
 
 
Dragi učenci in učenke, spoštovani učitelji in učiteljice, kolegi ravnatelji in ravnateljice, 
spoštovani starši in drugi gostje, 
 
 
v veliko čast mi je, da danes, 20.10.2005, ko naša šola praznuje častitljivo obletnico –  
150-letnico svojega šolskega življenja in dela, 
 
v naši sredi lahko pozdravim: 
 
g. dr. Milana Zvera, ministra za šolstvo in šport,  
g. Miloša Pavlico, podžupana glavnega mesta Ljubljane,  
go. Nado Pavšer, načelnico na oddelku za vzgojo in izobraževanje na Mestni občini Ljubljana, 
g. prof. dr. Cirila Kržišnika, strokovnega direktorja Pediatrične klinike, 
delegacijo OŠ iz Doboša na Madžarskem, ki jo vodi ga. ravnateljica Alidá Kovacs, 
in vse ustvarjalce ledinske zgodovine, nekdanje ravnatelje, učitelje in učence! 
 
 
Dobrodošli na OŠ Ledina! Na šoli, ki je prehodila dolgo pot z magistrata, kjer so leta 1855 
osnovali njeno predhodnico I. mestno enorazredno deško ljudsko šolo s 56 učenci, nato iz leta 
v leto rasla in se selila po mnogih poslopjih po Ljubljani, dokler ji mestni očetje v letu 1889 v 
Poljskih ulicah niso zgradili za tiste čase prav veličastne zgradbe, današnje Ledine, na katero v 
letu 2005 vsak dan znova po učenost prihaja 443 učencev. 
 
Do leta 1937 je bila Ledina I. mestna deška ljudska šola, po tem letu I. državna deška ljudska 
šola Andreja Praprotnika, poimenovana po zaslužnem ledinskem ravnatelju, v letu 1946 pa so 
prvič ledinski prag prestopile tudi deklice. Šolo so tedaj poimenovali I. državna mešana ljudska 
šola Ledina. Današnje ime šola nosi šele od leta 1958. Tega leta je Ledina pod svoje okrilje vzela 
tudi prvi bolnišnični šolski oddelek.  
 
Ledina je po letu 1889 ves čas tu, na Komenskega ulici; dozidali so jo, prizidali in nadzidali, da 
je lahko sprejela pod svojo streho vse uka željne učence. V svoji zgodovini je zamenjala lepo 
število držav (nemščino je kot učni jezik slovenščina zamenjala šele v letu 1883) ter družbenih in 
šolskih sistemov, a ostala steber dobrega dela ne glede na zgodovinske okoliščine, ki šoli kdaj 
tudi niso bile naklonjene. Njeni učitelji so v iskanju lastnih potrditev nenehno odkrivali nove poti 
do znanja in se prilagajali družbenemu trenutku tako, da so iz danega naredili več, kot se je od 
njih pričakovalo. 
 



Pa temu se tudi ni čuditi: ledinski učitelji so bili nosilci hospitacijske dejavnosti, najprej za 
slušatelje nekdanjega učiteljišča, kasneje Pedagoške gimnazije, pridružili so se jim študentje 
Pedagoške akademije, zdaj Pedagoške fakultete, Filozofske fakultete, Fakultete za šport; tako 
so skupaj s profesorji didaktiki skrbeli za  vzgojo mladega učiteljskega rodu. Kar je bogatilo 
oboje, študente in ledinske učitelje! Zato tradicijo hospitacijske dejavnosti na naši šoli 
nadaljujemo tudi v sodobni šoli.   
 
V jubilejnem letu se v ledinski šoli, ki se napaja iz bogate tradicije dobre šole, hkrati pa zna 
sprejemati izzive časa, z občudovanjem oziramo po prehojeni poti naših predhodnikov. 
Občudovanja pa je vredno tudi strokovno delo današnje generacije učiteljev, saj so avtorji in 
soavtorji mnogih učbenikov, delovnih zvezkov, učnih gradiv in člankov, s projektnim delom pa 
postavljajo temelje aktivnim metodam dela, sodelovalnemu učenju, vseživljenjskemu učenju in 
sodelujejo z mnogimi šolami v slovenskem prostoru in v tujini. Posebej tesno je sodelovanje v 
mednarodni izmenjavi učencev in učiteljev, kjer v projektu Vezi med nami: Ljubljana – 
Alpen spoznavajo naravno in kulturno dediščino obeh narodov, hkrati pa vzpodbujajo mlade 
pri navezovanju prijateljskih vezi.  
 
