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Zapis št. / Prot. n°: 2630/A-26 Nabrežina / Aurisina, 24. oktober 2018 
 

Zadeva / Oggetto: Kako se ravnamo v primeru stavke 
 

Spoštovani starši! 

S prošnjo za največje možno sodelovanje Vam s tem obvestilom posredujem nekaj osnovnih             
navodil, kako se ravnati v primeru stavke. 

Najprej želim poudariti, da je v primeru stavke potrebno zadostiti na eni strani pravici delavcev               
(pravici do stavke za tiste, ki se je udeležijo in pravici do dela za tiste, ki ne stavkajo), na drugi                    
strani pa pravici učencev do šolanja. 

Kljub temu ohranja šola jasne odgovornosti v zvezi z nadzorstvom učencev/dijakov. 

Ravnatelj ob napovedi stavke povabi vse osebje, da prostovoljno izrazi v pisni obliki svoje namene               
glede pristopa k stavki. Na osnovi odgovorov in drugih ugotovitev (zgodovinsko-statističnih           
podatkov preteklih stavk ipd.) lahko ravnatelj določi spremembe v urniku in jih pravočasno (vsaj en               
dan prej) sporoči družinam po ustaljenih oblikah (in z objavo na spletni strani             
www.vesnabrezina.it). 

Naj poudarim, da ravnatelj ne more nikogar prisiliti, da odgovori in ne sme odrediti zaprtja šole,                
razen če ni povsem jasno, da je pristopilo k stavki tako učno kot neučno osebje. 

Toda, glede na to, da ima osebje pravico, da ne odgovori na ravnateljevo povabilo, se šola lahko                 
znajde v nepredvidljivi situaciji, v kateri ne more zagotoviti ne didaktične dejavnosti in včasih niti               
primernega nadzorstva nad učenci/dijaki. 

Učno in neučno osebje, ki ne stavka, mora zagotoviti prisotnost na službenem mestu, v skladu s                
predvidenim urnikom za tisti dan. Ravnatelj ne more osebju naložiti nadurnega dela, lahko pa              
določi: 

A. spremembe v urniku (glede na pristopne izjave osebja), ki pa ne sme presegati števila              
predvidenih delovnih ur za posameznega učitelja/profesorja; 
B. zamenjave in/ali preureditev razredov z namenom, da se zagotovi nadzorstvo nad           
učenci/dijaki. 

Naj tu poudarim, da ima v takih primerih nadzorstvo nad učenci/dijaki prednost pred poučevanjem              
in pri tem mora sodelovati tudi neučno osebje (glej obvestilo št. 4 z dne 3.11.2017). 
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Dijaki nižje srednje šole, ki prihajajo v šolo sami (brez spremstva staršev) in učenci/dijaki, ki se                
poslužujejo občinskega šolskega avtobusa, bodo sprejeti v šolo le v primeru, da je predmetni              
profesor prisoten in da šola ni zaprta zaradi odsotnosti neučnega osebja. 

Neučno osebje ima na šoli različne dolžnosti: 

● da šolo odklepa in zaklepa; 
● da skrbi za nadzorstvo po hodnikih in vhodih ter ob priliki krajših odsotnosti učnega osebja; 
● da pomaga vzgojiteljicam v otroških vrtcih. 

Če torej zmanjka v celoti figura šolskega sodelavca, ostane vrtec/šola zaprt/a. 

Nato ravnatelj, tudi s pomočjo svojih sodelavcev in namestnikov na posameznih šolah/vrtcih, glede             
na prisotno osebje: 

A. odredi, da se učencem iz razredov, v katerih učitelji stavkajo, ne dovoli vstopa v šolsko               
poslopje, medtem ko se izvaja redni pouk v tistih razredih, v katerih je zagotovljena              
učiteljeva prisotnost prvo učno uro; 

B. v razredih, v katerih se je prvo uro začel redni pouk, bi se lahko pojavila potreba po                 
skrajšanju šolskega urnika in je možno, da bi v takem primeru šola telefonsko prosila              
družine, naj pridejo predčasno po otroke. Do tega lahko pride že kmalu po prvih urah pouka.                
Zato priporočamo družinam, da so na dan stavke, dosegljivi. 

Da bi se zgoraj navedene nevšečnosti zmanjšale na najnižjo možno raven, bi bilo primerno, ko bi na                 
dan stavke vsi starši dijakov nižje srednje šole (tudi tisti, ki prihajajo v šolo z linijskim ali šolskim                  
avtobusom), vedno osebno pripeljali svoje otroke v šolo, da preverijo prisotnost razrednega            
profesorja in prejmejo potrebne informacije od ravnatelja, njegovih sodelavk ali namestnikov (ali v             
primeru odsotnosti le-teh od najstarejšega prisotnega učitelja/profesorja) ter samostojno presodijo,          
ali je morda umestno, da peljejo otroke nazaj domov. 

Starši učencev v otroških vrtcih in na osnovnih šolah, ki redno pripeljejo otroke v šolo, še posebno                 
pa tisti, ki se poslužujejo občinskega šolskega avtobusa, so prav tako dolžni, da preverijo prisotnost               
vzgojiteljice/učitelja in v primeru težav pospremijo otroke nazaj domov. Prav zato toplo            
odsvetujemo, da na dan stavke pošljete otroke v šolo s šolskim avtobusom. 

Ta okrožnica, ki jo prejme vsaka družina, bo izobešena na oglasnih deskah šol in vrtcev ter bo na                  
razpolago na šolski spletni strani na naslovu: 

http://www.vesnabrezina.it/ 

 Ravnatelj 

Marijan Kravos 
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