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POSLANICA OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

 
 
 
Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki, 
 
začetek počitnic je tu. Juhu!  
 
Začetek brezskrbnosti, potepanj, raziskovanj, branja, morda kakšnih drobnih 
iskric, novih spoznavanj, novih prijateljstev. Zaslužili ste si to. Čestitam vam za 
dosežen uspeh. Vem, da ni bilo vedno enostavno. S trudom ste si priborili nova 
znanja in veščine. Izobrazba je najmočnejše orodje, s katerim lahko spreminjate 
svet. Znanje je tisto, česar vam nihče nikoli ne more odvzeti. In znanje je 
lastnost samozavestnih ljudi. Tistih, ki veste, kaj hočete. In tistih, ki si želite po 
tej poti naprej. 
 
Šolsko leto je bilo dolgo, polno izzivov, lepih dogodkov, lepih ocen in tudi 
kakšnega razočaranja. Pričakovanja do vseh vas so bila velika, morda včasih 
tudi prevelika. Zato ostanite takšni, kot ste. Najdite pravo mero sami v sebi, ko 
govorimo o odličnosti in tudi sproščenosti, pa tudi pri uživanju v novih znanjih.  
 
Kaj vam želim med počitnicami? Predvsem, da ne bi bili samo digitalni. 
Prisluhnite staršem, ko bodo rekli, da je bilo dovolj telefona, računalnika in 
tablice in da pojdimo raje v naravo ali pa med knjige. 
 
Počitnice izkoristite za sprostitev, druženje s prijatelji. Želim vam veliko gibanja, 
zlasti na prostem. Privoščite si kakšen trenutek, ko ne boste počeli prav ničesar. 
Morda se vam prav takrat utrnejo kakšne dobre ideje.  
 
Uživajte na počitnicah! Ne pozabite pa tudi na tiste, ki jih morda ne morejo 
preživljati tako brezskrbno. 
 
 



 

 

Spoštovani učitelji in učiteljice, ravnatelji in ravnateljice, spoštovani 
strokovni delavci in delavke, spoštovani vsi zaposleni in zaposlene v 
vzgoji in izobraževanju, 
 
hvala za veliko delo, ki ste ga opravili in ga opravljate vsako šolsko leto. Hvala 
za vaše znanje in tudi pogum, s katerim krepite Slovenijo. Brez vas ne bi bilo 
vseh teh znanj, ki jih prenašate na mlade rodove. Opravljate izjemno 
pomembno poslanstvo. Vem, da ni enostavno biti učitelj oz. učiteljica. 
Pričakovanja vseh nas so velika, včasih tudi prevelika. Ni enostavno povedati, 
pokazati in dokazati, kako pomembna je vaša vloga in kako prav je, da vam pri 
tem zaupamo. 
 
Vem, da ste pri svojem delu deležni različnih pritiskov in da se soočate s 
številnimi izzivi. A ne dvomim, da ste jim kos. To se odraža tudi v tem, da ima 
Slovenija dober šolski sistem. Vi ga tvorite, ustvarjate, razvijate. Mi pa se bomo 
tudi vnaprej trudili, da bodo okviri jasno začrtani in da bo trdnost znanj oz. 
izobraževanja tista, ki bo vodilo razvoja Slovenije. 
 
Vedno je še prostor za izboljšave, nove veščine, nova znanja, nove 
kompetence. Zato hvala vsem vam, ki se dodatno izobražujete in iščete prostor 
za rast, ki jo podajate naprej mladim. Hvala za vaš prispevek in za opravljeno 
delo. 
 
Želim vam sproščen vstop v poletje. Privoščite si vse tisto, za kar niste našli 
časa med šolskim letom in počnite tisto, kar vam je najljubše. Naberite si novo 
energijo, potrebujemo jo. 
 
Srečno! 
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