
Ob koncu letošnjega šolskega leta na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje 

 

Spoštovani maturanti in maturantke, spoštovani starši, spoštovani profesorji in drugi gostje! 

Leto je naokoli in prišel je čas za slovo od generacije maturantov 2015. Če je bila lanskoletna 

generacija številna in izjemna, je letošnja manj številna, toda še vedno izjemna. K takšnim 

mislim me napotujejo številke z včerajšnje redovalne konference, veliko izjemnih dosežkov 

na tekmovanjih v znanju, vaša zrelost in zmožnost sodelovanja. 

Vsako leto tok življenja malo spremeni svojo smer. Lani se je še vse dozdevalo kot 

brezizhodno, letos  nam popuščanje krize daje novo upanje, za nas, predvsem pa za vas dragi 

maturanti, za vašo prihodnost in vaše službe. V ozadju sicer lahko slutimo, da današnji svet 

stavi na ekonomijo obsega, na velikost. Kar pomeni, da ne gre v prid malim krajem ali v 

našem primeru malim šolam.  Osebno se s takšno logiko globoko ne strinjam in nikakor ne 

pristajam na to, da so dijaki z majhne šole kaj manj sposobni, kaj manj delovni, kaj manj 

inovativni. Ravno obratno. Z njihovo osebno zavzetostjo, s podporo njihovih družin, s 

predanostjo učiteljev naši dijaki uspevajo povsod. Naj vam opišem izkušnjo nekaj zadnjih dni. 

Pred tremi dnevi sta mi nekdanja dijaka, maturanta ekonomskega programa, pripovedovala o 

tem, koliko znanja sta dobila pri nas in kako se enakovredno »kosata« na univerzitetnem  

študiju z vrstniki pri rednih študijskih obveznostih, pri projektnem delu in kako se šele sedaj 

zavedata, da bi nekateri naši profesorji z lahkoto in čez noč odšli predavat na fakulteto.  

Včeraj odprem Delo in berem članek o posebni nagradi Inštituta Josefa Stefana, za izjemen 

doktorat našemu bivšemu dijaku. Danes zjutraj preberem v Delu drugo ime dijaka, ki je član 

zmagovalne ekipe na biocampu družbe Novartis; poslušam besede naše kolegice o dijakih, ki 

so edini dvignili roko, ko so jih na študiju povprašali, kje so se srednješolski učitelji ukvarjali 

z učenjem učenja, v sobotnem Objektivu berem nasvete našega lanskoletnega diamantnega 

maturanta o tem, kako se pripraviti na maturo. 

Dragi maturanti, ne želim vam s temi podatki naprtiti bremena naših pričakovanj glede vaše 

mature, želim vam samo sporočiti, da ste lahko enako vrhunski kot vaši predhodniki. Zato 

sem prepričana, da je prišel čas, da našo maloštevilnost nikakor pa majhnost ubesedimo z 

mislimi: ponosni smo, da smo  delček veličastne tradicije Gimnazije in srednje šole Kočevje.   

 

Mag. Meta Kamšek, ravnateljica GSŠ Kočevje  

 

 
 

 

 

 


