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ZAPISNIK  

1.   izredni sestanek sveta staršev, 

            četrtek,  11.11. 2021, ob 18.uri, videokonferenca 

 

 

 

Prisotni (15): Vesna Vodan, Tina Gajić, Sanja Medved, Jožica Pleteršek, Mitja Safošnik, , 

Nina Mikolič, Maja Hebar, Branko Rodošek, Monika Voga, Valerija Medved, Suzana 

Potočnik, Marjetka Krničar, Anita Peršuh, Sergej Plajnšek, Polona Dobič, 

 

Predstavniki šole: Ivanka Korez  

 

Opravičeni (2): Zafošnik Nina, Gregor Medved 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka 

2. Novi ukrepi v šoli,  glede na Uredbo vlade 

3. Pobude, predlogi, vprašanja 

4.  Razno 

 

 

1. Točka Potrditev  dnevnega reda in zapisnika 

 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red in zapisnik  1. sestanka sveta staršev. 

Predsednica se zaveže, da bo v prihodnje zapisnik članom posredovan pravočasno.  

 

2.   Novi ukrepi v šoli glede na Uredbo vlade 

 

Predsednica je pozdravila vse starše  in predstavila razlog sklica tega izrednega sestanka.  

Razlog  so novi ukrepi vlade, z uredbo dne 6. 11. 2021, ki določa, da morajo učenci od 1. do 

9. razreda  v šoli ves čas nositi maske, od 15. 11. 2021 pa naj bi bilo  obvezno samotestiranje 

za vse učence od 1. do 9. razreda v šoli. 

 Poudari, da je med starši veliko različnih mnenj o novih ukrepih, da pa je v Sloveniji je že 

dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti in  ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo. 

Skušajmo ravnateljici in zaposlenim pomagati, da bomo vsi skupaj laže prebrodili to obdobje. 

 

Ravnateljica:   

Vlada je v petek sprejela nove ukrepe za zajezitev virusa SARS-Cov-2 h katerim smo javni 

zavodi  in v njih zaposleni delavci  zavezani.  
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Zagotovo velja, da, kot pedagoški delavci, ne smemo nikomur predlagati naj kršijo pravila, 

čeprav se tudi sami zavedamo, da so velikokrat težko izvedljiva,  predvsem v razredu pri 

izvajanju neposrednega pouka za učence na razredni stopnji.  

Ravnateljica predstavi novo uredbo, ki za šole zapoveduje: 

- za vse učence, od vključno 6 leta starosti dalje, je obvezna uporaba mask v šolskih 

prostorih in pri pouku.  

- samotestiranje učencev v šoli, od 1. do 9. razreda 

V šolah se povsem zavedamo  slabega zdravstvenega stanja v državi in še posebej v naši 

občini, zato z ukrepom nošenja mask nimamo  večjih nasprotovanj, saj ga skušamo izvajati na 

neprisiljen  in otrokom prijazen pristop.  

 

 Kako bo s samotestiranjem bo znano jutri, saj smo se ravnatelji  po celotni državi uprli 

samotestiranju učencev od 1. do 5. razreda v šoli. Na MIZŠ in Vlado, smo naslovili skupno 

pobudo, da bi se ti  učenci samotestirali doma ob prisotnosti staršev, sedaj še čakamo na 

odločitev vlade, katera upamo, da bo prisluhnila našim pobudam.   Če ne bo okrožnice do jutri 

dopoldan, se bomo odločili sami. Naše aktivnosti gredo v smeri  samotestiranja učencev od 1. 

do 5. razreda doma, od 6. do 9. razreda pa v šoli.  

 

Protokol testiranja učencev od 6. do 9. razreda  ni vprašljiv, saj so učenci že toliko samostojni 

in odgovorni da bodo samotestiranje opravili sami, učitelj bo samo nadzoroval rezultate 

testov. Učenci  se bodo samostojno testirali takoj, ko pridejo v matični razred.  ( ali 0 ali 1. 

uro) V primeru pozitivnega testa bodo to sporočili nadzornemu učitelju. Učitelj bo obvestil 

starše, ki morajo takoj priti po učenca.   

 

Seznaniti jih je tudi  potrebno, da  če gremo na dan dejavnosti izven  šole se je potrebno 

obvezno testirati, za šolska športna tekmovanja celo z hitrim testom.  

 

Na šoli ne bomo vodili evidence o tem, kdo se je samotestiral in kdo se ni. Ne bomo beležili 

rezultatov testiranja.  

Učenci, katerih starši bodo sporočili, da otrok izpolnjuje pogoj PC ali s seboj ne bodo imeli 

testov, se v šoli ne bodo testirali. 

