
Pozdravni nagovor direktorja dr. Romana Globokarja na slavnostni akademiji ob prazniku sv. 

Stanislava 

 

Dober večer, dragi prijatelji in spoštovani gostje! 

 

prisrčen pozdrav vsem skupaj na slovesni akademiji ob prazniku našega zavetnika sv. Stanislava. 

Najprej pozdravljam vas, dragi otroci in mladi. Nocoj je praznik naše skupnosti, naše velike 

zavodske družine. Vsakdo izmed nas pušča na poti življenja svojo sled. Različne sledi preteklega 

leta v nas prebujajo veselje, hvaležnost, radovednost, navdušenje, sočutje, prijateljstvo, 

gostoljubje – z eno besedo: praznično razpoloženje.  

 

Veseli smo, da z nami danes praznuje naš nadškof p. Stanislav Zore, ki je v nedeljo obhajal svoj 

godovni praznik. V imenu vseh navzočih vam voščim obilo zdravja, poguma, moči in modrosti 

pri vodenju naše nadškofije, hkrati pa se vam zahvaljujem za očetovsko skrb in pozornost, ki jo 

namenjate našemu zavodu.  

Toplo pozdravljam še enega godovnjaka med našimi škofi, celjskega škofa dr. Stanislava 

Lipovška, ki je z našo ustanovo prijateljsko povezan vse od njene ponovne ustanovitve. Gospod 

škof: Bog vas živi! 

Veseli in počaščeni smo, da je z nami tudi apostolski nuncij v Republiki Sloveniji dr. Juliusz 

Janusz. 

Prijateljski pozdrav ljubljanskemu pomožnemu škofu dr. Franciju Šuštarju in vsem ostalim 

predstavnikom cerkvenega življenja. 

Pozdravljam vse kolege ravnatelje in druge delavce s prijateljskih katoliških in javnih šol. 

 

Z veliko hvaležnostjo in občudovanjem pozdravljam nocojšnjo slavnostno govornico prof. Vlasto 

Doležal Rus. Prepričan sem, da nas boš, draga Vlasta, iz svoje bogate zakladnice pedagoških in 

vsestranskih izkušenj spodbudila k ustvarjalnemu in izvirnemu iskanju nadaljnjih korakov na naši 

poti.  

 

Nocoj se kot skupnost na poseben način zahvaljujemo tistim lanskim devetošolcem Osnovne 

šole Alojzija Šuštarja in maturantom Škofijske klasične gimnazije, ki ste s svojim prizadevnim 

delom pustili neizbrisne sledi v naši zavodski zgodbi. Vsem, ki ste vpisani v zlati knjigi in ki boste 

prejeli posebna priznanja, iz srca čestitam! 

Neizbrisne sledi na področju glasbene pedagogike pa pušča naša izjemna zborovodkinja Helena 

Fojkar Zupančič, kar je opazila tudi širša strokovna javnost. Pred mesecem dni je prejela najvišje 

državno priznanje za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2016. Draga Helena, ponosni 

smo nate in ti želimo še veliko veselja in ustvarjalnih užitkov. 

 

Pozdravljam starše naših otrok, učencev in dijakov, zaposlene v našem zavodu, predvojne 

zavodarje, alumne ter vse dobrotnike in prijatelje. 

 



 

Življenje je pot. Pot je sestavljena iz posameznih korakov. Se še spomnite, kako smo se naučili 

hoditi? Pri vsakem koraku mora biti ena noga trdno na tleh, druga pa se dviga v zrak in išče pot 

naprej. Kako čudovita podoba vzgoje! Vsaka vzgoja je hkrati posredovanje trdnih vrednot in 

spodbujanje tveganja, spodbujanje inovativnosti. Brez notranje trdnosti ni poguma za 

ustvarjalno novost, brez iskanja izvirnih in samosvojih korakov pa pravzaprav ni pravega 

življenja. Je zgolj stopicanje na mestu. Tako kot pri hoji tudi pri vzgoji vedno iščemo ravnotežje 

med gotovostjo in drznostjo, med vztrajanjem pri preizkušenih rešitvah in tveganim korakom 

izven ustaljenih okvirjev. Naloga vzgojiteljev in učiteljev je, da učencem odpiramo neskončna 

obzorja, da stalno prestavljamo meje in prebujamo v učencih željo po novih odkritjih. V 

sodobnem negotovem svetu, ki se hitro spreminja, potrebujemo pogum za inovativne in izvirne 

odločitve. Zato je še kako pomembno, da je vsaka šola prostor celostne vzgoje in izobraževanja. 

V vseh enotah Zavoda sv. Stanislava si prizadevamo, da hkrati spodbujamo telesno, čustveno, 

duhovno, intelektualno, umetniško in socialno rast vsakega posameznika ter gradimo skupnost, 

v kateri želimo, da bi se vsakdo počutil sprejetega in ljubljenega. 

Posebno mesto pri celostnem razvoju ima umetnost. Znotraj sodobnega sveta, ki je prepogosto 

storilnostno naravnan, nas umetnost odpira za presežno razsežnost in plemeniti našo 

notranjost. Zelo sem vesel, da ima v našem zavodu umetnost, še posebej pa glasba, tako 

pomembno vlogo. V letošnjem šolskem letu praznujemo dvajsetletnico delovanja naše glasbene 

šole, v kateri so se šolali in se še šolajo mnogi otroci in mladi. Veseli smo vrhunskih uspehov 

naših učencev in ponosni na naše glasbene pedagoge, ki s predanostjo in inovativnostjo živijo 

svoje pedagoško poslanstvo. Prav tako pa smo ponosni na vsakega našega učenca, ki je preko 

glasbenega izobraževanja izostril svoj občutek za lepo in preko številnih vaj na instrumentu 

krepil tudi svoj osebni značaj.  

Naj glasba tudi ta večer v nas vzbuja veselje do življenja, občutljivost za naše bližnje in željo po 

oblikovanju pozitivnega ozračja okrog sebe. Začeli bomo kar pri najmlajših. Otroci iz Vrtca 

Dobrega pastirja, kar veselo na oder!  


