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Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, 

cenjeni ravnatelj Glasbene šole Škofja Loka Klemen Karlin, 

spoštovani učenke in učenci vseh generacij glasbene šole, 

cenjeni nastopajoči … 

… 

v veliko čast in veselje mi je, da vas lahko v imenu Državnega sveta RS, drugega 

doma slovenskega parlamenta, in seveda v svojem osebnem imenu nagovorim 

ob 70. jubileju, ki ga v Glasbeni šoli Škofja Loka slavite skupaj z občankami in 

občani kar štirih občin.  

Slovenci imamo glasbo močno zarisano v našo kulturno identiteto. Ukvarjanje z 

glasbo pa sodi med najbolj priljubljeno ljubiteljsko dejavnost v Sloveniji, ki 

povezuje ljudi različnih generacij, nazorov ali kultur. Svojo plemenito vlogo pri 

tem dobro opravlja tudi Glasbena šola Škofja Loka, ki nudi osnovno glasbeno 

izobraževanje v svoji občini kot tudi v sosednjih občinah Gorenja vas - Poljane, 

Železniki in Žiri, kjer delujejo njeni dislocirani oddelki. Na svoje varovance 

skrbno in z občutkom prenašate ljubezen do glasbe, jih vzgajate ter v njih 

budite občutek za lepo in harmonično. Prav zaradi tega vaši učenci dosegajo 

vidne uspehe na številnih glasbenih tekmovanjih in slišim, da so zaželeni 

spremljevalci številnih slovesnosti, proslav ali drugih dogodkov, kjer ima 

možnost spregovoriti tudi glasba. Koliko neutrudnega in požrtvovalnega dela 



stoji za vašimi učnimi urami, koncerti in nastopi – tega se mi, poslušalci, 

premalo zavedamo. 

Da neka institucija, organizacija deluje tako dolgo, kot je vaših 70 let, je 

potrebnega veliko dela vodij, posluha županov in občinskih svetnikov, interesa 

lokalne skupnosti ... Vse to tu v Škofji Loki imate. Ob tem velja izpostaviti tudi 

starše. Zavedam se, da je naš tempo življenja, tako v službi kot doma, pospešil 

svojo kolesje. Da zahteva od staršev veliko organizacije, da lahko pri 

številčnejših družinah, ki so lepa značilnost tukajšnjih krajev, otrokom 

omogočijo obiskovanje glasbene šole. Verjamem, da so za to nagrajeni z 

domačimi koncerti in ponosom ob napredku svojega otroka na glasbenem 

področju. 

  

Glasba je univerzalna in brezmejna umetnost, navdahnjena z muzami že 

tisočletja. Glasba nas spremlja vse življenje, v vseh trenutkih – svečanih in 

vsakdanjih, veselih in žalostnih. In kot je nekoč rekel skladatelj Marij Kogoj: »V 

naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v 

globino njegove duše.« 

 Spoštovani, 

Iz srca vam želim, da bi na krilih glasbe še dolgo ustvarjali in pospremili še 

veliko otrok v ta čudoviti svet muziciranja. Zato vam čestitam ob jubileju, za vse 

dosedanje dosežke, bogato delo in zaželim tudi v prihodnje obilo ustvarjalnih 

uspehov in glasbenega navdiha.  

Srečno in lep prijeten večer vsem skupaj. 



 


