
 
KAKŠNA NAJ BO NAŠA ŠOLA ? 

 
 
 

 MAMA, KI JI NI VSEENO 
...ker je res, da iz učencev delamo laneno platno namesto čipke... 

 
 
 
 

Spoštovana ga. Manca Košir,  
ga. Barbara Škarja, ministra g. Igor Lukšič in g. Gregor Golobič, g. Vinko Logar .. 
 
 
Z velikim veseljem in odobravanjem sem spremljala vse o JAVNI TRIBUNI, ki ste jo 
organizirala, prebrala prispevke v Oni, Delu, na internetu ... Sem mama dveh sinov,  eden je k 
sreči že na faksu, drugi žal še v drugem letniku Gimnazije Ledina, teta nečakoma v vrtcu in 
osnovni šoli , .... 
 
HVALA v imenu vseh mam, KI NAM NI VSEENO, ki v šolah stalno povzdigujemo svoj 
glas za NUJNE in TAKOJŠNJE SPREMEMBE, ker nam je žal za vse otroke, starše in 
učitelje, ki niso srečni..., ki smo že itak preobremenjene z mnogimi aktivnostmi, pa si 
VEDNO vzememo čas, da pomagamo, opozarjamo, sodelujemo, predlagamo ... ne le 
kritiziramo .. 
 
Imam upanje, ker imamo ljudi, ki vedo .... in znajo (prof. Vogrinčičeva, Dr.Ščuka, mag. 
Štrancar, upokojeni ravnatelj iz Celja g. Zupančič, ga. Dietrich, dr. Kordeš in mnogi drugi ).  
 
Vse, KAR STE POVEDALI IN NAPISALI, JE RES !!!!!!! 
 
So vključeni v projekt BELE KNJIGE  ??? 
 
Udeležila sem se drugega dela Javne tribune 3.junija in sodelovala v delovnih skupinah, 
pridem tudi 10. junija s kolegicami ... 
 
Moje mnenje in konkretna opažanja so sledeča ... 
 
V delovnih skupinah zagotovo potrebujete TUDI ljudi »od zunaj«, neobremenjene z 
vsemi »kurikulumi in strokovnim vedenjem«, pač pa z zdravo mero običajne kmečke pameti, 
s pogledom iz sveta gospodarstva, ...konkretnih in hitrih akcij in odločitev, da se ne boste 
zgubili v vseh filozofskih vprašanjih o ..REDEFINICIJI ŠOLE, KAJ SPLOH ŠOLA JE .... o 
temah za prihodnje desetletje ...  vse vaše ideje, usmeritve, možnosti podpiram - DA, DA, 
DA, ampak, kaj storiti takoj, jutri za SEDAJ ... 
Potrebujete tudi »ljudi AKCIJE«, TAKOJŠNJIH UKREPANJ in ODLOČITEV 
različnih smeri in usmeritev... 
(sama imam svoje podjetje že več kot 10 let, ukvarjam se z designom, opremo interierjev, prej 
pa sem  delala v tekstilni industriji, v razvoju in marketingu) 
 
 



POVABILI STE NAS, da nam boste PRISLUHNILI, zato prosim res PREBERITE: 
 
 
Moji konkretni PREDLOGI, potrebni za takojšnje ukrepanje in popravke s 
1.septembrom 2009: 
 
1.Predebatirajte ponovno NEPRIMERNO in NEMOGOČO možnost 85% prisotnosti 
pri pouku v srednjih šolah... in uvedite nazaj 100% prisotnost ( in prosim prezrite 
prirejene statistike o približno enakih izostankih ..) 
 
( ZAKAJ – kaj se dogaja »na terenu«?  Kako so to razumeli dijaki? Hitro so si izračunali, 
koliko ur lahko špricnejo pri posameznem predmetu in to seveda počnejo ... Gredo na kavico, 
ne gredo pisat test, če niso pripravljeni, gredo na randi  ... v okolici Gimnazije Ledina 
konkretno pa sami lokali s pijačo, mamili, vodnimi pipami ...   
DIJAKOM, ki jim do včeraj ni prišlo na pamet, da bi špricali pouk, ste dali to možnost ... Mi 
smo se doma cel teden – ob solzah, besu in joku – pregovarjali, da bo sin v šoli 100% 
prisoten, ker mu midva z očetom postavljava take meje. Nekateri, še lanski odličnjaki, so 
totalno »odbluzili«, starši so se trudili po nekaj mesecev, da so jih stražili pred lokali, z 
babicami in dedki vred, da so jih spet »spravili v red« ... 
Dajte takšno možnost profesorjem, pa boste videli, kako jo bodo izkoristili tudi oni ... 
Otroci potrebujejo ZDRAVE MEJE, RED, POŠTEN ODNOS in FAIR PLAY, pa so 
KRASNI ... (vemo, kako škoduje permisivna vzgoja)....   
 
