Konrad
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Lenasi in Šolo za trgovske učence pod vodstvom mag. Ludvika Rebeuška.[24] Obe
šoli sta imeli pouk v stavbi na Vodnikovi ulici 10. Pouk za trgovske učence je potekal
popoldan, za ekonomske tehnike pa dopoldan.[25]
Leta 1952 so ustanovili Center za strokovno izobraževanje gostinskih delavcev, šola
je dobila še oddelek za gostince. Leta 1956 se je zaradi prostorske stiske na Srednji
ekonomski šoli Celje začela prva povojna gradnja srednješolskega zavoda v Celju.
V novo šolsko poslopje so se preselili leta 1958. Istega leta je bil ustanovljen še gostinski oddelek, naslednje leto poslovodska šola, namenjena nadaljnjemu šolanju
trgovskih delavcev. Štiri leta kasneje, leta 1962, so dodali še štiriletni aranžerski in
komercialni oddelek.[26]
Šola je leta 1961 prerasla v Šolski center za blagovni promet, začele so naraščati
potrebe po izobraževanju prodajalcev, trgovinskih poslovodij in komercialnih tehnikov.[27] V sedemdesetih letih novozgrajena šola ni več zadoščala potrebam izobraževanja, tako se je leta 1972 začela gradnja novega šolskega poslopja na Kosovelovi
ulici 4. V novo šolsko zgradbo so se preselili leta 1974.[28]
V drugi polovici sedemdesetih let so se uveljavile reforme srednjega in visokega šolstva, začelo se je usmerjeno izobraževanje. Septembra 1980 je dotedanjega ravnatelja mag. Ludvika Rebeuška zamenjala gospa Dragica Štojs.
V letih usmerjenega izobraževanja se je odpravil periodični sistemi šolanja in s tem
izenačil dijake vseh srednjih šol. Šolsko leto 1981/1982 je poleg organizacijskih in
vsebinskih sprememb prineslo še novo ime šole, šola se je preimenovala v Srednjo
šolo za trgovsko dejavnost. V naslednjih letih so se pokazale pomanjkljivosti procesa
usmerjenega izobraževanja zaradi zmanjševanja vpisa. V šolskem letu 1985/1986 se
je vpisalo najmanj učencev.[29] Do konca osemdesetih let se je usmerjeno izobraževanje umaknilo iz šolskih prostorov, kar je botrovalo ponovnemu zanimanju za
izobraževanje trgovcev.
Konec osemdesetih je bila šola spet premajhna za vse tiste, ki so se želeli vpisati.
24

