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SVET STARŠEV  

 

Številka: 900-11/2021-2 

Datum: 17. 11. 2021 

Z A P I S N I K  

1. izredne seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je potekala 16. novembra 2021 ob 18.00 preko 

ZOOM povezave. 

  

PRISOTNI člani sveta staršev: Kristijan Benkoč Kolman (1. a), Anja Tucovič (1. b), Petra Zajec (1. c), 

Dejan Kramar (1. d), Tadej Baškovič (2. a), Dalibor Tadić (2. b), Jernej Bizjak (2. c), Ajda Štrucl (2. d), 

Matija Kolarič (3. a), Melita Suša (3. b), Robert Kelavić (3. c), Sanja Dornik (3. d), Lidija Sambunjak (4. 

b), Blanka Mladkovič (4. c), Afrodita Horvatič (4. d), Sara Levičar (5. a),  Aleš Hribar (5. b), Josip Hotko 

(5. d),  Ivana Buble (6. a), Nataša Mihajlovič Grubiša (6. b), Melita Suša (6. c), Maja Mavsar (6. d), 

Mateja Zajc (7. a),  Tina Lazić (7. c), mag. Mojca Strašek Dodig (7. d), Dragana Klincov Recer (8. a), 

Tanja Smukovič (8. c), Ambrož Božiček (8. d), Nevena Racman (9. a), Igor Vogrinc (9. b), Mirjana Kutič 

(9. c) 

 

Ostali prisotni: Lidija Đokić Žerjav (2. a), uporabnik pod imenom Prenosnik, uporabnik pod imenom 

Gordan in uporabnik pod imenom Manca 

 

Opravičeno odsotni: Renata Ivanšek (4. a), Petra Jurečič (8. e), Tadeja Šepec Bizjak (9. d) 

 

Ostali odstotni Romana Kuhar (5. c), Irena Komljanec (7. b), Gabrijela Janušič (8. b), Nika Kropivšek 

(3.-5. r. OŠPP NIS), Irena Bregar (4.-6. r. OŠPP NIS), Katarina Fuks (6.-8. r. OŠPP NIS), Stella Maletič (7.-

9. r. OŠPP NIS) 

 

Prisotne strokovne delavke šole: ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak, pomočnici ravnateljice 

Marjanca Pečar in Nevenka Sreš, šolske svetovalne delavke Ivanka Stojanović, Lidija Povh in Jadranka 

Čabraja  

  

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Pregled zapisnika 1. redne seje 

2. Izvajanje Odloka o obveznem samotestiranju učencev in obvezni uporabi mask v šoli 

3. Razno 

 

 

K 1.   

Ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak in predsednik sveta staršev Kolarič Matija sta uvodoma 
pozdravila prisotne na 1. izredni seji sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 in ugotovila sklepčnost.  

Besedo je prevzel predsednik Matija Kolarič, ki je pri prvi točki povedal, da je bil zapisnik 1. redne seje 
predhodno posredovan vsem članom (elektronska pošta). Pripomb na zapisnik ni bilo. Prav tako je 
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prisotne pozval k dopolnitvi dnevnega reda današnje izredne sej. Dodatnih predlogov za dopolnitev 
dnevnega reda ni bilo.  

 

 SKLEP:  Soglasno se potrdi zapisnik 1. redne seje in dnevni red 1. izredne seje. 

 
K 2.  

Pri drugi točki ravnateljica predstavi vsebino iz Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. 

11. 2021 in okrožnico MIZŠ z dne 17. 11. 2021. Okrožnico MIZŠ (Dodatna pojasnila k okrožnici, št. 

603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021), ki je bila objavljena tik pred pričetkom seje sveta staršev, deli na 

ekranu s člani sveta staršev in ostalimi prisotnimi na seji. Skupaj jo preletijo. Pove, da bo Protokol 

samotestiranja na OŠ Brežice, ko bo dopolnjen z vsebino zadnje okrožnice MIZŠ, še danes (16. 11. 

2021) poslan vsem staršem po eAsistentu in da bo objavljen tudi na šolski spletni strani.  

