
Odprto pismo zaposlenih OŠ Hajdina s PE vrtec Najdihojca 

 

V zadnjem času je bil med aktualnimi novicami Štajerskega tednika tudi postopek imenovanja 

ravnatelja na OŠ Hajdina s PE vrtec Najdihojca in kot kolektiv ne moremo ostati ravnodušni do 

vsega napisanega. Skrbi nas, da je takšno dogajanje ob imenovanju ravnatelja v družbi, ki naj 

bi bila demokratična in naj bi sledila pozitivnim vrednotam, sploh mogoče.   

Razočarani, če ne že ogorčeni, smo nad  dejstvom, da v nobenem članku, objavljenem v 

Štajerskem tedniku, nismo bili omenjeni mi, zaposleni, in naše mnenje. Pri postopku 

imenovanja ravnatelja naše mnenje prav tako šteje, ne samo mnenje nekaterih staršev in 

lokalne skupnosti.  

Pravilno in edino pošteno se nam zdi, da na tak način izrazimo svoje mnenje in to je, da smo 

strokovni delavci po predstavitvah vseh šestih prijavljenih kandidatov za mesto ravnatelja v  

večini podprli sedanjo ravnateljico. Pa ne zato, ker bi se "bali" sprememb; če kje, smo jih v 

našem poklicu več kot vajeni. Podpiramo jo zato, ker je strokovna, poštena, preudarna, 

pripravljena sprejemati kompromise, odgovorno in spoštljivo komunicira s sodelavci, učenci, 

starši, širšo skupnostjo in ima izkušnje z vodenjem zavoda. Našo podporo so naši predstavniki 

v svetu zavoda tudi udejanjili pri glasovanju in to brez izvajanja kakršnihkoli pritiskov ali 

postavljanja zahtev. Prav tako nihče od nas skupaj z vodstvom ni v času trajanja postopka 

imenovanja pritiskal ali vplival na druge deležnike pri odločanju. Njihovo, četudi drugačno  

mnenje, smo sprejeli, ne sprejemamo pa politične igre, sprenevedanj in podtikanj neresnic ter 

postopkov, ki se odvijajo po glasovanju. Podpiramo odločitev ravnateljice in predsednice sveta 

zavoda,  da v času trajanja postopka ne bosta dajali izjav za medije.  

Prepričani smo, da se v našem zavodu skupaj z vodstvom trudimo delati  pošteno in  kvalitetno, 

kar se odraža na rezultatih, ki jih dosegajo naši otroci, učenci in kasneje dijaki.  

Glede na dosedanje dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo smo pričakovali, da bo le-ta 

podprla glas kolektiva. Zavedamo se, da imajo starši pomembno  vlogo v vzgojno-

izobraževalnem procesu, vendar smo tudi strokovni delavci tisti, ki bi morali biti slišani. 

Čas je, da se sistem imenovanja ravnateljev spremeni do te mere, da bo o imenovanju 

odločala stroka in ne politika. 

 

Hajdina, 16. 12. 2020                                                                                        Zaposleni OŠ Hajdina 


