
ZAPISNIK 

2. izredna seja sveta staršev, z dne 12. 11. 2021,  
s pričetkom ob 17-ti uri, preko videokonference Microsoft Teams 

 

Prisotni člani sveta staršev: Karin Vrhnjak (1. a), Marko Vovk (1. b), Jelka Breznik (2. a), Boštjan 
Slana (2. b), Nika Majcen (3. a), Tanja Pazlar (3. b), Špela Šanca (3. c), Barbara Marolt (4. a), 
Adriana Kar (4. b), Darja Arh (5. a), Barbara Pogačar (6. a), Marija Ferjan namesto Natalije 
Korošec (6. b), Lejla Zadel (6. c), Petra Mandič (7.b), Nadja Vidic (7. c), Petra Šolar Bavdaž (8. 
a), Špela Pipan (9. a), Nina Pretnar (9. b), Andreja Kolman (2. e), Danjela Urh (3. e), Maja 
Homec (4. e), Barbara Valant (5. e), Jernej Zevnik (1.f), Grega Orel (2. f), Urška Abramovič (3. 
f), Martina Mutter (4. f), Rok Pisek (5.f).  

Prisotni predstavniki šole: ravnateljica Nataša Ahačič 

Odsotni predstavniki sveta staršev: Ernestina Turk (5. b), Jana Pristavec (7. a), Katja Stušek 
(8. b), Gregor Jarkovič (9. c), Anja Markun (1. e).  

Zapisnikar seje: Jelka Breznik 

Zaradi odsotnosti predsednika sveta staršev, Gregorja Jarkoviča, je vodenje seje prevzel 
njegov namestnik, Marko Vovk, ki je ob začetku seje ugotovil, da je na seji prisotnih več kot 
polovica članov sveta staršev in da je svet staršev sklepčen, zato se je seja lahko začne.  

Marko Vovk ugotavlja, da je bilo gradivo za današnjo sejo, poslano vsem članom in vabljenim 
po elektronski pošti, dne 12. 11. 2021.  

Predstavil je predlog dnevnega reda in predlagal spremembo, in sicer da se vrstni red 
zamenja, da se pod drugo točko dnevnega reda uvrsti poročilo ravnateljice o najnovejših 
informacijah in člane pozove h glasovanju:  

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Ravnateljica poroča o najnovejših informacijag seznani  
3. Nošenje zaščitnih mask navkljuv testiranju vsakih 48 ur 
4. Redno samotestiranje učencev na SARS-CoV-2 
5. Uvajanje PCT pogoja v šole 
6. Razne  

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.  

K točki 1:  

Namestnik predsednika sveta staršev je podal pregled zapisnika 1. seje sveta staršev z dne 27.09.2021 
in podal poročilo o izvršitvi sklepov. 
 



Na zapisnik ni bilo pripomb.  
 
Namestnik predsednika sveta staršev je pozval člane sveta staršev h glasovanju o naslednjem predlogu 
sklepa: 

 
Sklep št. 1:  
Svet staršev je seznanjen z zapisnikom 1. seje sveta staršev, z dne 27. 9. 2021, ter z 
izvršljivostjo sklepov sprejetih na tej seji. Svet staršev zapisnik potrjuje.  

Sklep je bil soglasno sprejet.  

 

K točki 2:  

Namestnik predsednika sveta staršev Marko Vovk je pozval gospo ravnateljico, da nas seznani 
s poročilom o najnovejših informacijah v zvezi z izvrševanjem spornega odloka. Zasledili smo, 
da je vlada izvrševanje odloka v delu, ki se nanaša na samotestiranje otrok, odložila na sredo.  

Ravnateljica se zahvali za besedo in pove, da je prek programa Lo.Polis vsem staršem poslala 
sporočilo, in sicer že ob 14-ih. Opozori, da prek programam Lo.Polis, sporočila pridejo z 
zamudo, zato je računalničarko prosila, da objavi obvestilo tudi na spletni  strani. Pozove nas, 
da si sporočilo preberemo na spletni strani, kjer naj bi bilo že vidno in vsem dostopno.  

Razloži, da je vlada ponoči objavila v uradnem listu odlok, in sicer je 11. 11. sprejela odlok o 
spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih.  S tem odlokom, ki je stopil v veljavo, 
ko je bil objavljen v uradnem listu, za učence osnovne šole določa obvezno testiranje s testi 
za samotestiranje, in sicer za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. 
Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi 
ravnatelj. Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli, odlok določa, da starši ali skrbniki 
predhodno oddajo pisno soglasje oziroma nesoglasje za izvajanje testiranja s testi za 
samotestiranje.  

Pri tem prebere izsek iz odloka: Odlok določa, da učenci, ki samotestiranja ne bodo izvedli na 
način kot to določa odlok, se jim začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževanih zavodih in 
ti učenci se bodo izobraževali na daljavo.  Učenci, ki izpolnjujejo pogoj PCT, tem učencem ni 
treba izvajati testiranja za samotestiranje.  

Pri tem dodaja, in omeni, da je to navedeno tudi v pismu staršev, da pretresajo razno razne 
možnosti. In pove: »Sem ravnateljica, mi smo javni zavod in moramo spoštovati vse odloke in 
zakonske predpise.« Izpostavi, da nima pristojnosti za presojanje ustavnosti teh predpisov in 
odlokov. Poudari, da so tudi ravnatelji v veliki stiski. Hkrati prejemajo pisma staršev, ki striktno 
zahtevajo, da so otroci samotestirani in da nosijo maske, in poudari, da je dolžna zagotavljati 
varnost in zdravje njihovih otrok tako kot piše to v odloku in hkrati ščititi njihove sorodnike.  



Po drugi strani dobivajo tudi razno razne ne samo prošnjo, tudi grožnje, o tem kako ne 
dovolijo.  

Izpostavlja in poudarja, da bo kot ravnateljica odlok spoštovala, pove, da znotraj šole iščejo 
možnosti in da razume tudi skrb staršev. Pove, da je razredna učiteljica in da ima tudi sama 
otroke. Omeni, da so ravnatelji podali pismo, v katerem izražajo svojo pomislike glede 
izvajanja teh ukrepov. Tam ni pisalo, da se z njimi ne strinjajo, strinjajo se, vendar imajo 
pomisleke, in sicer pomisleke pri najmlajših učencih. Prepričana je, da je vsak otrok, ki je 
starejši od 8. let, to sposoben izvesti sam, seveda, če bo prej sam poskusil. Tudi učiteljice, s 
katerimi je govorila, menijo, da so učenci to sposobni izvesti. Pravi, da vlagajo vse napore, da 
ohranijo odprte šole. Zelo so si prizadevali, da je bil tudi pouk na daljavo kvaliteten.  Zaveda  
pa se, da to ni enako pouku v živo. K odloku bodo lahko starši podali nesoglasje, vendar to 
pomeni, da se bodo šolali na daljavo, torej bodo doma. Šolam je naloženo, da morajo izvajati 
hibridni pouk sorazmerno z zmogljivostmi, kar pomeni, da bodo prižgali računalnik, da bodo 
otroci lahko spremljali pouk, vendar se bodo učitelji ukvarjali predvsem z učenci v živo, 
medtem ko bodo učenci, ki se bodo šolali na daljavo, pouk vzporedno neposredno spremljali.  
In otroci bodo morali slediti pouku sami, samostojno. Razmišljajo kako bodo vse skupaj olajšali 
staršem prve triade, morda prvih petih razredov razredne stopnje. Ideja iz zbornice, ki so jo 
učitelji sprejeli, da ponudijo staršem, ko pripeljejo svojega otroka v šolo, da vstopijo skupaj z 
njim, in npr. bi za prvošolce organizirali samotestiranje v jedilnici, kjer bi bil dežuren učitelj, 
otroci opravili samotestiranje v prisotnosti staršev. Enako bi omogočili tudi staršem od 
drugega do petega razreda, in sicer pri garderobah. Ponovno poudari, da odloke mora 
spoštovati, in tukaj ni prostora za odločanje o tem kaj bomo spoštovali in česa ne bomo. 
Ponovno poudari, da odlok je v uradnem listu in je v veljavi. Poskusili bodo poiskati rešitve, 
da bodo odlok upoštevali in da bodo poskusili priti staršem vsaj toliko nasproti, da bodo brez 
skrbi. Izrazi željo, da prebere dopis, ki ga je nasovila na starše in ga tudi prebere. Dopis v celoti 
je dostopen na https://www.os-bled.si/obvestilo-starsem/ . 

Marko Vovk, 1. b zastavi prvo vprašanje in pohvali prizadevanja k ohranjanju pouka. Pri 
izvajanju vseh aktivnosti v zvezi z uveljavitvijo odloka ali ste obravnavali protokole kako se bo 
obravnavalo tiste testirane, ki bi bili na podlagi testa osumljeni, da so pozitivni na 
koronavirus? 

