
 Spoštovani starši! 
 
Ob nedavnem medijsko odmevnem dogodku, ki je žal, našo šolo precej očrnil, ste se 

mnogi starši spraševali »ali so naši otroci na tej šoli varni?« 

 

Neljubi dogodek se je zgodil na šolskem območju, v popoldanskih urah, torej v času, ko za 

nadzor in varnost vaših otrok poskrbite starši sami. Če bi šola imela to možnost, bi v 

popoldanskem času omejila dostop do šolskega območja. Ker pa igrišča pripadajo javnim 

površinam, je tudi prihod na šolsko območje mogoč ob kateri koli uri. To pa ne pomeni, da 

šola vrši nadzor nad dogajanjem na omenjenih površinah. 

 
Glede na hišni red in šolska pravila, šola vrši ukrepe za zagotavljanje reda in varnosti v 
času pouka učencev, v vseh šolskih prostorih, na zunanjih površinah šole, med odmori in 
pri vseh izvenšolskih dejavnostih, ki jih organizira šola. 
 
Šola prav tako izvaja preventivne ukrepe za zagotavljanje varnosti učencev (svetuje in 
usposablja učence za varno uporabo pripomočkov, naprav in opreme, jih seznanja s 
šolskimi pravili, nudi možnost mediacije oz. miren način reševanja nastalih konfliktov itd.). 
 
Aktivno šola ukrepa na način, da organizira dežurstvo v šolskih prostorih in na šolskih 
površinah, nadzira vstop obiskovalcev šole, med drugim pa tudi določi čas in način 
uporabe igrišč in drugih zunanjih površin šole (do 17.00 ure so te površine namenjene le 
učencem OŠ Karla Destovnika-Kajuha). 
 
V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, se zavzemamo za nenasilno 
vedenje, zato kakršnokoli nasilje ni dovoljeno. Prav tako je strogo prepovedano prinašanje 
in uporaba kakršnihkoli nevarnih predmetov, s katerimi se lahko povzročijo telesne 
poškodbe ali materialna škoda. 
 
Vodstvo šole, strokovni delavci, učitelji in vsi zaposleni ostro obsojamo nasilje, ki je imelo 
za posledico hujšo telesno poškodbo našega učenca. 
 
 
 
Ker je na naši šoli varnost vaših otrok na prvem mestu, smo na šoli enotni glede 
nujnosti ukrepanja in ustreznega sankcioniranja učenca, ki je ne samo grobo kršil 
hišni red OŠ Karla Destovnika-Kajuha, pač pa tudi močno okrnil ugled naše šole in 
sodeloval pri napeljevanju na kriminalno dejanje. 
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