
Drage ueenke in ueenci, dijakinje in dijaki, spostovane ueiteljice in ueitelji,

strokovne delavke in delavci, ravnateljice in ravnatelji,

kot vedno, vsako leto je tako, je tokratno poletje prehitro minilo. Verjamem, da

so se poeitniski dnevi prilegli in upam, da ste si nabrali energije za novosolsko

leto, ki je pred vrati.

Posebno dobrodoslico danes izrekam eni najveejih generacij v zadnjih letih.

Posebej me veseli, da bo letos prag solskega prostora prestopilo vee kot 20

tisoe prvosolcev. To je za nas in za celo Siovenijo izjemen dogodek.

Otroci in mladostniki ste po naravi zelo vedozeljni. Prepriean sem, da boste s

pomoejo ueiteljic in ueiteljev to vedozeljnost potesili, znanje v soli dobro

okrepili in ga nato v srednji soli in seveda visje, za tiste bolj ambiciozne, se

poglobili.

Vsako leto znova yam tudi polagamo na srce, kako je v zivljenju pomembno

znanje. To je namree ena od tistih zelo redkih dobrin, ki yam je nihee nikoli ne

more vzeti. Pa eeprav se takrat, ko se je treba truditi, ko se je treba ueiti in

delati, zdi, da je sola nadlezna, ampak ima svoj globok pomen in verjamem, da

bo marsikdo od vas to spoznal sele v starejsih letih. Mi, ki smo nekoliko

starejsi verno, da v odraslosti vendarle steje predvsem znanje. Ueiteljice in

ueitelji imajo izjemno pomembno vlogo pri tern. Ste pravzaprav zavezniki, torej

ueiteljice in ueitelji ter mladi, kajti dnevno sodelujete, drug drugega upam da

spostujete in delate v dobro obojih.

V soli se mnogokrat spletajo prijateljstva. Zato vsem zelim, da jih sklenete eim

vee. Vsekakor pa ne bi rad, da pozabite, da pomagate drug drugemu, da ste

solidarni, strpni, da spostujte drug drugega in drugaee misleee, ter predvsem,

in to je ena od komponent sole, da ste socialno obeutljivi in da yam je mar drug

za drugega.



Vsako leto znova vam tudi reeemo, da pazite na poti v solo. Ceprav je druzenje

s prijatelji nekaj najlepsega, prosim, ne pozabite na pasti, ki jih na poti v solo

postavlja promet. Previdno torej, ko greste eez cesto, ali se celo v solo vozite s

kolesi.

Spostovane ueiteljice in ueitelji, strokovne delavke in delavci, ravnateljice in

ravnatelji,

na ministrstvu se zavedamo vasega izjemnega pomena dela za druzbo v celoti

in si z vsemi moemi prizadevamo ustvariti eim boljse pogoje za vase delo.

Zavedam se, da novo solsko leto tudi pred vas postavlja kup vprasanj, neznank

in izzivov. Verjamem, da so lahko z dobrim vodenjem, obilo dobre volje in

medsebojnega spostovanja resljivi in jih tudi bomo resili.

Zato vam vsem zelim uspesno solsko leto, s eim manj pretresi, z veliko

vedozeljne mladine in s eim vee zadovoljstva pri vasem delu.

Vsem zelim dobro delo in predvsem, sreeno.
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