Ravnateljica poudari, da je vprašanje na mestu, da so bili o tem obveščeni ponoči, da so imeli 
pedagoško konferenco, ki je trajala več ur hkrati in pove, da je med konferenco ves čas 
prejemala sporočila s pozivom k sklicu izredne seje staršev. Poudari, da ne zmorejo narediti 
vsega, vsaj ne v času, ki je na voljo, zato je tudi starše obvestila, da bo protokol objavljen na 
spletni strani šole najkasneje v torek, v ponedeljek se bodo pogovorili, pretehtali možnosti in 
poiskali rešitve za otroke, da se ob tem ne bi slabo počutili, da ne bi bili šikanirani. Pravi, da 
imajo nekaj možnosti, v primeru, da bo učenec pozitiven, bodo poklicali starša in bo učitelj, 
pripeljal učenca do nje ali v tajništvo, kjer bodo zagotovili nekega učitelja, ki bo otroka 
pospremil v nek drug prostor. Za višjo stopnjo je predviden kabinet matematike, ki je trenutno 



edini prostor, ki je na voljo, za razredno stopnjo pa učilnica podaljšanega bivanja. Do prihoda 
starša bo z učencem en učitelj, potem bo starš moral poklicati zdravnika, ki ga bo napotil na 
PCR test. Ostali protokoli bodo sledili kot so predvideni. Poudarja, da jim je težko in da jim kot 
pedagogom ni v interesu, da kršijo otrokove pravice in da si tudi ona kot ravnateljica želi 
sodelovanja z nami, pri tem poudari, da bo odlok spoštovala in da bo otroke poskusila zaščititi. 
Poudarja tudi, da so tudi drugi starši, ki zahtevajo, da spoštuje odlok. In še enkrat poudarja, 
da bo odlok spoštovala ter da ga bodo tudi drugi učitelji. Pri tem se sklicuje, da so ga spejeli 
zdravstveni strokovnjaki.  

Marko Vovk prebere statut z namenom, da pojasni pomen današnje seje sveta staršev. Svet 
staršev je organ šole, preko katerega se organizirano uresničujejo interesi staršev učencev. 
Podroben poslovnik je dostopen na http://www.os-bled.si/files/2014/05/POSLOVNIK-
SVETA-STAR%C5%A0EV-O%C5%A0-PROF-DR-JOSIPA-PLEMLJA_2017_1.pdf .  

Pri tem posebej poudari, da je današnja seja izredna seja in je bila sklicana na pobudo staršev, 
saj je bilo na predstavnike staršev naslovljeno ogromno vprašanj staršev, ki jih zastopamo v 
svetu staršev. Tako kot je bil ta teden naporen za vas, je bil izjemno naporen tudi za starše. 
Imamo odredbo s številnimi neskladji, nesorazmernostmi, hkrati pa z negotovostmi in 
nedorečenostmi kako se bo izvrševala. Pri tem poudarja, da je ravno najbolj spodbudno prav 
to, da išče/iščejo načine kako bodo te odloke izvrševali. Izpostavi, da smo se današnje seje 
udeležili v velikem številu, ker se zavedamo pomena obveščenosti, da bomo razumno in 
konkstruktivo pristopali k iskanju rešitev. Si pa želi, da smo informirani, saj vse starše izredno 
skrbi kaj se bo z njihovi otroki v prihodnjem tednu dogajalo. Starši od nas pričakujejo in 
zahtevajo odgovore, zato se še posebej zavedamo pomena te seje. Izpostavi, da je mnenja 
staršev v svojem razredu prejel, saj je želel vedeti kakšne interese zastopa, zato je starše tudi 
prosil za mnenje in jih pozval, da se odzovejo, tako da je stališča staršev pridobil.  

Jelka Breznik, 2. a: Prosi za besedo in izpostavi, da težko piše zapisnik, saj se ji poraja nešteto 
vprašanj, tako kot predstavnice staršev 2. a razreda kot tudi matere. Poudari, da je zaskrbljeno 
poslušala nagovor ravnateljice, čeprav je bil v določenih segmentih tudi spodbuden, da na 
koncu vseeno ne izpolni njenih pričakovanj, ko gre za odnos do otrok. Zmoti jo predvsem 
nesorazmernost ukrepov, saj bodo morali otroci, kljub temu, da se na 48 ur testirajo, nositi 
maske. Kot je to na tiskovni konferenci utemeljil sekretar, da je to dodatno varovalo in to 
metaforično opisal, da se v avtu pripnemo s pasom, imamo pa še air bag, ki nam nudi dodatno 
zaščito. Torej lahko otrokom za dodatno zaščito damo še čelado, da jim luč ne pade na glavo, 
pa ščitnike itd. O tem bi lahko razpravljali tudi širše, pa vendar ... Izpostavi, da je nagovorila 
vse starše v razredu in tudi pridobila mnenje vseh in stališče staršev je, da so ukrepi 
nesorazmerni in se strinjajo, da ob testiranju  kot je to predvideno, otroci v matičnem razredu 
ne rabijo mask.  

Pojasnjuje, da odvzem brisa v nosni votlini ni zdravstveni pregled, ampak je medicinski poseg. 
Nekaj povsem drugega je test s slino, a trenutno v Sloveniji ta ni dovoljen, čeprav je bil 
ustrezno razvit in uvrščen v namembne sezname NIJZ. Kar pa zadeva sposobnost otrok, pri 



tem izpostavi svojega in pove, da so otroci pravzaprav že indoktriniriani, vsaj kar zadeva 
drugošolce, saj je njihov vstop v šolo zaznamovan z nošenjem maske. Vsekakor tudi razume 
zakaj je masko treba nositi v skupnih prostorih, zakaj jo imajo otroci na fakultativnih 
dejavnostih, in se tudi kot mama vede odgovorno in otroka v šolo in na dejavnosti pošilja le 
zdravega. Enako odgovorno ravnanje pričakuje od drugih. Ko pa se poudarja česa vse so otroci 
sposobni oz. zmožni, pove, da njen otrok v celoti ni sposoben izvesti samotestiranja, saj nima 
niti  dovolj moči, da odpre vrečko, v kateri se nahajajo pripomoki za samotestiranje. Pri tem 
omeni, da nam v Zdravstvenem domu bris vzame oseba v posebni zaščitni obleki, ki nosi 
zaščitne rokovice. Posebej izpostavi, da se od staršev pričakuje, da bodo  podpisali soglasje, 
da se strinjajo s testiranjem otrok s testi, ki zanje niso primerni, kar je razvidno tudi iz navodil. 
Kar pomeni, da proizvajalec testov, v primeru poškodb, ne prevzema odgovornosti, saj testi 
niso bili uporabljeni skladno z navodili. Tisti, ki jih imamo trenutno doma, so primerni za 
otroke od 14. leta dalje. Predlaga, da so lahko šole, ki bodo izvrševale odlok na otrokom bolj 
prijazen način, lahko zgled. Zastavi vprašanje kako bo ta rešitev videti v praksi, npr. v jedilnici, 
torej testiranje otrokom v prisotnosti staršev, videti v praksi.  

Ravnateljica prosi za besedo in se opraviči, da ni želela zveneti užaljeno, povzela je kaj vse 
počnejo. Glede na to, da so javna šola, o maskah in nošenju mask ter testov, se ne želi 
opredeljevati, saj kot pojasni ni strokovnjak za to področje. S samotestiranjem otroka ima tudi 
zasebne izkušnje, izpostavi vnuka, starega 3 leta. Pojasni, da ni mišljeno, da si otroci rinejo 
palčko pregloboko. V šoli bosta dva učitelja z rokavicami odpirala tekočino. Prav tako otrok 
ne bodo mešali. Samotestiranje ob prisotnosti staršev bi se izvedlo takoj ob prihodu otroka v 
šolo. Trudili se bodo, da bodo otroci čim bolj ločeni, vendar tega ne bodo mogli popolnoma 
izvajati. Meni, da so šole, ki so bolj prijazno pristopile k uresničevanju odloka, ta navodila 
posredovale, še preden je bil odlok objavljen. Ker je bil odlok objavljen ponoči, so navodila 
posredovali šele danes, saj niso želeli po nepotrebnem vznemirjati staršev in pošiljati dvojnih 
navodil. Tudi protokol bo objavljen prihodnji teden, saj rabijo več časa, da to pripravijo, pri 
tem pa bodo odlok upoštevali. 

Barbara Marolt, 4. a: Izpostavi, da so v njihovem razredu dokaj racionalno pristopili, saj gre 
za starejše otroke in so se z njimi že doma testirali. Pojavilo pa se je vprašanje ali se bo v šoli 
v zvezi s samotestiranjem vodila evidenca? In zanima jo, če bodo rezultati testa kam zavedeni?  

