
 

 

Skupina poslank in poslancev 

(prvopodpisani dr. Matej T. Vatovec) 

 

 

Ljubljana, 7. september 2021 

 

 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

Igor Zorčič, predsednik Državnega zbora 

 

 

Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – 

UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – 

UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a) 

in 250. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) spodaj podpisane poslanke in poslanci vlagamo 

 

INTERPELACIJO O DELU IN ODGOVORNOSTI MINISTRICE ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST IN ŠPORT PROF. DR. SIMONE KUSTEC 

 

zaradi:  

 

1. Opustitve dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na 

šolsko leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah. 

2. Podcenjujočega, izključujočega in ignorantskega odnosa do strokovne in 

zainteresirane javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti 

usklajevanja epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4543
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2908
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1939
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0745
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3. Ponižujočega in nestrokovnega odnosa do znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti. 

4. Zapostavljanja družbenih interesov na področju visokega šolstva in 

uničevanje internacionalizacije.  

5. Zanemarjanja področja športa, športnikov in športnih organizacij.  

6. Neobčutljivosti za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. 

7. Škodljive, nespametne in politično motivirane ukinitve Šole za ravnatelje. 

 

Na podlagi 118. člena Ustave Republike Slovenije in 253. člena Poslovnika Državnega   

zbora   Republike   Slovenije   podpisane   poslanke   in   poslanci predlagamo, da   

Državni   zbor   Republike   Slovenije   po   končani   razpravi   o interpelaciji o delu in 

odgovornosti ministrice za izobraževanje, znanost in šport sprejme naslednji 

 

SKLEP: 

 

prof. dr. Simono Kustec se razreši s funkcije ministrice za izobraževanje, znanost 

in šport. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Opustitev dolžnega ravnanja z neodgovornim zanemarjanjem priprav na šolsko 

leto 2021/2022 v znanih epidemioloških razmerah.  

Epidemija novega koronavirusa je v slovenskem vzgojno izobraževalnem sistemu 

ustvarila globoko rano. Rano, ki bi se ji lahko v večji meri izognili, če bi Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport in ministrica, ki ga vodi, dr. Simona Kustec opravljala 

svoje delo. V šolskem letu 2020/21 se je Slovenija uvrščala med tiste države, kjer so bile 

šole zaprte najdlje.  V prvem valu epidemije so bile šole zaprte od 16. 3. 2020 do sredine 

meseca maja, ko so se za nekatere učence odprle, za druge pa so ostale zaprte do 

junija, medtem ko se dijaki od prvega do tretjega letnika v šole pred poletjem sploh niso 

vrnili. Šole so se nato zopet zaprle 26. 10. 2020. V prejšnjem in predprejšnjem šolskem 

letu so bili torej učenci in učenke, dijaki in dijakinje ter študenti in študentke prikrajšani 

za 5 ali več mesecev normalnega pouka oziroma študija. Ves ta čas se je izobraževanje 

za vse, praktično brez izjeme, izvajalo na daljavo. Začasen ukrep, ki naj bi pripomogel k 

zmanjšanju prenosa okužb v družbi ni bil niti začasen niti koristen iz vidika zmanjševanja 

okužb. Nasprotno, dolgotrajno zaprtje vzgojno izobraževalnih zavodov je povzročilo 
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veliko škodo posameznikom in družbi. Pristojno ministrstvo, ki ga vodi prof. dr. Simona 

Kustec pa z ukrepi ni bistveno prispevalo k izboljšanju epidemiološke slike, na drugi 

strani pa je s svojo neaktivnostjo, neprimernim in zapoznelim odzivanjem, izključevalnim 

odnosom in nejasnim ter pogosto nasprotujočim si informiranjem povzročilo veliko in 

trajno škodo tako učečim se kot tudi njihovim staršem, družinam in družbi kot celoti. 

Ministrica namreč ni nikoli ponudila jasnega, na strokovnih stališčih utemeljenega načrta, 

ampak so njena stališča vedno odražala politična stališča, navdihnjena z mnenjem in 

odločitvijo predsednika vlade. 

Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

na univerzah in visokošolskih zavodih je bil sprejet v petek, 23. 10. 2020, veljati pa je 

začel v ponedeljek, 26. 10. 2020. Ukrep je bil sprejet dobesedno čez noč brez 

kakršnekoli predhodne uskladitve z izobraževalnimi ustanovami glede organizacije dela 

na daljavo in brez smernic za preverjanje znanja ter izobraževanja šolskih delavcev. Pri 

čemer je imelo pristojno ministrstvo, ki ga vodi prof. dr. Simona Kustec, celo poletje časa, 

da bi zagotovilo ustrezen akcijski načrt za ravnanje in delovanje vzgojno-izobraževalnih 

institucij na začetku novega šolskega leta in med drugim valom epidemije, zato da do 

zapiranja šol sploh ne bi prišlo oziroma da bi bilo zapiranje sorazmerno glede na 

koristnost pri omejevanju širjenja okužbe ter negativnih učinkov na razvoj ter psihofizično 

zdravje otrok in mladostnikov. Ministrstvo je v tem času sicer pripravilo modele A, B, C 

in D, po katerih naj bi glede na epidemiološko sliko vzgoja in izobraževanje potekala, a 

o vsem tem je ministrica javno hitro nehala govoriti in vsakokratne odločitve vlade 

podprla, ne da bi jih javno natančno pojasnila. 

Že spomladi med prvim valom epidemije je namreč postalo jasno, da ima izobraževanje 

na daljavo uničujoče posledice, tako na učni uspeh otrok kot na njihovo psihofizično 

zdravje ter socialni položaj, kar še posebej velja za najmlajše učence in učenke ter 

učence iz socialno neprivilegiranih okolji, z revnejših družin ter za učence in učenke s 

posebnimi potrebami. Dolgotrajno zaprtje šol je, kot ugotavlja tudi nedavna raziskava 1, 

povečalo obstoječe razlike med učenci in učenkami, prav tako pa so razlike v doseženem 

znanju med zaprtjem šol bistveno povezane z razrednim položajem družine iz katere 

otroci prihajajo. Raziskava ugotavlja, da so bistveni dejavniki povečanja neenakosti med 

učenci najbolj odvisne od zmožnosti staršev, da podpirajo domače učenje svojih otrok. 

Tako so se največje razlike pokazale pri učencih, ki živijo v družinah, kjer ni dovolj 

računalnikov za vsakega učečega se člana družine, kjer starši ne morejo delati od doma, 

kjer je slaba internetna povezava in podobno. Dolgotrajno šolanje na daljavo je tudi v 

Sloveniji poslabšalo tako socialno-ekonomske neenakosti kot tudi neenakosti glede 

 
1 Dostopno na: https://www.southampton.ac.uk/publicpolicy/covid19/learning-inequalities-covid-19.page 
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doseženega znanja in spretnosti. Vse to seveda ne sme presenečati. Javni vzgojno 

izobraževalni sistem oziroma šola je glavni izenačevalec položajev in priložnosti v družbi. 

Nudi socialno in dejansko varnost pred morebitnim nestabilnim domačim okoljem, 

izobrazbo, ki jo otroci iz slabše situiranih in slabše izobraženih družin sicer ne bi bili 

deležni. Delujoč javni vzgojno izobraževalni sistem preprečuje in odpravlja razlike med 

otroci in mladostniki, zato ne sme presenetiti, da so se ob zaprtju šol razlike povečale.  

Z epidemijo novega korona virusa v Sloveniji živimo že več kot leto in pol, ministrica za 

izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec je že pred letom dni govorila, da bomo 

morali z epidemijo in virusom živeti tudi v naprej2 in da se bomo morali na te razmere 

navaditi. Čeprav sta torej ministrica in pristojno ministrstvo že leto dni nazaj vedela, da 

bo moral vzgojno izobraževalni sistem tudi v šolskem letu 2021/22 živeti z virusom, se 

je komunikacija glede izvajanja vzgojno izobraževalnega procesa in usklajevanje 

ukrepov z vsemi deležniki začela šele 14 dni pred začetkom novega šolskega leta. Na 

prepozno organiziranje izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa so opozarjali vsi 

deležniki v sistemu, od zaposlenih v vzgoji in izobraževanju do združenj ravnateljev in 

ravnateljic osnovnih in srednjih šol. V Sindikatu vzgoje in izobraževanja Slovenije (SVIZ) 

so 14 dni pred začetkom pouka opozarjali, da ne poznajo bistvenih odgovorov na to, 

kako se bo pouk začel odvijati in da je igranje s potrpljenji staršev, ravnateljev, učiteljev, 

zaposlenih ter učencev in dijakov nedopustno in nesprejemljivo.3 Podobno je situacijo 

opisal Gregor Pečan, predsednik združenja ravnateljev osnovnih šol, ki je opozoril, da je 

ministrica vedela, da bomo z virusom živeli in da je nedopustno, da so morali na 

informacije čakati do 17. avgusta.4 

Po letu in pol neorganiziranega, kaotičnega, predolgega ter za učence in dijake 

škodljivega izobraževanja na daljavo, ki ga je spremljalo dnevno spreminjanje navodil, 

abotnost namišljenih modelov izobraževanja A, B, C ter popolna odsotnost kakršnekoli 

predvidljivosti šolske politike, je stanje neorganiziranosti, kaosa in nejasnosti glede 

izvajanja pouka v novem šolskem letu doseglo vrhunec. Ministrstvo se je v začetku 

poletja zavedalo oziroma bi se moralo zavedati, da zadovoljiva precepljenost tako v 

splošni populaciji kot med zaposlenimi v vzgojno izobraževalnih zavodih ne bo dosežena 

in da bo za zagotovitev nemotenega poteka pouka oziroma odprtih šol v novem šolskem 

letu potrebno jasno opredeliti pogoje in načine izvajanja pouka. Dejstvo, da ministrstvo 

k načrtovanju izvajanju pouka v novem šolskem letu in h komunikaciji morebitnih ukrepov 

