
NAGOVOR NA PROSLAVI 160 LETNICE OSNOVNE ŠOLE PRESERJE 

 

V veselje mi je, da danes lahko v naši sredi pozdravim spoštovano ministrico gospo dr. Stanka 

Setnikar Cankar, enako pozdravljam spoštovanega župana Občine Brezovica  gospoda Metoda 

Ropreta. Lepo pozdravljeni spoštovani kolegi, gospe ravnateljice in ravnatelji. Pozdrav velja tudi 

spoštovanim upokojenim sodelavcem našega kolektiva, ki ste nas danes počastili s svojo prisotnostjo.  

Poseben pozdrav namenjam predstavnikom prijateljske šole Nikola Tesla iz Rijeke ter gostom osmih 

držav partnerskih šol v projektu Comenius. Pozdravljeni tudi vsi ostali gostje. Pozdravljam vse starše, 

učence in ostale cenjene krajane ter predstavnike lokalne skupnosti, ki ste si vzeli čas za obisk 

današnje slovesnosti. Seveda pozdravljam sodelavke in sodelavce našega kolektiva, Osnovne šole 

Preserje.  

 

 

Danes je čas, ko se spomnimo tistih, ki so vse od leta 1854  do danes, torej 160 let, obiskovali 

presersko osnovno šolo kot učenci ali kot zaposleni. Ali oboje.  

 

 

Šola je preživela burna obdobja zgodovine od bornih začetkov do danes, ko  lahko ugotovimo, da tako 

naša kot ostale šole na Slovenskem še nikoli niso imele tako dobrih materialnih pogojev. Hkrati pa še 

nikoli niso bile tako malo cenjene. 

 

 

Po mojem mnenju naša šola (in upam, še katera) zaostaja za napredkom in modernimi časi. Še vedno 

namreč vztraja pri (za nekatere zastarelih) vrednotah, kot so poštenost, strpnost, odkritost, 

dobronamernost, spoštovanje sočloveka…delo v korist drugih… 

 

 

Prepričani smo, da je to prava pot razvoja celovite in odgovorne osebnosti. Ki bo vedela, da znanja ne 

moreš dobiti , treba si ga je vzeti. Odrasli pa se moramo zavedati, da je največ, kar lahko človek 

doseže to, da je zadovoljen s samim seboj in svojimi dosežki, ki mu jih krojijo njegovi cilji in 

sposobnosti.  Sposobnosti, s katerimi lahko uspe v življenju in jih ima vsak, le najti jih mora.    K temu 

pa ne pelje pot preštevanja povprečnih ocen in šolskih povprečij. Zato je naloga odraslih udeležencev 

v šolskem področju ustvarjanje čim boljših pogojev za uspešen, torej pristen odnos med učencem in 

učiteljem. Prepričan sem, da je pri učiteljih in učencih, ob ustrezni podpori, še veliko potenciala za 

razvoj učinkovitejšega medsebojnega odnosa.  

 

 

Na tem mestu se zahvaljujem vsem, ki so in smo soustvarjali zgodovino naše šole. Zahvaljujem se 

tudi vsem sodelavkam in sodelavcem, da vsem preprekam navkljub vztrajajo pri delu, dvigujejo 

strokovno raven dela ob stalnem preizpraševanju, kako lahko nekaj naredimo bolje, bolj učinkovito. Da 



vztrajajo pri »zastarelih« vrednotah. Skratka, ponosen sem, da sem del tega zanosnega kolektiva in 

šole s tako tradicijo.  

 

Predvsem se zahvaljujem vsem učenkam in učencem naše šole, ki nam to hvaležno vračajo z 

ustvarjalnostjo, skrbjo za druge in vedrim pogledom v prihodnost. Tisto prihodnost,   ko beseda 

spoštovanje ne bo več le mrtva beseda na papirju. Vse to dokazujejo voščilnice, ki nas spremljajo na 

poti do dvorane.   

 

Vsem nam želim lepo današnje praznovanje. 


