
 
 
 

OBJAVE 9, ponedeljek, 24. oktober 2022 
 
Šolski teden: 9 
 
Dobro jutro! 
 
Zakorakali smo v zadnji teden pred jesenskimi počitnicami. 
Danes obeležujemo svetovni dan OZN. O tem dnevu je nekaj besed zapisala učiteljica 
Urška Pliberšek. 
 
Združeni narodi (ZN) so organizacija suverenih držav, ki se ji prostovoljno pridružijo. 
Prizadevajo si za svetovni mir, širijo prijateljstvo med vsemi narodi ter podpirajo 
gospodarski in družbeni napredek. Njihov formalni začetek sega v leto 1945, natančneje 
24. oktobra. Ob nastanku je bilo 51 držav članic, nato pa se je do marca leta 2007 njihovo 
število povečalo na 192. ZN so forum, neke vrste prostor za srečanje vseh držav sveta. 
Nudijo jim mehanizme, s pomočjo katerih lahko rešujejo nesporazume ali spore in jim 
omogočajo delovanje na tako rekoč vseh področjih, ki zadevajo človeštvo. Slovenija je 
postala članica OZN 22. maja 1992, s potrditvijo Generalne skupščine. S sprejetjem v OZN 
se je končal proces osamosvajanja naše države, ki je tako postala suverena, neodvisna in 
mednarodno priznana država. 
Vsako leto 24. oktobra praznuje svojo obletnico. Dan Združenih narodov zaznamuje 
začetek veljavnosti Ustanovne listine ZN, ki je bila podpisana 26. junija 1945 v San 
Franciscu. V poslanici je generalni sekretar OZN Antonio Guteress zapisal tudi:  Prav sedaj, 
bolj kot kdaj koli prej, moramo na vseh koncih sveta uresničiti vrednote in načela 
Ustanovne listine ZN. S tem, da damo priložnost miru in končamo konflikte, ki ogrožajo 
življenja, prihodnost in napredek v svetu. To lahko dosežemo s prizadevanji za odpravo 
skrajne revščine, zmanjšanje neenakosti in doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Z 
varovanjem našega planeta, vključno z odpravo odvisnosti od fosilnih goriv in začetkom 
revolucije na področju obnovljivih virov energije. In s tem, da končno uravnovesimo 
tehtnico priložnosti in svobode za ženske in dekleta ter zagotovimo človekove pravice za 
vse. Ob dnevu Združenih narodov obnovimo upanje in prepričanje v to, kaj vse lahko 
človeštvo doseže, če delujemo enotno in solidarno. 
Učencem in učiteljem bod danes na voljo tudi promocijska gradiva Društva za ZN za 
Slovenijo in informacijske pisarne OZN na Dunaju. 
 
Danes bodo ob 16. uri potekale pogovore ure za starše, razen v primeru, ko so se 
razredniki s starši dogovorili drugače. 
 
Jutri v torek, 25. 10. 2022, obeležujemo državni praznik dan suverenosti. Dan suverenosti 
je praznik v Republiki Sloveniji, s katerim 25. oktobra obeležujemo enega ključnih 
dogodkov v procesu osamosvojitve Slovenije, dan, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji 
vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje. Je državni praznik, 
vendar ne dela prost dan v Sloveniji. 
 
 



 
 
 

V četrtek, 27. oktobra bo ob 15.00 potekala načrtovalnica, ob 16.00 pa izobraževanje za 
strokovne delavce šole na temo Medijska pismenost. 
 
V petek, 28. 10., bo šolska skupnost pripravila krajšo komemoracijo, s katero se bomo 
spomnili na padle žrtve NOB. Učiteljica Mateja Šajhar vabi predstavnike šolske skupnosti, 
da se zberejo ob 11.00. 
 
Sledijo jesenske počitnice, med katerimi praznujemo dva državna praznika.  
31. 10. bomo praznovali državni praznik, dan reformacije. Slovencem je reformacija 
prinesla prvo knjigo in s tem knjižni jezik, pa tudi prvo omembo pojma Slovenec. Osrednja 
osebnost slovenskega protestantizma je bil Primož Trubar (1508-1586), ki je leta 1550 je 
napisal Katekizem, prvo knjigo v slovenskem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo 
sploh.  
1. novembra se bomo ljudje po vsem svetu spomnili pokojnih in dan izkoristili za obisk 
grobov. Prav je, da se tudi vi spomnite svojih sorodnikov, ki so že umrli in jim izkažete 
spoštovanje.  
 
Želim vam uspešno delo. 
 
      
 