 

Ga Anita je  tekom sestanka posredovala informacijo, da  Vlada ni prisluhnila ravnateljem in 

bo samotestiranje obvezno od 1. do 9. razreda. 

Ravnateljica  pove, da bo kljub vsemu še počakala, kako se bo  Združenje ravnateljev na to 

odzvalo in kakšna bo njihova odločitev, kateri bo tudi sama sledila in o tem jutri obvestila 

starše.   

 

Sledila je razprava  članov sveta staršev: 

 

Nina Mikolič izrazi dvom, v smiselnost nošenja mask, če se učenci 3X tedensko 

samotestirajo. Kako je z karantenami, ali bodo še kljub temu ob zaznani okužbi vsi, ki so bili 

v stiku morali v karanteno?  Kdo bo zagotovil maske, ki jih morajo učenci menjat vsak dan, 

priporočljivo je celo večkrat na dan, zakaj je to v breme staršev? 
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Tina Gajić pove, da se starši 1. razreda  s samotestiranjem v šoli ne strinjajo, saj so mnenja, da 

so njihovi otroci premajhni, da bi lahko samotestiranej v šolo potekalo  brez stranskih 

posledic ( polivanja tekočine, dajanje v usta, pregloboki potisk palčke ….)  Starši naj 

samotestiranje opravijo doma sami, ne želijo pa te odgovornosti prenesti na učiteljice prve 

triade. Tudi nošenje mask   ni učinkovito, saj  manjši učenci z njimi ne znajo ravnati tako, da 

bi bile za njih zaščitniške, ampak jih ogrožajo, saj jih mečejo po tleh, z njimi si brišejo roke 

….)  Nesmiselnost samotestiranja v šoli je tudi za učence, ki se pripeljejo s šolskim 

avtobusom in morebiti okuženi pridejo v šolo. Tudi sama je mnenja, da bi morala maske 

zagotoviti šola. Ne zdi se ji tudi smiselno, da morajo učenci, ki ne nosijo maske, sedeti 1,5 m 

od ostalih, ko pa se med odmori vsi skupaj družijo.  

 

Sergej Plajnšek  pove, da  je ukrepe vlada in zdravstvena stroka predpisala z namenom zaščite 

naših otrok in njihovih družin,  zato je prav, da jih upoštevamo. Vsi otroci, tudi najmlajši so se 

sposobni samotestirat, če jih o tem doma poučijo starši, celo všeč jim je, da se lahko 

samotestirajo.  Če se v šoli  uvajajo določeni ukrepi, naj veljajo za vse, ne pa, da jih eni 

ignorirajo.  Razume, da smo v razredu nekoliko bolj popustljivi, na hodniku pa  naj veljajo 

pravila za vse enako. To je tudi naloga ravnateljice, da jih na to opozori. Tisti, ki ne 

upoštevajo ukrepov ogrožajo druge in če tega ne sprejmejo, naj ostanejo doma. Premalo se 

zavedamo, da je bolezen in njen potek lahko hud, če ne za otroke, pa za njihove domače.  

 

Marjetka Krničar v vlogi starša pove, da je šola vzgojno-izobraževalna institucija in ima temu 

primerne pristojnosti. Strinja se z določenimi elementi (predvsem v zvezi s samotestiranjem), 

ki so jih ravnatelji in pomočniki ravnateljev zapisali v Izjavi ob ukrepih, navedenih v odloku 

Vlade RS z dne 5. 11. 2021, zlasti tistimi, ki zadevajo otroke nižjih razredov osnovne šole (npr. 

samotestiranje v domačem okolju, nedoslednosti v odloku, izzivi pri organizaciji/izvedbi 

samotestiranja v šoli). Doda še, da je v navodilih medicinskih pripomočkov za samotestiranje 

navedena starostna omejitev in sicer, da mora osebam mlajšim od 12 let podporo nuditi odrasla 

oseba. Ob tem izrazi močan dvom v varno izvedljivost omenjenega v šoli, zlasti v nižjih 

razredih, kjer je več kot dvajset učencev. V povezavi s pristojnostmi učitelja, zato v luči 

resničnega preprečevanja širjenja virusa podpira samotestiranje mlajših, šolobveznih otrok, v 

domačem okolju, pri čemer ji pritrdi tudi Maja Hebar. Izpostavi mnenje, da naj se (3x tedensko) 

testiranje ne izvaja na škodo pouka otrok. Pozdravi dosedanji trud vodstva in zaposlenih v šoli 

glede izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa na otroku čim bolj prijazen in 

kar se da optimalno zastavljen način ter izrazi pričakovanje, da se zdravorazumski pristop 

ohranja tudi v prihodnje. Izpostavi še izzive, ki jih novi ukrepi prinašajo staršem ter izrazi 

zavedanje, da so pred izzive postavljene tudi šole. Doda, da naj spoštovanje in dobrobit otrok 

ostanejo temeljno vodilo za medsebojno sodelovanje. 