 
2
 Braslovce.si: Ministrica prof. dr. Simona Kustec obiskala Osnovno šolo Braslovče. Dostopno prek: 

https://www.braslovce.si/objava/295718 
3
 SVIZ: Ključna (neodgovorjena) vprašanja. Dostopno prek: https://www.sviz.si/kljucna-neodgovorjena-vprasanja/ 

4
 RTV SLO: V šolstvu pričakujejo jasne odgovore pred začetkom pouka. Dostopno prek: 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174798999?s=mmc 

https://www.sviz.si/kljucna-neodgovorjena-vprasanja/
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174798999?s=mmc
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z deležniki v sistemu ni pristopilo vse do poznega avgusta, pomeni, da je priprav lotilo 

neresno in skrajno neodgovorno. Učitelji in učenci so ostali brez odgovorov na številna 

vprašanja in negotovosti. Da bi se ta vprašanja končno razčistila, je ministrstvo, ki ga 

vodi prof. Simona Kustec, dne 18. 8. 2021 organiziralo sestanek z vodstvi osnovnih in 

srednjih šol ter vodstvi vrtcev, kjer šolske oblasti niso prejele nobenih konkretnih 

odgovorov glede načina izvajanja pouka v novem šolskem letu. 

»Niti enega konkretnega odgovora nismo dobili,«, je po spletnem srečanju ravnateljev 

osnovnih šol s predstavniki ministrstva za izobraževanje, ministrstva za zdravje in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je potekalo 18. 8. 2021 povedal 

ravnatelj OŠ Prežihovega Voranca Marjan Gorup. »Izvedeli nismo ničesar« je po 

omenjenem sestanku za STA dejal ravnatelj OŠ Livada Goran Popović. Predsednik 

združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan pa je ocenil, da »Toliko blefa, kot 

ga je zdaj na našem ministrstvu, ga še ni bilo«. »Čista in najčistejša beda.«. S sestankom 

niso bili zadovoljni niti ravnatelji vrtcev. Slišali niso nič konkretnega, njihova vprašanja 

pa so ostala neodgovorjena, je po sestanku za STA dejala predsednica Skupnosti vrtcev 

Slovenije Janja Bogataj.5  

Novo šolsko leto so vodstva šol, učitelji, zaposleni, starši, učenci in dijaki torej pričakali  

v popolni zmedi. Ministrstvo je še 17. 8. 2021 preko Twitterja sporočalo, da bo 

izpolnjevanje PCT pogoja nujno za varno vstopanje v šolski prostor. Le dan pozneje, 18. 

8. 2021, je spremenilo stališče, vladi naj bi predlagalo, da bi namesto obveznega 

testiranja za necepljene in tiste zaposlene, ki Covida-19 še niso preboleli, uvedli 

samotestiranje. Teste naj bi plačala država, nadzor pa ni bil načrtovan. V razponu zgolj 

treh dni je bilo sprva napovedano, da bo testiranje učiteljev potekalo vsaka dva dni, nato 

je bilo napovedano enotedensko samotestiranje učencev, dijakov in učiteljev brez 

nadzora ter nato enotedensko samotestiranje učencev in dijakov ter PCT pogoj za 

učitelje, katerega naj bi preverjali ravnatelji oziroma za to pooblastili tretje osebe.  

Vse to pomeni, da ministrica, ministrstvo, ki ga vodi in vlada kot celota en teden pred 

začetkom šolskega leta niso imeli jasne strategije oziroma navkljub znanim dejstvom 

niso sprejeli odločitve o načinu poteka pouka in načinu preprečevanja okužb. Gre za 

jasno opustitev dolžnega ravnanja in posledično ogrožanje  razvoja otrok in mladine.  

Slabo načrtovanje začetka šolskega leta, nezadostna precepljenost zaposlenih in 

dijakov, odsotnost infrastrukturnih prilagoditev in kadrovskih okrepitev ter nejasnosti in 

zakasnelost podajanja točnih informacij vodstvom vzgojno-izobraževalnih zavodov bo 

 
5
 Večer: Šolstvo: Kdor se ne bo cepil, se bo (po novem) samotestiral. Dostopno prek: 

https://www.vecer.com/slovenija/ravnatelji-niti-enega-konkretnega-odgovora-nismo-dobili-10250361 

https://www.vecer.com/slovenija/ravnatelji-niti-enega-konkretnega-odgovora-nismo-dobili-10250361
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pomenilo večje tveganje za prenos okužb v šolah in vrtcih in s tem večjo verjetnost 

ponovitve scenarija iz preteklega šolskega leta - torej zaprtja šol, ki bo imelo 

katastrofalne posledice na življenja ne samo učencev in dijakov, temveč celotne družbe. 

V kontekstu odprtih šol med epidemijo so pomembne tudi napovedi zdravstvenega 

ministrstva, ki bi jih moralo ministrstvo za šolstvo z vso resnostjo upoštevati. Minister za 

zdravje je 18. 8. 2021 dejal6, da bomo v Sloveniji po najbolj realističnem scenariju že čez 

dva meseca dnevno našteli okoli 1300 okužb, hospitaliziranih pa bo 500 oseb, od tega 

100 v enotah intenzivne nege. Na prvi šolski dan, dobrih 10 dni po tej napovedi, se je 

število potrjenih primerov povzpelo na 700, 159 oseb je hospitaliziranih, od tega jih je 37 

na intenzivni negi. Gre za številke, ki so bistveno višje od lanskih, pri številu dnevno 

odkritih okužb gre kar za desetkratne vrednosti. Ker si kot družba ne moremo privoščiti 

zapiranja šol in vseh socialnih posledic, ki sledijo, bi moralo ministrstvo, ki bi ga morala 

voditi dr. Simona Kustec, jasno predvsem pa pravočasno opredeliti pogoje v katerih se 

bo pouk izvajal ter zagotoviti sredstva in pomoč za infrastrukturne prilagoditve šol ter 

zagotoviti tudi dodatne kadre. Vse to bi moralo ministrstvo načrtovati in izvajati v tesnem 

sodelovanju s pedagoško stroko, učitelji praktiki, vodstvom šol in ostalimi zaposlenimi v 

vzgojno izobraževalnem sistemu.  

Namesto tega smo bili priča nepravočasni pripravi vzgojno-izobraževalnih zavodov na 

izvajanje pouka pod pogoji nezadostne precepljenosti. Deležniki v vzgojno 

izobraževalnem sistemu, na čelu z reprezentativnim sindikatom so že od začetka 

epidemije opozarjali na nezadostno ravnanje Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport. Na 30. nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je potekala 

28. 12. 2020, so predstavniki pedagoške stroke ter predstavniki zaposlenih ter vodstev 

šol jasno izrazili, da je bilo ravnanje pristojnega ministrstva v času epidemije nezadostno. 

Na seji je predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije izpostavila, da 

»Nimamo sistema, ki bi odgovarjal na vprašanja kako organizirati izobraževanje na 

daljavo za učence in dijake, ki živijo v okoljih brez interneta, nimamo rešitev za učence 

in dijake, ki nimajo računalnikov, nimamo vzpostavljenega podpornega sistema za 

učence, ki so v času pouka sami doma ali pa jim starši ne morejo nuditi ustrezne pomoči. 

