
 
 
OBVESTILO VSEM STARŠEM 
 
Spoštovani starši, 
na šoli je 497 učencev, to pomeni skoraj 1000 staršev. V tem dolgem covid času sem ves čas 
čutila in dojemala vašo podporo. V obdobju 19-ih mesecev sem dobila več dobronamernih, 
spodbudnih, konstruktivnih in pohvalnih sporočil in mnogo manj kritik, ter negativnih 
odzivov. Prejšnji vikend sem se zavedala, da bo tokrat drugače.  
Zaradi situacije, ki trenutno vlada, vsak teden prilagajamo organizacijo vzgojno-
izobraževalnega dela in vas obveščamo, če so spremembe večje. 

Kot ravnateljica sem dolžna zagotavljati izvrševanje odločb državnih organov. Tako sem 
velikokrat v vlogi mediatorja, nekoga ki ves čas ravna, se odloča, posluša, ukrepa, organizira, 
blaži.... Tudi tokrat se zavedam svoje odgovornosti. 

Čutim stiske otrok, staršev in širšega okolja. Poskušam si pridobiti znanje iz različnih 
strokovnih in znanstvenih področij in jih združiti v sprejemljiv model življenja.  Priznam, ni 
vedno enostavno. 

Zavedam se, da moramo sami prispevati svoj delež za spopad z virusom, ki je vdrl v naša 
življenja. Le skupaj, vsi, ga bomo premagali.  

Na šoli smo in bomo vlagali energijo,  da otrokom omogočimo zdravo rast in znanje, pot do 
tega pa je pouk v šoli v živo, kljub temu, da smo se že usposobili tudi za druge oblike 
dela. Delujemo z zgledom, ozaveščanjem, priporočili in svetovanjem. Naše poslanstvo je, 
da delujemo vzgojno.  

Spoštujemo tudi drugače misleče. Ne pustimo si vsiljevati prepričanj drugih. Svet gradimo 
na spoštovanju vseh, tudi tistih, ki mislijo drugače od nas. Šole so bile vedno steber 
družbe. Želim si, da tako tudi ostane. 

Danes vam sporočam, da smo vsi ravnatelji osnovnih šol pripravili izjavo za javnost. V prilogi 
jo tudi pripenjam. Pojasnjuje marsikaj. 

Naj povem, da je za ponedeljek, 15. 11. 2021, še toliko nejasnosti, da bom o tem pisala še 
enkrat. Verjamem in sem optimistična, da bodo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport podali naše konstruktivne predloge, ideje in primere dobrih praks na Vlado RS in bo še 
enkrat presojala zadnji Odlok. Kajti ne želimo si, da je našim predlogom alternativa samo 
pouk na daljavo. 

Lep pozdrav. 
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