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Spoštovani starši! 

 

Mogoče veste, kje se nekateri vaši otroci (starosti 15 do 18 let) nahajajo 

ponoči? Mi vemo. V okolici šole.  

Kaj počnejo prav tako verjetno ne veste.  
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Lahko bi dodala še slik, pa ni dovolj prostora.  

Zaradi jeze, besa, ogorčenosti, osuplosti, razočaranja, nemoči se NE opravičujemo za 

dobesedno navedbo besed in pogovorno rabo jezika. 

Opažanja naših zaposlenih:  

»Dogajanje okoli šole. Hišnik in ljudje ki živijo ob šoli in hodijo mimo nje bi imeli še veliko za dodati: 

 grafiti okoli cele šole 
 kljukasti križ pred vhodom v staro šolo 
 razbita vratca elektro omarice glavnega števca 
 večkratni vlom v kletne prostore 
 potrgana zaščitna pločevina strelovoda 
 odtrgana in uničena odtočna cev pri podhodu med šolo vin vrtcem 
 polomljena in uničena odtočna cev pri nadstrešku vhoda v staro šolo 
 uničen nakupovalni voziček 
 polito motorno olje z idejo povzročiti požar (olje je bilo ukradeno na gradbišču obnove cerkve) 
 fasada na telovadnici in prizidku stare šole je polna pack od sadja, ki so ga metali v stene 
 okna v pritličju, kabinetu za tehniko in učilnice 31 so polna pack sadja, ki so ga metali v okna 
 uničena obloga betonske klopi (pred dimnikom) pred vhodom v šolo 
 uničevanje rož, drevja in vsega kar je zelenega 
 scanje v podhodu med vrtcem in šolo 
 scanje po vogalih in grmovju okoli šole 
 na stotine čikov pred vhodom v šolo, da o raznorazni svinjariji okoli šole, ko jo hišnik 

vsakodnevno čisti niti ne govorimo 
 mladina leži pred vhodom v šoli in se ne zmeni za nikogar. Če imaš srečo, da lahko odpreš 

vrata lahko vstopiš tako, da previdno stopaš med trupli na tleh ležečih 
 ko sem nosil škatle z opremo za Wi-Fi, sem moral lepo prosit, da so se mi toliko umaknili, da 

sem uspel vstopiti v šolo ne da bi koga pohodil« 

 

 zadnja dva dni dodam še – luknja na vratih v kuhinjo in grafiti po stenah šole in vrtca, po 
celem podhodu,…  

Koliko piva spijejo in koliko pokadijo prav tako ne veste, vemo pa mi, ki vsako jutro pobiramo 

prazne pločevinke piva in pometamo cigaretne ogorke.  

Kakšno glasbo poslušajo? Tega sicer ne vemo niti mi, vedo pa vsi sosedje, ki tudi ob polnoči 

in kasneje še ne morejo spati.  

Kakšne so njihove reakcije na opozorila varnostnika? Posmehovanje, ignoriranje, 

neupoštevanje opozoril, vse to jim je zelo domače.  
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Poročila obhodne službe o dogajanjih v 4-ih dneh njihovega izvajanja obhodov:  

1.8. 2019 - 1. obhod opozorilo (vse nalepke potrgane, tudi tabla zlomljena, bila je skupina mladih 
deklet in so odšle, ko jim je rekel);2.obhod bp, intervent dal nove nalepke 

2.8.2019 - 1.odlomljena/odstranjena je tabla Xastor, ki je bila pritrjena na dimniku šole, javil int., 2. 
skupina mladine na lokaciji; Intervent je improviziral klic na 113,  mladina se je razbežala; 

3. 8. 2019 -  1. obhod 10 mulcev sedi pred vhodom, na opozorilo interventa nočejo zapustiti objekta, 
int. opazil, da so plastična vrata na prehodu proti športni dvorani in stikalo v podhodu ožgana z 
vžigalnikom. 

4. 8. 2019 - 1. obhod več mulcev, ki se nočejo umakniti več smeti po tleh, potem so se odstranili 

… 

Zavedamo se, da je dvorišče šole javna površina in se na njej lahko zbira kdorkoli. Ali to 
pomeni, da lahko počne karkoli? Lahko uničuje, maže, posluša glasno glasbo? Je res 
potrebno šolo ograditi? Ni nobene druge možnosti, recimo pogovor doma, postavitev 
meja, določite pravil obnašanja v javnosti? Je vašim/našim mladim res vse dovoljeno? Jim 
vse pripada?  

Upam, da bo ta naš dopis prišel do vseh tistih, ki mogoče niti ne veste, kje so vaši otroci 
zvečer in se boste vprašali, ali je moj tudi zraven? Sem ga/jo tako vzgajal/a?  

Ne smemo dovoliti, da se to dogaja v nedogled in, kakor slišim s strani drugih krajanov, 
tudi drugod po Logatcu, zato zainteresirane že danes vabim na okroglo mizo, ki bo v 
četrtek,  5. 9. 2019 ob 18.00 uri v jedilnici OŠ 8 talcev Logatec. Vabljeni vsi, ki bi nam lahko 
z nasveti pomagali rešiti nastalo situacijo oziroma zmanjšati vandalizem v okolici šole.   

 

Lep pozdrav 

KARMEN CUNDER, ravnateljica  
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