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Pozdravni govor ravnatelja škole domaćina
Dobro došli u Primošten!

Pripala mi je čast i zadovoljstvo u 
ime učenika i zaposlenika Osnovne 
škole Primošten pozdraviti sudioni-
ke 59. natjecanja mladih tehničara. 
Pomalo smo se navikli jedni na 
druge s obzirom da smo već petu 
godinu domaćini državnog natjeca-
nja mladih tehničara. I mogu vam 
priznati, osjećaj je lijep. Pozdravljam 
predstavnike Ministarstva znano-
sti, obrazovanja, Agencije za odgoj 
i obrazovanje, Hrvatske zajednice 
tehničke kulture, Šibensko-kninske 
županije, općine Primošten, elek-
troničkih i tiskanih medija, ostale 
goste, roditelje, učenike i zaposleni-
ke naše škole. 

Posebno mi je zadovoljstvo pozdra-
viti učenike i njihove mentore koji 
su svojim radom zaslužili pristupiti 
državnoj razini natjecanja, a nama, 
osim organizacijskih zadaća, poda-
rili mogućnost družiti se s vama. 
Ova mladost predstavlja upravo 
ono što nam je potrebno kako bi 
s povjerenjem i nadom gledali u 
budućnost. Vi ste budućnost Lijepe 
nam Domovine!

Naša škola je rado prihvatila ulogu 
domaćina 59. natjecanja mladih 
tehničara. Od 16. do 18. ožujka 
2017. organizirali smo završnu 
svečanost 11. literarno-likovnog 
natječaja „Poj riči materinske“. U 

natječaju su sudjelovali učenici 
osnovnih škola iz Hrvatske, Srbije 
i Bosne i Hercegovine. Pokrovitelji 
i supokrovitelji natječaja i ove su 
godine bili Ministarstvo znanosti 
i obrazovanja, Matica hrvatska te 
Šibensko-kninska županija. 

Potvrdili ste svoje talente i stoga 
imate odgovornost razvijati ih na 
radost svojih obitelji, društvene za-
jednice i vas samih. Želim vam puno 
zdravlja i sreće kako biste ostvarili 
svoje planove. Bez obzira na rezul-
tate i plasman na ovom natjecanju, 
svoj boravak u Primoštenu proma-
trajte kao nagradu za sav trud koji 
ulažete u svoje obrazovanje, jer sva-
ki sudionik 59. natjecanja mladih 
tehničara pripada timu najboljih! 
Još jednom želim vam ugodan bora-
vak u Primoštenu, a svojim domo-
vima ponesite lijepe uspomene s 
druženja tijekom natjecanja.  

dr. sc. Nedjeljko Marinov 
ravnatelj OŠ Primošten