 

Bistveno sporočilo Odloka je, da je nošenje mask v vseh prostorih šole za vse učence in zaposlene 

obvezno, enako je obvezno samotestiranje za vse učencev od 1. do 9. razreda OŠ in OŠ PP NIS (za 

slednje je potreben podpis soglasja staršev). 

 

Pove, da so se ravnatelji osnovnih šol v minulih dneh zavzemali, da bi bili iz omenjenega odloka izvzeti 

za samotestiranje v šoli vsaj učenci prvega triletja, vendar se to ni zgodilo, zato od 17. 11. velja 

obvezno samotestiranje za vse učence od 1. do 9. razreda v prostorih šole.  

Ravnateljica izrazi upanje, da se bo ta del odloka v prihodnje morda spremenil, in sicer tako, da bo 

obvezno samotestiranje učencev v šoli veljalo za učence 2. in 3. triletja, mlajši pa bi samotestiranje 

izvajali doma ob prisotnosti staršev; starši bi rezultate sporočali razredničarkam.  

 

Obstaja možnost, da se učenci OŠPP NIS samotestirajo doma, tam kjer smo prepričani, da se to ne bi 

izvajalo dovolj učinkovito, pa se bodo učenci samotestirali v šoli. Pove, da so starši z izpolnjevanjem 

PCT pogoja že seznanjeni ter da se učencem, ki so cepljeni ali pa so bolezen Covid-19 preboleli in od 

tedaj ni minilo več kot 6 mesevev, ni potrebno samotestirati. Omeni, da ima šola trenutno 7 oddelkov 

v karanteni; ti učenci se bodo samotestirali prvi dan, ko bodo prišli v šolo. Otroci prinesejo s seboj 

teste, ki jih starši prevzamejo s kartico zdravstvenega zavarovanja otroka v lekarni; testi so za starše 

brezplačni.  

 

V primeru, da bo na samotestiranju ugotovljen pozitiven test, bomo otroka, čigar test bo to pokazal, 

pospremili iz učilnice in ga napotili v večnamenski prostor pri jedilnici, kjer bo počakal na prihod 

staršev. Za te učence bo toaleta (leva), ki se nahaja pri vhodu v telovadnico (zraven večnamenskega 

prostora). Otrok zapusti šolo peš, s kolesom ali s starši, ne sme pa uporabiti javnega prevoza. 

Ravnateljica pove, da je šola dolžna izvajati samotestiranje in od predpisanega ne sme odstopiti. 

 

V primeru, da pride do širjenja okužbe na šoli (učenci, zaposleni), je vedno vprašanje ali se je šola 

držala protokola. Tisti otroci, ki bodo prišli v šolo in se ne bodo samotestirali (ne bodo imeli 

podpisanega soglasja staršev), bodo morali domov; na prihod staršev bodo počakali v posebnih 

učilnicah.  

 

Poudari, da naj starši pošiljajo v šolo otroke samo v primeru, če se bodo samotestirali, prav tako 

predlaga, da otroke v prvem triletju starši samotestirajo že doma in jih tako pripravijo na potek 

samotestiranja v šoli (poučijo jih o namenu samotestiranja, o postopku in korakih ...). Tako lahko tudi 
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predhodno ugotovijo, če je kateri izmed otrok pozitiven na Covid-19 in mu ob samotestiranju v šoli ne 

bo potrebno domov, ker bo že zjutraj ostal doma.   

 

Učenci, ki ne bodo imeli podpisanega soglasja za samotestiranje in ne bodo imeli izpolnjenega 

nobenega od ostalih dveh pogojev PCT, bodo morali zapustiti šolo in oditi domov (razredniki bodo 

klicali starše, da pridjeo po otroke) ter se v nadaljavanju šolati na daljavo.  

 

Zaposleni v šoli otrok ne bodo testirali, razredniki in pomočniki razrednikov bodo po potrebi otroku 

pomagali le pri odpiranju plastične ampule s tekočino. 

