
Rotterdam, 17.1.2017 

 

Spoštovani člani Ustanove Petra Pavla Glavarja, 

 

Ob zaključku magistrskega študija krajinske arhitekture v Delftu, na Nizozemskem, bi se vam rada 
zahvalila za vso izkazano podporo tekom mojega izobraževanja. Dejstvo, da sem štipendijo 
prejemala skoraj polnih deset let, ne jemljem zlahka. Štipendije dandanes so redke, sploh takšne, 
ki bi poleg posameznikovega razvoja spodbujale tudi k medsebojnem sodelovanju ter 
kolektivnem delu. Ni pretiravanje, ko rečem, da brez štipendije, ki mi je predstavljala garantirani 
mesečni vir dohodka, moj študij v tujini ne bi bil mogoč. Po opravljeni diplomi v Ljubljani sem se 
namreč odločila da izobraževanje nadaljujem v tujini. Krajinska arhitektura je po svetu občutno 
bolj poznana in razvita kot pri nas, predvsem pa je razumevanje njenega dometa, tako v javnosti 
kot znotraj stroke, širše. Študij na tuji univerzi mi je omogočil, da sem si nabrala znanja in izkušnje, 
ki bi jih v varnem zavetju doma težko pridobila. Priložnosti je tukaj več, sredstev v izobraževanju 
in kulturi tudi, hkrati pa je posameznikova študijska pot veliko manj rigidno začrtana. Vse to mi je 
omogočilo, da sem študij zaključila z magistrsko nalogo, na kateri bom upam lahko nadaljevala 
svoje delo tudi v prihodnje.   

 

Tekom zadnjih let sem tako delovanju Ustanove sledila zgolj od daleč. Ob pisanju bibliografije in 
elektronskem listanju Aplence sem budno spremljala domače dogajanje in vedno znova 
ugotovila, kako pomembno je, da v občini obstajajo prostovoljne in neprofitne dejavnosti, ki 
delujejo v dobrobit širše družbe. Ustanova Petra Pavla Glavarja je s podpiranjem izobraževanja in 
kreativnosti mladih ter s pomočjo socialno šibkejšim nedvomno nepogrešljiv del takšnega 
mozaika in hkrati velik potencial v prihodnje. Vesela sem, da sem tekom svojega študija lahko 
predstavljala njen košček.  

 

Rada bi se zahvalila dr. Marti Ciraj in staremu vodstvu Ustanove, s katerim sem v času svojega 
štipendiranja najdlje sodelovala. Novemu vodstvu, ki je v Ustanovo vneslo še kako potreben svež 
veter, pa želim obilo idej, zagona, vztrajnosti in uspeha pri vseh začrtanih projektih. 

 

Najlepša hvala, 

Barbara Prezelj 

 


