
 
 

 

OBJAVE 2, ponedeljek, 6. september 2021 
 
 
Dobrodošli prvošolčki,  

dragi učenci, učenke, 
  spoštovani starši,  
   cenjeni sodelavci! 
 

Še poseben pozdrav je namenjen vam, dragi prvošolci. 

Najbrž ste med zadnjimi počitnicami radovedno pričakovali, kaj vse se skriva za šolski 
vrati. Sedaj ste že med nami. Zelo smo se potrudili, da bi vam prvi šolski dan ostal v 
lepem in prijetnem spominu. Trudili pa se bomo tudi, da bo vaša radovednost z vsakim, 
na novo pridobljenim znanjem, še bolj rasla. 

Starši, tudi za vas je bil prvi šolski dan veliki dan. Vaši otroci bodo v naslednjih letih velik 
del otroštva preživeli z nami. Zavedamo se odgovornosti, hkrati pa se obvezujemo, da 
bomo vašim otrokom dali najboljše, kar znamo. Seveda, brez vas ne bomo mogli. 

Vsem ostalim učencem želim, da bi bila naša šola prostor prijetnega bivanja, kjer boste 
lahko udejanjali svoje želje in cilje. Cilje imejte jasno zastavljene, zaupajte v svoje 
sposobnosti ter imejte pozitiven odnos do učenja. Zavedati se morate, da ste za svoj učni 
uspeh odgovorni sami, starši in učitelji vam lahko ustvarjamo le vzpodbudno okolje. 

Spoštovani starši, odrasli se zavedamo, da je za vsakim uspehom veliko neomajne volje, 
trdega dela in osebne odgovornosti. Zato upam, da nam bo uspelo, skupaj z vašim 
otrokom, ustvariti trden trikotnik zaupanja, v katerem, bo vsak lahko suvereno stal za 
tistim, za kar je odgovoren in le tako bodo otroci ob zaključno šolanja smelo in 
odgovorno odkorakali v svet odraslih. 

Cenjene kolegice in kolegi. Opaženo in evidentirano je, da delate odlično. Hvaležna sem 
vam, ker ste pri svojem delu vsakodnevno pozorni na vsakega posameznika naše šole in 
hkrati na celotno skupnost. Pri delu z našimi učenci nenehno iščete nove poti in kar je 
najpomembneje, navajate jih na samostojnost in odgovornost pri pridobivanju novih 
znanj, spretnosti in oblikovanju stališč. Še posebej cenim, da si pri tem postavljate visoka 
merila in cilje, saj s tem učencem pomagate, da se ne zadovoljijo s povprečjem. 

 
Naj bo novo šolsko leto napolnjeno z novimi pričakovanji, z dobro voljo, prijaznimi 
besedami in srečnimi dogodki. 
 
 



 
 

 

Želim si, da bi si vsi skupaj prizadevali za dobro sodelovanje, da bomo iskreni, odprti za 
sugestije drug drugega, in da bomo vsi delali v dobro naših otrok in učencev. 
 
Tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, 
prof. dr. Simona Kustec, nam je s svojo poslanico 
zaželela dobrodošlico. Še posebej je izpostavila 
vrline in pravila varnosti: 
 

 Varnost v cestnem prometu, s 
pozornim spremljanje prometnega 
dogajanja okrog sebe in upoštevanje 
pravil 

 Varnost za lastno zdravje in zdravje 
drugih, da v šolo prihajate ZDRAVI 

Povzela je, da vam želi znanja polno in zdravo novo šolsko leto, da bodite odgovorni ter 
spoštljivi do sebe in do drugih. 
 
Prav tako pa je dodala, da se za odprte vrtce in šole moramo potruditi vsi ter izpostavila 
PCT pogoj za vstop v šolski prostor za vse odrasle osebe. 
 
Kateri so torej ukrepi za šolsko okolje? 
Pouk se izvaja po modelu B. To je podobno kot se je lansko šolsko leto zaključilo. Učenci 
so v matičnih učilnicah in se ne družijo. So pa tudi nekatere izjeme zaradi lažje 
organizacije dela na šoli. 
Nošenje mask je obvezno v zaprtih prostorih.  Masko je potrebno nositi tudi zunaj, če ni 
mogoče urediti vsaj 1,5m medsebojne razdalje.   
So tudi izjeme glede nošenja mask: 
Izjeme: 
1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 
2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu 
oddelku, 
3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri 
opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
4. učenci pri pouku športne vzgoje in pouku športa.   

 
Prav tako je potrebno izpolnjevati PCT pogoj, kar 
pomeni, da ste prebolevniki ali cepljeni ali testirani.  
Tega pogoja pa ni potrebno izpolnjevati osebam, ki 
pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v 
1., 2. ali 3. razred osnovne šole.  
 



 
 

 

Na vhodu se bo vodila evidenca obiskovalcev. V šolo in vrtec se lahko vstopa samo s PCT 
pogojem, razen zgoraj določenih izjem. 
 
 
In še nekaj informacij za nazaj in za prihajajoči teden: 
 
1. septembra izvemo, kateri predmet se bo na naši šoli preverjal v 9. razredu kot tretji 
predmet na NPZ-ju. Ministrica je torej določila, da bo 3. predmet GEOGRAFIJA. 
 
 
Danes, v ponedeljek, 6. septembra, je skupni roditeljski sestanek ob 16. uri v 
gasilskem domu. Razlog je ta, da še šolska telovadnica ni dokončno sanirana. Smo jo za 
začetek novega šolskega leta temeljito prenovili po 40 letih. Zbrusil se je parket, na novo 
so se začrtale črte, podrla se je stena v orodjarnici, tako da bo sedaj več prostora za 
športne rekvizite. Prepleskali smo celo telovadnico in prelakirali leseni strop 
telovadnice.  
Za udeležbo na roditeljskem sestanku je potrebno izpolnjevati PCT pogoje. Po skupnem 
srečanju bodo razredni roditeljski sestanki. Na željo nekaterih staršev jih bomo izvedli s 
polurnim zamikom med razredno in predmetno stopnjo. Srečanja naj bodo kratka in 
učinkovita. 
 
V torek, 7. septembra, gredo učenci od 6. do 9. razreda na učno ekskurzijo v Pivko 
(vojaški muzej) v Postojnsko jamo in na ogled Predjamskega gradu.  
 
V sredo, 8. septembra, je mala maša. Tako kot vsa leta je na ta dan pouka prost dan, ki ga 
nadomeščamo v januarju s Trstenjakovim pohodom.  
 
Kar dolge objave, a če niste vsega prav slišali, si lahko preberete na spletnih straneh. 
Tudi staršem povejte, da po »objave ravnateljice« dobijo tedenske informacije o 
dogajanju na šoli. 
 
Danes pridem naokrog, ker me zanima, kdo nima vozovnice, da jih naročimo.  
 
Zdaj pa korajžno na delo. 