 

Če bo otrok pozabil masko, mu jo bo zagotovila šola, enako mu bo zagotovila test za samotestiranje, 

če ga bo pozabil doma.  

 

SKLEP:  Člani sveta staršev in ostali prisotni se seznaijo z vsebino Odloka o spremembah 

in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje 

okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. 11. 2021 in vsebina okrožnice 

MIZŠ. 

  

K 3.  

Pri zadnji točki dnevnega reda predsednik Matija Kolarič poudari, da naj se vsak govorec omeji na 

maksimalno tri minutni govor. 

Seje se je udeležila tudi Lidija Đokić Žerjav, ki sicer ni članica sveta staršev, vendar po poslovniku 

sveta staršev OŠ Brežice lahko sodeluje na seji, nima pa glasovalne pravice. 

 

 Kot prva spregovori gospa Lidija Đokić Žerjav, mamica učenke iz 2. a oddelka, ki pove, da so jo 

nekateri starši prosili, naj tudi v njihovem imenu pove, da se ne strinjajo z odlokom, in sicer z 

8. in 17. členom, ker sta člena nezakonita in neustavna. Gre za starše, ki so prepričani, da 

nošenje mask bolj škodi kot koristi. Nimajo nič proti ostalim, ki v učinkovitost mask 

verjamejo, poznajo zgodbe otrok z raznimi dihalnimi težavami, ker so se jim te težave z 

nošenjem maske le še povečale.  Prav tako si starši glede samotestiranja ne predstavljajo, da 

bi si tako majhen otrok pravilno vzel bris iz noska, prav tako je sporno, da otrok to dela brez 

nadzora za to usposobljene osebe, oziroma starša ali skrbnika.  

Glede samotestiranja se strinjajo, da se izvaja doma, saj se jim to zdi bolj odgovorno, kot da 

otroka pošljejo v šolo, kjer se bo »naknadno« ugotovila okužba. Na šolo apelirajo, da se 

zapposleni zavedajo svoje pristojnosti in odgovornosti v primeru poškodbe sluznice oziroma 

česarkoli drugega pri izvajanju samotestiranja. Za konec pove, da prav tako polaga 

zaposlenim na šoli, da otrokom, ki se ne bodo samotestirali v šolah in nosili maske, 

omogočijo pouk, saj nekateri starši soglasja ne bodo dali; velika večina staršev otroka tudi ne 

more šolati na daljavo, saj so starši v službah, pravica otroka pa je, da obiskuje šolo.  

Na ostale starše apelirajo, da zaradi drugačnega prepričanja otrok, katerih starši ne bodo 

podpisali soglasja, ne vzpodbujajo k diskriminaciji – vedo, da se to po šolah dogaja.  

Vodstvo ponovno opomni, da so že pripravili kazenske ovadbe v primeru neupoštevanja 

njihov zahtev. Želijo si, da do njih ne bi prišlo, vedo pa, da bi te tožbe dobili – želijo le 

svobodo odločanja. 
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 Naslednji k besedi pristopi gospod Jernej Bizjak, predstavnik iz 2. c razreda, ki pove, da so 

imeli v oddelku debato o aktualni temi. Dobil je občutek, da je oddelek razdeljen na tretjine, 

in sicer je ena tretjina za izvajanje samotestiranja, druga tretjina je neopredeljena, tretja 

tretjina razreda pa se z odlokom ne strinja, oziroma je proti. Strinja se, da se samotestiranje 

izvaja doma, situacija je trenutno taka, da odlok tega ne omogoča, razlogi pa nam niso bili 

predstavljeni. Pove, da je po besedah g. ravnateljice pomirjen, saj je predsatvila protokol 

samotestiranja. Prosi šolo naj bo samotestiranje učencem predstavljeno na prijazen in nežen 

način; želi pomiriti starše s tem, da jim pove, da se bo samotestiranje izvajalo skozi igro. Želi, 

da otroci ob izvajanju samotestiranja ne bodo občutil stresa. Pravi, da iz odloka ni razumel 

razlike med šolanjem na domu in šolanjem na daljavo; prosi  za razlago. Prav tako sprašuje, 

kaj se bo zgodilo z otroki, ki bodo v šolo prišli brez soglasja, kako bo šola reagirala v tem 

primeru. 

