Simon Feštanj, ravnatelj Škofijske klasične gimnazije
Nagovor lanskoletnim maturantom

Spoštovane lanskoletne maturantke in maturanti!
Se še spomnite 1. septembra 2016? Bil je četrtek in po skupni maši v šentviški cerkvi sem vam
takratnim prvošolcem tik preden ste se prvič zbrali skupaj v razrede, izrekel dobrodošlico in
zaželel, da bi se pri nas dobro počutili, da bi bili uspešni in da bi znali razvijati talente, ki so
bili skriti v vas in so čakali, da jim ponudite priložnost.
V spominih na pretekla štiri leta prav gotovo nosite podobe številnih drobnih dogodkov,
neštetih pripetljajev, odnosov, smeha in solz, veselja in grenkobe, petic in enic. Takšno je bilo
vaše življenje. Hvala vam zanj, saj je bilo zato tudi življenje naše šole.
Na maturi ste izkazali izjemno mero znanja, za kar vam še enkrat iskreno čestitam. A ob tem
znanju vendarle ne pozabite, da svet in vsakega izmed vas ne more ogrožati le pomanjkanje
znanja, ampak predvsem pomanjkanje ljubezni. Ljubezen namreč temelji na rečeh, ki danes
niso v modi: obvladovati sam sebe, ne prepustiti se pohlepu, premagati sebičnost. Pomeni
ljubiti ljudi, ne abstraktnega človeštva… Ljubiti konkretnega človeka … tukaj zraven. In stopiti
iz sebe, da bi živeli za druge.
Saj veste: Amor Magister Optimus – tega smo vas želeli naučiti. In polno tega vam želim v
življenju.
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Nuša Pohlin Schwarzbartl, ravnateljica Osnovne šole Alojzija Šuštarja
Nagovor lanskim devetošolcem ob zaključku šolanja
Drage učenke, dragi učenci lanskega devetega razreda!
Spomin je nenavadno sito. Spominjamo se otroštva in dne, ko prvič vstopimo v šolo. Hitro pa
pride dan, ko v najstniških letih obrnemo predzadnji list osnovnošolskega izobraževanja.
Ob zaključku osnovne šole ste se, dragi devetošolci, soočili s številni izzivi:
1. Prvi tak izziv je bil zvedavost: pripeljala vas je na kraj, kjer se želite šolati. V sebi negujte
želje, ki vas ženejo v svet, v nova obzorja. Živite in krepite svoje veščine za cilj, za to, kar želite
v življenju postati.
2. Človek v vaših letih včasih želi pobegniti pred samim seboj, da bi se na novo oblikoval.
Spoznaj samega sebe – že v antiki je to pomenilo, da se moramo zavedati svojih meja. Pa saj
se dovolj hitro spoznamo, sami sebi nismo prav dolgo tujci. Preseči samega sebe pa je prava
umetnost in to naj bo vaš izziv!
3. Na novih poteh boste srečevali nove ljudi. Nekateri med njimi bodo postali vaši prijatelji.
Poseben izziv za vsakega od vas pa je, kakšni prijatelji boste vi drugim. Kakovost odnosov z
ljudmi okrog nas je izziv za vse generacije.
4. Odločite se, da boste ponosni na to, kar ste. Iz okolja udobja vstopate v okolje poguma,
kjer vas čakajo stvari, ki jih še niste preizkusili, tudi neznane posledice, neraziskano okolje in
neodgovorjena vprašanja, številne nove priložnosti, višje in težje odgovornosti in številne
pustolovščine.
5. Ohranite ponos, ljubezen do maternega jezika in do domovine.
Zahvaljujem se vam, ker ste s svojim znanjem, s svojimi rezultati na področju znanja in športa,
s svojimi tisočerimi talenti oblikovali dobro ime Osnovne šole Alojzija Šuštarja in Zavoda sv.
Stanislava.
Zahvaljujem se tudi svojim sodelavcem, učiteljskemu zboru in vsem drugim zaposlenim,
cenjeni gospe dr. Marini Rugelj, ki ste skozi vsa leta šolanja generacije teh devetošolcev
pripomogli, da se danes veselimo tega dogodka.
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