Četina Žuraj, Savina. 1997. Zgodovina šole. Zbornik Srednje trgovske šole
Celje. Str. 16–17.
25 Rebeušek, Ludvik. 1959. Ob 90-letnici trgovskega šolstva v Celju. Celjski
zbornik 1959. Str. 313.
26 Prav tam. Str. 17.
27 Prav tam. Str. 17.
28 Prav tam. Str. 18–19.
29 Četina Žuraj, Savina. 1997. Zgodovina šole. Zbornik Srednje trgovske šole
Celje. Str. 18–19.
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Poleg prostorske stiske je novembra 1990 šolo prizadela še poplava, poplavljenih je
bilo več prostorov šole in uničena šolska dokumentacija.
Leta 1992 se je ravnateljica Dragica Štojs odločila za upokojitev, nova ravnateljica je
postala mag. Maja Krajnc. Leta 1992 se je šola preimenovala v Srednjo trgovsko šolo
Celje.[30]
Število dijakov se je v prvi polovici devetdesetih let povečalo, leta 1996 je šola imela
že 42 oddelkov. Posledično se je pojavila prostorska stiska. Maja 1996 se je vodstvo
šole odločilo, da je potrebno šolsko stavbo obnoviti in dograditi nove prostore. Obnova šole se je začela septembra 1996, zato so se dijaki in učitelji selili v začasne
prostore na različne lokacije v Celju. Obnova in gradnja sta potekali hitro in večina
dijakov se je v nove prostore preselila med januarjem in marcem leta 1997. Kljub
dograjeni mansardi je bilo prostora premalo, zato je pouk potekal v dveh izmenah.
V šolskem letu 1992/1993 je šola začela izvajati nov program podjetniško poslovanje.
Program je bil sestavljen iz triletnega izobraževanja, ki se je zaključil z zaključnim izpitom in možnostjo izobraževanja nadaljnji dve leti. Dijaki so po končanem izobraževanju in z opravljenim zaključnim izpitom pridobili naziv poslovni tehnik. Prav tako so
trgovci po končanem triletnem izobraževanju lahko nadaljevali šolanje v dveletnem
programu in pridobili naziv ekonomski tehnik. Za takšno izobraževanje je vladalo veliko zanimanje. Večina dijakov s končanim triletnim programom je nadaljevala šolanje
v programu ekonomski tehnik. Izobraževali smo tudi ekonomske tehnike, ki so se
lahko po drugem letniku odločili obiskovati oddelek za maturo.[31] Maturo in zaključni
izpit smo izvajali med leti 1995 in 2003, ko je stopil v veljavo zakon o poklicni maturi.
Leto 2000 ima izjemno mesto v zgodovini šole, zapisano je kot leto s 50 oddelki in
leto, ko se je ponovno spremenilo ime šole; Srednja trgovska šola Celje se je preimenovala v Poslovno-komercialno šolo Celje. Leto je bilo polno presežkov, posodobili
smo šolsko opremo, vsaka učilnica je imela televizor in videorekorder, dobili smo
specializirane računalniške učilnice, na hodniku pa še otoček intronet za dijake.[32]
Naj spomnimo, da je bil internet takrat še dokaj nova tehnologija, zato njegova dostopnost na šolskih hodnikih ni bila samoumevna.
V letu 2000/2001 je šola kot novo organizacijsko enoto pridobila Višjo strokovno
30 Prav tam. Str. 20.
31 Krajnc, Maja. 1997. Ob jubileju. Zbornik srednje trgovske šole Celje, 1997.
Str. 40.
32 Krajnc, Maja. V šolskem letu 1990/2000. Letno poročilo Poslovnokomercialne šole Celje. 1999/2000. Str. 1–3.
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šolo. Vlada Republike Slovenije je januarja 2000 sprejela sklep, da Celje kot regijsko
središče in mesto z bogato trgovsko kulturo pridobi Višjo strokovno šolo za trgovino in komercialo, ki bi uspešno pokrivala potrebe po komercialnem menedžmentu.
Ravnatelj novo ustanovljene Višje strokovne šole je postal mag. Bojan Sešel.
V šolskem letu 2001/2002 smo vpisali največ dijakov v zgodovini šole, 1334. Povečalo se je število oddelkov, rasel je tudi ugled Višje strokovne šole.[33] Večja sprememba
srednješolskega šolskega programa je bila izvedena v šolskem letu 2002/2003 s preimenovanjem poslovnega tajnika v administratorja in poslovnega tehnika v ekonomskega tehnika. Vpis se je nekoliko zmanjšal, šolo je obiskovalo 1258 dijakov, ki so se
lahko izobraževali v programih trgovec, administrator in ekonomski tehnik.
Spremembe v poklicnem in strokovnem izobraževanju so se pojavile v šolskem letu
2007/2008 s prenovo programov. V šolskem letu 2009/2010 so praznovali 140 let
izobraževanja kadrov za trgovino, komercialo, finance in bančništvo. Višja strokovna
šola je praznovala deseto obletnico. Obe šoli izobražujeta odlične kadre na področju
trgovine in komerciale.[34]
33

Krajnc, Maja. 2002. Letno poročilo Poslovno-komercialne šole Celje:
2001/2002. V šolskem letu 2001/2002. Str. 1.
34 Krajnc, Maja. V šolskem letu 1990/2000. Letno poročilo Poslovnokomercialne šole Celje. 2009/2010. Str. 7–8.
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V naslednjih letih se je šola soočila z gospodarsko krizo, ki je prizadela vse strukture
življenja. Časi številčnih generacij dijakov so minili, manjši vpis dijakov je povzročil
odpuščanje zaposlenih. Leta 2010/2011 je bilo na šoli 705 dijakov oziroma 25 oddelkov, pouk se je izvajal samo dopoldne. Pojavili so se presežki učiteljev, zato so nekateri delali na več šolah. Na ta način so obdržali nekatera delovna mesta. Ministrstvo
za izobraževanje in šport je leta 2012 našlo rešitev nastalih težav z odločitvijo, da se
sorodne šole združujejo.
Mag. Maja Krajnc je leta 2011 mesto ravnateljice prepustila gospe Bernardi Marčeta.
Ravnateljevanje je gospa Marčeta sprejela v težkih razmerah. Poleg vseh težav in
finančne krize smo doživeli združitev Poslovno-komercialne šole Celje in Srednje
ekonomske šole Celje v nov zavod, Ekonomsko šolo Celje z dvema organizacijskima enotama, Gimnazijo in srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo. Združili smo se 1.
januarja 2013.