 

Ravnateljica pove, da šolanje na domu pomeni, da otrok vse leto ne hodi v šolo. To svojo odločitev 

morajo starši sporočiti šoli pred 1. septembrom vsakega šolskega leta. Šolanje na domu pomeni, da 

otrok pride ob koncu šolskega leta samo na izpite, med letom pa šole ne obiskuje. Predpisano je tudi, 

iz katerih predmetov opravlja izpite v določenem razredu. Ravnateljica opozori, da šolanja na domu 

ni možno začeti med šolskim letom.  

V vezi s samotestiranje učencev pove, da šola potrebuje podpisano soglasje staršev. V primeru, da 

tega otrok ne bo imel, samotestiranja ne bo izvajal; starši bodo poklicani, da pridejo iskat otroka, ker 

se ne bo smel zadržeati v prostorih šole.  

 

 Dragana Klincov Recer poda komentar v vezi s karanteno zaradi okužbe v razredu, in sicer kot 

predlog navede, da se v primeru okužbe v razredu pošlje domov vse učence, in ne samo 

tistih, ki niso preboleli Covid-19 oziroma niso bili cepljeni. Kot razlog navede lažjo izvedbo 

pouka v oddelku. Ta predlog je predstavila svojemu oddelku, in sicer je to 8. a, ki do zdaj še ni 

bil v karanteni. Sprašuje, ali se šoli to zdi izvedljivo? Prav tako prosi šolo, da omogoči, da se 

starejše otroke pošlje domov kar same. 

 

Ravnateljica pove, da so starši opazili, da se otroke pošlje domov že po pozitivnem hitrem testu, saj 

se nam zdi smiselno, ker je Covid-19 tako kužen, da se skoraj vedno tudi izkaže, da če je hitri test 

pozitiven je tudi PCR pozitiven. Ker pa se na izvid PCR čaka okvirno en dan je to zelo smiselno. Na NIJZ 

so dali navodila, da se štejejo stiki 48 ur nazaj od pozitivnega testa.  

Otroci, ki so preboleli, oziroma so cepljeni se imajo možnost šolati v šoli, to omogoča B model, ki je v 

tem primeru hibridni model. Šola ne more odvzeti možnosti, da otroci, ki so cepljeni in preboleli ne 

obiskujejo šole na lokaciji, pa če je to tudi samo eden učenec iz oddelka. 

Ravnateljica poudari, da nekateri otroci v karanteni delajo zelo slabo, se neodzivni, ter poudari, da se 

boji, kakšno bo znanje ob zaključku šolanja. Prosi starše za nadzor; naj prekontrolirajo ali učenci res 

delajo po navodilih učiteljev. 

 

 Anja Tucovič, predstavnica 1. b oddelka omeni dilemo v vezi s soglasjem, in sicer starši 

dovolijo samotestiranje v šoli, soglasja pa ne želijo podpisati, ter ne vedo kak rešiti dilemo.  

 

Ravnateljica pove, da v primeru, da ni podpisa staršev oziroma skrbnikov, da soglašajo, otrok ne bo 

izvajal samotestiranja, starš pa bo moral priti po otroka  v šolo. Soglasje je veljavno, če ga dajo tudi 

ustno oz. ga pošljejo po ePošti. 

 



 

5  
  

 Petra Zajec, predstavnica 3. c, v zvezi s soglasji pripomni, da ni navedene odgovorne osebe na 

soglasju, zanima jo kdo prevzame odgovornost če se karkoli zgodi? Pravi, da zaradi tega starši 

soglasja ne želijo podpisati, saj ne vidijo razloga, zakaj se otroci prvega triletja ne morejo 

samotestirati doma. Prav tako izpostavi, da brezplačno dobijo 15 testov, kar pa ne zadostuje, 

da bi otroke samotestirali doma in v šoli. V vezi z nošenjem mask, se ji zdi nesmiselno da 

otroci, ki se bodo samotestirali morajo še med poukom nositi maske, poudari da bi se starši 

morali bolj boriti za to pravico. 