2. DOMAČE NALOGE naj postanejo spet OBVEZNE... 
   
  Dijaki, ki snov obvladajo, jih bodo rešili v petih minutah že med odmori, drugi bodo morali 
vsaj prebrati  
  snov, da jih bodo lahko naredili in se bodo vsaj malo učili sproti ... Sankcije DA, ker sem 
prepričana, da     
  kmalu ne bodo več potrebne, ker se bodo navadili delati naloge vsak dan tako, kot si umivajo  
zobe.. 
  Malce  karikiram, namenoma.... 
 
3. COPATI v šolskih prostorih  .... DA     (ob vseh smrdljivih supergah  .... naj otrokom 
nogce še mal dihajo ..) 
 
4. Prenehajte s tekmovanji in tržnimi ponudbami  izletov v tujino: poleg Evrope pri nas 
tudi KUBA, drugod Amerika ... Se vam ne zdijo malce PRETIRANE, milo rečeno... So res 
potrebne za ta nivo ?...  
Razslojujemo otroke glede na finančne možnosti strašev..  ŠKODA, NI POTREBNO, naj 
spoznajo svojo domovino, sosednje države in Evropo .... za vse drugo bo še čas ...naj imajo še 
želje, vizije, .... sami in naj za to kaj naredijo ....            
 
5. DOLŽNOSTI NAJPREJ, potem šele PRAVICE ( je potrebna razlaga?) 
 
 
 
6. Predlog za prihodnje leto ... POZDRAVLJAM VZGOJNE NAČRTE in »PRAVILA 
IGRE – HIŠNI RED IN DISCIPLINA«, ki ste jih sprejeli v osnovnih šolah in 
predlagam, da jih čimprej sprejmete tudi v SREDNJIH ŠOLAH .... 



Naj se šole po tem razlikujejo in imajo starši in otroci možnost izbire ... (poglejte odličen 
VZGOJNI NAČRT (mislim da) OŠ Kette Murn, ravnateljica z desetko ga.Alenka Kondrič). 
Ena šola bo imela strožji red in pravila vedenja in obnašanja, drugi bodo milejši, nekateri ...    
Pozdravljam tudi KODEKS OBNAŠANJA in pravil POLJANSKE GIMNAZIJE. 
Odlično!  
 
7.Vprašanje: je res, da bodo dijaki v višje razrede (zaenkrat) strokovnih srednjih šol lahko 
napredovali s »cveki«,  NMS ji in podobno .... ja kdo se bo pa še sploh učil ...ZAKAJ, brez 
znanja??? 
 
8. Učitelje naj se zaposluje za DOLOČEN ČAS. Dajmo jim vso avtonomijo, potem pa tudi 
zahtevajmo od njih tisočletju primerno delo, metode, vse ponujene »interaktivne table«  ipd, 
naj se samoizobražujejo .... itd ... 
 
9. ZNANJE je vrednota. TEAMSKO DELO Slovenca, Kitajca, Španca in Ukrajinca ter 
Danca ... za to  tisočletje ...  SKUPAJ smo močnejši ... ZNAMO in ZMOREMO VEČ .... 
naj postane MANTRA vseh nas ... 
 
10. Razno:  
Znamo tudi uporabne stvari, tiste, ki smo jih že pozabili ... ob šoli raste OGNJIČ, pri 
kemiji iz njega naredimo ognjičevo kremo, ki je odlična za ....   za kaj že? .. Tropotec za rane 
... v naravi ..., netresk za ušesa ... 
 
Danes potrebujemo poleg jutranjega prijaznega pozdrava tudi pet minut za umirjanje  .... 
sproščen ODKLOP, zna kdo voditi kratko MEDITACIJO ??...  Kako negativne vibracije, 
stres pred »matematično šolsko« čim bolj zmanjšati .... zaupam si, zmorem, saj sem delal...   
 
Namesto ukorov in vzgojnih ukrepov naj se....  čisti okolica šole, pomaga v kuhinji, 
pospravlja učilnice in Wc je ...Tisti, ki sosošolce zaradi tega dela »zafrkavajo«, naj dobijo 
»dvojni termin« ...  Kako lahko uporabimo tako privarčevani denar za čiščenje .... tu idej 
zagotovo ne bo zmanjkalo ...  ko bi le vsi starši dovolili ...  gre, gre, zapišimo v VZGOJNI 
NAČRT ... 
 
Kar v novih, ravnokar prebeljenih in (z dijaki barvno usklajenih) prijetno oblikovanih »novih« 
učilnicah in ostalih prostorih uničimo in popackamo , tudi  poravnamo (položnice staršem) 
... Prijetneje se je učiti v barvno zanimivih,lepih, prijetnih AMBIENTIH, ki jih tudi sami 
sooblikujemo glede na letni čas in praznovanja ( kaj vse zmoremo, koliko idej imamo – kje 
ste kreativci, designerji, frizerji, šivilje, fotografi, grafični oblikovalci ... jutri boste v življenju 
počeli prav to ...)  tudi tako vzgajamo, KULTURA BIVANJA ..... nato PRIREDITVE s 
KULTURO OBLAČENJA ....     (naj gre v »HIŠNI RED« tudi nekaj odstavkov iz 
BONTONA o obnašanju in primernem oblačenju:...   ...)  
 
