
 
 
 

OBJAVE 11, ponedeljek, 14. november 2022 
 
Šolski teden: 11 
 
Dobro jutro! 
 
V torek, 15. 11. 2022, bo potekalo šolsko tekmovanje iz znanja geografije. Tekmovanja 
se bo pod mentorstvom učiteljice Gabrijele Žerjal udeležil učenec Tristan Pesić. 
Tekmovalcu želim veliko uspeha. V sredo, 16. 11. 2022, bodo devetošolci prisluhnili 
simfoničnemu koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani, letošnji naslov programa je 
»Glasbene reke«. Učence bo spremljal učitelj Marko Horvat. 
V sredo, 16. novembra, bo Mednarodni dan strpnosti. Učiteljica Mateja Šajhar obvešča, 
da bomo dan obeležili s potopisnim predavanjem Zlatka Šajharja o afriški državi Angoli. 
Predavanje bo naslednji ponedeljek v preduri.  
V četrtek, 17. 11. 2022, bo potekala 3. strokovna konferenca za strokovne sodelavce 
šole. Pričela se bo ob 15.00.  
V petek, 18. 11. 2022, bo potekal Slovenski tradicionalni zajtrk. Ta dan imajo vsi razredi 
naravoslovni dan. Organizacijo dneva dejavnosti je prevzela učiteljica Mateja Vodenik 
Pangeršič. Verjamem, da bomo na ta dan vsi skupaj spoznali, kako pomembna je 
zdrava, lokalno pridelana hrana. 
 
Spoštovani učenci, žal mi je, vendar moram spregovoriti tudi o neprijetnih stvareh, ki 
se dogajajo v posameznih razredih. Opažamo namreč, da se vedno pogosteje med vami 
pojavlja medvrstniško nasilje. Medvrstniško nasilje, starejši ga verjetno poznate tudi 
pod angleškim izrazom »bullying«, je oblika nasilja, ko posameznik ali skupina izvaja 
psihično, fizično, spolno, materialno ali spletno nasilje nad drugim vrstnikom.  
Učenci, rad bi vas obvestil, da ima naša šola ničelno toleranco do vseh oblik nasilja. V 
primeru, da se bodo ta dejanja ponavljala, je šola dolžna o teh dejanjih obvestiti Center 
za socialno delo, ti pa so dolžni o tem obvestiti policijo. Zavedajte se, da grde in žaljive 
besede velikokrat bolijo bolj kot udarci. Zelo sem razočaran, ker na naši šoli res veliko 
delamo na vrednotni vzgoji, že od vrtca naprej omenjamo vrednote kot so: 
spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, strpnost in druge. A kot kaže, se nekateri na te 
vrednote požvižgate.  
Razredniki vam bodo tematiko medvrstniškega nasilja podrobno predstavili pri 
razrednih urah. Upam in verjamem, da bo pogovor o tej temi zalegel in se bodo ta 
dejanja prenehala.  
Želim vam prijetno delo. 
 
Matej Kraner 
 
 
 


