
 
 

OBJAVE 24, ponedeljek, 21. marec 2022 

Šolski dan: 111 
Šolski teden: 24 
Urnik: B 
 
Pozdravljeni! 

Pred nami je samo še en teden pred šolskimi počitnicami, zato seta teden še posebej 
potrudimo, da bodo zimske počitnice mirne in prijetne.  

Danes zjutraj se je izvajal šolski 
parlament. Mentorica, Mateja Šajhar, 
je pripravila vse usmeritve, da 
parlament lahko izvedete in vanj 
vključite svoja razmišljanja. 
Pravzaprav je parlament namenjen 
prav vam, da izrazite svoja 
razmišljanja, svoja mnenja, svoje 
želje. Na tak način se kot mladi 
bodoči oblikovalci družbe vključujete 

dejavno v aktivno državljanstvo. Upam, da ste si povedali veliko novega, spodbudnega in 
hkrati odprli tudi kakšne pereče teme. Šolski parlament ste izvedli preko zoom 
aplikacije. 

Še posebej si želim, da so vaša razmišljanja konstruktivna, zanimiva in usmerjena v 
spreminjanje sveta po vaši podobi. To pa zaradi tega, ker bomo letos mi gostitelji in 
organizatorji medobčinskega parlamenta.  

Danes, 21. februarja, je mednarodni dan maternih 
jezikov. 21. februar, je Unesco leta 1999 razglasil za 
mednarodni dan maternega jezika – v spomin na protest 
in smrt bengalskih študentov, ki zahtevali 
enakopravnost za svoj jezik.  Materni jezik je jezik, v 
katerega se rodimo, jezik, v katerem odraščamo, jezik, v 
katerem sanjamo ... Materinščine nas res najprej nauči družina, okolje, a  kasneje to 
znanje dopolnjujemo v osnovni in srednji šoli. Lepo pa bi bilo, da bi ga dopolnjevali vse 
življenje.  

Slovenščina je seveda uradni jezik Slovenije in kot tak tudi primarni uradni jezik 
Slovencev. V duhu mednarodnega dne maternega jezika, ki med drugim spodbuja tudi 
spoštovanje maternih jezikov drugih, pa ne smemo pozabiti niti na druge materne jezike, 
ki se uporabljajo na področju Slovenije: italijanščino in madžarščino, ki sta uradna jezika 
italijanske in madžarske manjšine v Sloveniji, jezike bivših držav Jugoslavije, ki so 
materni za kar 8 % prebivalstva Slovenije, ter vse druge tuje jezike, ki jih prebivalci 
Slovenije govorimo v okolju doma, družine in prijateljev. 

Mi si bomo danes privoščili posebno razvajanje v maternem jeziku: Pogovarjali se 
bomo v svojem NAREČJU.  



 
 

Naj še vas spomnim, da danes, 21.2. 2022, načrtovalnice ni. O datumu srečanja vas bom 
obvestila. 

Jutri, v torek, 22.2. 2022, je napovedan inšpektor za energetiko.  

V sredo, 23. 2., je napovedano srečanje ravnateljev preko Teamsov ob 9. uri.  

Razredničarka ga. Evgenija Peternel pa v sredo, ob 16. uri, sklicuje razredni roditeljski 
sestanek, ki bo potekal preko spletne aplikacije. 

V četrtek, 24.2. 2022, se ob 16.30 sklicuje srečanje sveta staršev, ob 18. 00 pa je 
srečanje Sveta zavoda. 
 
Kako je z NPZ-ji? 

Naša šola se je prijavila na poskusno 
preverjanje znanja v 3. razredu in bila 
izbrana. Na poskusno preverjanje 
znanja se je prijavilo 177 osnovnih šol. 
28. marca 2022 se bo preverjalo znanje 
slovenščine, 30. marca pa znanje 
matematike. 
 
Počasi se pripravljamo tudi na NPZ za 6. 
in 9. razred. V obeh razredih je 

preverjanje obvezno. Poleg matematike in slovenščine se v 6. razredu preverja 
angleščina, v 9. razredu pa letos geografija. 
Na spletni strani e-rica je objavljena Informacija o NPZ-ju, ki si jo lahko ogledate na 
povezavi: https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/ 
 
Dobili smo tudi okrožnico, ki prinaša v šolski prostor sproščanje epidemioloških 
ukrepov z današnjim dnem.  
Bistvene spremembe: 
 

 Za področje vzgoje in izobraževanja so poglavitne naslednje novosti:  
 na področju vzgoje in izobraževanja se opušča ugotavljanje izpolnjevanja pogoja 

preboleli, cepljeni in testirani (PCT);  

 ukinja se samotestiranje v šolah, tako za 
zaposlene kot tudi za učence.  
 

 V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi.  
 
 Ti ukrepi so:  

 higienski (umivanje rok, razkuževanje 
prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo 
enako kot do sedaj.  

 Vzdrževanje varnostne razdalje med 
osebami, še posebno, če se ne uporabljajo zaščitne maske.  

https://www.ric.si/mma/Info%2021_SLO.pdf/2021082809033168/


 
 

 
 Uporaba zaščitne maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 (v 

nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh 
zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni 
obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in 
drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora.   
 

Deloven in uspešen teden pred zimskimi počitnicami vam želim. 


