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IZJAVA OB STAVKI 
 
Zaposleni Škofijske gimnazije A. M. Slomška podpiramo iskrena prizadevanja za 
izboljšanje pogojev dela v slovenskem šolstvu, saj verjamemo, da je kakovostno šolstvo 
(ne glede na ustanovitelja in vir financiranja) temeljni predpogoj za razvoj do vseh ljudi in 
stvarstva odgovorne, vključujoče, trajnostno naravnane in na miru temelječe družbe. 
 V slovenskem šolskem prostoru se že vrsto let srečujemo z izzivi, ki se jih bo prihodnja 
vlada (ne glede na politično barvo) morala takoj aktivno lotiti, sicer nas bo prehitel čas, 
podobno kot se je zgodilo v zdravstvu. Navajam le nekatere med problemi: 

• Problem odsotnosti organiziranega in plačanega pripravništva v vzgoji in 
izobraževanju (stanje je s stališča prihodnjega kadrovskega načrtovanja porazno).  

• Odsotnost državne strategije načrtovanja potreb po pedagoških poklicih v daljšem 
obdobju, tudi s štipendijami za deficitarna področja. 

• Problematika podcenjenega dela zaposlenih iz plačne skupine J.  

• Problematika pomanjkanja in ustreznega financiranja učiteljev nekaterih strokovno-
teoretičnih predmetov v programih poklicnega in srednjega strokovnega 
izobraževanja. 

• Porušena plačna razmerja zaradi nepremišljenega višanja plač nekaterim skupinam: 
npr. problem v zdravstvu niso prenizke plače vseh zdravnikov, ampak dolgoletna 
odsotnost pametne politike razvoja primarnega zdravstva in motiviranja za 
specializacijo družinske medicine, neracionalna poraba denarja pri javnih naročilih, 
delovanje in razporejanje denarja v okviru ZZZS, podcenjeno delo medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov in še kaj.  

• Okorna in zbirokratizirana zakonodaja, ki je iz učiteljev v zadnjih 25 letih naredila 
predvsem administrativne delavce na škodo inovativnega pedagoškega dela 
(birokratizacija šolstva). 

• Premajhna neodvisnost in strokovna suverenost ravnateljev, kar se kaže v previsokih 
povprečnih ocenah letne delovne uspešnosti zaposlenih (ne velja za zadnji dve leti, 
kjer so učitelji dejansko garali preko vseh meja) in odsotnost objektivnih kriterijev za 
vrednotenje redne delovne uspešnosti zaposlenih v mnogih zavodih. 

• Zastarela šolska zakonodaja na več področjih (npr. pravilnik o napredovanjih v nazive, 
ki je v marsikaterem členu zapisan nerealno in nerazvojno). 

• Nerazrešene napetosti med splošno in poklicno maturo. 

• Zastarelost konceptov srednješolskih programov (NPI, PI, SSI, PTI in gimnazija) in 
posebej natrpanost učnih načrtov pri nekaterih predmetih. 

• Odsotnost globalne vizije razvoja šolstva na ravni Slovenije in EU, kam želimo priti in 
kakšno civilizacijo želimo graditi v vseh spremenjenih razmerah. 

K zgoraj naštetim opažanjem bi vsako področje vzgoje in izobraževanja zagotovo znalo 
navesti še kak pereč problem. 

V trenutni stavki ne bomo sodelovali, ker se nam zdi časovno neprimerno umeščena 
(predvolilni čas): mnogi zgoraj navedeni problemi so namreč stari že več kot 10 let, pa jih ni 
rešila nobena vlada (tudi takšna, ki bi jih po politični prepričanjih in deklariranem zavzemanju 
za kakovostno šolstvo lahko). Podpiramo pa vsa iskrena prizadevanja za izboljšanje 
pogojev dela, saj verjamemo, da bi morali biti učitelji (in mnogi so) bolj kot katerikoli 
drugi ljudje varuhi civilizacije (po B. Russellu). 
 
Maribor, 9. 3. 2022           dr. Samo Repolusk, ravnatelj   


