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Lavdacija ob podelitvi Tischlerjeve nagrade Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru 
 
Dovolite mi, da na začetek današnje podelitve postavim kratko vsebino Fellinijevega filma La 
strada. Njegov glavni junak je glumač Zampano, ki si po smrti svoje žene in asistentke »kupi« 
dekle Gelsomino, ki ga odslej spremlja pri njegovih nastopih. Vseskozi z njo ravna slabo, ona 
pa mu vdano služi. Po raznih razpletih jo nekje izpostavi in se je znebi na ta način. Mine nekaj 
let in Zampano je še vedno na poti s svojimi nastopi. Pa zasliši melodijo, ki jo je Gelsomina 
vedno izvajala pri njegovih nastopih. Približa se ženi, ki jo žvižga in od nje izve, da je 
Gelsomina že umrla. Zampano se nato v gostilni napije in se poda k obrežju, kjer se grenko 
zjoče. Te solze so solze prepoznega spoznanja, kaj mu je Gelsomina pomenila in kako 
krivično je ravnal z njo. Dejansko se nam ljudem pogosto godi tako, da veliko sprejemamo 
samoumevno od ljudi, ki so ob nas, in šele, ko se poslavljajo, oz. ko so že odšli, nam pride v 
zavest, kako dragocen delež je imela ta oseba v našem življenju. Ko danes podeljujemo 
Tischlerjevo nagrado Višji šoli za gospodarske poklice, to storimo v zavesti, da ima v naši 
družbi izredno pomembno vlogo, da pa ni samoumevno, da je zagotovljen njen obstoj, saj je 
tesno povezan z navzočnostjo in delom slovenskih šolskih sester, katerih skupnost se je v 
zadnjih letih tako zmanjšala, da so že morale ukiniti skupnost in šolo v Št. Rupertu in se 
naznanja ukinitev Provinicialne hiše v Celovcu. V teku so pogajanja s Caritas in Usmiljenimi 
brati glede prihodnosti doma v Pliberku in vprašljivo je, kako dolgo bodo sestre še zmogle 
vzdrževati šolo in otroški vrtec v Št. Petru. Da koroški Slovenci cenimo delo slovenskih šolskih 
sester, smo pokazali že tedaj, ko smo jim podelili Tischlerjevo nagrado. Z današnjo 
podelitvijo pa želimo ponovno izraziti svojo hvaležnost enemu izmed otrok, ki je izšel iz 
njihovega prizadevanja. Hkrati pa želimo izpovedati svoje priznanje vsem, ki so v zadnjih 
tridesetih letih pomagali ohranjati in razvijati Višjo šolo za gospodarske poklice, da je sedaj 
tako ugledna, sodobna in inovativna izobraževalna ustanova. Višja šola za gospodarske 
poklice ima seveda svojo predzgodovino in daljšo dobo nastajanja, ki pa prav tako kaže na 
nekatere značilnosti, ki nas Slovence na Koroškem zaznamujejo in nam tako omogočajo 
ohranjati našo narodno identiteto.  
1. Šola je izraz samopomoči koroških Slovencev 