Ravnateljica: Evidenc ne bodo vodili, razmišljali so, da bi vodili evidenco tam, kjer bodo starši 
zraven, da bodo točno vedeli kdo vse je testiran. Pri tem izpostavi tudi dilemo kaj bo z 
otrokom, ki bo odsoten v ponedeljek in bo prišel v šolo v torek? Poudari, da imajo tudi oni 
veliko nerazrešenih dilem in da nikakor ne bodo beležili kdo je pozitiven in kdo je negativen. 
Evidence bi hranil razrednik in bi jih dal v razrez.  

Barbara Marolt, 4. a doda: Starši sprašujejo, kako bodo na izvenšolskih dejavnostih 
izpolnjevali PCT pogoj, ali se morajo potem dvojno testirati?  



Ravnateljica: Pravi, da so se osredotočili zgolj na to, kar se nanaša na šolo. Bere odlok in se 
medtem oglasi mama, ki pravi, da  je test veljaven 48 ur in velja tudi za obšolske dejavnosti.  

Karin Vrhnjak Močnik, 1.a: Pojasni, da na Glasbeni šoli Jesenice upoštevajo kar ta test, ki se 
izvaja v šoli.  

Darja Arh, 5. a: Izpostavi, da razume gospo ravnateljico. Tudi pri njej so se starši strinjali s 
sejo, in pove, da je bil le en očka proti. Izpostavi, da neodklanjajo testiranja, želijo pa, da se 
izvaja v domačem okolju. Se pa sprašujejo o ustavnosti. Če se kot starši ne strinjajo s 
testiranjem otroka v šoli, ali se lahko sklicujejo na neustavnost, saj ima otrok pravico  do 
šolanja.  Pri tem poudari, da učitelj ni zdravstveni delavec, in da gre tu za medicinski poseg. 
Predlaga, da starši prevzamejo odgovornost za samotestiranje in da se le-to izvaja v domačem 
okolju.  

Marko Vovk, 1. b: Pojasni, da odlok velja, vlada ga je malce spremenila, ni pa ga razveljavila. 
Ustavno sodišče pa tudi ni še nič reklo o tem odloku.  

Darja Arh, 5.a: Izpostavi, da je obravnava na sodišču lahko dolgotrajna, in izpostavi kaj potem, 
ko se bo odlok v tem času izvrševal, nato pa bodo ugotovili, da je neustavno.  

Marko Vovk, 1. b: Pojasni, da so pomisleki gospe Arh na mestu, predvsem ta nedoročenost. 
Ugotavljamo, da ni znan protokol, ki sledi, če je test pozitiven ali negativen. In pozove še h 
komentiranju ter zavzemanju stališč .  

Nadja Vidic, 7. c: Sprašuje se kaj pomeni, če starš soglaša, in kaj to potem pomeni, za test, 
kjer je v navodilih navedeno, da ni primeren za to starostno skupino (navedeno je, da je 
primeren za otroke od 12 oz. 14 leta starosti), ali potem avtomatsko prevzema odgovornost, 
če se s tem testom samopoškoduje.  Vsi starši smo za to, da se samotestiranje izvaja, vendar, 
da se izvaja v domačem okolju. Navaja primer dobre prakse – OŠ Šmarje slap, kjer se bodo 
otroci samotestirali v domačem okolju ter bodo izvid teste učiteljem sporočali po e-pošti. Kaj 
je cilj testiranja, takoj ko starši vtopijo v šolo so še dodaten rizik za prenos okužbe.  

Ravnateljica: V e-pošti, ki smo jo danes prejeli,  soglasja še ni, o primeru dobre prakse te šole, 
ne bo podala mnenja. Predlagali so spremembo odloka, le ta ni bila upoštevana. Če soglasja 
ne bo,  bo sledilo šolanje od doma. Izpostavi, da odloka ne bo kršila in da imajo tudi stiske, da 
so imeli tudi pravni posvet, kjer jim je bilo povedano, da odlok morajo upoštevati in da je 
določba jasno napisana.  

Marko Vovk, 1. b: Komentira, da se s tem mnenjem ne more strinjati in da ta določba ni jasno 
napisano.  

Nika Majcen, 3.a: Kot primer navaja, da starš ne da soglasja za samotestiranje, kaj boste 
storili, s katerim pravnim aktom bo otroku prepovedano šolanje, kakšna je pravna podlaga, 
saj tega odlok ne določa. Odlok ne navaja pravnih posledic, ne piše kaj sledi, če starš ne da 



soglasja. Navodila ministrstva niso zavezujoča. Kdo izda pravni akt? Kakšen pravni akt boste 
izdali, v primeru, da starš ne bo soglašal s testiranjem, ker pravne podlage v odloku ni.  

Ravnateljica: Odlok ministrice iz avgusta, v katerem navaja, da je možno tudi šolanje na domu. 
V tem primeru je to pravna podlaga. Ko starš ne poda soglasja, mu bodo izdali odločbo za 
šolane na daljavo, če bo nekdo otroka kljub tem pripeljal v šolo, otroka ne bodo pustili zunaj, 
vendar mu bodo morali zagotoviti prostor, kjer bo otrok spremljal v šoli pouk na daljavo. Šola 
je dolžna skladno s svojimi možnostmi zagotoviti šolanje na daljavo za tiste otroke, ki se ne 
bodo samotestirali. 

Nika Majcen, 3. a: Ponovno prosi za odgovor kaj točno je pravna podlaga?  

Ravnateljica odgovarja, da je to sklep ministrice iz avgusta.  

Nika Majcen, 3. a: Opozori, da to ni pravna podlaga, in sklepi ministrstva niso pravna podlaga. 
Če bo ravnatelj pod tako odločbo podpisan, tudi sam odgovarja.  Izpostavi, da sklepi 
ministrstva niso zavezujoči.  

Jelka Breznik, 2. a: Od staršev se pričakuje, da podpišejo soglasje za samotestiranje otrok s 
testom, kjer je v navodilih navedeno, da za samostojno izvajanje niso primerni za to starostno 
skupino, to je do 12-tega oziroma 14-tega leta starosti. Kako bo zasnovan obrazec s katerim 
bo izkazano soglasje. Predlagam da se samotestiranje izvaja v domačem okolju, izvid testa pa 
se vnaša v vnaprej pripravljen obrazec. Kar otrokom, ki rabijo zasebnost, le-to zagotavlja.  

Darja Arh, 5. a: Ponovno poziva, da starši ponovno prevzamejo odgovornost in se 
samotestiranje otrok do 12-ega leta izvaja v domačem okolju.  

 

Namestnik predsednika sveta staršev je pozval člane sveta staršev h glasovanju o naslednjem 
predlogu sklepa: 

Sklep št. 2: 

Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnateljice o izvedenih aktivnostih v zvezi z 
uveljavitvijo spornega obravnavanega vladnega odloka.  

Svet staršev se je tudi seznanil s poročilom ravnateljice o iskanju načinov izvrševanja 
odloka, ki bi omogočali prisotnost starša, pri izvajanju samotestiranja za otroke do 5. 
razreda. 

Svet staršev ugotavlja, da noben protokol obravnave pozitivnih učencev pri samotestiranju 
v šoli še ni izdelan  in ni znan. Svet staršev ugotavlja, da napovedani obrazec o soglasju za 
samotestiranje učencev še ni izdelan.  

Sklep je soglasno sprejet.  



K točki 3 in 4:  

Marko Vovk predlaga obravnavo 3. in 4. točke skupaj:   

1. Nošenje zaščitnih mask navkljub testiranju vsakih 48 ur 
2. Redno samotestiranje učencev na SARS-CoV-2 

Sklep št. 3:  
Predlog je bil soglasno sprejet.  

 

Marko Vovk, 1. b odpre razpravo. Odlok trenutno velja, nima informacij, da bi ustavno sodišče 
kakorkoli to prednostno obravnavalo, kljub evidentni neustavnosti. Poziva k usmerjeni 
razpravi o tem kako bi se ta odlok, v teh dveh spornih delih, to je nošenje mask med poukom 
in obveznim samotestiranjem, lahko izvrševal na otroku prijazen način z namenom zaščite 
največjih otrokovih koristi.  