Nimamo sistema, ki poklicnega izobraževanja ne bi enačil s splošnim, torej z 

gimnazijskim in bi dijakom poklicnih in strokovnih šol omogočal, da kakovostno razvijejo 

tiste poklicne kompetentne spretnosti, ki so nujne za opravljanje njihovega poklica in se 

jih na daljavo osvajati ne da.«. Da ministrstvo ni na primeren način pomagalo zaposlenim 

v vzgoji in izobraževanju in ni zagotovilo zadostnih sredstev in pomoči za to, da bi se 

 
6
 Dnevnik:  Vlada se odmika od pogoja PCT v šolstvu. Dostopno prek: https://www.dnevnik.si/1042971274/slovenija/po-

sestanku-solnikov-z-ministrstvom-za-izobrazevanje-bo-morda-znanega-vec-o-izvajanju-pouka-  

https://www.dnevnik.si/1042971274/slovenija/po-sestanku-solnikov-z-ministrstvom-za-izobrazevanje-bo-morda-znanega-vec-o-izvajanju-pouka-
https://www.dnevnik.si/1042971274/slovenija/po-sestanku-solnikov-z-ministrstvom-za-izobrazevanje-bo-morda-znanega-vec-o-izvajanju-pouka-
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zavodi in v njih zaposleni lahko uspešno spoprijeli s krizo, ki se je iz zdravstvene spremila 

v izobraževalno, je na omenjeni seji izpostavil tudi glavni tajnik Sindikata vzgoje, 

izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, ki je dejal, da je sindikat »Nekajkrat v PKP-

5, PKP-6, v proračunu, predlagal dodatni denar za organizacijske prilagoditve, za 

tehnične prilagoditve, za kadrovske prilagoditve in tudi za kompenziranje primanjkljajev, 

ki zlasti nastajajo v socialno ogroženih skupinah v družinah, ki imajo ali slab materialni 

položaj ali pa imajo starši majhne možnosti, zaradi svoje nizke izobrazbe, da bi pomagali 

svojim otrokom v izobraževanju. Nič od tega se ni zgodilo.«. Večkrat je bilo tudi 

izpostavljeno, da pristojno ministrstvo v vsem tem času ni bilo sposobno organizirati 

izvedbe tehničnih prilagoditev, ki bi omogočile hitrejšo normalizacijo pouka v šolah. V 

Nemčiji so na primer ob zaprtju šol vanje začeli nameščati prezračevalne naprave. 

Večkrat so bile omenjene tudi rešitve kot so denimo namestitev pleksi stekel, pregrad, 

nakup več enojnih miz in podobno, kar se pri nas ni izvedlo ali pa se ni izvedlo v zadostni 

meri. Prav tako smo lahko slišali kritike, da ni jasno če in kako bo opravljena evalvacija 

stanja, ko se bodo otroci in mladostniki vrnili v šole ter izpostavljeno, da ministrstvo v 

vsem tem času ni predvidelo nikakršnih programov za nevtralizacijo manjkov. 

Na nenehna opozorila sindikata, da naj pristojno ministrstvo in vlada zagotovita sredstva 

za mehansko prezračevanje v šolah, je 18. 8. 2021 državni sekretar Damir Orehovec 

odgovoril, da se morajo vodstva šol sama opredeliti, ali so za naravno ali mehansko 

prezračevanje. Pri tem ministrstvo trdi, da prezračevalne naprave niso drage in da jih 

lahko šole nakupijo s sredstvi, ki so jih prejele za nakup zaščitne opreme. A dejstvo je, 

da šolam in drugim vzgojno izobraževalnim zavodom  denarja zmanjkuje že za nakup 

mask in razkužil ter da kakovostni prezračevalci in čistilci zraka predstavljajo 

nezanemarljiv strošek.   

Nasprotno denimo ravnajo v Nemčiji in drugod po Evropi in v svetu. Nemška zvezna 

vlada namenja 200 milijonov evrov za nakup mobilnih naprav za čiščenje zraka v 

vzgojno-izobraževalnih zavodih. Od lanske jeseni zvezna vlada financira nadgradnjo 

stacionarnih sistemov zračnih filtrov v javnih ustanovah, kot so univerze, vrtci in šole.7  

Nemčija je že oktobra 2020 napovedala vlaganja v višini 500 milijonov evrov v izboljšanje 

prezračevalnih sistemov v javnih zgradbah, da bi preprečila širjenje koronavirusa8. 

Navkljub proaktivnosti nemške vlade na področju infrastrukturnih prilagoditev je nemška 

vlada deležna številnih kritik, saj je šele sredi julija odobrila dodatnih 200 milijonov evrov 

za namestitev čistilnih naprav v vzgojno-izobraževalne zavode. Naprave so delno 

 
7 deutschland.de: The Federal Government informs about the corona crisis. Dostopno prek: 

https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis  
8
 BBC: Coronavirus: Germany improves ventilation to chase away Covid. Dostopno prek:  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54599593  

https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
https://www.bbc.com/news/world-europe-54599593
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namestili v šole in vrtce, najprej tam, kjer zračenje ni možno ali je oteženo. V Berlinu so 

jih namestili 8000, do jeseni jih bodo še dodatnih 3000, v Hamburgu preko 10.0009.  

V zvezi z mehanskim prezračevanjem kot enim izmed smiselnih in izvedljivih ukrepov 

preprečevanja okužb v šolah in vrtcih je ameriški Center za nadzor in preprečevanje 

bolezni (CDC) že februarja 2021 objavil natančna navodila za prezračevanje prostorov 

s posebnim poudarkom na prezračevanju v šolah in vrtcih. Poudarili so, da je 

prezračevanje sestavina ohranjanja zdravega okolja in pomembna strategija za 

preprečevanje COVID-19 za šole in programe za varstvo otrok. Skupaj z drugimi 

preventivnimi ukrepi lahko prezračevanje zmanjša verjetnost širjenja bolezni. CDC je 

torej že v začetku leta 2021 predlagal, da naj se zrak v šolah in vrtcih filtrira oziroma čisti. 

Predlagali so uporabo prenosnih čistilcev zraka, ki uporabljajo visoko učinkovite filtre za 

delce (HEPA) ter ultravijoličnega germicidnega obsevanja (UVGI)10.   

V skladu s temi priporočili so denimo v Kanadi, v šolskem okrožju Toronto, ki se  jeseni 

pripravlja na vrnitev učencev bistveno izboljšali prezračevanje v šolah. Toronto bo tako 

letos v svoje šole vložil 100 milijonov dolarjev naložb, povezanih s prezračevanjem, saj 

je zdravstvena stroka dejala, da bo izboljšano prezračevanje pripomoglo k zmanjšanju 

prenosa virusa11.  

Ministrica, pristojna za organizacijo pouka, je v razmerah povečevanja okužb in 

nezadostne precepljenosti navkljub vsem informacijam in priporočilom stroke opustila 

dolžno ravnanje, ker ni niti organizirala infrastrukturnih prilagoditev, niti ni oblikovala 

smernic po katerih bi lahko šole takšne prilagoditve izpeljale same. Celotna področja 

izobraževanja so pod to ministrico prepuščena sama sebi, tako vrtci, osnovne šole, 

srednje šole kot visoko šolstvo. Praktično od začetka epidemije v opoziciji opozarjamo 

na  nesposobnost ministrice, na nepripravljenost šolskega sistema na napovedane in 

pričakovane okoliščine, na nenehno nejasno in pomanjkljivo komuniciranje in 

sodelovanje z deležniki v sistemu. Navkljub temu ter navkljub dejstvu, da so enako kritiko 

izrazili praktično vsi deležniki v sistemu ministrica v vsem tem času ni bila sposobna 

pravočasno in odgovorno oblikovali jasnega načrta za izvajanje izobraževalnega 

procesa, ukrepi se oz. so se sprejemali daleč prepozno, vse informacije so nenehno 

prihajale v zadnjem trenutku in/ali prepozno. Celoten šolski sektor (otroci, starši, dijaki, 

 
9
 RTV SLO: Šol v Nemčiji naj ne bi več zapirali. Otroke testirajo večkrat tedensko. Dostopno prek: 

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sol-v-nemciji-naj-ne-bi-vec-zapirali-otroke-testirajo-veckrat-
tedensko/591132  
10

 CDC: Ventilation in Schools and Childcare Programs. Dostopno prek: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/community/schools-childcare/ventilation.html  
11

 CP24: Here’s the ventilation systems that will be used in Toronto public schools this fall. Dostopno prek: 

https://www.cp24.com/news/here-s-the-ventilation-systems-that-will-be-used-in-toronto-public-schools-this-fall-
1.5541447?cache=gzmrjlzmpygo%3FclipId%3D1930113  

 

https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sol-v-nemciji-naj-ne-bi-vec-zapirali-otroke-testirajo-veckrat-tedensko/591132
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/sol-v-nemciji-naj-ne-bi-vec-zapirali-otroke-testirajo-veckrat-tedensko/591132
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/ventilation.html
https://www.cp24.com/news/here-s-the-ventilation-systems-that-will-be-used-in-toronto-public-schools-this-fall-1.5541447?cache=gzmrjlzmpygo%3FclipId%3D1930113
https://www.cp24.com/news/here-s-the-ventilation-systems-that-will-be-used-in-toronto-public-schools-this-fall-1.5541447?cache=gzmrjlzmpygo%3FclipId%3D1930113
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študentje) pod to ministrico nimajo resnega sogovornika v vladi, kar se ne bi smelo 

zgoditi, nikakor pa se to ne sme dogajati v času epidemije, ko je jasno načrtovanje, 

komuniciranje in sodelovanje še toliko bolj pomembno.  

2. Podcenjujoč, izključujoč in ignorantski odnos do strokovne in zainteresirane 

javnosti, šolskih sindikatov in civilne družbe ter nesposobnosti usklajevanja 

epidemioloških ukrepov v sistemu vzgoje in izobraževanja. 