Sprehod po zgodovini od gospodarske šole za vajence trgovskih
podjetij do Srednje ekonomske šole Celje
Srednja ekonomska šola Celje je doživljala podobno usodo kot Poslovno-komercialna šola Celje. Po drugi svetovni vojni je nastala Gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij in ekonomske dejavnosti, ki ji je ravnateljeval gospod Konrad Lenasi.
Šola je delovala kot štiriletna srednja gospodarska – Ekonomski tehnikum. Izobraževala je strokovnjake za gospodarstvo in vajence za trgovska podjetja.[35] Leta 1950 se
je Gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij razdelila na dva dela – v Ekonomsko srednjo šolo Celje, ki jo je vodil gospod Lenasi, in v Šolo za trgovske učence pod
vodstvom mag. Ludvika Rebeuška. Obe šoli sta delovali na isti lokaciji, v stavbi na
Vodnikovi ulici 10 v Celju.
V državi so bile potrebe po ekonomskih kadrih velike, zato v letu 1958 zasledimo
izobraževanje ob delu, ki je do leta 1973 izvodenelo. Med leti 1969 in 1978 je delovala upravno administrativna šola za odrasle[36] pod vodstvom gospoda Gustava
Grobelnika.[37] Izobraževanje ekonomskih tehnikov je bilo zahtevno, poleg tega je bil
možen izredni študij za vse oddelke. Ekonomski srednji šoli Celje so v šolskem letu
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Zajc Cizelj, Ivanka. 2006. Šolstvo prva leta po drugi svetovni vojni.
Iz zgodovine Celja 1945–1991. Celje. Str. 212–215.
36 Četina Žuraj, Savina. 1997. Zgodovina šole. Zbornik Srednje trgovske šole
Celje. Str. 11.
37 Orožen, Janko. 1980. Oris sodobne zgodovine Celja in okolice: 1941–1979.
Celje. Kulturna skupnost občine Celje. Str. 412.
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1965/1966 priključili upravno administrativno šolo,[38] in ji dali novo ime, Ekonomska
šola Celje. Leta 1965 je vodstvo šole prevzela gospa Milena Vršnik - Štifter[39] in jo
vodila do leta 1979.
Prvotno šolsko poslopje je postalo premajhno za vse večje število dijakov. Bilo je premajhno celo za trizmenski pouk. Leta 1965 so ob prvotnem poslopju na Vodnikovi
ulici 10 v Celju zgradili prizidek. Šola je pridobila učilnice in druge prostore, stavbi so
povezali in omogočili pouk v dveh izmenah.
V šolskem letu 1970/1971 so ustanovili oddelek turistične usmeritve, ki je zadnjič
sprejel novince v šolskem letu 1978/1979, ker načrti za uvedbo usmerjenega izobraževanja niso predvidevali turistične usmeritve na ekonomskih šolah, temveč v družbi
z gostinsko stroko.[40] V šolskem letu 1974/1975 so se ponovno lotili gradnje, tokrat
sodobne telovadnice, ki so jo v uporabo predali septembra 1976.
Med leti 1970 in 1980 so iz Ekonomskega šolskega centra odhajali dijaki z izobrazbo
ekonomskega tehnika splošne smeri, ekonomskega tehnika turistične smeri, upravno-administrativnega tehnika in administratorja. Ideja usmerjenega izobraževanja je
bila prisotna v šolskih programih in se je uvedla v šolskem letu 1981/1982. V naslednjih letih so na šoli izvajali programe ekonomsko-komercialni tehnik, trgovska akademija in upravni tehnik, ki je s šolskim letom 1995/1996 usahnil. V nemirnih časih
usmerjenega izobraževanja je za krajši čas prevzel ravnateljevanje gospod Drago
Loibner, a ga je že leta 1981 zamenjala gospa Nada Jug.[41] V času ravnateljevanja
gospe Jugove in uvajanja usmerjenega izobraževanja se je spremenilo ime šole iz
Ekonomskega šolskega centra Celje v Srednjo šolo za ekonomsko usmeritev Tone
Grčar.[42] Usmerjeno izobraževanje je bil reformni projekt, ki je zaznamoval vse srednje šolstvo med leti 1981 in 1987 v Sloveniji.
Gospa Nada Jug bila ravnateljica samo en mandat, nasledil jo je gospod Ivan Poklič,[43] ki je ravnateljeval do leta 2012. Obdobje gospoda Ivana Pokliča je bilo zaznamovano s pridobitvijo novih programov, kot so ekonomska gimnazija, maturitetni
tečaj in leta 2008 še prenovljen program ekonomski tehnik. Program trgovske aka38 Orožen, Janko. 1980. Oris sodobne zgodovine Celja in okolice: 1941–1979.
Celje. Kulturna skupnost občine Celje. Str. 412.
39 Šelih, Marjeta. 2008/2009. Sprehod skozi zgodovino šole. 100 let od
Trgovske do Srednje ekonomske šole Celje. Str. 10.
40 Šelih, Marjeta. 2008/2009. Sprehod skozi zgodovino šole. 100 let od
Trgovske do Srednje ekonomske šole Celje. Str. 13–14.
41 Prav tam. Str. 10.
42 Prav tam. Str. 10.
43 Prav tam. Str. 10.
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demije se izvajal v letih od 1991 do 2003. V šolskem letu 1996/1997 je bil uveden
program ekonomske gimnazije. Na novo se je uvedel maturitetni tečaj, v šolskem
letu 2009/2010 še poklicni tečaj – ekonomski tehnik.[44] Leto 2008 je bilo tudi leto
100. obletnice izobraževanja ekonomistov na Celjskem.[45]
V letih med 2003 in 2012 so na Srednji ekonomski šoli Celje izobraževali v programih ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija, maturitetni tečaj in poklicni tečaj ekonomskega tehnika. Z razvojem ekonomskega šolstva so uvajali dvoletni pripravljalni
tečaj za opravljanje razrednih izpitov in zaključnega izpita,[46] organizirali so dopisno
izobraževanje ob delu.[47]
Devetdeseta leta so bila lepa in uspešna, vpisovalo se je vedno več dijakov. V šolskem
letu 2002/2003 je bilo vpisanih dijakov 1202, kar je največ, a je vpis v naslednjih letih
upadal. V šolskem letu 2009/2010 je bilo vpisanih 563 dijakov, najnižji je bil v šolskem
letu 2012/2013, ko se je vpisalo le 473 dijakov.[48]
Zaradi manjšega števila učencev iz osnovnih šol so se kot večina slovenskih srednjih
šol srečali z manjšim vpisom. V času splošne krize in slabega vpisa v šolo je leta 2012
ravnateljevanje prevzela gospa Marija Sodin.