Jelka Breznik, 2. a: Predlaga nošenje mask v skupnih prostorih in ne v matičnem razredu, to 
je mehurčkih in izrazi skrb z rokovanjem mask, to tudi pomeni, da otrok potrebuje vsaj 20 
mask na teden, ob predpostavki, da je osem ur v šoli. S tem, da je treba masko zamenjati takoj 
ko je navlažena. Kot zanimivost omeni, da ji je eden od staršev poslal certifikat od distributerja 
kirurških mask, ki so na voljo na slovenskem tržišču, iz katerega je razvidno, da so certificirane 
samo za nošnjo v razkuženih operativnih dvoranah in garantirajo prepustnost bakterij, ki so 
10x večje od virusa sars-cov-2. Izpostavi, da dolgoročnih učinkov ne poznamo, saj še nikoli v 
zgodovini človeštva tega nismo izvajali. Gre za nov ukrep, pri katerem se NIJZ sklicuje na 
priporočila WHO in na Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Obe 
oranizaciji ukrepa ne priporočata brezpogojno in če je sprejet, je treba stalno preverjati 
njegovo upravičenost in tudi njegovo sorazmernost. V Sloveniji je bila opravljena neodvisna 
študija, kjer so ugotovili, da nošenje mask ima neželene učinke, predvsem povečana 
utrujenost, slabša koncentracija, zaspanost, nezadovoljstvo, apatičnost, še posebej pa so bile 
izražene psihološke spremembe. In ponovno poudari nesorazmernost ukrepov, to je redno 
testiranje (na 48 ur) in hkratno nošenje mask v matičnem razredu – mehurčku. In predlaga, 
da se maske nosi zgolj v skupnih prostorih in ne v matičnem razredu.  

Karin Vrhnjak Močnik, 1. a: Predlaga, da se v razredu zagotovi ustrezna razdalja med učenci 
in poudarja, da je stališče staršev v njihovem razredu, da otroci v matičnem razredu, ne rabijo 
mask. Predlaga tudi rezervne maske v razredu, da bi lahko otroci ob poškodbi maske, le-to 
zamenjali.  

Barbara Pogačar, 6. a: Izrazi razumevanje do mlajših otrok, pri tem pove, da so šestošolci že 
veliki. Ker nimajo usklajenega urnika, jo zanima kako bo samotestirane potekalo v tem 
primeru? Ali bodo učenci tam sedeli in čakali 15 min na izid testa? Pri tem dodaja, da se ji zdi 
nošenje mask znotraj balončka nesmiselno.  



Ravnateljica odgovarja: Dogovorili so se za izvajanje testiranja, ki bo potekalo prvi dan, in 
sicer da se to izvede prvo šolsko uro. Najprej si bodo skupaj pogledali filmček o 
samotestiranju. To bi storili v skupini, v matičnem oddelku. Kasneje pa se bo izvajalo prvo 
začetno uro otroka, zato tudi seznami, na katerih bodo beležili. Samotestiranje se bo izvajalo 
vedno ob istih urah, snov se bo prilagodila in ura bo skrajšana. Pri tem komentira, da je boljša 
ura v živo, pa čeprav krajši čas, kot pa na daljavo, učitelji pa bodo prilagodili jemanje snovi.  

Karin Vrhnjak, 1. a : Se ponovno oglasi in se zavzema, da se maske nosi zgolj v skupnih 
prostorih, v matičnem razredu pa ne.  

Ravnateljica poudari, da bo spoštovala odloke, da je zavezana k spoštovanju zakonov in da 
jih ne sme prirejati. Vse dokler ga Ustavno sodišče ne zadrži, so ga javne šole dolžne izvajati.  

Marko Vovk, 1. b: Pravno povzame in obrazloži ter izpostavi, da se v tem primeru ne spoštuje 
zakona, pač pa podzakonski akt.  

Karin Vrhnjak, 1. a : Se ponovno oglasi in se vpraša  o primernosti testov za samotestiranje za 
šestletnike, ter predlaga uporabo testov, ki je bolj primerna za to starostno skupino.   

Lejla Zadel, 6. c: Predlaga, da starši z dopisom  apeliramo na ministrstvo in jih pozovemo, da 
zagotovijo teste, ki so primerni za to starostno skupino. Poraja se ji vprašanje, kaj bodo otroci 
počeli med čakanjem na izid testa in izpostavi teste, ki jih uporabljajo v Avstriji. Prav tako 
poudari, da učenci, ki se 3x na teden samotestirajo, med poukom ne potrbujejo mask.    

Nadja Vidic, 7. c: Se pridružuje mnenju glede nošenja oziroma nenošenja mask. Zaveda se, da 
ravnateljica mora spoštovati vladne odloke, pa če tudi so neustavni. Glede na to, da je bilo 
rečeno, da bo za mlajše otroke zagotovoljeno varno okolje za samotestiranje, bomo morali 
podpisati soglasje in s tem nase prevzeti odgovornosti za primer poškodb.  Izraža skrb. Če 
maske res morajo nositi, predlaga, še posebej pa za prvo triado, da se otrokom pokaže kako 
se pravilno z masko rokuje. Kakšen je protokol odlaganja mask pri telovadbi npr., rokovanje z 
maskami tudi v jedilnici, da se jih na varno mesto odlaga. Prav tako tudi, da je treba maske 
redno menjavati. Poziva ravnateljico k pobudi, da se nagovori pristojne, da se zagotovi 
ustrezne maske za otroke, take, ki se prilegajo njihovemu obrazu. Predlaga, da se nosi masko 
iz blaga. 

Ravnateljica: Zahvaljuje se za konstruktivne predloge. Opozarja, da jih nekateri nimajo in 
pridejo v tajništvo po maske. Sprejme pobudo, da otroci v prvi triadi nosijo maske, ki so 
primerne velikosti njihovega obraza.  

Martina Mutter, 4.f: Strinja se z maskami in testiranjem v domačem okolju, tudi zato, ker če 
je otrok pozitven, ostane v domačem okolju in se s tem zmanjša prenos okužbe na sošolce. 
Pri tem opozori, da bo s tem, ko bodo starši spremljali otroke v šolo in prisostvovali testiranju, 
povečala verjetnost prenosa okužbe.  



Barbara Marolt, 4. a: Pove, da se na njo obračajo tudi starši mlajših otrok in izražajo hude 
pomisleke. Ves čas se pogovarjamo o izvajanju odloka, kaj  pa psihično zdravje, ugotavlja, da 
vse odkar se je to začelo, se otroci učiteljev bojijo, ne marajo šole. Pri tem izpostavi, da se tudi 
gospe ravnateljice bojijo. Izpotavi skrb predvsem za tiste starše in otroke, ki so tiho, ki se 
bojijo. Poziva, da bi morali bolj skrbno misliti na najmlajše in pri tem poudari, da bodo tudi 
najmljaši  zmogli, saj so prisiljeni. Kot pedagog vidi otroke, ki zelo trpijo. Rotijo starše, da 
ostanejo doma. Skrbi jo, kaj bo s tisto sredo in kaj bo z najbolj ranljivimi otroki.  

Marko Vovk, 1. b: Se zahvali za ta prispevek.  

Ravnateljica: Se strinja, opažajo tudi oni, kar se pa odraža predvsem na samostojnosti otrok. 
Zato si želijo ohraniti šolo odprto, da se lahko socialne veščine krepi, hkrati imajo otroke, ki si 
želijo v šolo. Vsekakor bodo raziskali zakaj do tega pride. Kar se nje tiče, z njo učenci nimajo 
kontakta, zato jo to preseneča. To sporočilo jo skrbi. Zaveda se, da bo potrebno ukrepanje in 
prizadevanje za odpravo teh stisk. Če bo otrok imel stisko, bodo to individualno reševali.  

Barbara Marolt, 4. a: Prošnja, da bi kljub vsemu učitelji v nižji stopnji namenili več časa 
socialnemu vidiku. Izraža skrb za otroke, opozarja, da so otroci v stiski. In poudarja, da je 
socialni družbeni vidik še kako pomemben.  

Nika Majcen, 3.a: Se strinja glede socialnega vidika. Predlaga, da pripravimo dopis, ki se ga 
naslovi na pristojne organizacije, saj meni, da se le na tak način nekaj doseže, ker se zaveda, 
da se na ravni šoli težko karkoli spremeni.  

Ravnateljica: Predlaga, da podamo skupinsko mnenje in ga naslovimo na Aktiv sveta staršev.  

Lejla Zadel, 6. c: Meni, da se s srčnostjo in humanostjo, vse da. Navaja primer dobre prakse, 
ki ga je slišala na radiu – ravnatelj ene avstrijske šole je povedal, da pozitivnih otrok na testu, 
niso nikoli posebej izpostavljali, da so poskrbeli, da se še zdaj ne ve kdo je to bil.  

Ravnateljica pravi, da bo razmislila in da se bodo z učitelji najmlajših posebej sestali in se 
pogovorili kako bodo v primeru pozitivnega primera ravnali.  