Šolo je ustanovil župnik Matej Ražun. To je naredil zato, ker je Deželni šolski svet najprej 
oviral odločitev občinskega sveta po ljudski šoli s slovenskim učnim jezikom. Ko je bila le-ta 
končno vzpostavljena, pa je delovala le nekaj let, saj jo je Deželni šolski svet proti volji občine 
razdelil na dva dela (5-razredno utrakvistično šolo in 3-razredno šolo s slovenskim učnim 
jezikom). To zapostavljanje in onemogočanje slovenščine je bil povod za ustanovitev šole. 
Pač v smislu: pomagaj si sam! Ta samoiniciativnost je šla še dlje. Ker je medtem liberalno 
usmerjena Cirilova-Metodova družba pogojevala podporo s tem, da v šoli ne smejo delovati 
šolske sestre, je Ražun ustanovil samostojno Slovensko šolsko društvo in zbiral denar med 
slovensko govorečimi. Iniciativnost župnika in domačinov je bila uspešna in zbrali so 1/3 
denarja, ki je bil za gradnjo šole potreben. 2/3 denarja je prispevala Mohorjeva družba. 
Ustanovitev šentpetrske šole je zato lep primer samoiniciativnosti koroških Slovencev. Ker 
slovenski manjšini koroške in avstrijske oblasti dolgo niso bile naklonjene, je ostala le 
samopomoč! Brez take samopomoči, ki jo kot primer dobre prakse predstavljajo šola v Št. 
Petru, samostojne slovenske liste na občinski ravni, Skupnost južnokoroških kmetov, 
Mohorjeva ljudska šola v Celovcu itd., bi bila slovenska narodno skupnost že zdavnaj docela 
ponemčena. 
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2. Šola je izraz trdoživosti slovenskih struktur na Koroškem 
Šola medtem deluje 112 let in vseskozi so jo vodile kot nosilke slovenske šolske sestre. 
Vodenje šole pogostokrat zanje ni bilo enostavno: v medvojnem času hudi nemškonacionalni 
pritiski, onemogočanje delovanje v letih 1941–1945, ponovni odkup šolskega poslopja od 
medtem komunistično usmerjenega Slovenskega šolskega društva po vojni s strani šolskih 
sester, stalno obnavljanje šole in v zadnjih letih vedno bolj občutno nazadovanje števila 
šolskih sester. Kljub tem težavam in viharjem si je šola utrla poti skozi celotno stoletje. 
Slovenske šolske sestre nikoli niso obupale in vseskozi so skrbele za šolo in njen uspešen 
razvoj. 
 
3. Šola je izraz inovativnosti med koroškimi Slovenci! 
Osnovna namembnost in usmeritev šentpetrske šole sta ostali vseskozi nespremenjeni, in že 
Ražun je zapisal: »Podlaga vsake resnične sreče je dobro vzgojeno srce, ne pa učena glava 
…zato mora šola mladino ne samo učiti, marveč jo mora tudi vzgajati, to je: voditi jo k 
dobremu, navajati jo na dobro. Šola mladini ne sme biti samo učilnica, biti ji mora tudi 
vzgojiteljica,« ali kot danes piše na spletni strani šola sama o sebi, da je: »Šola za življenje«. 
Ta cilj – namreč imeti pred očmi celotnega človeka in ne samo izobraževati glavo, temveč 
tudi oplemenititi in skrbeti za srce in dušo človeka, sta vzgoja in izobraževanje v Št. Petru 
podpirala vseskozi.  
Okoliščine in izzivi za šolo so se skozi čas spreminjali. Šolske sestre in celotni učiteljski kader z 
ravnateljem na čelu so se vedno znova morali prilagajati in iskati nove odgovore na izzive 
časa. Tako je zelo zanimivo, da je prvi slovenski otroški vrtec na Koroškem nastal prav leta 
1945 v Št. Petru.  
Organizacijska oblika šole se je v dolgi dobi izobraževalnega in vzgojnega dela vedno znova 
spreminjala: od Dvojezične enoletne gospodinjske šole leta 1966, prek Triletne strokovne 
šole 1974 do petletne Višje šole za gospodarske poklice z maturo od leta 1989 naprej. S tem 
uspešnim razvojem je šola sooblikovala izobrazbo in vzgojo celih generacij koroških Slovenk 
in Slovencev. V Št. Petru pridobljena izobrazba in vzgoja sta krepili jezikovno, narodno in tudi 
siceršnjo samozavest, kar je bilo za dolgo časa v izobraževalnih ustanovah zapostavljena 
dekleta še prav posebej pomembno. Šola se je pred medtem več desetletji odprla tudi za 
fante. Tudi sicer se je sestava dijakinj in dijakov spreminjala: od nekdanje šole za koroške 
Slovenke je nastala šola za dijakinje in dijake s slovensko ali nemško materinščino za dijakinje 
in dijake iz Avstrije in Slovenije. Te razlike so seveda tudi stalen izziv za poučevanje in vzgojo 
v Št. Petru in šola je zato danes tudi most med obema narodoma na Koroškem ter tudi most 
med obema sosednjima državama. Prilagajanje novim trendom in izzivom pa bo pomembno 
za razvoj šole tudi v prihodnje! 
Ker je šola v Št. Petru pravi paradni primer: a.) samopomoči koroških Slovencev, b.) 
trdoživosti koroških Slovencev ter c.) inovativnosti med nami, prejema šola letošnjo 
Tischlerjevo nagrado! To ima simbolični pomen morda tudi ob 100-letnici koroškega 
plebiscita, kajti ravno šola v Št. Petru je preživela 100 in več razburkanih let in je primeren 
kandidat za leto 2020. 
 