Na 30. nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je potekala 28. 

12. 2020, je bilo s strani največjega sindikata javnih uslužbencev zaposlenih v vzgoji in 

izobraževanju jasno izraženo, da navkljub prošnjam in predlogom učiteljstvo v procesih 

načrtovanja ni bilo zadostno upoštevano. Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je na 

omenjenem odboru dejal, da se učiteljstvo »Sprašuje pa zakaj smo mi tukaj ali za to, da 

kaj povemo kaj bo delalo, kaj ne bo, ali je zgolj za to, da izvršujemo ukaze, da smo tiho 

mislili bodo pa drugi? Ali veste kako je to za učiteljstvo depresivno in žaljivo v tej situaciji? 

Izjemno.«. Pojasnil je, da je sindikat predlagal ustanovitev začasne koordinacijske 

skupine, ki bi jo sestavljali starši, učitelji, strokovnjaki, da bi pred uvedbo posameznih 

ukrepov presojala o tem, ali so ti smiselni in izvedljivi. A ministrstvo, ki ga vodi prof. dr. 

Simona Kustec, takšne skupine do danes ni ustanovilo.  

Zmedi in zgrešenim odločitvam Vlade RS in šolskega resorja, ki smo ga trpeli v šolskem 

letu 2020/21 žal ni bilo videti konca tudi po marčevski interpelaciji ministrice Kustec. V 

času, ko bi morala potekati intenzivna in vključujoča usklajevanja z vsemi deležniki in 

zainteresiranimi na šolskem polju, ministrica ni našla ustreznega časa za usklajevanja s 

šolniki,12 pri pogovorih pa je ignorirala ter ni vključila največjega šolskega sindikata SVIZ, 

ki je avgusta letos od vlade in ministrstva upravičeno izrazil pričakovanje, da bi jih oblast 

»Naposled aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategije za 

obvladovanje epidemije v vzgoji in izobraževanju«13. Na novinarski konferenci SVIZ, ki 

je potekala 17. 8. 2021 je glavni tajnik Branimir Štrukelj znova pojasnil, da bi bilo za čas 

epidemije koristno oblikovati stalno koordinacijsko telo pri MIZŠ, kjer bi se z deležniki v 

sistemu usklajevalo predloge in načrte glede izvajanja pouka. Predlagano je bilo, da v 

tem telesu sodelujejo učiteljice in učitelji - torej praktiki, ravnatelji in ravnateljice, dijaška 

organizacija ter akademiki. A ministrstvo na ta predlog še vedno ni odgovorilo, niti ni 

ustanovilo nečesa podobnega. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnem sistemu so torej bili 

zreducirani na pasivno množico brez možnosti participacije v oblikovanju smiselnih in 

izvedljivih ukrepov. Slednje povzroča nemalo  frustracij, občutka prezrtosti in 

 
12

 Dnevnik: Navodila dobite na twitterju. Dostopno prek: https://www.dnevnik.si/1042970554/Slovenija/navodila-dobite-

na-twitterju  
13

 SVIZ: Ignoranca in počasnost MIZŠ nesprejemljivi. Dostopno prek: https://www.sviz.si/ignoranca-in-pocasnost-mizs-

nesprejemljivi/  

https://www.dnevnik.si/1042970554/Slovenija/navodila-dobite-na-twitterju
https://www.dnevnik.si/1042970554/Slovenija/navodila-dobite-na-twitterju
https://www.sviz.si/ignoranca-in-pocasnost-mizs-nesprejemljivi/
https://www.sviz.si/ignoranca-in-pocasnost-mizs-nesprejemljivi/
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nespoštovanja med učiteljstvom, kar nedvomno vodi tudi v nasprotovanje sicer 

smiselnim ukrepom za preprečevanje epidemije, vključno s cepljenjem.  

Sredi poletja bi že več tednov, če ne mesecev, moralo biti jasno kako bo potekalo šolsko 

leto 2021/22. Znanega ni bilo nič, zmeda je bila popolna. To samo po sebi priča o 

disfunkcionalnosti delovanja šolskega resorja pod aktualno ministrico. Ker šolniki manj 

kot dva tedna pred začetkom šolskega leta niso imeli prepotrebnih informacij o poteku 

pouka, smo bili deležni celo groženj s splošno stavko14 v vzgoji in izobraževanju, kar bi 

zaradi neustreznega (ne)ravnanja ministrice Kustec povzročilo izjemno družbeno škodo. 

O za okoliščine epidemije in tudi siceršnje delovanje odprte demokratične družbe 

neustreznem ignorantskem odnosu aktualne ministrice pričajo tudi problemi s katerimi 

so se pred izvedbo letošnje mature soočali dijaki, ki so aprila letos (manj kot mesec dni 

pred pisanjem maturitetnega eseja!) morali v odprtem pismu Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport ter Državnemu izpitnemu centru zahtevati: 1) »Da se 

temeljito premisli o trenutnih ukrepih in rešitvah, ki so na voljo«; 2) »Da se razrešijo 

vprašanja glede izvedbe in poteka mature«; 3) »Dialog in sodelovanje, predvsem pa čim 

hitrejše informacije in ažurno reševanje trenutne problematike«15.  

Ignoriranje, ne vključevanje in nerazumevanje deležnikov pod to ministrico ni enkraten 

eksces, ampak pravilo. Tako se recimo ni upoštevalo upravičenega pričakovanja 

študentov, da se jim omogoči dodatno leto študija zaradi izpada študijskega procesa v 

študijskem letu 2021/202216. 

In navsezadnje je tukaj še celotna slovenska javnost, ki od ministrice razen praznih 

besed in izmikanja konkretnim odgovorom17 ni dobila nič. Družbena škoda, ki jo s svojim 

nedelom povzroča, je neizmerna in povsem nepotrebna.  

3. Ponižujoč in nestrokoven odnos do znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

Ministrstvo in vlada na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti ne vodita 

transparentne in odgovorne javne politike, kar lepo kaže podatek, da smo v Sloveniji že 

več kot eno leto brez nacionalnega programa na področju znanosti in raziskav, kar je 

eden izmed nujno potrebnih omogočitvenih pogojev za črpanje EU kohezijskih sredstev. 

 
14

 Dnevnik:  Šolska ministrica pred interpelacijo in splošno stavko. Dostopno prek: 

https://www.dnevnik.si/1042971225/slovenija/solniki-proti-placevanju-testiranj-tudi-s-splosno-stavko  
15

 DOS: Odprto pismo DOS, DSL, DSM in ODS na temo izvedbe maturitetnih izpitov in aktualne dijaške problematike. 

Dostopno prek: https://dijaska.org/2021/04/09/odprto-pismo-dos-dsl-dsm-in-ods-na-temo-izvedbe-maturitetnih-izpitov-in-
aktualne-dijaske-problematike/  
16

 ŠOS: Izgubljeno leto študija naj se nadomesti prihodnje leto. Dostopno prek: https://www.studentska-org.si/izgubljeno-

leto-studija-naj-se-nadomesti-prihodnje-leto/  
17

 Svet24: Ministrica Simona Kustec brez konkretnega odgovora, le o "preigravanju vseh možnosti" za odprte šole. 

Dostopno prek: https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/6114a35f09c0b/ministrica-simona-kustec-o-preigravanju-
vseh-moznosti-za-odprte-sole  

https://www.dnevnik.si/1042971225/slovenija/solniki-proti-placevanju-testiranj-tudi-s-splosno-stavko
https://dijaska.org/2021/04/09/odprto-pismo-dos-dsl-dsm-in-ods-na-temo-izvedbe-maturitetnih-izpitov-in-aktualne-dijaske-problematike/
https://dijaska.org/2021/04/09/odprto-pismo-dos-dsl-dsm-in-ods-na-temo-izvedbe-maturitetnih-izpitov-in-aktualne-dijaske-problematike/
https://www.studentska-org.si/izgubljeno-leto-studija-naj-se-nadomesti-prihodnje-leto/
https://www.studentska-org.si/izgubljeno-leto-studija-naj-se-nadomesti-prihodnje-leto/
https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/6114a35f09c0b/ministrica-simona-kustec-o-preigravanju-vseh-moznosti-za-odprte-sole
https://novice.svet24.si/clanek/novice/slovenija/6114a35f09c0b/ministrica-simona-kustec-o-preigravanju-vseh-moznosti-za-odprte-sole
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Odnos do vprašanja razvoja družbe na tem področju pa lepo kaže 30 dnevna »javna 

razprava« o predlogu Raziskovalna in inovacijska strategija Slovenije 2021–2030, ki je 

potekala med vrhuncem poletnih počitnic. O tem dokumentu in (ne)delu ministrstva pod 

ministrico Kustec lepo priča zapisano s strani Visokošolskega sindikata Slovenije: »VSS 

je v pripombah ugotovil, da je predlog RISS izjemno skromen in nekonkreten. Ključnega, 

kar bi tak dokument moral imeti, to je seznama konkretiziranih ukrepov z navedbo rokov 

in odgovornih institucij za njihovo izvedbo, v dokumentu ni. Te vsebine naj bi MIZŠ šele 

pripravilo v podrednih aktih v roku enega leta. Obdobje 2021-2030 se je sicer že začelo 

pred dobrimi 7 meseci. Besedilo predloga RISS 2021-2030 je odraz zamude pri pripravi 

in šibkih kapacitet ministrstva«18. Na portalu Kvarkadabra so v članku z naslovom 