Marko Vovk, 1. b: Pripomni, da so dolžni izvrševati odlok,  pri izvrševanju odloka pa ne smejo  
biti kršene temeljne ustavne človekove pravice, ena od teh je pravica do zasebnosti. Upravni 
organ pri izvrševanju odloka ne sme kršiti osnovnih človekovih pravic in svoboščin, kot so: 
temeljna človekova pravica do dostojanstva otroka, pravica do telesne integritete oziroma 
prepoved poseganja v telesno integriteto otroka, pravica do otroštva itd. 

Poudari da obstaja tudi ustavno varovana pravica ugovora vesti. Če jo bo uveljavljal ugovor 
vesti, ga bo lahko uporabil na način, da ne bo podpisal soglasja za samotestiranje v šoli in ga 
bo sistem kaznoval s tem, da bo dobil odločbo, da se bo moral otrok šolati na daljavo.  

Lahko pa ugovor vesti pri izvrševanju spornega odloka uveljavlja tudi učitelj in ravnatelj. 



Jelka Breznik, 2.a: Se zahvaljuje Barbari za izpostavljeno temo. Pri tem izpostavi, da bo 
izvajanjem tega odloka še bolj poglobile te stiske, medvrstniško nasilje, medsebojno 
diskriminiranje in poziva k razmisleku o iskanju bolj prijazne poti izvrševanja tega odloka.  

Maja Homec, 4. e: Kaj se bo zgodilo, ko bo en pozitiven, ali bodo šli vsi v karanteno? In 
izpostavi, da je tudi zato bolj smiselno testiranje v domačem okolju.  

Ravnateljica: To je tudi tako mišljeno, da gre samo otrok, ki je pozitiven na hitrem testu, 
domov, saj še niso v daljšem stiku, ob upoštevanju, da imajo masko. Šele ko je PCR pozitiven, 
ostane otrok doma, saj hitri testi niso popolnoma zanesljivi, so zgolj presejalni testi. Zato to 
ne pomeni karantene. Doslej so napotili otroke na šolanje na domu, šele ko je bil PCR 
pozitiven. Če bodo to naredili zjutraj, bodo tega otroka izolirali. Strinja se, da bi bilo tudi njim 
lažje, če bi samotestianje potekalo doma, saj bi se že doma zajezilo širjenje okužbe in do šole 
sploh ne bi prišlo. Zdaj morajo poklicati starše, otrok mora počakati v šoli, da ga starš pride 
iskat, otrok ne sme uporabljati javnega prevoza.  Tudi zdaj so jih starši ob pozitivnem testu, ki 
je bil izveden v domačem okolju, o tem obvestili in kot pravi jim je to zelo ustrezalo. Poudarja, 
da odprta vprašanja so in da jih bodo še reševali. Stremeli bodo k iskanju rešitev, ki bodo 
prijazne do otrok. Odlok pa mora spoštovati, bodo pa stremeli k temu, da bodo poiskali 
optimalne rešitve.  

Nadja Vidic, 7. c: Opaža, da so si učitelji že sami izbrali pot izvrševanja vladnih odlokov.  
Sprašuje pa se ali bodo za ta način izvrševanja odlokov nadzorovani. Nekatere prav to morda 
skrbi in so zato striktni pri izvrševanju odlokov, drugi pa pač malo manj in niso tako striktni, 
čeprav so našli srednjo pot izvrševanja, pri tem pa še vedno lahko zagotovijo varnost in zdravje 
v razredu. Domneva, da je to najverjetneje odvisno tudi od značaja učitelja, zato se nekateri 
bolj, nekateri pa manj striktni. Poudari, da je s tem želela zgolj izpostaviti, da je način 
izvrševanja odlokov lahko zelo različen. To je lahko tudi način kako se učitelj lahko prilagodi 
otroku, saj je v prvi vrsti treba izhajati iz dobrobiti otroka, torej kaj je za otroka dobro. 
Izpostavlja, da pri tem ne vidi nič slabega. Naloga učitelja ni, da nadzoruje učenca kako naj 
otrok nosi masko, ampak da poskrbi da pouk nemoteno teče. Meni, da je od učiteljev odvisno 
kako bodo pristopili k izvrševanju odloka in hkrati tudi, da bodo zadostili zahtevam 
ravnateljice. Vse te zahteve niso v domeni učiteljev, temveč je to zdravstveni vidik.  

Ravnateljica pojasni: Tako kot je razdvojna Slovenija, so razdvojeni tudi učitelji. Nekateri 
učitelji so na eni strani, nekateri na drugi, nekateri na sredini. Poudari, da pa so vsi zavezani k 
temu delu, ki mora biti v skladu z odloki. Izpostavi tudi, da se nekateri tudi zelo bojijo za svoje 
zdravje in so zato tudi veliko bolj striktni kot pa drugi. Zagotavlja, da nadzora ne bo izvajala. 
Glede nošenja mask, se tudi učitelji strinjajo, da če so otroci testirani, je to neko varno okolje.  

Tanja Pazlar, 3. b: Izpostavi, da se je tudi pri njih pojavila govorica, da jim v enem razredu ni 
treba nositi maske, v drugem pa. Potem se pa otroki upravičeno sprašujejo zakaj je pa njim to 
treba upoštevati. In se strinja, da je otroku težko razložiti zakaj je temu tako. Ugotavlja, da so 
si učitelji izbrali svojo pot izvrševanja odloka.  



Ravnateljica odgovarja, da je go. Vidic razumela, da eni otroci pač malo maske nosijo pod 
nosom in ne, da jih sploh ne nosijo. To pa da ne izvršujejo odloka, to pa ne gre in jih namerava 
opozoriti. Mislila je, da se opazka nanaša zgolj na striktnost, kako točno se nosi masko, da je 
ta res pravilno nameščena, in ne da je sploh ne nosijo.  

Marko Vovk, 1. b: Vpraša, če je morda seznanjena kakšen inšpekcijski nadzor je predviden za 
izvrševanje samotestiranja v šoli?  

Ravnateljica odgovarja, da s tem ni seznanjena, da pa so že imeli inšpekcijski nadzor, obiskali 
so jih delovni in zdravstveni inšpektorji. Pri tem pa pove, da posledic ni,  kaznovani niso bili.  

Marko Vovk, 1. b: Omeni, da če ni kazni, da je potemtakem tudi polje diskrecije pri odločanju 
o izvrševanju lahko malo širše. Pri tem izpostavi tudi, da bi bila prisotnost inšpektorja v času 
samotestiranja z namenom, da bi on ugotavljal kršitve pri samotestiranju v šoli, protipravna.  
Je protipravna, nezakonita. V nadaljevanju pojasni, da bi v tem primeru inšpektor izvajal 
preiskovalni postopek nad otroki, ki bi se takrat prelevili v preiskovance, in sicer brez 
prisotnosti zakonitega zastopnika otroka, starša. Opozori, da v tem primeru inšpektorju ne 
sme biti dovoljen vstop v razred ali drug prostor, kjer bi se izvajalo samotestiranje. Kajti s tem 
bi bil kršen Družinski zakonik.  

Ravnateljica se zahvali za opozorilo in pove, da z nadzorovanjem ni seznanjena. Predvideva, 
da se bo nadzor izvajal tako, da bo zgolj od nje zahtevano, da poroča, če se le-to izvaja skladno 
z odlokom. Pri tem omeni, da so preverjali nošenje mask, potem pa je na morebitne 
ugotovljene nepravilnosti o tem obvestil prav njo in jo zgolj opozoril.  

Marko Vovk, 1. b: Nadaljuje in opomni, da če bi dobesedeno izvrševali odlok, v delu, ki se 
nanaša na samotestiranje v šoli, bi morali otroka, ki bi bil pozitiven, osamiti. Sprašuje, če je to 
prav razumel in če to dejansko nameravajo storiti.  

Ravnateljica odgovarja, da bodo skušali na en mehek način nekaj storiti, saj če otrok ostane 
v učilnici, pomeni, da gre v karanteno ves razred. V izogib temu, je treba otroka odstraniti. 
Nekdo bo otroka pospremil, ali bo to svetovalna delavka, ali knjižničar, ali pa ona. Nekdo bo z 
otrokom počakal na prihod staršev.  Meni, da je beseda osamiti, ostra beseda. Učenci iz 
predmetne stopnje bodo napoteni v kabinet, ki se nahaja v 1. nadstropju. Mlajši učenci pa 
bodo napoteni v učilnico, tam se nameravajo tudi igrati z njim. Otrok ne bo osamljen.  