OŠ Ledina v jubilejnem letu. – S ponosom povemo, da smo šola učenosti, priložnosti in 
sodelovanja. Tako matična šola kot tudi njeni bolnišnični šolski oddelki, ki s Pediatrično 
kliniko in tudi z ostalimi klinikami, na katerih se odvija šolsko delo, z roko v roki opravljajo 
plemenito delo - skrbijo za bolne otroke iz vse Slovenije. S ponosom pa tudi povemo, da je 
šolski model našega dela v bolnišničnih šolskih oddelkih vzor mnogim tujim šolskim 
sistemom. 
 
Ledina je tradicionalno zavezana dobremu delu na vseh področjih človekovega delovanja in 
bivanja. S programom Unescove šole se je uveljavila kot prodorna šola, odprta za vzgojo miru, 
strpnosti in sodelovanja. Kot Zdrava šola skrbi za zdrav razvoj vsakega posameznika, kot Eko 
šola za zdravo okolje in odgovorno ravnanje z njim. Za udejanjanje teh vrednot je za leto 2005 
prejela Plaketo glavnega mesta Ljubljane, na kar smo zelo ponosni.  
Le leto poprej pa je postala tudi Unesco ASPnet središče za ljubljansko območje, v katerem se 
povezuje 14 šol z ljubljanskega območja, 10 osnovnih in štiri srednje šole.  
 
V jubilejnem letu, ko smo beležili napredek na prav vseh področjih našega dela, sobivanja in 
povezovanja v slovenskem in mednarodnem okolju, smo v ustvarjalnem vzdušju uspešno 
zaključili Unescov projekt Mladi posvojijo spomenik. Posvojili smo OŠ Ledina, našo šolo, 
in se zavezali skrbeti zanjo. Tako so učenci in učitelji ob 150-letnici svoji šoli podarili prav 
posebno darilo. 
 
Prav posebna pa je tudi odločenost ledinskih učiteljev, ki jo v jubilejnem letu nekoliko drzno 
postavljamo predse. To je odločenost, da bomo stremeli k odličnosti na vseh področjih našega 
delovanja. Kratka izjava o viziji Z VEČ KOT STOLETNO TRADICIJO K ODLIČNOSTI 
nas opominja, da se je treba vedno znova učiti in se korak za korakom približevati idealu, v 
katerem se zrcali v delovanju novih rodov svetlejša prihodnost. 
 
Jubilejno leto 2005 odmeva v šolskem utripu, ki je hkrati deloven in prazničen. Prav vsak 
učenec in učitelj želi prispevati svoj delež. Z bogatim zbornikom, likovnimi razstavami v 
razredih in na šolskih hodnikih, s kulturnimi in športnimi prireditvami, z razstavo v 
Slovenskem šolskem muzeju in s pisanjem prispevkov za jubilejno glasilo želimo razveseliti 



drug drugega, starše in ostale obiskovalce. Krepi se medsebojna povezanost in pripadnost šoli, 
delimo si pričakovanja in veselje. 
 
150-letnica šole je končno tudi priložnost, da se na različnih ravneh življenja še tesneje 
povežemo z okoljem, v katerem živimo in delamo, svoje obzorje pa še bolj smelo širimo tudi 
preko svojih meja s povezovanjem z drugimi slovenskimi šolami in šolami v tujini. Z 
vključevanjem v sodobne evropske tokove mladim nudimo različne možnosti za celostni 
osebnostni razvoj, hkrati pa opravimo pomembno vlogo pri promociji Ljubljane in Slovenije. 
 
Spoštovani, dovolite mi, da se v imenu vseh Ledincev zahvalim vsem, ki ste soustvarjali 
ledinsko zgodovino, da mi, vaši nasledniki, na trdnih temeljih lahko ustvarjamo in se 
približujemo svojemu idealu: posegati vse višje, hkrati pa ohranjati naklonjenost, ki je med 
nami – med učenci, učitelji in starši. Z iskanjem tistega najboljšega v nas in v drugih, se učimo 
drug od drugega, da bi bili drug drugemu dober sopotnik skozi skupna šolska leta!  
 
V želji, da bi se naše vezi še poglobile in utrdile, kličemo Ledini: Še na mnoga leta! 
 

 
Ljubica Kosmač, ravnateljica OŠ Ledina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


