
 

 
 

OBJAVE 20, ponedeljek, 24. januar 2022 

Šolski dan: 93 
Šolski teden: 20 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 
 

Pričenjamo teden, ko beležimo 
kar nekaj okužb pri učencih ali pa 
ostajajo v karanteni zaradi 
okužbe v družini. Tudi 
strokovnih delavcev je kar nekaj 
v izolaciji, zato bo delo potekalo v 
najboljši luči z vsemi 
razpoložljivimi učitelji in drugimi 
delavci, ki so še zdravi. Zato 
ponovno prosim vse, da redno 
razkužujete svoja mesta in točke, 
katerih se največ dotikate. Čeprav 
so temperature nizke, od časa do 

časa odprite okna in učilnico prezračite. 
Hvala vsem, ki to že itak počnete neprestano. Ker je tako prav in tudi odgovorno dejanje.  
 
Danes, 24. januarja je mednarodni dan izobraževanja 
Ta dan je razglasila mednarodna skupščina ZN, ker je želela poudariti pomen 
izobraževanja za skupno blaginjo, za  vsestranski napredek in razvoj posameznika, 
naroda ter družbe. Zato ne moremo mimo vseživljenjskega učenja, ki znanje nenehno 
osvežuje, dopolnjuje in plemeniti. Znanje ni le golo poznavanje informacij in dejstev. O 
zanju govorimo, ko je posameznik zmožen vse našteto zbrati, razumeti in vključiti vanj 
svoje  vrednote, stališča in odnose ter jih pogledati skozi čustveno-socialne relacije. Kaj 
pomaga človeku znanje vsega sveta, če ga ne 
uporabi v skupno dobro? Tako znanje je 
lahko škodljivo.  
Zato je izjemnega pomena, da v znanje učitelji 
vključujemo vrednotno vzgojo in občutljiv 
odnos za druge, za človeka. Verjetno boste že 
malo začutili, da želim v ospredje postaviti lik 
dr. Antona Trstenjaka, ki je bil enciklopedično 
razgledan, a hkrati človek z izjemnim 
odgovornim občutkom do ljudi, še posebej do 
preprostega mladega človeka. Skrbelo ga je, 
da v oddaljenih kmečkih gričih in dolinah mladi nimajo dovolj priložnosti za kvalitetno 
izobrazbo, zato se je celo ustanovila Fundacija dr. Trstenjaka, s pomočjo katere bi se 
mladi lažje izobraževali in dokončali študij.  
Kako mladi danes doživljajo učenje za življenje? 



 

 
 

Običajno je tako, da je vse tisto, kar je obvezno, naporno in obremenjujoče. Pa saj jim ni 
za zameriti. Tudi sami smo bili taki, ko smo bili mladi. Takrat mlade ljudi zanima vse 
drugo bolj kot to, da sediš za knjigo in se učiš, delaš zapiske, ponavljaš in potem 
ugotoviš, da matematik pač nisi in nekaterih stvari ne razumeš. Zelo rad se kot mlad 
človek huduješ nad vsebinami, ki jih prav gotovo ne boš nikoli potreboval, a se jih moraš 
učiti. Ne pozam mladega človeka, ki bi se izjemno navduševal nad učenjem, ker v tem 
uživa. To navdušenje nad odkrivanjem neznanega pride zelo, zelo pozno.  
 
Ne verjamem, da so otroci in mladi v vaškem okolju v primerjavi z mestnim na kakšni 
zgubi, ker baje nimajo dovolj izbire med različnimi interesnimi sferami, ker nimajo 
dovolj spodbud v svojem okolju za oglede gledališč, obisk raznih treningov in galerij. 
Naše otroke prav zaradi zavedanja tega pogosteje peljemo po Sloveniji in jim pokažemo 
te drobce znanja. 
 Prav tako pa živijo v okolju, ki je še vedno preprosto, naravno in veliko bolj zdravo kot 
tisto v večjih mestih. Znanje je res pomembno, vendar v odsotnosti uporabe in srčnosti 
ni vredno nič.  
Jaz pa verjamem, da imajo podeželski otroci veliko prednost, če imajo ob sebi starše, ki 
so prisotni, razumni in učitelje, ki delajo z žarom. 
 
Danes je po šolskem koledarju bil načrtovan 2. roditeljski sestanek, ki pa ga zaradi 
epidemioloških razmer ne moremo izvesti v živo. Predavatelj, dr. Mitja Muršič je mnenja, 
da tema predavanja Vzgoja za zmerno in uravnoteženo uporabo zaslonske 
tehnologije, je primerna za podajanje v živo. Zato ga bomo prestavili na čas, ko nam  o 
dovoljeno srečanje v živo. 
 
Pogovorne ure se izvajajo po dogovoru z razredniki. Priporočamo video srečanje ali 
pogovor preko telefona, v izjemnih primerih pa srečanje v živo, vendar je potrebno 
izpolnjevati PCT pogoj. To bodo preverili učitelji, zato imejte s seboj ustrezna dokazila. 
 

V četrtek, 27. januarja 
obeležujemo mednarodni dan 
spomina na žrtve holokavsta. Na 
današnji dan leta 1945 je 
sovjetska Rdeča armada 
osvobodila največje taborišče 
smrti – Auschwitz. Beseda 
holokavst označuje množično 
nacistično iztrebljanje Judov med 
2. svetovno vojno. Na današnji 
dan se tako spominjamo več kot 
6 milijonov nedolžnih žrtev, ki 
jih je nacistični režim pobil med 
2. svetovno vojno.  
 
V četrtek, 27. januarja 2022, 

bo ob 16. uri tudi 1. ocenjevalna konferenca.  



 

 
 

 
Pa še nekaj informacij glede novih navodil s strani NIJZ-ja za ohranjane stabilnosti 
zdravstvenega sistema in dejavnosti vzgoje in izobraževanja: 
 
Iz medijev ste bili obveščeni o spremembah Odloka o izjemah od karantene na domu 
po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, ki so 
pričeli veljati v sredo, 19. 1. 2022. 
Posredujemo vam naslednje pomembne informacije: 

- V primeru, ko je potrjen en primer okužbe s PCR v oddelku, se morajo učenci v 
obdobju sedmih dni od visokorizičnega stika vsakodnevno samotestirati v šoli, 
zato da spremljamo širitev okužbe. Učenci, ki so imeli visokorizični (VRK) stik v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu, gredo v karanteno takrat, kadar je v 
posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 odstotkih učencev v roku 
14 dni.   

- Učencem ni treba opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v 
karanteno, če  izpolnjujejo določila druge ali tretje alineje 2. člena odloka, ki ureja 
izjeme od karantene: to pomeni, da so preboleli COVID-19 in je od 
pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli 
COVID-19 in bili ustrezno cepljeni ali predložijo dokazilo o negativnem 
rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. 

- Osebam, ki so mlajše od 12 let, je treba izpolnjevati pogoja PCT. 
- S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec 

in ne 15, kot je veljalo doslej. 
Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi poskrbeli, da se bodo naši učenci lahko 
izobraževali v šoli. V upanju, da preprečimo širjenje okužb, vas lepo prosim, da 
upoštevate izjeme glede samotestiranja. 

Prijeten teden vam želim. Ne pozabimo na prijaznost, pozdravljanje in pomoč drug 

drugemu.  

 

 

 


