
ZA SPOŠTOVANJE IN DOSTOJANSTVO GRE 

 

Šolsko leto se je komaj začelo, ko smo bili strokovni delavci  in ravnatelj 
VIZ OŠ Rogatec že izpostavljeni v medijih v izrazito negativni luči. 
Presenečeni kar nismo mogli verjeti, da je to res. Objave in s tem pritiski 
so se stopnjevali vse do 29. 9. 2017, ko sta bila sestanka sveta staršev 
in sveta zavoda.  

V članku v Rogaških novicah z dne, 22. 9. 2017, nas  je zelo zabolela 
beseda »zatreti«. V slovarju slovenskega knjižnega jezika je za njo 
zapisano: »narediti, povzročiti, da kaj škodljivega na določenem mestu 
ali v celoti preneha obstajati«. 

Nezaupanje do našega dela se kaže tudi v tem, da so starši na sestankih 
sami pisali zapisnike, ker razrednikom ne zaupajo. Sprašujemo se, kako 
je mogoče, da je prišlo do takega nezaupanja. Na šoli že devet let ob 
koncu šolskega leta izvedemo anonimno anketo med starši, da 
pridobimo povratne informacije, kako so zadovoljni z življenjem in delom 
otrok v šoli. To so za nas zelo pomembni podatki. Starši imajo takrat tudi 
možnost, da napišejo predloge in pripombe, ki jih poskušamo upoštevati, 
kolikor je možno. V vseh letih je bila izražena visoka stopnja zadovoljstva 
staršev z našim delom. Tako je bilo tudi letos junija, ko je kar 26 % 
staršev bilo zelo zadovoljnih, 73 % zadovoljnih, le 1 % ni bilo zadovoljnih. 
Sprašujemo se, kaj se je zgodilo od junija do septembra, da je prišlo do 
take spremembe. Mislimo, da pri tem ne gre za objektivne razloge 
oziroma le-ti ne izvirajo iz našega dela. Kakor je mogoče razumeti iz 
časopisnih člankov, gre za skupino staršev, ki želi doseči zamenjavo 
ravnatelja. Menijo namreč, da je pri vodenju zavoda naredil številne 
nepravilnosti. S strani občine in staršev poslušamo tudi očitke, da ga 
strokovni delavci podpiramo. Ravnatelj je bil imenovan po zakonitih 
postopkih. Res je, podprli smo njegovo ponovno kandidaturo, kar 
pomeni, da se strinjamo z njegovim delom in konceptom vodenja 
zavoda. Tukaj mislimo predvsem na del, ki se navezuje na pedagoški del 
njegovih nalog in jih je podal v predstavitvi za mesto ravnatelja. Za ostala 
njegova dela (delo s tehničnim, administrativnim osebjem itd.) nimamo 
nobenih pristojnosti, da komentiramo. Morda pa smo si prav zaradi 
podpore ravnatelju nakopali tako močno jezo in gnev skupine staršev, da 
že celi september na neformalnih srečanjih v kraju razpravljajo o nas. 
Bilo je tako zelo mučno, da so nekateri starši, ki so bili poslušalci, sejo 
predčasno zapustili. Na sestanku sveta staršev pa so nas tudi žalili, 



poniževali. Po mnenju staršev je bilo sporno to, da so bili zaposleni, ki so 
starši otrok, izvoljeni v svet staršev. Mnenje pravne službe je ravno 
nasprotno – lahko so izvoljeni.  

Po poročanju sogovornika v Večeru z dne, 28. 9. 2017, dve tretjini 
staršev ne podpirata takšnih razmišljanj. Zakaj jih ni bilo slišati? 
Predstavniki staršev iz posameznega razreda so dolžni na svetu staršev 
predstavljati interese vseh staršev oddelka, za kar jim je bila izrečena 
zaupnica, ne pa svojih osebnih.  
Svet staršev je bil zlorabljen za privatne, osebne zadeve skupine 
staršev. Starši, ali res lahko zaupate predstavnikom v svetu staršev? 
Danes ponižujejo nas, učitelje, koga bodo jutri?  

Tega ne moremo dopustiti, saj gre za spoštovanje in dostojanstvo, ki 
izhaja iz splošne etične norme. Vedno smo bili na razpolago za pogovor 
vsakemu izmed staršev, ki je to želel in izrazil, skupaj smo iskali rešitve v 
dobro otrok. Zavedamo se, kako občutljivo je to obdobje za oblikovanje 
otrokove samozavesti, zato je individualen pristop do vsakega otroka 
(spodbujanje, usmerjanje k boljšim rezultatom, iskanje močnih področij) 
eno izmed osnovnih vodil našega zavoda. Na šoli ima od 33 zaposlenih 
strokovnih delavcev kar tretjina najvišji naziv svetnik, kar govori o tem, 
da svoje delo in poslanstvo opravljamo z vso odgovornostjo in 
zavzetostjo. Zavedamo se, da to ni le služba, ki jo zaključimo, ko 
zapremo vrata šole, ampak poslanstvo, ki ga opravljamo z zavedanjem, 
da vzgajamo in izobražujemo bodoče rodove. Vzgoja, velikokrat res tukaj 
nastopijo težave. Zato smo dosledni in vztrajni pri doseganju ciljev na 
tem področju, ki so opredeljeni v viziji zavoda in vzgojnem načrtu. Šele 
vzgojen, srčen, kulturen in notranje bogat človek lahko namreč prispeva 
k razvoju družbe in k splošnemu dobremu.  

O ravnatelju je bilo v medijih napisano veliko slabega, zato ob tej 
priložnosti spomnimo tudi na to, kar se mogoče pozablja. Komunikacija z 
občino je težava že dalj časa, ker ravnatelj ni v pravi politični stranki. 
Kljub temu je pridobil zaupanje volivcev in je že sedem let občinski 
svetnik. Po tem sklepamo, da mu ni vseeno, kaj se v kraju dogaja. 
Danes je pri šoli res bogata športna infrastruktura, le malokdo pa se 
spomni, da je prav on kot profesor športne vzgoje začel z urejanjem 
zunanjih igrišč, sodelavci pa so mu pri tem pomagali. Njegov trud je 
opazila širša skupnost, saj je zato dobil priznanje takratne še skupne 
Občine Šmarje pri Jelšah. Današnjih funkcionarjev nogometnega kluba 
takrat ni bilo zraven. 



Glede na to, da je število otrok v zadnjih petnajstih letih padlo s 329 na 
256 (za 73), je razumljivo, da so bile v zavodu izvedene določene 
organizacijske spremembe, saj smo vezani na normative. 

Starši, verjetno pozabljate, da vse vaše pogovore, komentarje slišijo tudi 
vaši otroci, ki potem ta nemir prinašajo tudi v šolo. S tem je oteženo naše 
delo. Dopustite nam, da opravljamo svoje delo z mirnostjo, 
zadovoljstvom in zbranostjo še naprej – kakor smo ga do sedaj. Naj se 
na šolo zopet vrne pedagoški mir, ki je za naše delovanje nujno 
potreben. 

Sindikat VIZ OŠ Rogatec se pridružuje zgoraj zapisanemu mnenju. 

 

Strokovni delavci VIZ OŠ Rogatec 