Marko Vovk, 1. b: Izpostavi, da gre tu za odstranitev otroka iz razreda, kar pomeni, da bo s 
tem izdana ustna upravna odločba za odstranitev iz razreda, ki pa ji bo morala slediti tudi 
pisna odločba, ki pa bo morala biti obrazložena. V šoli pa bo morala obstajati služba, ki bo 
pisne odločbe tudi pisala. Zoper te odločbe bo morala biti dana možnost pritožbe in 
izpodbijanje le-te skozi pritožbeni postopek, da je bil otrok nezakonito odstranjen. Zanima ga 
tudi,  katera služba v šoli bo pisala te obrazložene upravne odločbe, kdo bo pritožbeni organ. 
In kaj se bo zgodilo, če bo odločba izpodbita. Kakšno bo nadomestilo za nezakonito 
postopanje.  



Ravnateljica pojasnjuje, da šole nimajo zaposlenih pravnikov, niti služb, ki jih je navedel g. 
Vovk. Kot pravi, vse delajo ravnatelji, saj kot pravi nimajo na voljo niti temu namenjenih 
sredstev. Pravi, da bo ravnala tako kot bodo od nje zahtevali. Poudari, da gre v tem primeru 
za zdravje vseh otrok. V primeru pozitivnega izida testa v učilnici, kot pojasnjuje, je v korist 
vseh, da se tega otroka odstrani in da ni treba vseh pošiljati v karanteno. V nasprotnem,  kot 
pravi, se bodo morali vsi učenci šolati od doma. Za zdaj se usmerjajo v iskanje rešitev, da 
ohranijo šole odprte. V nadaljevanju pojasnjuje, da k temu pripomore samotestiranje. 
Izpostavi, da so imeli doslej dva oddelka v matični šoli in en kombinirani oddelek na 
podružnični šoli, ki je bil v karanteni. Ko se pojavi okužba, ravnajo skladno z navodili NIJZ-ja, 
zato pojasni, da odločb ne bodo izdajali, temveč bodo ravnali skladno z navodili NIJZ-ja.  

Marko Vovk, 1. b pojasni, da v takšnem primeru šola odločbo bo izdala, tudi, če meni, da je 
ne bodo, jo bodo. V nadaljevanju obrazloži, da je razumel go. ravnateljico, da bo striktno 
sledila odloku, pri tem jo opozori, da to še ne pomeni, da je s tem prenehal veljati tudi ostali 
del slovenskega prava. Pripomni, da vsi ostali predpisi slovenskega pravnega reda še vedno 
veljajo in niso prenehali veljati z uveljavitvijo odloka. Zato meni, da je izvršilni način nošenja 
mask ali pa izvršilni način samotestiranja, lahko bolj ohlapno razumljen in da omogoča več 
načinov interpretacije. Kot primer navede samotestiranje, kot postopek, ki ga lahko 
posameznik začne doma in zaključi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ko se ta test tam 
pregleda. Ponovno poudari, da je pravna določba zelo splošna, zato meni, da tudi omogoča 
različno interpretacijo.  

Nadja Vidic, 7. c se strinja z ugotovitvami g. Vovka.  

Nika Majcen, 3.a: Gospe ravnateljici zastavi vprašanje, ki se nanaša na status varstva in 
povračila sorazmernega deleža plače in jo prosi za odgovor. V primeru, da se otroku prepove 
v šolanje v živo in se mu odredi šolanje na daljavo, jo zanima,  ali starš lahko dobi status varstva 
in prejme sorazmeren delež plače. Zanima jo, če so na srečanju ravnateljev, prejeli odgovor 
tudi na to vprašanje.  

Ravnateljica odgovarja, da je državni sekretar dejal, da staršem povračilo ne pripada. In je 
predlagal koriščenje dopusta. Pojasni, da si prizadevajo, da šola ostane odprta.  Pojasnili so 
jim tudi, da otroci res ne zbolijo, ampak da so prenašalci.  

Lejla Zadel, 6. c: Zastavi vprašanje, ki se nanaša na izvajanje samotestiranja. Zanima jo, ali bo 
možno izvajati teste v razredu tako, da nihče ne vidi rezultata testa drugega. Izrazi skrb, da 
lahko pride pri otroku do negativnih občutkov in stisk, zato predlaga, da se razmisli tudi v tej 
smeri, da bi bila zagotovljena zasebnost. Zaveda se problematike in se s svojima otrokoma o 
tem tudi veliko pogovarja.  

Ravnateljica se zahvali za pobudo in jo sprejema in obljubi, da bo skušala v tej smeri vplivati 
tudi na učitelje. Zaveda se, da je zelo pomembno, da otroci ne bodo prestrašeni. Izpostavi, da 
se bodo o tem kako bodo to izvajali, še pogovorili. Poudari, da je ta pogovor z otrokom 
pomemben in da se poudari, da je osnovni namen tega preprečevanje širjenja virusa.  



Barbara Pogačar, 6. a: Izrazi strinjanje z go. Zadel. Doda, da je to občutljivo področje in da 
znajo biti otroci zelo kruti. Opaža, da otroci že čutijo ta pritisk in da se o tem tudi pogovarjajo, 
v smislu: »A veš, tist je pa pozitvn.«. Vse to je res potencirano, tudi v družbi.  Pojasni, da je 
tudi s starejšimi učenci, o tem treba govoriti, ker so tudi oni prisiljeni v to. Ne želi, da zaradi 
tega pride do medvrstniškega nasilja, prav tako si ne želi, da dobi otrok občutek, da je izločen. 
Pozove ravnateljico, da se razmisli v smeri iskanja prijaznega načina odstranitve pozitivne 
osebe na hitrem testu in da se to spelje na čim bolj eleganten način.   

Jelka Breznik, 2. a: Razmišlja o vsem povedanem in meni, da elegantnega načina za 
izvrševanje ni. Izpostavi, da so otroci izjemno inteligentni, eni bolj eni manj empatični, in da 
že ob tem, ko bodo dobili test, bodo doživljali pritisk. Meni, da ne glede kako elegantno se bo 
vse skupaj izvajalo, in bo otrok izločen iz razreda, bodo ostali učenci točno vedeli s kakšnim 
namenom je bil izločen in da sta bili na testu izrisani dve črtici. Ne vidi možnosti elegantnega 
in prijaznega izvrševanja le-tega. Strinja se, da je pogovor v tem primeru še kako pomemben, 
še posebej pogovor doma. Pri tem ponovno poudari, da je testiranje medicinski poseg in da 
ne sodi v šolo. Meni, da se šikaniranje ne bo dogajalo zgolj zaradi samotestiranja v šolskem 
okolju, temveč tudi zaradi nošenja mask. Izpostavi, da bo imelo vse to dolgoročne posledice 
na otroke, nekatere se že zdaj kažejo. Opaža, da so otroci prestrašeni, da tudi, če bi si želeli 
drugače ravnati, si ne upajo. Želijo si biti podobni drugim, imajo izjemno močan čredni nagon, 
želijo si pripadati, biti vidni in potrjeni s strani sošolcev. Zato meni, da je ta psihološki vidik, v 
tem primeru, popolnoma zanemarjen.  

Nadja Vidic, 7. c: Dopolni go. Jelko, da se veliko staršev strinja, da medicinski poseg ne sodi v 
šolo, prav tako se s tem kršijo človekove pravice z vidika varovanja zdravja, saj gre, kot to 
pojasni, za zaupne informacije o zdravju, ki jih ima lahko le osebni zdravnik, pediater in starši. 
Starši pa se odločajo s kom bodo te informacije delili. Skrbi jo, da je to priprava na cepljenje. 
In se sprašuje, kaj bo potem takat, če se že zdaj tako dosledno spoštuje.  Kaj bo z otroki, ki ne 
bodo cepljenji? Ali bodo imeli ti otroci hibridni pouk? Izpostavi, da je to njeno osebno mnenje, 
za katerega upa, da se ne bo uresničilo. Pri tem navede primere iz tujine, kjer se to že dogaja 
in otroci, ki niso cepljeni, tam že ne smejo obiskovati pouka. Prav to izpostavi kot največji 
problem. Tu gre za vpeljevanje PCT pogoja v šole. In kaj bo takrat, otroci bodo točno vedeli  
kdo je cepljen, kdo je prebolevnik in kdo nič od tega.  S cepljenjem dobimo svobodo odrasli in 
to se bo zgodilo tudi v šolah.  Omeni čredni nagon tudi v tem primeru, ko se bodo otroci želeli 
cepiti zgolj zato, ker je cepljen tudi sošolec. Če zdaj dovoljujemo, da se na otrocih izvajajo 
posegi v šolah, se to lahko le stopnjuje. Poudari, da moramo starši zaščititi svoje otroke, saj 
smo zanje odgovorni. Kot problematično izpostavi, da je podpisovanje soglasja 
problematično, saj bomo starši s tem prevzeli odgovornost nase. Izpostavi, da bo med otroki 
prišlo do ločevanja. Zaradi zaščite temejnih otrokovih pravic, kot je to tudi pravica do 
dostojanstva, pa tudi zaradi varovanja osebnih podatkov, poziva, da se samotestiranja izvaja 
individualno, kjer bo zagotovljena zasebnost.  