 

Ravnateljica pove, da so starši že iz medijev gotovo izvedeli, da je odlok trenutno takšen kot je in se 

moramo držati in ga upoštevati.  

 

 Robert Kelavić, predstavnik 3. c, ki je trenutno v karanteni, sprašuje ali v primeru, ko oddelek 

pride v šolo iz karantene in se ugotovi, da je eden izmed otrok pozitiven, gre razred ponovno 

v karanteno? 

 

Ravnateljica odgovori, da v primeru, če bodo učenci združeni več kot 45 minut, bo moral oddelek 

ponovno v karanteno, v nasprotnem pa samo otrok, ki je imel pozitiven test na Covid-19. Težava je 

jutranje varstvo, kjer so učenci že več kot 45 minut družijo, samotestiranje pa bo šola lahko izvedla 

šele prvo redno šolsko uro (7.30 oziroma ob 8.20). 

 

 Tina Lazić, predstavnica 7. c, sprašuje, katere dneve se bodo otroci testirali? 

 Ali v primeru, da se otrok testira v ponedeljek, nato pa je dva dni odstoten od pouka, ter se 

vrne v četrtek, ko dan ni predviden za testiranje, ta otrok izvede samotestiranje v šoli?  

 

Ravnateljica odgovori pritrdilno. Tako bomo ravnali tudi v primeru, ko se razred vrne iz karantene na 

dan, ko za to ni predvideno samotestiranje. 

Ker je testiranje v športni dvorani ob ponedeljekih, sredah in petkih, se gredo lahko otroci testirati 

tam, ter s sabo prinesejo potrdilo v šolo. 

 

 Kristijan Benkoč Kolman, predstavnik 1. a pove, da je razred trenutno v karanteni, da pa jih 

zanima, do kdaj morajo prinesti otroci soglasje? Starše prav tako zanima informacija o poteku 

samotestiranja. 

 

Otrici prinesejo soglasja ob povratku v šolo. 

Protokol se bo posredoval staršem, da se bodo podrobneje seznanili z njim. Poskušali bomo 

zagotoviti, da bodo razredniki zraven, in da bo samotestiranje potekalo v ponedeljek, sredo in petek v 

matičnih učilnicah, seveda ob podpisanem soglasju, ki je pogoj za samotestiranje. Tisti ki imajo PCT se 

jim ni potrebno samotestirati. Teste dobite v lekarni, in sicer 15 testov na mesec. Če bi kdo test 

pozabil ter da ima šola podpisano soglasje, mu bomo test priskrbeli.  

Kako bo potekalo samotestiranje: najprej učitelj prezrači prostor, preveri prisotnost otrok in soglasja, 

nato si otroci umijejo roke in dobijo paprinato brisačko na katero odložijo ves material za testiranje. 

Učitelj pripravi infografiko na tabli/računalniku in vodi učence od koraka do koraka. Otrok opazuje 

slikice in ko vsi naredijo prvi korak pristopijo k naslednjem koraku. Ob koncu vse skupaj dajo v 

priloženo vrečo, ki jo oddajo razredniku, le ta shrani vrečko z vsebino.  

Za prvič si bomo vzeli čas in ne bomo hiteli. Učitelj ima masko in rokavice ter ustrezno preveri 

rezultate testov, da ugotovi,  če je kdo izmed otrok pozitiven. Nato ravna v skladu s protokolom 
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naprej. Otroci, kateri ne bodo imeli soglasja in se ne bodo samotestirali, razrednik pokliče starše, da 

pridejo ponj.   

Gospa Vanesa Urek, biologinja je na naši šoli koordinatorica za Covid-19, katera bo dala staršem 

napotke v primeru pozitvnega rezultata. 

 

Matija prosi, da šola pošlje protokol vsem staršem po e-asistentu. 

Ravnateljica se s predlogom strinja ter pove, da bo šola protokol objavila tudi na spletni stran. 