Iz dveh šol je ponovno nastala ena šola
Zaradi padanja vpisa v srednje šole se je vlada Republike Slovenije leta 2012 odločila,
da začne združevati sorodne šole.
Šolsko leto 2012/2013 je bilo za nas prelomno leto. Poleg finančne krize, ki je prizadela tudi šolstvo, se je zgodila še združitev Srednje ekonomske šole Celje in Poslovno-komercialne šole Celje v nov zavod, v Ekonomsko šolo Celje z dvema organizacijskima enotama – Gimnazijo in srednjo šolo s sedežem na Kosovelovi ulici 4
ter Višjo strokovno šolo s sedežem na Mariborski cesti 2. Bivši šoli sta se finančno
združili 1. januarja 2013, a sta ostali pedagoško ločeni. Delovali sta vsaka na svoji
lokaciji: bivša Srednja ekonomska šola Celje na lokaciji Vodnikova 10 in bivša Poslov44 Šelih Marjeta. 2008/2009. Sprehod skozi zgodovino šole. 100 let od Trgovske
do Srednje ekonomske šole Celje. Str. 13–14.
45 Poklič, Ivan. 2008/2009. Beseda ravnatelja. 2008/2009. 100 let od Trgovske
do Srednje ekonomske šole Celje. Str. 7–8.
46 Grobelnik, Gustav. 1980. Od trgovske šole do ekonomskega šolskega centra.
Sedemdeset let od trgovske šole do ekonomskega šolskega centra. Str. 10.
47 Prav tam. Str. 11.
48 Poklič, Ivan. 2009. Letopis SEŠ Celje 2008/2009. Besede ravnatelja. Str. 3–4.
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no-komercialna šola Celje na lokaciji Kosovelova 4.[49] Pedagoško sta se združili šele
1. septembra 2013.
Pouk je potekal na obeh lokacijah, in to samo dopoldan. Na srednji šoli smo izvajali programe: ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik, trgovec, administrator, ekonomski tehnik – PTI, maturitetni tečaj in poklicni tečaj – ekonomski tehnik; na višji
šoli pa programa ekonomist in organizator socialne mreže.
V šolskem letu 2014/2015 je prišlo na Ekonomski šoli Celje do sprememb. Na Gimnaziji in srednji šoli smo pridobili program tehnik varovanja in vpisali prvih 27 dijakov,
bodočih tehnikov varovanja, na Višji strokovni šoli pa program varovanje in vpisali
prve študente, bodoče varnostne inženirje. V tem šolskem letu smo imeli na šoli 715
dijakov in 136 rednih in 164 izrednih študentov.
V šolskem letu 2015/2016 je pouk z izjemo športne vzgoje potekal samo na eni lokaciji, na Kosovelovi ulici 4. To je tudi leto, ko smo vpisali zadnjo generacijo dijakov v
program administrator.[50]
49 Marčeta, Bernarda. Uvodna beseda. Letopis EŠ Celje. 2012/2013. Str. 5.
50 Sever Punčoh, Simona. Delo šole. Organizacija pouka. Letopis EŠ Celje.
2015/2016. Str. 32.
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Tudi v šolskem letu 2016/2017 je pouk potekal samo na Kosovelovi ulici 4, le nekaj ur
športne vzgoje je še vedno potekalo v telovadnici na Vodnikovi ulici 10. Od šolskega
leta 2017/18 dalje tudi pouk športne vzgoje poteka samo na Kosovelovi 4, prostore
telovadnice na Vodnikovi pa uporablja Gimnastična šola Celje.
V Gimnaziji in srednji šoli imamo v šolskem letu 2019/2020 vpisanih 508 dijakov, ki
jih izobražujemo v programih trgovec, ekonomski tehnik – PTI, ekonomski tehnik,
ekonomska gimnazija, tehnik varovanja, maturitetni tečaj, poklicni tečaj ekonomskega tehnika. V Višjo strokovno šolo pa je vpisanih 44 rednih in 62 izrednih študentov.
Danes, skoraj sedem let po združitvi, bi težko govorili o tradiciji združene šole, a dejavnosti je bilo veliko in uspešno sodelovanje je prineslo uspehe na vseh področjih
izobraževanja.
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Časovni mejniki
ŠOLA ZA TRGOVSKE
1869 NEDELJSKA
PRAKTIKANTE IN VAJENCE
1892 TRGOVSKA
NADALJEVALNA ŠOLA
DEKLIŠKA MEŠČANSKA ŠOLA ZA
1908 NADALJEVALNA
TRGOVINSKO DEJAVNOST (HANDELSSCHULE)