Oglejmo si Višjo šolo za gospodarske poklice in njeno tridesetletno delovanje še od bliže: 
Petletna Višja šola za gospodarske poklice z maturo je začela delovati septembra 1989 in je 
torej v letu 2019 praznovala svoj 30-letni obstoj in tej šoli danes podeljujemo 41. Tischlerjevo 
nagrado.  
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Na začetku je šolo vodila s. Karmela Kelih, leta 1991 je postal ravnatelj Višje šole za 
gospodarske poklice v Št. Petru prof. dr. Janko Zerzer. Ta je poleg rednega šolskega pouka 
skrbel za razgibano kulturno dejavnost na pevskem, literarnem in gledališkem področju. 
Povabil je odlične režiserje, ki so dijake v okviru šolskega pouka pripravljali za razne kulturne 
nastope in na zaključne prireditve šole. KKZ, ki ji je takrat tudi predsedoval Janko Zerzer, je 
ponudila šoli tudi vožnje na razne gledališke predstave in opere v Slovenijo. Literarni 
ustvarjalci iz Primorske so v organizaciji KKZ nastopali na šoli v okviru Primorskih dnevov na 
Koroškem, na šoli pa so gostovali tudi razni literati iz Slovenije. Predvsem pa je Janko Zerzer 
mladino navduševal, da je redno hodila na gledališke predstave v Ljubljano in v Kranj. 
Izmenjava je potekala tudi obratno, slovenski besedni ustvarjalci iz Slovenije in Primorske so 
bili stalni gostje na tej poklicno izobraževalni šoli, ki jo je vodil do leta 1998.  
Za njim je postal ravnatelj prof. mag. Stefan Schellander, ki je nadaljeval začrtano pot in še 
razširil program šole in obšolske dejavnosti. 
Šola je sodelovala z izobraževalnimi ustanovami v Sloveniji (v Radovljici) in Italiji (na Trbižu). 
Šola je vedno spodbujala tudi k ustvarjalnemu delu zunaj učnega načrta in ravnatelj se lahko 
veseli uspehov nekaterih učenk in učencev. Prejeli so prve nagrade in druga visoka priznanja. 
Za evropsko prvenstvo v nogometu so oblikovali znamko in jo je avstrijska pošta poslala v 
svet v nakladi 500 000 izvodov. Pri natečaju ob evropskem letu medkulturnega dialoga 2008 
so bili šentpeterski dijaki in dijakinje ponovno med nagrajenci.  
Dijaki in dijakinje Višje šole so pri govorniškem natečaju ob podelitvi Tischlerjeve nagrade 
vedno sodelovali in v 30-ih letih 12-krat zasedli prvo mesto.  
Na šoli so vedno znova izdajali šolski časopis WIRMI, ki je poročal o dejavnostih na šoli.  
S šolskim glasilom Wirmi je šola 2008 sodelovala na natečaju za najboljše šolsko glasilo. Šola 
ponuja dovolj možnosti za ustvarjalne dejavnosti, nagrade pa so, kot pravi ravnatelj, honorar 
za dodaten trud za obšolsko dejavnost, ter dokaz za to, da se je pedagogom in pedagoginjam 
ter mentorjem in mentoricam posrečilo nagovoriti dijakinje in dijake za dodatno delo.  
Z Višjo šolo za gospodarske poklice z internatom je Št. Peter postal pravi kraj izobraževanja,  
od šolskega leta 2000/2001 je poleg petletne šole z maturo mladini na voljo tudi enoletna 
