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POSLANICA OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 

 

 

Drage učenke in učenci, drage dijakinje in dijaki, 

za vami je še eno šolsko leto. Verjamem, da šolske klopi zapuščate zadovoljni, 
veseli, verjetno tudi malce utrujeni. Osvojili ste nova znanja in pridobili nove 
izkušnje. Nekateri zapuščate osnovnošolsko izobraževanje, drugi 
srednješolsko. Za vami je naporno obdobje in zato vam še posebej želim 
brezskrbne poletne dni. 

Naj bodo počitnice vseh, drage učenke in učenci, dijakinje in dijaki, kar se da 
radostne, polne aktivnosti in zanimivih raziskovanj, za katere morda ni bilo 
dovolj priložnosti med šolskim letom. Izkoristite čas s prijatelji in delite dobro 
tudi s tistimi, ki morda v življenju nimajo enakih možnosti kot vi.  

Naj vam prišepnem nekaj o mojih že dolgo tega počitnicah: knjige in knjige za 
vse radovednosti, veliko dobrih druženj in smeha s prijatelji, raziskovanja v 
naravi, športni podvigi in še kaj.  

Zato – iskrivo in doživljajsko ujemite vaše poletje! 

 

Spoštovane učiteljice in učitelji, ravnateljice in ravnatelji ter drugi 
strokovni delavci, 

V zadnjih dneh sem imela priložnost obiskati nekaj zavodov za vzgojo in 
izobraževanje in v vsakem od njih je bilo čutiti prijeten in marljiv utrip šolskega 
vsakdana. Zanj se vam iskreno zahvaljujem. Vem, da je bilo šolsko leto, ki ga 
zaključujemo, naporno. Zato se vam še posebej zahvaljujem, da ste po svojih 
najboljših močeh in z veliko mero razumevanja šolsko leto uspešno pripeljali h 
koncu. Tako kot vsi v vzgoji in izobraževanju si tudi sama želim, da nas 
povezuje stabilno okolje in da v njem, z medsebojnim sodelovanjem, 
spoštovanjem in odprtim dialogom, tudi v prihodnje razvijamo trdne temelje 
znanja, delujemo skupaj v korist mladih in s tem tudi družbe kot celote.  



 

Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti vsem zaželim, da poletje zaužijete v polni 
meri, da si odpočijete in namenite čas sebi in najbližjim – tako, kot je blizu prav 
vam.  

Srečno! 
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