
Spoštovani navzoči! 

Najprej naj prav lepo pozdravim ravnateljico ga. Bredo Perčič in direktorja g. Andreja Geršaka. 

V čast mi je, da lahko v imenu diplomantk in diplomantov Višje strokovne šole Abitura spregovorim 

nekaj besed. 

V življenju so vzponi in padci in vpis na Abituro je bil zame in mislim, da lahko govorim v imenu vseh 

nas diplomantov, velik vzpon. Ko se odločiš, da boš v življenju nekaj spremenil, da si želiš novega 

znanja, širše obzorje in več poslovnih priložnosti, no takrat se vpišeš na študij na Abituro. 

Ob vpisu so se nam porajali dvomi, če bomo zmogli, kako bomo uskladili vse obveznosti, kako se 

bomo v zrelih letih spet lotili predavanj, ali bomo poleg službe sploh imeli energijo še za učenje. 

Nato pa ob vpisu spoznaš ekipo Abiture in veš da ti bo uspelo. Gospa mag.Breda Perčič hvala vam za 

vaš vedno umirjen pristop, vaše spodbudne besede, hvala za vse rešene konflikte, ki ste jih rešili z 

strokovnostjo in dolgoletnimi izkušnjami. Naučil ste nas pravilnega komuniciranja in nastopa v 

javnosti. 

Vedno nasmejana, polna optimizma, vedno pripravljena pomagat, to sta  Mojca in Marko, srce in 

duša referata. Brez vaju bi bilo težko in zato vama iskrena hvala. 

Abitura ima tudi odlične profesorice in profesorje, mentorice in mentorje, ki ste nam podali znanje, 

vlili samozavest, pripeljali ste nas do končnega cilja – postati diplomant. Zato se vam, spoštovane 

profesorice in profesorji zahvaljujemo za vaš korekten odnos do vseh in za vaše strokovno in 

nesebično delo. 

Zdaj ko je študij za nami lahko rečemo, da je bila naša odločitev prava, da se nam je ves trud 

obrestoval, da smo dosegli, kar se nam je zdelo nedosegljivo. 

Vezi, ki smo jih stkali tekom študija nas bodo vedno povezovale. Z nekaterimi sošolci in sošolkami 

smo izmenjali samo kakšno besedo, z nekaterimi pa smo postali in upam da bomo tudi ostali 

prijatelji.  

Na koncu pa vsem diplomantkam in diplomantom iskreno čestitam ob uspešnem zaključku študija. 

Uspelo nam je! 

 

Ključ do sreče so sanje. Ključ do uspeha pa je uresničevanje sanj! 

ABITURA, hvala! 

 

         Anita Svetina 