Nevenka Sreš opomni predstavnike sveta staršev, da opozirijo ostale starše v razredu, kateri nimajo v 

e-asisitenu obkljukano, da prejmejo na elektronsko pošto obvestilo, da jih »čaka« v e-asistentu, da si 

to uredijo, naj preverijo in obkljukajo, da bodo protokol prijeli na elektronsko pošto. 

 

 Tanja Smukovič, predstavnica 8. c razreda poda opozorilo, da je manjkal protokol, ki smo ga 

prav kar slišali, pravi da je ura pozna, da bi želeli prej prejeti protokol, da se ustrezno 

seznanijo z njim, da niso dobili navodil kako ukrepati. 

Kako se bo ukrepalo v primeru da je eden izmed vozačev, ki je prišel v šolo z avtobusom na 

katerem je veliko otrok, pozitiven? 

 

Odgovor g. ravnateljice: »Nobena linija se ne vozi 45 minut in več, v tem primeru otrokom ni 

potrebno v karanteno. Če  pa je v šoli kdo izmed otrok pozitiven, ne sme na javni prevoz.« 

 

 

 Zakaj otroci, ki se ne bodo samotestirali ne smejo biti v šoli? Gospa Tanja pravi, da je to 

osnovna otrokova pravica, da se izobražuje in da je v šoli, ne pa da se ga diskriminira in 

pošilja domov. 

 

Odgovor g. ravnateljice: »Zavedamo se da je to problem, najbolj žal nam je otrok, da jih 

izpostavljamo, to pa ne pomeni, da jim jemljeno pravico do izobraževanja, oni izobrževanje bodo 

imeli, tako kot so ga imeli lani v času pouka na daljavo. Prikrajšani bodo za druženja in vse kar se 

dogaja v šoli, zato ponovno apeliram na starše, če nimajo posebnih zadržkov, da  jim omogčijo, da se 

otroci samotestirajo.« 

 

 Gospa Tanja pripomni, da tudi otroci, ki se ne bodo samotestirali in bodo ostali doma, da šola 

zagotavlja, da bodo imeli enako kvaliteto izobraževnja, kot tisti ki bodo v šoli, to pomeni da 

bo zoom povezava oz. prenos pouka  potekal v živo vse šolske ure. To se ji zdi enakopravo 

izobraževnje pouka na daljavo. 

 

Odgovor : Ne to šola žal ne more zagotoviti, enakopravno je tudi, da se nekateri držijo pravil drugi pa 

ne. Pouk se bo izvajal, tako kot veste in imate izkušnje, da se učitelji trudijo da naredijo, da otroci 

dobijo zoom povezave, če se da veliko v živo, vendar šola nima take opreme, da bi bilo to mogoče. 

Sploh pri manjših otrocih se to ne da, ker ne morejo bit na zoom povezavi cel dan, rabijo podporo 

staršev. 

Težava je pri otrocih, ki ne sodelujejo, ne odprejo niti zooma niti teamsov, učitelji opozorajajo na to. 

Učitelji se bodo potrudili maksimlano, saj je vsem v interesu, da otroci delajo in da imajo znanje. 
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 Sanja Dornik, predstavnica 3. d, bi želela omeniti, da vsi tisti starši, ki mislite da se vaš otrok 

ne zmore testirati v šoli, da ga lahko peljete na hitri test in prinesete s sabo potrdilo v šolo. 

Tako rešite »težavo«, če želite da se otrok ne samoteestira v šoli. 

 

 Ajda Štrucl, predsatvnica 2. d, meni, da tiste, ki bodo soglašali s samotestiranjem ne skrbi, da 

otroci niso sposobni opraviti tega, skrbi jh dogajanje, ki se bo dogajalo okoli vsega tega. Že to, 

da se bodo otroci delili, glede na podpisana soglasja in da enih ne bo, drugi bodo, to so 

otroci, ki ne sprocesirajo vsega tega enako kot odrasli. Skrbi jih, in se pridružuje vsem 

staršem, ki so mnenja da bomo danes absulutno prepozno prejeli protol iz strani šole, starše 

pa zanima v primeru, da je otrok pozitiven, kdo bo počakal z njim do prihoda starša, 

predvsem mlajšimi otroci? Da ne bodo doživljali strahu, kdo bo z njimi ta čas dokler pridejo 

starši, in kako bo potekala predaja otroka iz šole staršu? 