»Strategija za stagnacijo slovenske znanosti« o predlogu med drugim tako pomenljivo 

zapisali: »Osnutek nove Raziskovalne in inovacijske strategije je vsebinsko in oblikovno 

zelo slabo pripravljen ter idejno tako prazen, da težko predstavlja osnovo za 

nadgrajevanje«19. Je pa zanimivo primerjati predlog Raziskovalne in inovacijske 

strategije Slovenije 2021–2030 (posredovan v javno obravnavo 5. 7. 2021) in besedilo 

vladnega Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (sprejet na 

seji vlade 24. 6. 2021), predlog strategije določa cilj, da se v desetih letih postopno 

povečanje javnih sredstev, namenjenih znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, 

poviša na 1,25 % BDP, med tem ko predlog zakona uzakonja državno financiranje 

znanstvenoraziskovalne dejavnosti v višini 1 % BDP (in ne najmanj v višini 1% BDP, kot 

je bilo pred časom sprejeto na Svetu za znanost in tehnologijo). Očitno je, da je področje 

razvoja znanosti prepuščeno stihiji in se na tem področju ne vodi ciljana, strokovno 

usklajena in odgovorna javna politika.  

V času vlade Janeza Janše in ob odsotnosti avtonomnega in strokovnega vodenja 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo priča tudi brezobzirnemu in politično 

motiviranem poseganju v razvoj področja znanosti. Z vmešavanjem v razpis ARRS za 

financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij je ministrstvo z 

nasprotovanjem stroki pokazalo, da bo tudi raziskovalno delo usmerjala v skladu s 

svojimi ozkimi političnimi interesi in svetovnonazorskim prepričanjem. Razpis za 

financiranje raziskovalnih programov predvideva ustanovitev dvajsetih novih 

raziskovalnih programov, ki bodo imeli velik vpliv na prihodnji razvoj slovenske znanosti. 

Raziskovalni programi so najbolj dolgoročna in stabilna oblika financiranja 

raziskovalnega dela, saj lahko njihovo izvajanje traja tudi več desetletij. Iz tega razloga 

bi morala izbira znanstvenih področij, ki naj bi jih novoustanovljeni programi pokrivali, 

 
18

 VSS: RISS 2021-2030. Dostopno prek: http://www.sindikat-vss.si/2021/08/riss-2021-2030.html  
19

 Kvarkadabra: Strategija za stagnacijo slovenske znanosti. Dostopno prek: https://kvarkadabra.net/2021/08/strategija-

za-stagnacijo/  

http://www.sindikat-vss.si/2021/08/riss-2021-2030.html
https://kvarkadabra.net/2021/08/strategija-za-stagnacijo/
https://kvarkadabra.net/2021/08/strategija-za-stagnacijo/
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temeljiti na strokovni analizi trenutnega stanja. Obenem bi morala tovrstna izbira ponujati 

pogoje za dolgoročno podporo novim potencialno prebojnim idejam. Znanstveni svet 

ARRS je na osnovi svoje strokovne presoje ministrstvu predlagal izbor prioritetnih 

raziskovalnih področij, ki naj bi jih novi raziskovalni programi pokrivali. Svoj predlog je 

utemeljil s porazdelitvijo sredstev med posameznimi področji v zadnjem obdobju in z 

vključenostjo aktivnih raziskovalcev v obstoječe programe na posameznih področjih. 

MIZŠ je strokovno mnenje znanstvenega sveta večinoma ignoriralo in pripravilo svoje 

prioritete, v katerih je priporočila znanstvenega sveta vsaj delno upoštevalo le pri dveh 

od šestih raziskovalnih ved (medicina in tehnika). Ministrstvo ni ponudilo obrazložitve za 

svoj izbor, niti ni navedlo študij ali analiz, na katere naj bi se pri pripravi svojega predloga 

opirali. Vse to napeljuje k sklepu, da so bile »prioritete« določene po političnih in ne po 

strokovnih merilih. Na področju humanističnih ved, denimo, so med prioritetna področja 

brez vsakršne razumne utemeljitve uvrstili kar Teologijo. Medtem pa v času največje 

zdravstvene krize v zadnjih sto letih med vladnimi prioritetami zaman iščemo področja, 

kot so denimo biokemija, molekularna biologija in biotehnologija – področja, ki so 

ključnega pomena tako za raziskave poteka bolezni, kot za razvoj novih zdravil!  

Nerazumevanje vloge raziskovalnih programov je vlada pokazala tudi pri družboslovnih 

vedah, kjer je kot prioriteto izpostavila vzgojo in izobraževanje v navezavi na deficitarne 

poklice. MIZŠ je s tem predlogom tako dejansko sledilo groteskni izjavi ministra 

Počivalška, ki je univerzam priporočil, da naj več pozornosti namenijo pomanjkanju 

poklicev kot so zidarji, vozniki težkih tovornjakov, prodajalci, vojaki ter delavci v 

predelovalnih dejavnostih in gostinstvu. Videti je, da je MIZŠ pozabilo, da so raziskovalni 

programi namenjeni financiranju bazičnih raziskav in ne študijam trga dela ali pa uvajanju 

»usmerjenega izobraževanja«. Tudi znanstveni svet je ministrstvo opozoril, da so za 

takšne študije bolj primerni drugi mehanizmi financiranja, kot so na primer razpisi za 

ciljne raziskovalne projekte (CRP). Znanstveni svet ARRS je v pismu ministrstvu izrazil 

nestrinjanje s prioritetami vlade in opozoril na številne pomanjkljivosti vladnega izbora 

prioritetnih področij. Ministrstvo so pozvali tudi k temu, da argumentirano obrazloži svoje 

znanstvene prioritete. Ministrstvo je poziv znanstvenega sveta zavrnilo s skopim 

odgovorom, v katerem je izjavilo, da so »prioritete ustrezne in primerne« in da le te ob 

obstoječih razmerah in okoliščinah zasledujejo »širši družben pomen«. V odgovoru na 

poslansko vprašanje, katerega je na MIZŠ v povezavi s to tematiko naslovila Levica, je 

ministrstvo celo poudarilo, da »Usmeritve v največji možni meri sledijo splošnim 

razvojnim prioritetam na nacionalni ravni – digitalno in zeleno ter naslavljajo področja, ki 

so identificirana kot pomembna za slovensko gospodarstvo.«. Tega, kaj si predstavljajo 

pod nekaterimi lepo zvenečimi a plehkimi frazami, predvsem pa kateri razvojni prioriteti 

bo sledila nova programska skupina na področju teologije (in kako bo to pomembno 

vplivalo na slovensko gospodarstvo), ministrstvo ni obrazložilo. Pri vsemu temu gre za 
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slepo poslušnost ministrice Simone Kustec in nesposobnost strokovnega in neodvisnega 

vodenja resorja, ki ji je zaupan. Simona Kustec dovoljuje politično motivirane in strokovno 

neutemeljene posege v raziskovalno in visokošolsko sfero, kateri uničujejo raziskovalne 

potenciale slovenske družbe. Pred nekaj meseci je želel predsednik vlade z infantilnim 

poskusom sabotaže vpisa in informativnega dneva v maniri družbenega inženirja 

določiti, kaj bodo lahko mladi v prihodnje in česa ne bodo smeli več študirati na 

slovenskih javnih univerzah. Tudi v tem primeru je aktualna ministrica ostala poslušno 

tiho.   

Slednje tudi ni edini aktualni problem na področju znanosti v Sloveniji. Priča smo izjemno 

problematičnim zapletom in milo rečeno »šlampariji«20 pri delovanju ARRS, javna 

agencija za raziskovalno dejavnost je recenzentom poslala nepopolne vloge. ARRS 

tujim recenzentom v več primerih ni posredovala popolnih vlog, zaradi česar bi bili 

raziskovalci lahko ob sredstva za financiranje projektov. Težava je bila v tem, da 

recenzenti niso prejeli angleške različice prijave, zaradi česar niso mogli ustrezno 

ovrednotiti projekta21. Da gre za objektivno odgovornost ministrice na področju slabega 

dela ARRS je jasno, saj je nov direktor ARRS bil imenovan v času te ministrice in s 

soglasjem aktualne vlade22. 

4. Zapostavljanje družbenih interesov na področju visokega šolstva in uničevanje 

internacionalizacije. 

