
Boris Valenčič, Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana, tel.: 070 757 814

Ljubljana, 18. 3. 2016

OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA, 
Kamnogoriška c. 35, 1000 Ljubljana

zadeva: OPRAVIČILO IZOSTANKA IZ ŠOLSKEGA POUKA, za dan 18.3.2016,
             za učenca iz razreda 4.a  Borisa Valenčiča

Dne 17.3.2016 sva bila vabljena starša Martina Valenčič in jaz, zaradi učenca Borisa Valenčiča 
na razgovor v šolo ob 14 uri. Na tem sestanku so bili prisotni še ravnatelj Kavtičnik, Barbara 
Lavrič in Katarina Kotnik. 

Ta sestanek se je zaključil povsem nekorektno, ker učenec Boris Valenčič ni mogel podati svoje 
izjave glede omenjenega problema. Vsi trije predstojniki šole so se spretno izognili temu, da bi 
učenec Boris Valenčič podal pred nami vsemi svojo izpoved oz. izjavo. Izgovor je bil, češ, da je 
Boris že iz šole odšel. Nihče od predstavnikov šole ni poskrbel, da bi učenec Boris počakal pred 
ravnateljevo pisarno, da bi potem lahko še on povedel kaj se je ob predstavljenem konfliktu 
zgodilo. Midva starša predhodno nisva bila obveščena, zakaj sva vabljena na razgovor.

Namreč tako Barbara Lavrič kot Katarina Kotnik so si naredile svoje zapiske, da naj bi učenec 
Boris Valenčič udaril oz. brcnil sošolko Ajšo Kesedžič zaradi tega ker naj bi bil v njo zaljubljen in 
Barbara Lavrič je izjavila, da je najin sin ne socializiran in da bo dobil za to šolski opomin.

Po tem sestanku doma sva se z Martino pogovarjala z najinim sinom Borisom in le ta je izjavil, 
da nikakor ni zaljubljen v to učenko Ajšo, da če bi bil, je nebi nikoli brcnil. Povedal nama je, da 
ta učenka Ajša večkrat obupno kriči na najinega sina Borisa, zelo na glas, pri tem pa spušča iz  
sebe nemogoče visoke tone. Najin sin Boris se je že velikokrat pritožil nad razredničarko Barbaro 
Lavrič, da ga grdo zapostavlja, da kadar ji hoče kadarkoli povedati, da se mu godi kakšna krivica 
s strani sošolcev, Barbara samo zamahne z roko in ga grobo odslovi. Že veliko krat sva z Martino 
opozarjala na težave z razredničarko Barbaro. 

Takoj sva poslala najinega sina nazaj v šolo, da poda svojo izjavo ravnatelju šole, Katarini Kotnik 
in Barbari Lavrič. Tudi midva sva se zatem odpravila ponovno v šolo. Uspela sva govoriti le z 
ravnateljem, od katerega sem zahteval, da najinega sina premesti v drug razred ali pa iz šole 
odstavi  Barbaro Lavrič in jo nadomesti  z mlajšo učiteljico, katera ni  obremenjena, recimo s 
svojimi političnimi usmeritvami ali negativnimi pogledi na življenje. Ugotavljamo, da je Barbara 
Lavrič  ne  socializirana,  da  bi  lahko  se  ustrezno  razumela  z  njenimi  učenci.  Nobene  izmed 
zahtevanih možnosti ravnatelj noče narediti, zaradi tega sva z Martino povsem izgubila zaupanje 
v obstoječ šolski kader. 

Ker je ravnatelj  šole Kavtičnik blokiral možnost rešitve tega problema in ker se nihče  noče 
posvetiti temu, kaj je dejansko pripeljalo do konflikta med učenko Ajšo in najinim sinom, se bom 
obrnil na tožilstvo in sodišče, da bodo oni to raziskali, tudi to, kako in zakaj je bil ravnatelj šole  
Kavtičnik kadriran s strani Zorana Jankoviča za ravnatelja te šole.

Dokler ta problem ne bo dokončno rešen, s to Barbaro Lavrič, bo najin sin vsakič po novem 
konfliktu z njo izostal en dan iz pouka, jaz pa bom ta dan, vsak  nadaljnji konflikt posredoval na 
tožilstvo in sodišče v obliki kazenske ovadbe ali v spis te kazenske ovadbe katero pripravljam 
sedaj.

Boris Valenčič in Martina Valenčič