1918
1919
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MESTNA DVORAZREDNA
TRGOVSKA ŠOLA V CELJU
DRŽAVNA DVORAZREDNA
TRGOVSKA ŠOLA V CELJU
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1919
STAATLICHE
WIRTSCHAFTSSCHULE CILLI
1941
GOSPODARSKA
ŠOLA
1945
GOSPODARSKA ŠOLA ZA VAJENCE TRGOVSKIH
PODJETIJ IN EKONOMSKE DEJAVNOSTI
1946
TRGOVSKA NADALJEVALNA
ŠOLA V CELJU

1947
EKONOMSKA
SREDNJA ŠOLA CELJE
1950
ŠOLA ZA TRGOVSKE
UČENCE CELJE
1950
EKONOMSKA
ŠOLA CELJE
1959
EKONOMSKI
TEHNIKUM CELJE
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CENTER ZA
1961 ŠOLSKI
BLAGOVNI PROMET CELJE
SREDNJA
1965 EKONOMSKA
ŠOLA CELJE
ŠOLSKI
1968 EKONOMSKI
CENTER CELJE

1981
1981

SREDNJA ŠOLA ZA EKONOMSKO
USMERITEV TONE GRČAR CELJE
SREDNJA ŠOLA ZA
TRGOVINSKO DEJAVNOST CELJE
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1991
1992
2000

SREDNJA EKONOMSKA
ŠOLA CELJE
SREDNJA TRGOVSKA
ŠOLA CELJE
POSLOVNO-KOMERCIALNA
ŠOLA CELJE

EKONOMSKA ŠOLA CELJE,
GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA

2013
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Naši ravnatelji
FRAN MARINČEK

1919–1941
DVORAZREDNA
TRGOVSKA ŠOLA

KONRAD LENASI

1945–1950
GOSPODARSKA ŠOLA ZA
VAJENCE TRGOVSKIH PODJETIJ
IN EKONOMSKE DEJAVNOSTI
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Mag. LUDVIK REBEUŠEK

KONRAD LENASI

ŠOLA ZA TRGOVSKE UČENCE CELJE
1950–1961

EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA CELJE
1950–1959

ŠOLSKI CENTER ZA BLAGOVNI
PROMET CELJE
1961–1981

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
1959–1965

1950–1981

1950–1965

MILENA VRŠNIK - ŠTIFTER

1965–1979

EKONOMSKA ŠOLA CELJE
1959–1965
EKONOMSKA SREDNJA ŠOLA CELJE
1965–1968
EKONOMSKI ŠOLSKI CENTER CELJE
1968–1979

DRAGO LOIBNER

1979–1981

DRAGICA ŠTOJS

EKONOMSKI ŠOLSKI CENTER CELJE
1979–1981

1981–1992
SREDNJA ŠOLA ZA TRGOVSKO
DEJAVNOST CELJE
1981–1992
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Mag. MAJA KRAJNC