Vladni odnos do institucij znanja v naši družbi se lepo kaže v pozivu visokošolskega 

sindikata »K normalizaciji študija ob morebitnem novem valu epidemije« in da je 

potrebno »Preprečite preobrazbo univerz v dopisne šole«23, kar je glede na dosedanji 

prioritetni odnos vlade, ko šole niso bile zadnje, ki bi se zapirale in tudi ne prve, ki bi se 

morale odpirati, razumljiv. V tej luči je potrebno tudi razumeti javni poziv »Za odprte 

fakultete«24, ki so ga podpisali:  

- Rektorska konferenca Republike Slovenije, 

- predsednik Rektorske konference in rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič, 

- podpredsednik Rektorske konference in rektor UL prof. dr. Igor Papič, 

- članica Rektorske konference in rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar, 

 
20

 Mladina: Nenavadna šlamparija. Dostopno prek: https://www.mladina.si/209844/nenavadna-slamparija/  
21

 N1: ARRS tujim recenzentom poslal prijave projektov v slovenščini. Dostopno prek: 

https://n1info.si/novice/slovenija/arrs-tujim-recenzentom-poslal-prijave-projektov-v-slovenscini/  
22

 RTV SLO: Robert Repnik je novi direktor agencije za raziskovalno dejavnost. Dostopno prek: 

https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/robert-repnik-je-novi-direktor-agencije-za-raziskovalno-dejavnost/540687  
23

 RTV SLO: Sindikat ministrstvu in rektorjem sporoča: Preprečite preobrazbo univerz v dopisne šole. Dostopno prek: 

https://www.rtvslo.si/slovenija/sindikat-ministrstvu-in-rektorjem-sporoca-preprecite-preobrazbo-univerz-v-dopisne-
sole/585744  
24

 SVIZ: Za odprte fakultete. Dostopno prek: https://www.sviz.si/za-odprte-fakultete/  

https://www.mladina.si/209844/nenavadna-slamparija/
https://n1info.si/novice/slovenija/arrs-tujim-recenzentom-poslal-prijave-projektov-v-slovenscini/
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/robert-repnik-je-novi-direktor-agencije-za-raziskovalno-dejavnost/540687
https://www.rtvslo.si/slovenija/sindikat-ministrstvu-in-rektorjem-sporoca-preprecite-preobrazbo-univerz-v-dopisne-sole/585744
https://www.rtvslo.si/slovenija/sindikat-ministrstvu-in-rektorjem-sporoca-preprecite-preobrazbo-univerz-v-dopisne-sole/585744
https://www.sviz.si/za-odprte-fakultete/
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- član Rektorske konference in rektor UNG prof. dr. Danilo Zavrtanik, 

- Visokošolski sindikat Slovenije, predsednik doc. dr. Gorazd Kovačič, 

- Študentska organizacija Slovenije, predsednik Andrej Pirjevec, 

- Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, glavni tajnik 

Branimir Štrukelj, 

- in Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, 

podpredsednik Bojan Ravnikar. 

V pozivu so zapisali so da »Pozivajo pristojne k njihovemu reševanju in podajamo 

predloge, s katerimi želimo ohranjati kakovost izvajanja študijskega procesa in omogočiti 

njegovo izvajanje v prostorih fakultet«, da »način izvajanja študijskega procesa v 

študijskem letu 2021/2022 mora biti drugačen, kot v preteklem letu in pol, saj imamo 

tokrat, za razliko od prejšnjih študijskih let, ki jih je zaznamovalo zaprtje visokošolskih 

zavodov zaradi razglašene epidemije, rešitev, ki je do sedaj ni bilo« in, da pričakujejo 

»tudi, da bomo univerze obravnavane kot prioriteta za izvedbo investicij, in sicer tako v 

nove stavbe, kot v tem trenutku za ureditev ustreznega prezračevanja, ki pomeni 

dolgotrajno pozitivno rešitev tudi za širjenje drugih obolenj.«.  

Žal lahko ugotovimo, da so bili prepuščeni samim sebi in da lahko samo upamo, da v 

študijskem letu 2021/2022 ne bomo videli podobnih zgrešenih odločitev, kot smo jih v 

preteklem letu in pol.  

Da vlada na področju visokega šolstva ne zasleduje širšega javnega interesa smo sicer 

lahko videli v času sprejemanja t.i. PKP zakonov, ko je bil brez jasnega nasprotovanja 

ministrice Kustec v sumljivih okoliščinah sprejet člen, ki je izrazito favoriziral zasebno 

Novo univerzo (oz. t.i. Jambrekovo »univerzo«). Ustavno sodišče Republike Slovenije je 

razveljavilo člen šestega protikoronskega zakona, ki podaljšuje rok za izpolnjevanje 

pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda, opredeljenih v noveli zakona o visokem 

šolstvu. To se je zgodilo aprila 2021 in že takrat bi ministrica Kustec morala prevzeti 

svojo objektivno odgovornost in se posloviti z mesta šolske ministrice. A to se seveda ni 

zgodilo.  

Zato imamo danes ponovno pred nami potencialno izredno sporno in lobistično akcijo 

okoli nekdanjega predsednika podmladka SDS dr. Mateja Makaroviča in dr. Boruta 

Rončevića (nekdanjega generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo v času 

druge Janševe vlade, namestnika predsednika nadzornega sveta RTVS, imenovanega 

s strani koalicije), kjer si kadri stranke SDS25 mimo vseh razvojnih in strateških 

 
25

 Delo: Kadri SDS ustanavljajo javno univerzo. Dostopno prek: https://www.delo.si/novice/slovenija/kadri-sds-

ustanavljajo-javno-univerzo/  

https://www.delo.si/novice/slovenija/kadri-sds-ustanavljajo-javno-univerzo/
https://www.delo.si/novice/slovenija/kadri-sds-ustanavljajo-javno-univerzo/
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dokumentov v sumljivih okoliščinah z javnimi sredstvi ustanavljajo novo univerzo. Da gre 

za izrazito strankarsko in politično motivirani projekt priča tudi dejstvo, da o tem projektu 

niti z besedo ne govori predlog Nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, ki 

je bil javno objavljen 18. 8. 2021 in je v javni razpravi do 20. septembra 2021.  

Izjemno škodo na področju internacionalizacije slovenskega visokega šolstva pa je 

ministrica Kustec dovolila s sprejetjem vladnega predloga Zakona o tujcih, ki bo imel 

nepopravljive in dolgoročne posledice za razvoj visokega šolstva v Sloveniji. Kot 

ugotavlja Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani novela zakona o tujcih za 

študente in študentke in tujine »Postavlja nerazumne birokratske ovire za študij v 

Sloveniji.«26, saj »Nov način preverjanja zadostnih finančnih sredstev za začasno bivanje 

v Sloveniji za študente predstavlja takšno oviro, da bodo morali predčasno zaključiti s 

študijem in se vrniti domov, število novih študentk in študentov iz tujine pa se bo zagotovo 

zmanjšalo. Obstaja namreč bistvena razlika med tem, da ima študent ob vlogi prošnje 

za začasno bivanje vnaprej zagotovljena sredstva za preživljanje v vrednosti 

slovenskega minimalnega mesečnega dohodka za celo leto študija (tj. skoraj 5000 EUR), 

kar zahteva nov zakon, in med pisnim zagotovilom staršev oziroma skrbnikov, da bodo 

svojega otroka preživljali v času bivanja v Sloveniji, kot je veljalo do sedaj.«. Ta 

sprememba bo namreč imela izredno škodljiv vpliv na internacionalizacijo slovenskega 

visokošolskega prostora, kar pa je eden izmed strateških razvojnih ciljev Republike 

Slovenije.  

5. Zanemarjanje področja športa, športnikov in športnih organizacij.  

Področje športa, položaj športnikov in delovanje športnih organizacij, je bilo v času 

epidemije pod aktualno ministrico Kustec izredno zapostavljeno. Zasledili smo lahko 

informacije kako prizadete so bile športne organizacije in zveze, npr.Smučarska zveza 

Slovenije (SZS) je zaradi pandemije novega koronavirusa sezono začela z okrog milijona 

evrov primanjkljaja, toliko je odštela še za testiranja tekmovalcev in druge zdravstvene 

in higienske ukrepe. Predsednik SZS-ja Enzo Smrekar je ob tem dejal, da »So vse vlade 

doslej šport videle le ob velikih mednarodnih uspehih«27; ali pa »Skupni odziv vodilnih 

slovenskih nogometnih klubov na nesprejemljive vladne ukrepe: DRŽAVA PROTI 

ŠPORTU«28, kot so zapisali trije največji slovenski nogometni klubi, NK Maribor, NK 

Olimpija Ljubljana in NŠ Mura ter dodali: »Izražamo enotno stališče in menimo, da 

 
26

 Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: Odprto pismo ministrici za izobraževanje, znanost in šport. Dostopno prek: 

https://www.ff.uni-lj.si/novice/odprto-pismo-ministrici-za-izobrazevanje-znanost-sport  
27

 RTV SLO: Citat za prebrat: Enzo Smrekar. Dostopno prek: https://www.rtvslo.si/sport/citat-za-prebrat/enzo-

smrekar/574543  
28

 RTV SLO: Olimpija, Maribor in Mura v en glas: "Država proti športu". Dostopno prek: 

https://www.rtvslo.si/sport/olimpija-maribor-in-mura-v-en-glas-drzava-proti-sportu/574868  

https://www.ff.uni-lj.si/novice/odprto-pismo-ministrici-za-izobrazevanje-znanost-sport
https://www.rtvslo.si/sport/citat-za-prebrat/enzo-smrekar/574543
https://www.rtvslo.si/sport/citat-za-prebrat/enzo-smrekar/574543
https://www.rtvslo.si/sport/olimpija-maribor-in-mura-v-en-glas-drzava-proti-sportu/574868
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odločitev s strani pristojnih organov izkazuje nepremišljenost ali kot že zapisano 

nepoznavanje trenutnih razmer v športu.«.  