Ni denarja za barve in pleskarje???    Povprašajmo za pomoč starše .... morda lahko kje kdo 
priskrbi kako barvo ceneje, v petek popoldne pa pobarvajmo svoj razred sami . ... tudi svoje 
prvo stanovanje bomo morda barvali sami, pa bomo že znali ...) 
 
»Uporabite in prosite starše« za PREDSTAVITVE ZANIMIVIH POKLICEV in dela, ki 
ga opravljajo, morda bo kakšna odločitev za poklicno pot lažja ...  



Kako pri delu, ki ga z veseljem opravljaš kot svoj hobi »POJE DUŠA«, kako šele POJE 
SRCE ... in kako so tvoje »stranke« zadovoljne ... in kako pride potem tudi DENAR. 
...Vedno, če delaš tako na dolgi rok ... 
Kar nekaj nas je, takih, ki bi prišli ...res običajno tistih, ki smo zaposleni in obremenjeni na 
vse konce ... ampak taki bomo prišli ... ker nam ni vseeno ....   
 
Vlagajmo v preventivo, g. minister, v ŠPORT ... najprej v osnovo .... IGRIŠČA v 
stanovanjskih naseljih, igrišča ob vrtcih in šolah ter v telovadnice ... (op. vrsto let smo živeli 
v Podutiku, v naselju na Krivcu, kjer ni bilo nobenega igrišča za košarko, kaj šele za nogomet 
ipd... Kako smo se morali starši boriti zato, da otrok z žogo med bloki starejši niso preganjali 
... češ, ne bojte se teh, z žogo, tudi če gre kakšna šipa kdaj, ostalih doma, med stenami, za 
bloki ..z iglami, teh se bojmo ..) . šele potem v nacionalne programe kot npr.včasih »VETER 
v LASEH« ipd. .. 
 Denar za igrišča se mora najti, treba je kaj prekupčkati ... Resnično, na igriščih so le še 
»malčki« z mamicami v peskovniku, osnovnošolcev in srednješolcev nikjer ... doma, za 
računalniki, totalni asocialci ... V Podutiku se jih je usmilil bivši župnik, krasen ČLOVEK, ki 
je že ob vaški mini cerkvici v Glincah postavil koš in se veselil vsakega mulca, ki je prišel z 
žogo. Al je hodil k verouku al pa ne, popolnoma vseeno mu je bilo. 
Žal so ga premestili, še prej pa je tudi ob novi cerkvi dal postaviti igrišče s košem za okoliško 
mularijo!!!! 
V Ljubljani je najslabše ....vem, ker je sin šest let treniral košarko in smo prevozili celo 
Slovenijo ... kakšne krasne telovadnice, tekaške steze, začne se že v Komendi ... 
 
V šolo hodimo BREZ STRAHU, profesorji današnjega dne iščejo znanje, učimo se 
ČUSTVENE INTELIGENCE, vsak dan deluje »MARKETING SRCA« ........, ZDRAVI 
smo in SREČNI ... 
 
Naj bo moj prispevek : 
 
APEL UČITELJEM in PROFESORJEM, da povzdignejo svoj glas, ker tako že danes ne 
morejo več učiti .... 
(birokracija, pravilniki .... koga briga pa kaj se resnično dogaja v razredu...?) 
APEL UČENCEM in DIJAKOM, da povedo, kako čutijo in se počutijo, kaj pričakujejo 
in predlagajo ... 
APEL STARŠEM, naj se aktivno vključijo v delovanje SVETA STARŠEV, (naj le ta 
resnično deluje, pomaga reševati probleme, sugerira, ne pa se vmešava v strokovno delo .. 
vsak mesec, ne le septembra in junija, da se ob kavi in piškotih potrdijo cene malic za tekoče 
leto, podeli odlična ocena ravnatelju za njegovo delo (halo!!!) in take bla bla ..... naj na 
roditeljskih sestankih spregovorijo o vsem, kar jih teži,  ... 
APEL RAVNATELJEM, naj delujejo kot  »menedžerji svojega podjetja« ....., (ko vstopiš 
v šolo, ti je jasno, kakšen je ravnatelj), naj prisluhnejo kolektivu, dijakom in staršem....... in 
rešujejo IZZIVE vsakdanjega šolskega dne ter stalno komunicirajo z Ministrstvom v obeh 
smereh ... 
........za vse to se trudim po svojih močeh med letom na katerikoli šoli že imam svoje otroke  
      

Lep pozdrav, čeprav je idej, želja, sugestij in predlogov še mnogo .... 
 

Nena Grmovšek, dipl.ing. 
 Črna vas 181, 1000 Ljubljana 

(e mail: fiera@siol.net) 