NADA JUG

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA CELJE
1992–2000

SREDNJA ŠOLA ZA EKONOMSKO
USMERITEV TONE GRČAR CELJE
1981–1986

1992–2010

1981–1986

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA
CELJE
2000–2010

Mag. BOJAN SEŠEL

IVAN POKLIČ

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA CELJE
2000–2012

SREDNJA ŠOLA ZA EKONOMSKO
USMERITEV TONE GRČAR CELJE
1986–1991

2000–2012

1986–2012
SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
1991–2012

BERNARDA MARČETA

MARIJA SODIN

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA
CELJE
2010–2012

SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA CELJE
2012

2010–2012

2012
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BERNARDA MARČETA

2013

EKONOMSKA ŠOLA CELJE, GIMNAZIJA
IN SREDNJA ŠOLA
2013–

Mag. BOJAN SEŠEL

2013

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA CELJE
2013–
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Spomini,
spomini …
Mag. Maja Krajnc,
upokojena ravnateljica-direktorica
Poslovno-komercialne šole Celje

Verjetno so prav spomini najbolj goljufivi del našega jaza. To lepo dokazujejo obletnice mature – kako se istih dogodkov spominjamo zelo različno. Nekaterih se sploh
ne, nekateri ostanejo v neizbrisljivem spominu.
In kaj je tisto, kar se je meni, ki sem kar nekaj let preživela na naši šoli, najbolj vtisnilo
v spomin? Brez premisleka odgovorim: »Nadgradnja in adaptacija šole.« Ne zaradi
tega, ker je to nekaj oprijemljivega, pač pa zato, ker sem se ob tem dogajanju veliko
naučila in spoznala modrost, ki jo je tako lepo izrazil Pablo Coelho: »Če si nekaj dovolj močno želite, stremi vse stvarstvo k temu, da se vam želja izpolni.«
Pisalo se je leto 1996. Dijaki so močno presegli število 1200 (bilo jih je natančno
1292) in šola je pokala po šivih. Takratni minister za šolstvo, dr. Slavko Gaber, mi je
dejal, da bo moral naslednje šolsko leto pouk potekati na dislociranih enotah. Hej,
kaj pa govoriš, sem pomislila, saj to je vendar nemogoče. Na glas pa sem mu rekla:
»To pa ne bo šlo. Kako si predstavljaš (z ministrom sva se tikala, saj sva se poznala s
strokovnih srečanj), da bo delo na dislociranih enotah vplivalo na dijake, profesorje,
šolsko klimo? Takšne šole ne znam voditi!« Odgovoril je: »Ali imaš boljši predlog?«
»Seveda ga imam,« sem dejala. »Šolo lahko nadgradimo za eno nadstropje, saj je
streha ravna.« »In kako si to predstavljaš?« je vprašal. »Enostavno,« sem odvrnila.
»Ministrstvo da denar, občina gradbeno dovoljenje in lahko začnemo.« Pri sebi pa
sem mislila, da sem malce prismojena, če sploh upam pomisliti, da bi se to lahko
realiziralo.
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A glej – čudež. Čez nekaj časa so me poklicali iz sektorja za investicije na ministrstvu,
naj pridem na razgovor. Gospa Marina Cankar, ki je takrat vodila ta sektor, se je čudila, kaj za božjo voljo je tako pomembno, da se morajo začeti priprave na gradnjo.
Priznam. Tudi mene je presenetilo. Vprašala me je, ali se zavedam, da bo šola skoraj
pol leta gradbišče, da bodo morali imeti dijaki pouk nekje drugje itd. Ne vem, od kod
sem imela kar naenkrat toliko samozavesti, a odgovorila sem: »Seveda se zavedam.
Vi samo zagotovite denar, izvajalca, ostalo pa prepustite meni.« Nejeverno me je
pogledala in zaželela: »Srečno.«
Ko smo se vrnili v Celje, kjer sem imela parkiran avto, sem se usedla, hotela speljati,
toda ni šlo. Naslonila sem se na volan in zaihtela. Šele takrat sem doumela, kaj vse
to pomeni. Kam s skoraj 1300 dijaki, kako sporočiti zaposlenim, dijakom in njihovim
staršem, da bodo čim bolje sprejeli šest mesecev na različnih lokacijah? Ali bomo
lahko gostovali na drugih šolah, kako sploh sestaviti urnike, kako urejati dokumentacijo, za katero je odgovorna mestna občina? In še veliko vprašanj. »Ej, Maja,« sem
se spodbujala, »zdaj boš pač pojedla to, kar si si skuhala. Solze ne bodo pomagale.
Okoli sebe imaš ljudi, ki te ne bodo izneverili.«
Res me niso. Ne občina, ki jo je takrat vodil župan Jože Zimšek, ne kolegi ravnatelji,
ki so nas ves čas gradnje gostili. Najdlje smo gostovali na I. osnovni šoli – vse do
