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Uvodni pozdrav direktorja Zavoda sv. Stanislava dr. Romana Globokarja na akademiji 

Zavod sv. Stanislava, 13. 11. 2014 

 

 

Dober večer, spoštovani gostje, dragi prijatelji! 

 

Res je. Kdor čaka, dočaka. Vse skupaj prav prisrčno pozdravljam v novi športni dvorani. Kot smo slišali 

v uvodu, se je naš zavod v preteklem letu pošteno razširil. Zelo smo veseli naših najmlajših otrok v 

novem Vrtcu Dobrega pastirja. Vsi skupaj se veselimo tudi novih prostorov Osnovne šole Alojzija 

Šuštarja, čeprav malo nostalgije po »šuštarčkih« pa vseeno ostaja v osrednji zavodski zgradbi. Nocoj 

praznujemo tudi 20-letnico vselitve prvih dijakov v naš Jegličev dijaški dom. Vsakdo izmed vas, dragi 

gostje, je na svoj način povezan z našo hišo in vsakdo ima prav gotovo tudi svoj osebni razlog za 

hvaležnost in praznovanje. Naj nas nocoj v eno družino povežejo otroška nežnost in radoživost, 

mladostniška ustvarjalnost in zavzetost, želja po ubranosti in skupnosti, izkušenost starejših in 

dobrohotnost vseh nas. Nulla dies sine linea. Ni dneva brez sledi. Naj nocojšnji večer pusti nežne, 

barvite in vesele sledove v naših srcih. 

Zelo smo veseli, da z nami praznuje apostolski administrator ljubljanske nadškofije msgr. Andreju 

Glavanu, ki ga prisrčno pozdravljam. 

Pozdravljam tudi današnjega godovnjaka dr. Stanislava Lipovška, celjskega škofa. 

Prijateljski pozdrav tudi ljubljanskemu pomožnemu škofu in nekdanjemu direktorju našega zavoda dr. 

Antonu Jamniku, ki je pred osmimi leti dal pobudo za ustanovitev prve katoliške osnovne šole v 

Sloveniji. 

V duhu z nami praznuje tudi novoimenovani ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore, ki se na duhovnih 

vajah pripravlja na prejem škofovskega posvečenja. Veseli smo njegovega imenovanja in njegove 

naklonjene drže do poslanstva našega zavoda. 

Lepo pozdravljam tudi  ostale predstavnike cerkvenega življenja. 

Pozdravljam tudi predstavnike družbenega in političnega življenja. 

Prisrčen pozdrav tudi vsem predstavnikom veleposlaništev v Republiki Sloveniji. 

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

Lepo pozdravljam tudi vse naše vrtčevske otroke, učence, dijake, študente, vse starše, vse zaposlene 

v naši hiši, predvojne »zavodarje« in alumne ter vse dobrotnike in prijatelje našega zavoda. 

Poseben pozdrav nocojšnjemu slavnostnemu govorniku, dolgoletnemu ekonomu našega zavoda 

Tonetu Homarju, ki je z izredno skrbnostjo in zavzetostjo usklajeval gradnjo nove osnovne šole in 

vrtca. Dragi Tone, še enkrat iz srca hvala za vse! 

Letos v našem zavodu obeležujemo leto spomina. Ob stoletnici začetka prve svetovne vojne in 

sedemdesetletnici konca druge svetovne vojne še bolj poglobljeno razmišljamo o tragičnih dogodkih, 

ki so povezani z našim narodom in tudi z našo hišo. Kot kristjani pa verujemo, da je Božje odrešenje 

močnejše od vseh človeških zablod, da se preko smrti rojeva novo življenje. Temne sledi v našem 

zavodu tako dobivajo zlato barvo, barvo odrešenja, barvo novega življenja. Zato je prav, da s 

hvaležnostjo gledamo na zgodovino in s pogumom zremo v prihodnost. 
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Veliko pričakujemo od vas, dragi maturantje in maturantke, ki ste letos opravili svoj zrelostni izpit. 

Upam, da ste dobili dobro popotnico za življenje: ne samo kopico znanja, ampak tudi plemenito srce, 

odprte dlani, čut za sočloveka, inovativnega duha ter zavzetost za pravičnost in skupno dobro. 

Čestitam vsem, ki ste dosegli odličen uspeh na maturi in boste nocoj prejeli posebna priznanja. 

Čestitam tudi vsem, ki ste vpisani v zlato knjigo. Čestitam pa prav vsakemu maturantu, saj točke na 

maturi ne povedo vsega. Hvala vam za vaše vsestransko sodelovanju pri sooblikovanju skupnega 

življenja na šoli. 

Hvala vsem vam, dragi prijatelji in dobrotniki, ki nas na različne načine podpirate. Letos se še posebej 

zahvaljujem vsem, ki ste pripomogli k temu, da smo gradnjo novih prostorov uspešno pripeljali do 

konca. 

 

Priznam, da sem sedaj pa že kar močno vznemirjen. Na oder namreč prvič prihajajo otroci Vrtca 

Dobrega pastirja. Kar korajžno, dragi otroci, in povabite nas k pesmi, k slavju. Vam, dragi obiskovalci, 

pa želim prijeten in sproščen večer! 

 