Kako zgrešen in neodgovoren odnos do športnikov in športnih organizacij se vodi pod 

aktualno ministrico kaže podatek, da (po zadnjih podatkih) Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport vse do konca julija letos ni sprejelo niti pripravilo metodologije na podlagi 

2. odstavka  135.  člena  Zakona  o  interventnih  ukrepih  za  omilitev  posledic  drugega  

vala epidemije COVID-19, ki govori o zagotovitvi sredstev za izvajanje ukrepov za 

omejevanje in preprečevanje širjenja COVID-19 v obliki sredstev proračuna Republike 

Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, ki se lahko namenijo 

za zagotavljanje sofinanciranja osebne zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo 

prostorov v športnih objektih ter dezinfekcijo športnih rekvizitov in pripomočkov za 

upravljavce športnih objektov, športne organizacije, strokovne delavce v športu in 

športnike z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega 

razreda iz prvega odstavka 33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – 

ZNorg in 82/20) ter poklicne športnike, starejše od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih 

športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport, ki jo potrebujejo pri izvajanju športne 

vadbe in športnih tekmovanjih v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega, 

regionalnega, mednarodnega oziroma evropskega tekmovanja ter pri izvajanju velikih 

mednarodnih športnih prireditev ter kvalifikacijskih tekmah državne reprezentance za 

nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. In to kljub temu, da je bil Zakon  o  

interventnih ukrepih  za  omilitev  posledic  drugega  vala epidemije COVID-19 sprejet 

že novembra 2020. Torej ministrica s sprejemom metodologije, ki jo predvideva zakon 

zamuja že več kot pol leta.  

Ministrica je s svojimi neodgovornimi izjavami v Državnem zboru o športu preko video 

povezave sprožila ne samo neodobravanje športne strokovne javnosti, ampak s tem dala 

signal vsem mladim športnikom, da je vso njihovo dosedanje delo nevredno. Gre za 

zavestno in namensko zaničevanja področja športa kot nebodigatreba v družbi.  

6. Neobčutljivost za duševno in telesno zdravje otrok in mladine. 

Epidemija Covid-19 je močno poslabšala stanje duševnega zdravja otrok in 

mladostnikov. Strokovnjaki se strinjajo, da je duševno zdravje sestavni del zdravja 

vsakega posameznika, in da so delitve med duševnim in telesnim zgolj teoretske, oba 

pa sta med seboj močno povezana. Neustrezno ravnanje (sploh dolgo zaprtje šol) je 

področje duševnega zdravja še dodatno zanemarilo. Ob tem velja poudariti, da so otroci 

in mladostniki najbolj ranljiva skupina prebivalstva glede duševnega zdravja, saj se 

polovica duševnih motenj pri njih razvije že pred 14. letom starosti in večina že do 25. 

leta starosti.  
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Tudi raziskava panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na življenje (SI-PANDA)29, 

ki jo je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pokazala visoke stopnje 

tveganja za depresivne motnje med mladimi (glej sliko). 

Slika: Delež prebivalcev, pri katerih je prisotno tveganje za pojav depresivne 

motnje, po starostnih skupinah in valovih  

 

Na to se je že aprila 2021 odzvala Študentska organizacija Slovenija, ki je opozorila, da 

je eden izmed razlogov za alarmantno duševno zdravje študentov pomanjkanje socialnih 

stikov in pozvala Vlado RS k korenitim spremembam ukrepov za omejevanje širjenja 

bolezni COVID-19.30A njihovi pozivi očitno niso bili uspešni. Tako smo lahko junija 2021 

ponovno zasledili pozive k ukrepanju in podpori duševnemu zdravju otrok in mladih, 

tokrat celo s strani NIJZ31, ki so na svoji spletni strani zapisali: »Trenutna situacija na 

področju duševnega zdravja otrok in mladih je resnično alarmantna in narekuje takojšnje, 

sistematično in odgovorno ukrepanje vlade, resornih ministrstev in stroke.«. Ustreznega 

ukrepanja s strani šolske ministrice vse do danes ni bilo, čeprav bi država sploh v času 

zaprtja družbe in epidemije morala na področju preventive in zmanjševanja dejavnikov 

 
29

 NIJZ: PANDEMIJA COVID-19  V SLOVENIJI. Dostopno prek: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/panda_porocilo_po_8._valu_koncno_1.pdf  
30

 ŠOS: Alarmantni podatki o duševnih stiskah mladih v času epidemije COVID-19. Dostopno prek: 

https://www.studentska-org.si/alarmantni-podatki-o-dusevnih-stiskah-mladih-v-casu-epidemije-covid-19/  
31

 NIJZ: Pozivamo k ukrepanju in podpori duševnemu zdravju otrok in mladih. Dostopno prek: 

https://www.nijz.si/sl/pozivamo-k-ukrepanju-in-podpori-dusevnemu-zdravju-otrok-in-mladih  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/panda_porocilo_po_8._valu_koncno_1.pdf
https://www.studentska-org.si/alarmantni-podatki-o-dusevnih-stiskah-mladih-v-casu-epidemije-covid-19/
https://www.nijz.si/sl/pozivamo-k-ukrepanju-in-podpori-dusevnemu-zdravju-otrok-in-mladih


 18 

tveganja, ter samega varovanja duševnega zdravja otrok in mladih morala narediti 

mnogo več. 

Podobno neaktivna kot na področju duševnega zdravja pa je ministrica Kustec, ki je 

pristojna tudi za področje športa bila tudi pri vprašanju slabšanja gibalnih sposobnosti in 

naraščanja debelosti otrok. Tako smo recimo prišli do odločitve, da se osnovne šole niso 

več mogle potegovati za denar, ki bi jim omogočil izvedbo dodatnih športnih dejavnosti 

(kot je na primer plavanje), saj jih je ministrstvo izključilo iz nabora izvajalcev letnega 

programa športa32. Čeprav se je za ta sredstva iz naslova letnega progama športa 

odločalo (pre)malo osnovnih šol, je bila ta odločitev (sploh v luči epidemije Covid-19) 

zgrešena ter predvsem korak v napačno smer, sploh ob upoštevanju podatkov SLOfit 

2020, ki so pokazali upad gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti slovenskih otrok 

po razglasitvi epidemije Covid-19.  

7. Škodljiva, nespametna in politična motivirana ukinitev Šole za ravnatelje. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport se je kljub nasprotovanju stroke, 

ravnateljskih združenj in zaposlenih na Šoli za ravnatelje, odločilo za ukinitev javnega 

zavoda Šola za ravnatelje in ga pripojilo zavodu za šolstvo33. Odločitev ministrstvo ni 

utemeljilo na strokovnih argumentih, ampak na političnih -  češ, da naj bi šlo za realizacijo 

koalicijske pogodbe. S tem je ministrica Kustec realizirala nekaj, kar je želela storiti že 2. 

vlada Janeza Janše leta 2012, a tega ob nasprotovanju zveze srednjih šol in dijaških 

domov ter Društva ravnateljev34 takrat ni realizirala. Tudi pri tokratnem poskusu so 

ravnatelji nasprotovali, saj je, kot so dejali »Šola za ravnatelje uporaben servis«35 in so 

neuspešno zahtevali, da »Da zavod ostane samostojen, saj gre za povsem drugo 

področje dela, kot ga ima zavod za šolstvo.«. Ob izbrisu Šole za ravnatelje je tako 

predsednica društva ravnateljev srednjih šol Nives Počkar dejala: »Ravnatelji nimamo 

nobene stanovske organizacije in ukinitev Šole za ravnatelje kot samostojnega zavoda 

se nam zdi velika škoda. Mislim, da ne bo zdaj, ko bo Šola za ravnatelje pod okriljem 

zavoda za šolstvo, nič boljše, ampak da se bo Šola izgubila. Bom pa zelo vesela, če se 

bo izkazalo, da sem se motila.«36. A ministrice argumenti praktikov in stroke niso 

prepričali. Njeno slepo politično delovanje v nasprotju z interesi šolskega polja in 

