
Z A P I S N I K 
2. seje Sveta staršev, ki je bila 17. 11. 2021 
ob 17.00 na daljavo preko ZOOM aplikacije. 

 
 

Prisotni: Mojca Iljaš, Damir Kovačič, v imenu Karmen Pfeifer Lapuh Vlasta Kink, Barbara Kink, 
Branka Bibič Krošelj, Klementina Razpotnik, Manja Ostrelič, Vlasta Kink, Vanja Veselič, 
Andreja Marinič, Kristina Klemenčič, Jasmina Juratovec in ravnateljica Vesna Bogovič. 
Opravičeno odsotni: Jure Bostele, Karmen Pfeifer Lapuh, Sonja Pangarčič, Barbara Srečković 
Žlak in Robert Furar. 
 
Dnevni red: 
 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje 
2. Samotestiranje in nošenje mask v šoli 
3. Razno 

 
 
K 1. točki 
Člani so zapisnik prejšnje (1.) redne seje prejeli po elektronski pošti.  
Sklep: Člani Sveta staršev so zapisnik 1. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok. 
 
K 2. točki 
Ravnateljica pove, da smo že od jeseni deležni veliko različnih odlokov vlade, ki so se nanašali 
tudi na naše področje dela. Na veliko pisem in vprašanj staršem je bilo odgovorjeno, v 
zadnjih 14 dneh pa še posebej zaradi nošenja mask in samotestiranja. Ravnatelji si že ves čas 
prizadevamo in trudimo za smiselne ukrepe ter dajemo predloge (samotestiranje učencev do 
5. razreda doma, ostali učenci v šoli, postavili vprašanje, zakaj ob testiranju še nositi maske), 
vendar smo s strani vlade neuslišani. Imamo odlok, ki se ga moramo držati. Na šoli imamo 10 
do 12 staršev, ki se ne strinjajo z nošenjem mask in samotestiranjem. Prejemamo veliko 
neprijetnih pisem, ki nam otežujejo delo. Želimo si le, da šola ostaja odprta, pa čeprav na 
račun dodatnih ukrepov. Žal smo postali vmesni člen med javnostjo/starši, ki je za ali proti 
ter vlado. Ravnateljem je tako naložena velika odgovornost, ki je seveda tudi kazenska.  
Danes, 17. 11. 2021, je prvič potekalo samotestiranje učencev. Vse je potekalo normalno. Na 
začetku pouka v matičnih učilnicah smo samotestiranje učencem predstavili in ga tudi izvedli. 
Veliko otrok je samotestiranje že poskusno izvedlo doma skupaj s starši na poziv ravnateljice 
po elektronski pošti. V 2. razredu je bila ena učenka na hitrem testu pozitivna. Poklicali smo 
starše in jih napotili na PCR. Počakati moramo na rezultat, šele potem bomo odločali o delu 
na daljavo oz. karanteni. Trenutno imamo po 4 do 5 učencev na oddelek okuženih, 4 razredi 
so v karanteni.  
V šolo so danes prišli tudi učenci, katerih starši niso podpisali soglasja o samotestiranju. 
Poklicali smo te starše, ki so takoj prišli po učence. Testirali so se le tisti, ki so imeli podpisano 
soglasje.  
V vrtcu velja, da otroci in vzgojiteljice nimajo mask, starši ob prihodu v/iz vrtca pa morajo 
nositi maske, prav tako kot vzgojiteljice na hodnikih. Nekateri starši mask ne nosijo že od 
začetka. Imeli smo prijavo mame o ne nošenju mask. Inšpektorica je ugotovila, da imamo vse 



označeno tako kot mora biti, prisiliti starše v takšno ravnanje pa ne moremo. Pogoj PCT za 
vrtčevske starše ni obvezen. 
Branka Bibič je vprašala v kolikšnem času in ali ima šola vpliv na starše, da napoti učenca na 
PCR v primeru pozitivnega rezultata na hitrem testu. Ravnateljica odgovori, da do sedaj, ko 
so učenci izvajali samotestiranje doma, so nas starši o tem izvidu obvestili in mi smo jih takoj 
napotili na osebnega zdravnika, da jih napoti na PCR. Šele po potrjenem PCR testu se odreja 
delo na daljavo/karantena.  
Damir Kovačič je vprašal koliko časa so lahko učenci skupaj z okuženo osebo, da nastopi 
karantena. Ravnateljica odgovarja da do 15 minut, zaposleni pa do 45 minut, če niso cepljeni, 
prebolevniki, ne nosijo maske. Največ težav se pojavlja pri prevozu z avtobusi, kajti težko je 
raziskati vse stike. 
 
Manja Ostrelič vpraša kaj se bo zgodilo z učenci, katerih starši niso podpisali soglasja o 
samotestiranju, hkrati si pa ne želijo dela na daljavo, ker je odlok v neskladju z zakonom. 
Ravnateljica odgovarja, da bodo ti učenci imeli delo na daljavo, kajti takšen imamo sklep 
ministrice. Vrhovno sodišče je odlok spodbijalo, da je neustavno, zato imajo 2 meseca, da 
zadevo uredijo, do takrat pa se držimo sklepa ministrice in trenutnega odloka. Branka Bibič 
je na osnovi povedanega dodala, da je edina rešitev, da se soglasje podpiše kljub 
nestrinjanju. 
 
