
Spoštovana gospoda župana, direktorji in ravnatelji posoških gospodarskih družb in javnih zavodov, cenjeni nekdanji 

ravnatelji, upokojeni učitelji in drugi sodelavci Gimnazije Tolmin, sedanji učiteljski zbor in zaposleni Gimnazije Tolmin,  

gimnazijci in učiteljiščniki vseh generacij, starši in dijaki Gimnazije Tolmin in vsi, ki ste se nam danes pridružili! 

Z velikim veseljem, ponosom in spoštovanjem vas pozdravljam na osrednjem dogodku obeležitve 100-letnice 

srednjega šolstva v  Zgornjem  Posočju. Veseli in počaščeni smo, da vas toliko diha z nami in čuti pripadnost 

inštitucijam, katerih predstavnica je danes Gimnazija Tolmin. Zbrani smo tisti, ki danes gulite gimnazijske klopi ali s 

svojimi otroki preživljate radosti in muke gimnazijskih let. Drugi, ki se sami spominjate svojih srednješolskih let v 

Tolminu v malo drugačnih časih in drugih stavbah po mestu. Tretji, ki nam pripovedujete o srednješolskih letih svojih 

staršev in starih staršev, katerih spomin je segal prav do samih začetkov naše 100-letne zgodbe. Veseli smo, da s 

svojo prisotnostjo izražate ponos na zgodovino in poudarjate pomen tolminskega srednjega šolstva ter zaupanje, da 

še kako drži osrednje geslo našega praznovanja »100 let znanja za prihodnost«.  

Ob približevanju okrogle obletnice smo si seveda najprej zastavili vprašanje – ali je glede na razloge, ki so pred 100 

leti v Tolmin pripeljali srednjo šolo, to sploh nekaj, kar velja praznovati? Prepričani smo, da je navkljub takratni zvijači 

italijanskih oblasti, ki se je z odprtjem slovenskega učiteljišča v Tolminu izognila slovenski srednji šoli v Gorici, 

slovensko učiteljišče za Zgornje Posočje pomenilo vir znanja in kulture. In čeprav je bilo srednješolsko izobraževanje v 

slovenskem jeziku v Tolminu res kratkega diha, je dalo mnoge izobražence, ki so postali stebri kulturnega življenja v 

teh krajih. Tudi kasneje, ko je izobraževanje potekalo v italijanskem jeziku, so se v Tolminu šolali mnogi zavedni 

Slovenci, ki so na tak ali drugačen način pomagali premagovati vse izzive tistega časa, gojili kulturno življenje v 

celotnem Posočju in krepili narodno zavest naših ljudi. Po drugi svetovni vojni so se na tolminskem učiteljišču šolale 

mnoge generacije učiteljev s celotne Primorske in Gorenjske, ki so gradile uspešno zgodbo kvalitetnega slovenskega 

javnega šolstva, na katerega moramo biti ponosni, saj je bilo in je morda danes še bolj pomembno zagotovilo čimbolj 

enakih možnosti naše mladine.  

Gimnazija Tolmin s svojo dobro polstoletno zgodovino v svojem srcu nosi spomin na vso zgodovino srednjega šolstva 

v teh krajih  in s pogumom vstopa v nove čase. Danes je res dan za praznovanje, a hkrati se zavedamo vseh izzivov, 

svojega pomena in poslanstva v Zgornjem Posočju. Mnogi naši nekdanji dijaki ste danes stebri znanja in življenja v 

teh krajih in naša največja želja je, da bi z leti vaše mesto prevzeli sedanji dijaki šole.  Nalagamo jim veliko 

odgovornost in naša dolžnost je poskrbeti, da bodo imeli tudi dovolj znanja in spretnosti za njeno uresničevanje.  

Mladim v teh krajih zato zagotavljamo odlično izobrazbo, omogočamo jim razvijanje talentov na mnogih področjih 

ter jih pripravljamo na univerzitetni študij. Generacije so številčno veliko manjše. V petdesetih letih je število rojstev 

v Posočju padlo iz 540 na 140 letno, zato je vsak posameznik za nas izredno pomemben in čutimo dolžnost poskrbeti, 

da bodo mladi kar najbolje razvijali svoje talente. Za mano stoji učiteljski zbor, ki se tega zaveda, zmore in zna 

odgovoriti na izzive učiteljskega poklica sedanjega časa.  

Pred 100 leti je bil učitelj poleg knjige edini vir znanja v svetu, ki se je le počasi spreminjal. Danes se tako svet kot 

vloga učitelja v njem spreminjata veliko hitreje. Ne le, da je učitelj šibo zamenjal z računalnikom. Učitelji postajamo 

predvsem mentorji, ki dijakom sicer še vedno posredujemo temeljno znanje, a jih vse bolj usmerjamo v samostojno 

iskanje in kritično presojanje kopice informacij ter njihovo povezovanje. Skušamo jih opremiti z vsemi potrebnimi 

kompetencami, da bodo vodili ta svet.  

Nocoj s ponosom opazujemo sad njihovega dela, kajti celotna današnja prireditev je plod raziskovanja in 

ustvarjalnosti naših dijakov tretjih letnikov ter njihovih mentorjev.  

Spoštovani – Naj zaključim z zahvalo vsem, ki ste tkali našo skupno zgodbo. Na Gimnaziji Tolmin bomo  s trdnim 

prepričanjem, da imamo mladino, na katero smo in bomo ponosni, nadaljevali tradicijo odličnega srednješolskega 

izobraževanja!  

Zavedajmo se, da imamo v Posočju veliko mladih, zaupajmo vanje, pomagajmo jim in uspelo nam bo! 