 

Sanja Medved pove, da je izvedla povpraševanje pri starših 5.razreda in se večina (razen 

enega) z ukrepom samotestiranja strinja! Otroci se že zdaj doma samotestirajo tri krat na 

teden. V večini si starši želijo, da bi se otroci naprej samotestirali doma, a če vlada ne bo 

sprejela predloga ravnateljev, ne vidijo razloga, da njihovi otroci tega ne bi upoštevali. Tudi 

sama  je mnenja, da so se otroci sposobni samotestirat in da jim to predstavlja nek poseben 

izziv. Starši naj otroke doma naučijo, kako se samotestrira in tako ne bo težav. Glede obvezne 

uporabe mask v oddelku, pa so starši enotni, da so maske v matični učilnici nepotrebne in 

nesmiselne, saj jih otroci ne znajo pravilno nositi in otroci veliko težje delajo z masko! Zunaj 
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matične učilnice, pa seveda uporaba mask, tako kot je bilo do sedaj! Sicer pa moremo biti 

predvsem sedaj, ko je zdravstvena situacija v naši občini in posebej našem okolišu kritična, 

strpni, držati skupaj in upoštevati ukrepe za čimprejšnjo zajezitev virusa in normalno 

življenje. Naša skupna naloga je, da se obnašamo odgovorno. 

 

Monika Voga se je z osebnim mnenjem strinjala z ga. Nino in ga. Marjetko. Nato je 

pozdravila enoten pristop ravnateljev in njihovo izjavo, dano kot izjavo zveze ravnateljev in 

pomočnikov ravnateljev ter ravnateljico nagovorila, da naj vztrajajo in tudi jutri na sestanku 

ravnateljev ne odstopijo od pomislekov in zahtev glede novih ukrepov, danih v 

izjavi.  Izrazila je zaskrbljenost in razumevanje učiteljev in ravnateljev, kaj pomenijo novi 

ukrepi zanje in kakšna odgovornosti se jim nalaga. Nato je poudarila, da samotestiranje 

nikakor ne sodi v izobraževalne ustanove. Izrazila je celo dvom, da se znajo ukrepi le 

stopnjevati in mogoče privedejo celo do obveznega cepljenja otrok oziroma pogojevanja 

cepljenja za obiskovanje šole. Meni, da moramo in tudi ravnamo odgovorno, vendar moramo 

biti tudi kritični do sprejetih ukrepov, ki nam v tem času zapovedujejo življenje. Nadalje je 

poudarila, da nošenje maske med poukom, ko učenci sedijo in so tudi dovolj narazen, ni 

utemeljen ukrep. Hkrati pa ni prav, da je država breme stroška za maske naložila staršem. 

Prav tako pa tukaj ni nobenega nadzora, kajti na trgu je veliko mask, ki niso ustrezne in 

certificirane v EU ali Sloveniji in se tako otroka lahko še dodatno izpostavi drugim 

tveganjem, ki jih nošenje mask lahko povzročil. Na koncu je ponovno pozdravila enoten 

pristop ravnateljev.    

 

Vesna Vodan sprašuje, zakaj  se tako dolgo čaka na PCR rezultat, saj v primeru, da je le ta 

negativen, so učenci že kar nekaj dni na daljavo? Razume pa, da je to posledica 

preobremenjenosti  laboratorijev in zdravstva.  

 

Branko Rodošek, pozove k odgovornemu ravnanju, saj bolezen ne izbira in lahko ogrozi  naše 

zdravje. Če lahko otroci s samotestiranjem  pripomorejo k temu, da se bolezen prehitro ne širi, 

ne vidi nobenih zadržkov, da tega v šoli ne bi počeli. 

 

Starši so še povedali, da nimajo informacij, da bi se za ponedeljek pred OŠ Cirkovce 

pripravljali protesti.   

 

3. Točka - Pobude, predlogi, vprašanja 

 

Ni bilo razprave 

 

4. Točka - Razno  

 

Ni bilo razprave 

 

Sestanek se je zaključil ob 19.20 uri.  

 

 

                                                                                        Predsednica sveta staršev: 

                                                                                          Valerija Medved 
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