 

Starš pokliče v šolo in poveste, da ste zunaj ter vam otroka pripeljemo ven. Verjamemo, da si bo vsak 

izmed staršev potrudil, da pride v čim krajšem času, se pa zavedamo da so službe različne ter da je to 

včasih težko. Ustrezno bomo poskrbeli za varstvo otroka. Zato tudi vas prosimo, da v kolikor je možno 

da naredite že test doma, da v primeru, da je otrok pozitiven na Covid-19, otrok že ostane doma. 

Otrok ne bo sam, večnamenski prostor je svetel prostor, imamo plexi stekla, pregrade, tako da je 

lahko učitelj za tem, prav tako pa moramo tudi zagotoviti varnost zaposlenih. 

 

 Gospa Ajda prosi, da se še protokol dopolni, da se strokovni delavci na 40 minut menjavajo, 

da je ves čas do prihoda staršev nekdo z otroci. 

 

 

Ravnateljica pravi, da glede na kapaciteto virusa bodo takšne situacije, protokol se bo dopolnjeval, v 

primeru da starš ne more pravočasno po otroka, da je čim manj neke psihe. Prosi starše naj otrokom 

doma povedo, da če bo pozitiven, da bo šel v drug prostor, ampak, da vi pridete ponj. Da ga 

predčasno seznanite s situacijo, da bo bolj pomirjen, če pride do tega. 

 

 Dragana Klincov Recer je zapisala vprašnje , da je bilo zapisnano v odloku, da šola v primeru 

ko otrok nima soglasja za samotestiranje in pride v šolo, da šola pokliče starše in obvesti CSD 

(Center za socialno delo), ali bo šola v tem primeru obveščala CSD? 

 

 Odgovor je pritrdilen, v primeru, da se starš ne odzove, je nato šola primorana obvestiti o tem CSD. 

 

 Aleš Hribar, predstavnik 5. b pove, da so v razredu naredili anketo o aktualni temi, iz katere je 

razvidno 

kako so starši nagnjeni k odlokom, skrbi jih tehnična izvedba pouka na daljavo, kakovost, ko 

hkrati poteka pouk v šoli. 

V primeru PC pogoja, ko se lahko otrok šola v šoli, kljub stiku z okuženo osebo, pride do 

položaja, ko trije sedijo v šoli ostali so doma. V tem ne vidijo smisla, so mnenja, da naj se 

dogovorijo interno, da se bodo vsi otroci šolali na daljavo. 

Pohvali, da je dobra stvar samo obveščanje, odzivnost šole, ko se starši obrnejo na učitelje, 

da je njihova odzivnost in obveščanje tudi čez vikend zelo dobra. 

 

  Matija poudari, da na naslednjih sejah predstavniki staršev v razredu obvestijo ostale starše 

in pridobijo njihovo menje in zberejo informacije. 
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 Gospa Petra Zajec sprašuje, da če otrok prinese potrdilo o negativnem hitrem testu s sabo v 

šolo ali mora imeti tudi podpisano soglasje? 

 

V tem primeru soglasja ne potrebuje, saj ima hitri test, v tem primeru ne potebuje opraviti 

samotestiranja v šoli. 

 

 Josip Hotko, predstavnik 5. d, zanima ga soglasje/neosglasje, če obkrožimo, da nesoglašamo, 

kaj potem naredi šola z otrokom? 

Pove, da kot učitelj ve , da imajo ravnatelji hudo stisko in da učitelji niso nič krivi. Vendar je 

mnenja, da bi ravnatelji mogli bolj držati pritisk/bolj skupaj stopiti, saj vemo, da vam je 

Ministrstvo naložilo trenutno aktualno zadevo in da vi morate ravnati po navodilih, ki jih 

prejmete. 

