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Št. delovodnika: 013-1/2021-25 

Datum: 19. 11. 2021 

ZAPISNIK  

1. izredne seje Sveta staršev, ki je bila v ponedeljek, 15. 11. 2021, ob 19:00 preko aplikacije Zoom 

 Dnevni red:  

1. Potrditev predloga dnevnega reda 

2. Zapisnik 1. redne seje in pregled sklepov 1. redne seje 

3. Samotestiranje učencev v šoli (predstavitev, mnenja …)  

4. Razno 

 

Prisotni člani:  Jasmina Horvat, Katjuša Žalar, Albin Dobnik, Saša Ropič, Sabina Krajnc, Andrej Žumer, 

Janja Lajh, Barbara Žitnik, Mojca Dobnik, Matej Verbajs, Stanislav Planinšec, Branka Zagoranski, Dejan 

Tetičkovič, Nina Vidovič (namestnica Majde Vaupotič), Vilma Angel, Mateja Furman,  Metka Vidovič,  

Danka Gagić, Žiga Tovornik, Mitja Furek, Tomaž Petek 

Opravičeno odsotni člani: Nejc Ogrinc, Karmen Verlek, Marko Munda 

Neopravičeno odsotni člani: / 

Prisotni vabljeni: ravnatelj Mitja Vidovič, pomočnik ravnatelja Iztok Miložič, pomočnica ravnatelja za 

vrtec Viktorija Vrabl 

K točki 1.  

Predsednik sveta staršev pozdravi navzoče in pove, da je seja sklicana zaradi napovedanega 

obveznega samotestiranja vseh učencev v osnovni šoli. Prebere predlog dnevnega reda in predlaga 

njegovo sprejetje. 

 

Sklep 1: Svet staršev potrdi predlagani dnevni red. 

Sklep je sprejet s 21 glasovi za, 0 proti, 0 vzdržanih.  

 

K točki 2. 

Predsednik Sveta staršev pregleda sklepe zapisnika 1. redne seje Sveta staršev, ki je bila 21. 9. 2021in 

ugotovi, da so bili vsi realizirani. 
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K točki 3. 

Ravnatelj pove, da glede samotestiranja in vseh ukrepov spoštuje mnenja vseh staršev, da se ne želi 

postavljati na nobeno stran ter poudari, da si želi le, da poteka pouk v šolah in da bi prisostvovali vsi 

učenci. Pojasni, da se bodo učenci ob ponedeljkih testirali v času razredne ure ob prisotnosti 

razrednika, v sredo in petek pa pred poukom, okrog 8. ure. Starše, ki opazijo pri otrocih bolezenske 

znake, pozove, da otroka pred odhodom v šolo, testirajo doma. V primeru pozitivnega testa v šoli bo 

učenec počakal, da starši pridejo ponj, ob odrasli osebi v prostoru, ločenem od ostalih učencev. 

Predsednik sveta staršev vpraša, ali se učenci s posebnimi potrebami tudi samotestirajo v šoli, čemur 

ravnatelj pritrdi, saj je testiranje doma namenjeno izključno učencem s posebnimi potrebami v 

posebnem programu, ki ne obiskujejo redne osnovne šole.  

Predsednik Sveta staršev vpraša, kaj se zgodi, če starši ne podpišejo soglasja. Ravnatelj pojasni, da se 

mora dotični učenec šolati na daljavo. 

Predstavnica 4. a vpraša, ali so maske v razredu obvezne, če so vsi učenci na samotestiranju tistega 

dne negativni. Ravnatelj pojasni navodila in pove, da ob maskah, ki so obvezne, skrbijo tudi za dobro 

zračenje in razkuževanje razredov.  

Predstavnik 5. b doda, da se bi morali zavedati, da so ravnatelji trenutno v nezavidljivem položaju, da 

so dolžni spoštovati vse ukrepe, ki si jih niso sami izmislili. 

Predstavnica 3. a pove, da so mnenja glede testiranja v njihovem razredu deljena. Strinja se, da je za 

učence najbolje, če poteka pouk v šoli in da jih je potrebno na samotestiranje pripraviti na pravilen 

način. Meni, da so učitelji v nezavidljivem položaju. 

Predstavnica 2. b vpraša, kaj bodo naredili, če se otrok ne upa testirati. Ravnatelj pojasni, da se bodo 

morebitne težave reševale individualno. 

Predsednik Sveta staršev vpraša, kako bo šola zagotavljala delo od doma, če starši ne bodo dali 

soglasja. Ravnatelj pojasni, da bo to zelo težko, tako za učitelje kot za učence in da to za učitelje 

predstavlja dvojno delo. 

Predstavnica 8. b pove, da je delo od doma res naporno, zato si tudi ona želi šolanja na šoli. 

Predstavnica 2. b vpraša, kaj se zgodi, če starši ne izpolnijo soglasja za samotestiranje. Ravnatelj izrazi 

upanje, da na naši šoli ne bo takega primera, sicer pa ravnatelji še čakajo na podrobnejša navodila 

MIZŠ.  

Ravnatelj pozove starše, da če imajo kakršnekoli pomisleke glede samotestiranja, da se naj obrnejo 

nanj. 

Predstavnica 4. b vpraša, kdaj prinesejo soglasje učenci 4. b, ki so zdaj v karanteni. Ravnatelj ji 

odgovori, naj ga vrnejo ob povratku v šolo. 
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Predstavnica 1. b vpraša, ali morajo preboleli in cepljeni učenci v šolo dostaviti potrdila. Ravnatelj 

pove, da je dovolj, če ga le pokažejo razredniku, da si le-ta naredi zaznamek. 

Predstavnik 3. b vpraša, zakaj se učenci testirajo s testi, ki so primerni le za osebe starejše od 14 let – 

tako namreč piše na navodilih testov za samotestiranje. Ravnatelj pove, da na to odgovora nima. Prav 

tako ga zanima, če lahko ima otrok masko iz blaga, če otroških kirurških ni na razpolago. Ravnatelj 

pove, da odlok določa uporabo kirurških mask. 

Predsednik Sveta staršev vpraša predsednika UO Šolskega sklada, ali je možno iz sredstev šolskega 

sklada nabaviti nekaj kirurških mask, ki bi jih dali učencu, ki je masko pozabil ali se mu je le-ta 

raztrgala. Predsednik šolskega sklada odgovori pritrdilno. 

Predstavnik 7. a vpraša, kako dolgo trajajo soglasja. Predstavnik 5. b pojasni, da vsa soglasja trajajo 

do preklica, če ni drugače zapisano. Ravnatelj se strinja in pove, da bodo soglasja prenehala 

avtomatsko s preklicem odloka. 

K točki 4. 

Predstavnica 3. a vpraša, če se bodo v naslednjem tednu izvedli plavalni tečaji, čemur ravnatelj 

pritrdi. Predstavnica 8. a pove, da so učenci že dvakrat poročali o koščkih železa v štručkah. Ravnatelj 

o teh dogodkih ne ve nič, bo pa zadevo preveril in podal odgovor naknadno. 

 

Seja se zaključi ob 20.30. 

 
 
Zapisnikarica:                                                                                                 Predsednik Sveta staršev:  
Viktorija Vrabl l.r.                                                                                       Albin Dobnik l.r. 
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