marca 1997. Hvala ravnatelju Branku Močivniku. Hvala tudi ravnatelju I. gimnazije v
Celju Jožetu Zupančiču, ravnatelju Gimnazije Celje – Center Igorju Majerletu in vodji
Abiture Jožetu Geršaku, saj smo v prostorih nekdanjega Ingrada imeli tajništvo, računovodstvo in konference. Na tem mestu se toplo zahvaljujem svojemu takratnemu
pomočniku Leonu Podvratniku, ki je opravil resnično veliko delo, še posebej ko smo
imeli vsakotedenske sestanke z izvajalci del.
No, pravzaprav sem se namenila pisati o teh sestankih, ki so predstavljali pravi izziv,
zlasti zame – tipično družboslovko. Nič celofana, nobene rdeče pentljice na besedah, ki so bile včasih res grobe, toda še kako potrebne in resnične. Na začetku sploh
nisem vedela, čemu sem tam. Vedno je bil prisoten tudi moj pomočnik Leon Podvratnik, ki so ga ti prekaljeni možje (gradbeniki, strojniki, električarji) obravnavali resneje
kot mene. Počasi sem začela doumevati, kaj so gradbena, strojna, električarska dela.
In vedno bolj mi je postajal všeč njihov način komunikacije. Četudi včasih oster, grob,
je bil učinkovit, neposreden, brez bojazni noža v hrbet. Vsa dela je izredno uspešno
usklajeval glavni nadzornik Ferdinand Cvikl. Pravočasno je znal umiriti žogico, proti
koncu tudi mojo živčnost, saj so gostitelji komaj čakali, da odidemo na svoje, dela na
šoli pa niso vedno potekala, kot je bilo dogovorjeno.
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Januarja 1997 je bila večina dijakov že na domači šoli. Dijaki prvega letnika so še
vedno gostovali na I. osnovni šoli. Treba je bilo urediti še fasado, zgornje nadstropje,
parkirišče za šolo in okolico. Sestanki so zdaj potekali v sejni sobi v pritličju. Na enem
od njih smo govorili tudi o ureditvi pločnika pred fitnesom. Predlagala sem, naj se
na mestu, ki je bil pravokotne oblike, uredi zaobljeni del, ker bi se to bolje skladalo z
videzom fitnesa in bi pridobili dodatni parkirni prostor. Gospod Cvikl me je pogledal
in močno povzdignil glas (to se je zgodilo zelo redko, če sploh kdaj) in rekel: »Veste
kaj? Vi ste ravnateljica in opravljajte naloge, ki vam pritičejo. Ukvarjajte se z dijaki, učitelji, starši, ministrstvom in vsem, za kar ste plačani. Ne vtikajte pa se v stvari, o katerih
nimate pojma, in nehajte nam soliti pamet.« Uf, sem pomislila, tole je pa hudo. Ne
vem, kako bi reagirala, če bi me kaj podobnega doletelo na začetku gradnje. Odgovorila sem mu: »Gospod Cvikl. Sploh ne vem, čemu se toliko razburjate. Povedala
sem zgolj svoje mnenje, seveda pa je odvisno od vas, ali ga boste upoštevali ali ne.«
Naslednji teden sva se srečala pred vhodom v šolo. Pred vrati me je objel preko ramen in rekel: »Veste kaj. O tistem predlogu sem razmišljal in bomo naredili tako, kot
ste predlagali.« »Joj, ali je to sploh mogoče,« sem pomislila. Ta njegov stavek mi je
takrat pomenil več kot čestitke ob diplomi. Ja, imela sem občutek, da sem drugič
diplomirala.
Marca 1997 so bile končno vse ovčice v svojem hlevu, slavnostna otvoritev, ki jo je
zelo uspešno vodila gospa Tea Finžgar Plavčak, pa je bila aprila.
Naj se na tem mestu še enkrat zahvalim vsem, ki so omogočili to gradnjo. Takratnim
dijakom, njihovim staršem, zaposlenim, svetu staršev in svetu šole. Upam, da bo kdo
izmed njih bral ta zbornik in se spomnil tistega časa. Res zelo napornega, toda prav
tako izredno lepega.
Na otvoritveni prireditvi me je nekdo vprašal, kaj bom zdaj »naumila«. Kot iz topa sem
ustrelila: »Višjo šolo!« Res smo jo dobili – leta 2000, ko se je Srednja trgovska šola
Celje preimenovala v Poslovno-komercialno šolo Celje. Toda to je že druga zgodba.
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Odsevi
Minilo je res že veliko časa, odkar sem se zapisala pedagoškemu poklicu. Že v prvem
razredu osnovne šole sem sanjala, da bom učiteljica, le da takrat še nisem vedela, kaj
bi poučevala. Ko pa smo se začeli učiti angleščino, je bila odločitev na dlani. Poleg
angleščine se najbolj poda še en germanski jezik, torej nemščina. Nikoli mi ni bilo žal,
da sem izbrala jezike in se odločila za pedagoški poklic.