 

Odgovor: V tem primeru šola najprej obvesti starša, da pride po otroka, v primeru neodzivnosti pa je 

šola dolžna  obvesti CSD, kot smo prejeli navodila iz strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in 

šport. 

 

 Dejan Kramar, navede alternativo v primeru, da starši ne podpišjo soglasja, da se lahkootroci 

testirajo z hitrim testom. 

Pove, da je stanje trenutno takšno, da za to nihče izmed nas ni kriv, niti šola, niti starši, zato 

poziva starše k podpisu soglasja. 

 

 Dalibor Tadič,predstavnik 2. b pravi, da je vse skupaj prelaganje odgovornosti, da sam dela v 

zdravstvu že 20 let z zaščitno opremo, da sam verjame v zaščitne maske, razkužila, vendar v 

pravilno uporabo le tega. V  šoli to ni mogoče, sam je proti, da se maska nosi kar tako, prav 

tako je proti za takšen način testiranja. Dober primer zaščite Covida je socialna distanca in 

skafander, neprebušno zaprt. Odlok ne velela, da morajo starši podpisat soglasje, s tem se 

zaščiti le šola, kot starš bo podpisal soglasje, vendar se zaveda, da se odgovornost preloži na 

starše, da pa je to le pridobivanje časa. 

Verjame, da šola ni bolnišnica ustanova in ne bi smelo ministrstvo pričakovati, da so učitelji 

tisti, ki so prisotni na samotestiranju, čisto iz zdravstvenega razloga, saj to nima učinka. 

Ravnateljico prosi za nasvet, kako ji lahko pomagamo, saj ni šola nič kriva, da posredujemo 

ostalim staršem kako naj ravnajo, se pravi, da lahko otroke v nasprotnem pustijo doma, naj 

napišemo kakšen dopis. 

 

 Robert Kelavić pravi, da ve, da je prišlo veliko elektronske pošte ter prosi v imenu staršev, da 

šola odgovori na prejeta vprašanja, ki pa danes tukaj niso bila obravnavana. 

 

 Matija pove, da so se vprašanja ponavljala in da g.ravnateljica in on ne bosta odgovarjala na 

vprašanja za katere nista pristojna. 

 

 Gospa Petra Zajec sprašuje, ali se lahko kakšen ukrepi »spregleda, omili«? 

 

Ravnateljica pove, da je šola in ona kot ravnateljica odgovorna za nastalo škodo, tako, da to ni 

mogoče, ukrepov se moramo striktno držati. 
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Pove, da tudi vse ovadbe, ki jih bodo podali starši, so krive ovadbe, ker se šola in zaposleni držijo 

ukrepov in da so v tem primeru tudi starši kazensko odgovorni, ker bodo podali krivo ovadbo, saj 

zaposleni upoštevamo navodila in se držimo ukrepov, ki smo jih prejeli. 

 

Matija za konec pove, da se vsi starši zavedamo, kaj se dogaja in spremljamo to dogajanje po 

socialnih omrežjih ter opažamo, da smo čezdalje bolj razdeljeni. Pohvali današnjo mirno debato. 

Pravi, da se moramo zavedati da šola oziroma g. ravnateljica, zaposleni niso krivi za to, kar jim je bilo 

naloženo, vse kazenske ovadbe, grožnje pripomorejo da se delimo, prav tako, da se delijo otroci.  

Starše poziva, da stopimo skupaj, da nam je vsem težko, da se vsi zavedamo, da to ne bo rešilo 

situacije, da to ni cilj, da se reši ta situacija. Prosi, da pustimo šolo in otroke, kjer se izobražujejo, da 

jim to omogočimo, v prvi fazi smo za to odgovorni starši, sam pa verjame, da se bo trenutna situacija 

izboljšala v prihodnosti.  

 

 

 

  

Seja je bila zaključena ob 19.40. 
                                                                                                                                              Predsednik sveta 

staršev:  

             Matija Kolarič, s. r. 

 

 