Vlasta Kink: v primeru ne podpisanega soglasja o samotestiranju učenci delajo na daljavo. 
Kako bo potekalo delo? Ravnateljica odgovarja, da bo snov razložena/podana po Teamsih. 
Starejši učenci bodo delo zmogli sami, pri mlajših bo pa delo precej težje brez pomoči 
staršev. Ko bodo učenci prišli nazaj v šolo, se bo snov obnovila in utrdila, med časom dela na 
daljavo, ni ocenjevanja. Vlasta Kink: soglasje za samotestiranje je, kljub nestrinjanju, 
podpisano, je naslednji korak cepljenje? Kam vse gredo ta soglasja? Ravnateljica odgovarja, 
da so soglasja samo za razrednike in nikogar drugega. Na ministrstvo moramo samo sporočiti 
številčno odsotnost. Kar se tiče pa cepljenja, o tem še ni nobenega govora. Vsak se bo 
odločal po svoji vesti. 
 
Branka Bibič sprašuje, če je možno samotestiranje učencev doma, pa se test prinese v šolo 
kot dokaz. Ravnateljica temu odgovarja ne, kajti v odloku je zapisano, da se vsi učenci, vsak 
drugi dan, testirajo v šoli. 
 
Barbara Kink pove, da je 4. razred v karanteni in da se zahvaljuje ravnateljici za vse 
obrazložitve. Osebno se tudi ne strinja s samotestiranjem, vendar pa učitelji in vodstvo šole 
niso krivi za sprejetje takšnega odloka. Nastala so nasprotja med starši, želimo pa si otroke 
brez traum in v šoli. Hvala za trud. 
 
Vlasta Kink: 9. razred je bil zopet v karanteni, le cepljeni in prebolevniki so lahko prišli v šolo, 
kar pa ni prav. Če ni prišlo do direktnega stika z okuženo osebo, bi morali biti učenci v šoli. 
Na to smo opozorili razredničarko. Ravnateljica odgovarja, da je temu res tako, da je prišlo 
do napake, ki smo jo popravili in so tako učenci le prišli v šolo. 
 
Branka Bibič vpraša kaj se zgodi s sošolci, ko se pokaže pozitiven hitri test, se jih izolira? 
Ravnateljica odgovarja, da so učenci v matični učilnici, kjer sledi razkuževanje, še dodatno 
zračenje učilnice, do rezultata PCR. 



 
Vlasta Kink je proti cepljenju otrok. V današnjem Delu je bil članek vezan za odobritev cepiva 
za otroke od 5 do 12 leta starosti. Ravnateljica je prav tako proti obveznem cepljenju. Še v 
kolektivu niso vsi cepljeni, kaj šele otroci. Nikogar ne silim v cepljenje, od necepljenih pa 
zahtevam, da se držijo samotestiranja. Če bo prišlo do cepljenja, je samotestiranje poseg v 
nos, cepljenje pa čisto druga stvar. 
 
Mojca Iljaš sprašuje zakaj ne more biti samotestiranje iz sline. Ravnateljica odgovarja, da o 
tem ne odločamo mi, pač pa odlok oziroma stroka. 
 
Manja Ostrelič sprejema pridobljene informacije glede podpisanega soglasja samotestiranja 
in dodaja, da je prav, da se jih držimo ter da bo informacije kot predstavnica 8. b razreda 
posredovala tudi drugim staršem.  
 
Ravnateljica je ob koncu povedala, da je po testiranju obiskala prvo triado in spraševala kako 
je bilo. Nihče se ni pritoževal. Vse je potekalo normalno. Želimo si, da ostanejo vsi v šoli in ne 
doma. Na maske smo se privadili, mislimo, da tudi samotestiranje ne bi smelo biti problem. 
 
K 3. točki 
Manja Ostrelič opozarja na hrano: lasje v hrani, kuharice kar z roko dajo hrano na krožnik, 
kosilo je hladno. 
 
Branka Bibič: uporaba mobitela pri pouku. 
 
Vlasta Kink: 9. razred in šola v naravni, Libeliče. Ravnateljica odgovarja, da je zaradi 
karantene šola v naravi odpovedana. Termini so že vsi zasedeni do junija 2022. Poskušali 
bomo v lastni režiji, če ne bo šlo drugače, spomladi, če bodo razmere dopuščale. 
 
Damir Kovačič: jutranje varstvo. Otrok sam, brez učitelja. Ravnateljica odgovarja, da se 
jutranje varstvo začne ob 6.30 uri in da učitelj mora biti tam. 
 
Kristina Klemenčič vpraša glede Dedka Mraza 2021. Ravnateljica odgovarja, da se nismo še 
čisto dogovorili. Vzgojiteljice bodo posnele igrico in jo posredovale staršem na mail. Za 
predšolske otroke bo Dedek Mraz »drive in«, seveda odvisno od razmer. Težava se pojavi s 
šolskimi darili. Zbirali bomo po 5 €, kar je za čokolado in suho sadje veliko. Predlogi (kemični 
svinčniki, markerji, nekaj z logotipom šole). Sklep: ZOOM aplikacija, sreda, 24. 11. 2021, ob 
18 uri in predlogi za šolska darila. 
 
Datum: 18. 11. 2021  
Številka: 900-5/2021-2 
 
    Zapisala:       Predsednik Sveta staršev: 
Katja Ivanović                              Damir Kovačič 