Ravnateljica prosi, da se ta pobuda zapiše v zapisnik. Zaveda se, da individualnega 
samotestiranja, ne morejo zagotavljati. Pred pričetkom samotestiranja, si bodo otroci 
pogledali filmček. Prav tako je dobila vprašanje, če mehurčkov ne bodo več zagotavljali, 
skratka eni želijo, da se samotestiranje izvaja znotraj mehurčka, drugi, da se izvaja 
individualno. Pravi, da vsega tega ne bodo mogli zagotoviti in da bodo iskali srednjo pot. Izrazi 
spoštovanje do vsega povedanega. Potrudila se bo, da bodo določene predlagane rešitve tudi 
upoštevane.  Dopušča možnost, da se bodo rešitve, ki se bodo izvajale v prvem tednu, če bo 
praksa tako pokazala, v prihodnjem spremenile in poiskale nove.  

Tanja Pazlar, 3. b: Zanima jo, kdo bo ta prostovoljec v šoli, ki bo pospremil potencialno 
okuženega učenca v ta poseben prostor. Domneva, da je tudi učitelje strah, zato jo še posbej 
zanima kdo se tako izpostavil in tvegal svoje zdravje. Zanima jo tudi, kaj bo v primeru predur, 
torej kako bo z otroki, ki imajo npr. plesne, ali bodo morali otroci priti prej na preduro, da 
lahko izvedejo samotestiranje? 

Ravnateljica se zaveda, da vsi učitelji tega zagotovo ne bodo želeli početi, pav tako se zaveda, 
da bo to potekalo v času pouka, zato bodo lahko to funkcijo prevzeli, tisti, ki ga nimajo, to je 
svetovalna služba, knjižničar, tudi ona bo na voljo. Ne more pa nam zagotoviti, da v tem času 
z otrokom nekdo igral šah, se pa bodo potrudili poiskati ustrezno rešitev. Učitelji se prav tako 
bojijo okužb in se nekateri med njimi počutio tudi ogrožene. Potrudili se bodo poiskati tako 
rešitev, da se otrok ne bo slabo počutil, ne more pa zagotoviti, da se bo učitelj z izoliranim 
otrokom igral. Tudi od učitelja, ki ga je strah okužbe, ne more zahtevati, da bo v neposredni 
bližini otroka. Poudari, da so učitelji lahko ogroženi, zaveda se, da so to starejše osebe.  

Marko Vovk, 1. b predlaga, da vsi v šoli podajo ugovor vesti, da v primeru pozitivnega 
rezultata testa, učenca ne bodo mogli spremljati.  

Ravnateljica je prepričana, da bi jim v tem primeru, ministrstvo odredilo šolanje na daljavo. 
Sprašuje kje je v tem primeru vest. Osebno meni, da otroci sodijo v šolo in da je treba narediti 
vse, da tako tudi ostane. V času šolanja na daljavo, pove, da so obstajale različne prakse, da 
so se v šoli zelo trudili, da so zagotovili kakovosten pouk. Zaveda se, da so nekateri otroci 
šolanje na daljavo zelo uspešno izvajali, pri tem pa poudarja, da se ne sme zanemariti otrok, 
ki nimajo take podpore doma in so bili prepuščeni sami sebi, in  v tem času niso naredili nič, 
kot se kaže nimajo več učne kondicije. Meni, da so vse te stiske, ki so bile prej omenjene, 
nastale prav zaradi šolanja na daljavo. Poziva nas, da v dani situaciji, pristopimo čim bolj 
pozitivno. Poziva nas, da kot Sveto staršev oddamo pobudo tudi na Zvezo aktiva staršev, da 
posredujemo pobude, predloge.  

Marko Vovk, 1. b pozdravi stališče ravnateljice, pri tem pa meni, da se je treba zavedati tudi, 
da obstaja ogromno staršev otrok, ki si niti ne upajo izraziti stisk, pa jih močno doživljajo.  Zato 
je prepričan, da bo izvajanje teh ukrepov, stiske povečevalo ravno pri teh otrocih.  In poudari, 
da se moramo boriti za tiste, ki so podpovprečni in glede vesti pripomni, da je najiskrenejša 
tista pri otrocih in kot pravi, bo strah povzročen ravno njim in stiske se bodo poglabljale že s 



tem, ko bodo testiranje morali izvajati že v šoli. Strah se bo začel že takoj, ko bodo začeli 
odpirati test, potem strah pred rezultatom testa. Strah se bo stopnjeval skozi celoten 
postopek testiranja in se bo še povečeval, prav tako tudi stiska, vse dokler ne bo zagledal 
negativnega rezultata. Vsak drug dan bo ponovno doživljal strah in stisko. In vsak teden. To 
se bo le kopičilo. In potem, ko bo ta strah tako velik in ta stiska že tako velika, ga bo pa še 
pozitiven rezultat doletel. Kakšen enormen strah, enormno stisko bo ta otrok takrat doživel. 
To bo tako močno, da tega verjetno ne more preživeti niti odrasla oseba. Poziva ravnateljico, 
da ima to v zavesti, medtem ko govorite, da boste odlok spoštovali. Strinjam se, da ga 
spoštujete, tudi recite, da ga izvajate, ampak izvršilen način ne more biti tak kot si ga morda 
na prvi pogled laik predstavlja, ko prebere tisti stavek. Način izvrševanja ne more biti tak, kot 
bi ga doma izvedel, pa bi ga potem v razredu multipliciral, kjer bo prisotna ena učiteljica. Tega 
ne more odtehta strah ali stiska, ki jo bo otrok doživljal tam. In to so gromozanske posledice 
za tega otroka, gromozanska škoda, gromozanska moralna škoda. Nepopravljiva gromozanka 
moralna škoda, ki jo bo otrok predeloval zelo dolgo časa, niti ne vemo koliko časa bo to. Ali 
bodo potrebne terapije, in koliko otrok bo to stisko doživljalo na tak način. Koliko terapevtov 
bo tu potrebnih? Zato pričakuje, da bo nasprotovanje odločnejše izvršilnim načinom kot ste 
jih napovedali in poziva k razmisleku o drugačenm izvrševanju teh ukrepov kot pa je to bilo 
na začetku zamišljeno.  Na koncu bo odgovornost za povzročeno škodo otroku nosila tudi šola. 
Lahko da bodo padle odškodninske tožbe. Izraža skrb in meni, da se šola izvrševanja odloka, 
loteva preveč zlahka.  

Ravnateljica se opravičuje in meni, da je bila narobe razumljena. Meni, da ne razumemo, 
meni, da je dolžna izvrševati odlok, morda tudi na drugačen načIn, vendar je v odloku jasno 
napisano kje se otroci testirajo. Strinja se, da lahko učitelji prispevajo tako, da morda pri tem 
dodajo kanček humorja (kot je dobesedno dejala: »da to na hec obrnejo«). Meni, da pri 
odpravljanju strahu, lahko veliko naredimo starši in da kot dobesedno pravi, da otrokom 
rečemo: »da to ni nič takega«. Meni, da se marsikaj da. Zaveda se, da je veliko odvisno tudi 
od pedagoškega delavca, ki jim bo zadevo predstavil. Omeni, da eni otroci že sprašujejo kdaj 
se bodo že lahko testirali, eni prav tako teste že nosijo v šolo in si želijo izvesti samotestiranje 
v šoli. Otroci so si zelo različni. Opozarja, da učitelji ne bodo nastopili v funkciji policista in da 
ne bodo vsega tega izvajali brez kančka empatije. Prizadevali si bodo za pristope, ki bodo vsaj 
delno prijazni in poziva starše, da jo pri tem podprejo. Opravičuje se, če je bila narobe 
razumljena. Meni, da se trudi, da nas starše tudi posluša in nas sliši. Opaža, da je seja že zelo 
dolga in zdi se ji, da ne bomo prišli do skupnih zaključkov. Predlaga, da starši podamo sklepe. 
Poudarja, da se bodo potrudili vse skupaj izvesti tako, da otroci ne bodo šikanirani. Odlok bo 
spoštovala, na kakšen način ga bodo izvrševali, pa se bodo dogovorili skupaj s pedagoškimi 
delavci. Zagotavlja, da bodo naš zapisnik prebrali in prosi, da ga čim prej posredujemo.  

Marko Vovk, 1. b: Poudari, da je imel v mislih predvsem najranljivejše, tiste otroke, ki jim 
starši take pomoči ne morejo nuditi, poudarja, da je takih otrok veliko.  