 
32

 RTV SLO: Ob slabšanju gibalnih sposobnosti otrok ministrstvo šole izločilo iz razpisa za športne dejavnosti. Dostopno 

prek: https://www.rtvslo.si/slovenija/ob-slabsanju-gibalnih-sposobnosti-otrok-ministrstvo-sole-izlocilo-iz-razpisa-za-
sportne-dejavnosti/573796  
33

 STA: Šola za ravnatelje se bo pripojila k zavodu za šolstvo. Dostopno prek: https://www.sta.si/2923251/sola-za-

ravnatelje-se-bo-pripojila-k-zavodu-za-solstvo  
34

 Siol.net: Ravnatelji in zveza srednjih šol proti napovedanemu združevanju. Dostopno prek: 

https://siol.net/novice/slovenija/ravnatelji-in-zveza-srednjih-sol-proti-napovedanemu-zdruzevanju-23310  
35

 Delo: Šola za ravnatelje do poletja na zavod za šolstvo. Dostopno prek: https://www.delo.si/novice/slovenija/sola-za-

ravnatelje-do-poletja-na-zavod-za-solstvo/  
36

 Delo: Ravnatelji ostali brez samostojnega zavoda Dostopno prek: https://www.delo.si/novice/slovenija/ravnatelji-ostali-

brez-samostojnega-zavoda/  

https://www.rtvslo.si/slovenija/ob-slabsanju-gibalnih-sposobnosti-otrok-ministrstvo-sole-izlocilo-iz-razpisa-za-sportne-dejavnosti/573796
https://www.rtvslo.si/slovenija/ob-slabsanju-gibalnih-sposobnosti-otrok-ministrstvo-sole-izlocilo-iz-razpisa-za-sportne-dejavnosti/573796
https://www.sta.si/2923251/sola-za-ravnatelje-se-bo-pripojila-k-zavodu-za-solstvo
https://www.sta.si/2923251/sola-za-ravnatelje-se-bo-pripojila-k-zavodu-za-solstvo
https://siol.net/novice/slovenija/ravnatelji-in-zveza-srednjih-sol-proti-napovedanemu-zdruzevanju-23310
https://www.delo.si/novice/slovenija/sola-za-ravnatelje-do-poletja-na-zavod-za-solstvo/
https://www.delo.si/novice/slovenija/sola-za-ravnatelje-do-poletja-na-zavod-za-solstvo/
https://www.delo.si/novice/slovenija/ravnatelji-ostali-brez-samostojnega-zavoda/
https://www.delo.si/novice/slovenija/ravnatelji-ostali-brez-samostojnega-zavoda/
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strokovne javnosti tako zagotovo ni nekaj, kar bi si želeli v demokratični družbi, a 

ministrica Kustec je očitno zgolj slepo izvajala zapisano v političnem dogovoru vladajočih 

strank.  

Sklepna misel 

Ministrica Kustec svojega dela kot resorna ministrica za izobraževanje, znanost in šport 

bodisi sploh ne opravlja, bodisi ga opravlja slabo, bodisi ga opravlja neodgovorno in 

škodljivo. Posledica njenih (ne)ravnanj je širša družbena škoda. Talec njenega 

katastrofalnega vodenja resorja je več kot 190.000 učenk in učencev v osnovni šoli, več 

kot 70.000 tisoč dijakinj in dijakov, skoraj 20.000 učiteljic in učiteljev v osnovni šoli, več 

kot 6.000 učiteljic in učiteljev v srednji šoli37, skoraj 80.000 študentk in študentov38  ter 

skoraj 6.000 zaposlenih v visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah39 ter številni 

zaposleni v znanosti, športu, športniki, starši šolajočih in mnogi drugi. V bistvu smo 

zaradi izjemnega vpliva področij, ki jih pokriva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport zaradi nesposobnosti, nespodobnosti in neaktivnosti aktualne ministrice prof. dr. 

Simone Kustec talci skoraj vsi prebivalci in prebivalke Republike Slovenije.  

Največje žrtve nepripravljenosti, pasivnosti in nesposobnosti ministrstva bodo, tako kot 

v letu  2020, seveda učenke in učenci.  V šolske klopi se bodo podali negotovo. Ne vedo 

kaj jih čaka, ne vedo kako bo potekal pouk niti kako dolgo. Vsak dan bodo podvrženi 

negotovosti in strahu, da lahko vsako minuto pride do novih karanten, novih zapiranj in 

novih ukrepov. Njihove učilnice ostajajo iste, brez dodatnih prezračevalnih naprav in 

čistilcev zraka.  

Njihov kurikulum ostaja isti, ni predvidenega izobraževanja na prostem ob lepem 

vremenu niti povečanja rekreacije (sploh v luči dejstva, da vemo, da je že tekom prvega 

vala prišlo do resnega poslabšanja fizičnega zdravja otrok), prehranjevanja ali drugih 

aktivnosti na odprtem. Za otroke in zaposlene se ni zagotovilo kvalitetnejših mask, 

čeprav bi tudi to pripomoglo k zmanjšanju prenosa. Med šolami se ni opravilo poizvedbe 

glede prostorskih in drugih kapacitet, razredi se niso razbili na manjše enote, ni se 

zagotovilo dodatnega kadra niti iskalo primernejših sekundarnih prostorov za izvedbo 

pouka.  

Popolnoma preprečiti prenos okužb je seveda nemogoče, a ministrica bi morala storiti 

vse, da bi bilo okužb čim manj. S tem bi bila tudi negotovost manjša, vzgojno-

 
37

 SURS: Prvi šolski dan je blizu. Dostopno prek: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9753  
38

 SURS: Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem letu. Dostopno prek: 

https://www.stat.si/statweb/News/Index/8802  
39

 SURS: V osnovnih in srednjih šolah nekaj več učiteljic in učiteljev. Dostopno prek: 

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9632  

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9753
https://www.stat.si/statweb/News/Index/8802
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9632
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izobraževalni proces pa bi tekel bolj gladko. Storila ni nič. Posledice bodo katastrofalne. 

Celotni razredi bodo mimogrede končali v karanteni, otroci bodo ponovno zaprti doma in 

prav tam v lastnem domu se bodo, že drugo leto zapored, poglabljale vse materialne 

razlike, ki obstajajo med učenkami in učenci40.  

NIJZ je že jeseni leta 2020 izvedel raziskavo o tem kako so mladostniki doživeli prvi val 

epidemije. Kot vemo je bil drugi val toliko hujši, a že rezultati iz prvega so dovolj 

alarmantni. 10% mladostnikov ni imelo dostopa do računalnika, 15% ni imelo lastnega 

prostora kjer bi se lahko učili, brez pomoči staršev ali učiteljev pri učenju pa jih je bilo kar 

27%. NIJZ navaja še, da je kar 46% mladostnikov poročalo, da se je pri njih doma zaradi 

pandemije poslabšala finančna in socialna situacija (pri tem so nekateri mladostniki 

odgovorili celo, da so dobesedno stradali, ker niso imeli denarja za hrano). Socialne 

razlike so se v prvem valu močno poglobile, kaj točno se je dogajalo med jesenjo 2020 

in avgustom 2021 pa v resnici sploh ne vemo, a z veliko verjetno lahko sklepamo, da se 

je situacija še bolj zaostrila. Manj premožni mladostniki so imeli manj zajtrkov, manj 

fizične aktivnosti in manj skupnih obrokov z družino. Po drugi strani pa je bilo pri njih več 

kajenja in opitosti. Zgolj 55% jih je zadovoljnih s svojim življenjem (in 93% mladostnikov 

iz bolj premožnih družin), kar 27% pa grozi razvoj težav v duševnem zdravju. 

Na podlagi takšnih podatkov bi vsak relativno opravilno sposoben minister in vsaka vsaj 

približno funkcionalna vlada nemudoma ukrepal. A temu ni bilo tako, ministrica problema 

ni videla pred dobrim letom in ne  vidi ga danes. Žrtev te vlade in te ministrice pa ne bodo 

zgolj posamezniki, učenke in učenci, ampak v resnici celotne generacije mladostnikov. 

Te generacije bo vse razlike in vso škodo, ki se jim povzroča sedaj odnesle s seboj v 

odraslo življenje. To bodo gotovo potrdile nove raziskave in nove ankete, a te bodo prišle 

prepozno, ko bo škoda že storjena. 

Če bi nekdanja vodja poslanske skupine SMC premogla vsaj še kanček osebne 

integritete in odgovornosti do javnega interesa, bi se že zdavnaj poslovila s svojega 

ministrskega stolčka. A ker tega ni pripravljena storiti sama, bi to z izglasovanjem 

interpelacije moral storiti vsak družbeno odgovoren parlament, v katerem imajo poslanke 

in poslanci vsaj še kanček osebne integritete.  

 

 

 
40

 NIJZ: Mladostniki iz manj premožnih družin v času covid-19 bolj ogroženi – namenimo jim večjo pozornost. 

https://www.nijz.si/sl/mladostniki-iz-manj-premoznih-druzin-v-casu-covid-19-bolj-ogrozeni-namenimo-jim-vecjo-
pozornost  
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Priloga: 

- Podpisi poslank in poslancev.  

 

 

 