Marija Sodin,
nekdanja ravnateljica
Srednje ekonomske šole Celje

Spremljala me je sreča, saj sem imela vedno dobre sodelavce in delo v razredu mi je
bilo v veselje. Po skoraj 40 letih dela se je nemogoče spomniti vseh dijakov, ki sem jih
v teh letih poučevala ali jih spremljala kot pomočnica ravnatelja in kratek čas tudi kot
ravnateljica. Mladi so zanimivi, vihravi, včasih nagajivi, tudi svojeglavi in nepredvidljivi.
A takšni so in takšne moramo imeti radi in jim dati dobro popotnico za življenje. Res
pa je, da jih včasih težko razumemo. Najbrž se zdimo tudi učitelji dijakom velikokrat
odveč in pogosto se sliši, da preveč »težimo« in preveč zahtevamo. Ampak delo z
mladimi je vseeno privilegij, ohranja nas v srcu mlade in prilagodljive.
Ko razmišljam o Ekonomski šoli in svoji pedagoški poti, se mi spomini vračajo v čas,
ko je Srednja ekonomska šola domovala še na Vodnikovi. Učilnice so bile polne do
zadnjega kotička, po hodnikih je mrgolelo mladeži in tudi zaposlenih učiteljev je
bilo za dobre tri razrede. Uvedli smo celo popoldanski pouk in zasedli še učilnice v
sosednji stavbi. S pričetkom vsakega šolskega leta smo zaposlovali nove sodelavce,
odpovedi delovnih mest nismo poznali. Uvajali smo nove programe: trgovska akademija, ekonomska gimnazija, poklicni in maturitetni tečaj.
Šola je sodelovala v mnogih projektih, partnerstvih, izmenjavah, skrbela za kakovost
učnega procesa in medsebojnih odnosov, vlagala v strokovno rast učiteljev in si prizadevala za čim boljše učno-vzgojne rezultate dijakov. Takratni ravnatelj Janko Poklič
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je vodil šolo kar 26 let. Skrbno in preudarno. Pri vodenju šole mu je, kot pomočnik
ravnatelja, najprej pomagal Janko Cafuta starejši, po njegovi upokojitvi pa Mirijam
Drešček in Marija Sodin. Bili smo dober in usklajen tim, predani svojemu poslanstvu
z željo, da šola raste in se razvija v vedno boljšo vzgojno-izobraževalno ustanovo.
Žal so se tudi na področje srednjega šolstva, predvsem ekonomske smeri, zgrnili težki časi. Izbruhnila je gospodarska kriza, zanimanje za področje ekonomije je upadlo,
nataliteta se je manjšala, v širši regiji so se odpirale nove šole in število dijakov je bilo
iz leta v leto manjše. Posledica manjšega števila dijakov so bila odpuščanja učiteljev.
Vzdušje na šoli se je spremenilo. Izguba delovnega mesta pomeni težek udarec,
ki ne prizadene samo posameznika, ampak celoten kolektiv. Podobna je bila tudi
situacija na takratni Poslovno-komercialni šoli Celje. Ministrstvo za šolstvo in šport
se je odločilo, da obe šoli združi, ker je bilo dijakov premalo za dve samostojni šoli s
podobnimi izobraževalnimi programi. Po upokojitvi ravnatelja Janka Pokliča sem za
pet mesecev prevzela vodenje takratne Srednje ekonomske šole Celje.
Vsak konec pomeni nov začetek. Zaprla so se vrata na Vodnikovi in odprla tudi za
nas na Kosovelovi ulici, kjer je danes Ekonomska šola Celje. Ni bilo lahko, a z veliko
mero razumevanja, tenkočutnosti in spoštovanja ravnateljice Bernarde Marčeta in
celotnega kolektiva, smo zmogli in doumeli, da druge poti ni.
Pred skoraj 40 leti sem začela svojo pedagoško pot prav na tej naši šoli, ki se je takrat
imenovala Šolski center za blagovni promet. Tu bom svoje učiteljsko poslanstvo tudi
zaključila. Vesela in ponosna sem, da zanimanje za vpis na Ekonomsko šolo spet
narašča in ponovno se lahko veselimo polnih razredov. Pa naj še kdo reče, da se
zgodovina ne ponavlja.
Srečno, Ekonomska šola Celje!
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