Darja Arh, 5. a: Ravnateljica je že večkrat poudarila kakšno je stališče šole in njeno osebno 
stališče, zato želi poudariti in pozvati starše, da svoje otroke zaščitimo po pravni poti in 
sprejmemo odgovornost za naše otroke ter raziščemo kakšne možnosti imamo po pravni poti. 
Poziva, da oblikujemo dopis in ga naslovimo na čim več pristojnih institucij.  

Jelka Breznik, 2. a : Izrazi razumevanje do ravnateljice in se zaveda, da jo zavezuje odlok, pri 
tem pa vseeno pričakuje vsaj malo fleksibilnosti pri izvrševanju le-tega. Pri tem meni, da je do 
naših otrok, izražene premalo empatije. Ves čas poslušamo o normalnosti in opogumljanju, 
opolnomočenju otrok, kot da otroci ne vedo čemu je samotestiranje namenjeno. Poudari, da 
ga doma že dlje časa izvajajo in da tu sploh ne ge za to. Izpostavi, da so otroci v stiski, pod 
stresom. Od staršev pa se pričakuje, da bodo otroke učili, da je vse to normalnost. Prav tako 
naslavlja ravnateljico in se navezuje na omembo o tem, da so učitelji tudi ogroženi, pri tem pa 
meni, da imajo tudi učitelji možnosti, kot je to bilo že prej omenjeno, to je ugovor vesti, lahko 
se obrnejo na sindikat, skratka se organizirajo in zavzamejo stališče, da pri tem ne bodo 
sodelovali. Tudi učiteji imajo možnost in se v tem primeru lahko pravno zaščitijo. Nenazadnje 
imate tudi našo podporo. Tudi ta seja je bila sklicana, ker se vsega tega zavedamo in naš 
namen je  iskanje skupnih rešitev, da vsi skupaj naredimo nekaj korakov nazaj in potem 
pogledamo koliko korakov lahko naredimo naprej in kje se lahko srečamo. In se ne strinja, da 
je trenutna situacija normalna, da se bo na otrocih v šolah izvajal medicinski poseg. In vse to 
pod pretvezo varovanja zdravja. Če to drži, pa naj se samotestiranje izvaja v domačem okolju, 
saj se s tem zavaruje oroka, zavaruje učitelja, zavaruje vas. Meni, da je treba poiskati 
sorazmernost in izpostavlja, da je trenutno ni. Pod pretvezo, da so otroci najranljivejša 
skupina, da jih želimo zaščititi in obvarovati njihovo zdravje, jih bomo prav zdaj najbolj 
psihično obremenili in izpostavili. Zaveda se, da so tako starši kot tudi pedagoški delavci v 
težkem položaju. Poziva k razmisleku in iskanju vseh možnih načinov izvajanja odloka. 
Ravnateljico poziva k ukrepanju, saj meni, da je prav ona ključni odločevalec. Podpira 
naslavljanje dopisa na pristojne institucije, pa vendar meni, da kratkoročnega učinka ne bo. 
Reakcija pa je potrebna takoj, saj se bo odlok začel izvajati že prihodnji teden.  

Ravnateljica pojasnjuje, da si bi si tudi ona želela, da bi se samotestiranje izvajalo doma. Ne 
mora pa razpravljati o tem zakaj je vlada sprejela tak sklep. Omeni, da se do torka lahko zgodi 
še kakšna sprememba, zato tudi na starše še ni naslovila podrobnih navodil. Omeni, da se 
bodo ravnatelji prav tako pravno posvetovali. Izpostavi, da so se v združenju ravnateljev 
dogovorili, da bodo pri nastopanju enotni. Odloka ne namerava kršiti, če pa bodo našli 
možnosti, ki bodo dopuščale drugačno izvajanje, bodo to upoštevali. V tem trenutku pa pravi, 
da so navodila jasna, saj v odloku jasno piše, da se samotestiranje izvaja v šoli in da so maske 
obvezne od 6. leta dalje.  

Lejla Zadel, 6. c se oglasi in pohvali prizadevanja ravnateljice, zato verjame, da bo ukrepala 
tako, da bo za otroke dobro.  



Namestnik predsednika sveta staršev predlaga sprejem skupnih sklepov za obe točki 
dnevnega reda in je glede na razpravo pozval člane sveta staršev h glasovanju o naslednjem 
predlogu sklepa:  

Sklep št. 4:  

4.1. Svet staršev ugotavlja, da odlok velja. Svet se je seznanil, da bo ravnateljica odlok 
 izvrševala.  

4.2. Svet staršev meni, da nošenje zaščitnih mask znotraj balončka – razreda med 
poukom ni potrebno. Svet staršev ugotavlja, da pomeni  izvedba samotestiranja v 
razredu medicinski poseg in da učitelji niso medicinsko usposobljeni za izvajanje 
tega posega ter sprejema zagotovilo ravnateljice, da učitelji ne bodo posegali s 
palčkami v nosove otrok.  

4.3. Svet staršev ugotavlja, da test ni primeren za otroke pred 14-letom, kot je to 
zapisano v navodilih proizvajalca, ki zagotavlja pravilno uporabo testov skladno z 
navodili.  

4.4. Starši s podpisom soglasja kot nam navaja odlok ne moremo prevzeti odgovornosti 
za samotestiranje otroka, če pri samotestiranju nismo prisotni, zato menimo, da bi 
se moralo samotestiranje izvajati v domačem okolju.  

4.5. Svet staršev meni, da je dolžnost vodstva šole preučiti različne možnosti izvršilnih 
načinov odloka v delu, ki nalaga samotestiranje otrok v šoli. Pri čemer je dolžno 
upoštevati, da izvrševanje samotestiranja v šoli ne bo pomenilo kršitve temeljnih 
ustavnih pravic dostojanstva otroka, otrokove pravice do zasebnosti, ustavne  
prepovedi poseganja v  telesno integriteto otroka, pravice do otroštva in ostalih 
zavarovanih vrednot na nivoju ustave in mednarodnih konvencij.  

4.6. Svet staršev iz razprave ugotavlja, da se pri otrocih pojavljajo različne stiske, ki jih 
lahko prihajajoči ukrepi še dodatno poglobijo. Svet staršev meni, da se morajo 
strokovne službe aktivno odzvati in preučiti možnosti pomoči in ukrepanja na tem 
področju.  

4.7. Svet staršev meni, da naj vodstvo šole preuči vse koristne predloge, ki so bili podani 
na današnji seji.  

4.8. Svet staršev podpira prizadevanja ravnateljice osebno in v okviru njenega 
angažmaja v okviru različnih organizacij za ugotovitev nezakonitosti in neustavnosti, 
zlasti pa neizvršljivosti ukrepov, ki jih je uvedel sporen odlok in jo spodbuja k 
nadaljnjem delu v tej smeri.  

O vseh točkah sklepa št. 4 se glasuje skupno. V času glasovanja je bilo prisotnih 17 članov, in 
17 jih je glasovalo za sprejem sklepa.  



V času glasovanja o predlaganih točkah sklepa je bilo prisotnih na seji 17 članov sveta staršev. 
Svet staršev ima 32 članov, zaradi tega se bo iz previdnosti in v izogib vprašanju o sklepčnosti, 
sklep skupaj z zapisnikom poslal v potrditev ostalim članom seje sveta staršev dopisno v 
elektronski obliki na e-naslove odsotnih.  

Marko Vovk, ki je sejo vodil, se je vsem zahvalil za sodelovanje.  

Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.          

Zapisnikarica: Jelka Breznik        
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Dne 14. 11.2021 se je pri ponovnem pregledu liste prisotnih na izredni seji sveta staršev dne 
12.11.2021 in pregledu prisotnih prijavljenih staršev na videokonferenci MS Teams ugotovilo, 
da je bilo v času glasovanja o sklepu št. 4 prijavljenih in prisotnih 17 članov sveta staršev, ki so 
vsi glasovali ZA sprejem sklepa. Pri enem članu se oddani glas za sprejem sklepa ni prikazal, 
kar je sporočil v dopolnilnem dopisnem glasovanju.  

V dopolnilnem dopisnem glasovanju, ki se je zaključilo, ko so oddali glasove za sprejem sklepa 
vsi člani sveta staršev, ki so bili prisotni na seji in aktivni pri razpravi, na podlagi katere se je 
oblikoval sklep št. 4, so pa morali zaradi pozne ure predčasno zapustiti sejo, zaradi česar jim 
je bilo omogočeno dopisno glasovanje, se ugotavlja, da so vsi prisotni člani izredne seje 
glasovali ZA sprejem sklepa št. 4, torej je za sprejem sklepa št. 4  glasovalo 27 članov sveta 
staršev.  

Sklep št. 4 se razglaša za sprejetega. 

Bled, 14.11.2021  

Zapisnikar: Jelka Breznik  
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Priloga zapisnika: 
- Lista prisotnih 
- Poziv k dopolnilnemu dopisnemu glasovanju   
 