gospodarska šola.  
Na Višji šoli upoštevajo pri izobrazbi oba deželna jezika. Z znanjem slovenščine se mlad 
človek laže znajde na delovnem mestu – predvsem, če izbere poklic, ki predpostavlja 
komunikacijo z ljudmi iz Alpsko-jadranskega prostora.  
Izobraževalna ponudba v Št. Petru gradi na krščanskih osnovah. Otrok oz. mladostnik je 
individualna osebnost in ga na šoli cenijo z njegovimi individualnimi talenti.  
Krščanske smernice se zrcalijo tudi v socialni prizadevnosti. Prav mlad človek začuti željo, 
spoznavati druge kulture in načine življenja. Zato mednarodna povezanost s partnerskimi 
šolami in jezikovni tedni v tujini mlademu človeku že kot dijaku in dijakinji odpirajo možnost, 
da si nabira izkušnje v tujini in s tujimi kulturami. Za dolgoletne pastoralne projekte so 
dijakinje in dijaki ter njihovi mentorji in mentorice prejeli prvo Slomškovo nagrado. 
V zadnjih letih so se novim pedagoškim izzivom učiteljice in učitelji posvečali predvsem pri 
uvedbi novega delno standardiziranega zrelostnega in diplomskega izpita. Tudi pri delno 
standardizirani maturi velja princip dvojezičnosti. Novi zrelostni in diplomski izpit odgovarja 
evropskim in mednarodnim primerljivim standardom. Absolventke in absolventi višje šole v 
Št. Petru razpolagajo z zelo dobrimi jezikovnimi kompetencami in imajo na osnovi odlične 
praktične izobrazbe na področjih prehrane, kuharstva in restavracijskega menedežmenta ter 
dodatnih izbirnih kvalifikacij (kot so poznavalec sirov, mladi barman in mladi somelje) 
sodobno izobrazbo za takojšnji vstop v gospodarstvo.  
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Pomemben del izobrazbe v Št. Petru je povezava s prakso.  
Šola se odlikuje po strokovnosti, vsestranski splošni izobrazbi, pa tudi po obšolskih 
dejavnostih. Na šoli se vrstijo predavanja in razstave, obiski in izmenjave šolarjev, prireditve, 
literarna branja, ekskurzije, šolske prireditve, romanja, sodelovanja šole pri raznih 
prireditvah, delavnice, projekti, prireditve, seminarji, izleti, ekskurzije …  
Kaj se dogaja na višji šoli v Št. Petru z internatom, nam tudi prikazuje današnji glasbeni okvir.  
Za uvod nam je zapel Šolski zbor Višje šole s solistkami, v duetu sta nam zapeli profesorica 

glasbe Sonja Koschier in vzgojiteljica Katja Križnar, nato dekleta 2. letnika Višje šole, čaka nas 

še nastop absolventa višje šole basista Gregorja Einspielerja, na koncu pa bomo slišali še zbor 

šolske skupnosti višje šole.  

Po končanem sporedu vam bodo postregli dijaki višje šole, lahko bomo pokusili razne 

koktajle in sladice iz šentpetrske kuhinje. 

 

Št. Peter je kraj vzgoje za duhovno, versko, kreativno, sočutno, solidarno in socialno rast 
mladih – in s tem šola za življenje, ki je prejemnica Tischlerjeve nagrade 2020. Čestitamo! 
 
 
 

 


