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Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev OŠ Brezovica pri Ljubljani  
v šolskem letu 2021/2022 z dne 15. 11. 2021 – videokonferenca 

 
 

Prisotni: člani Sveta staršev po priloženem spisku (priloga 1), ravnateljica ga. Meta Trček, pomočnici 
ravnateljice ga. Barbara Kavčnik-Rogelj in ga. Barbara Benčina,  vodja podružnične šole ga. Danila 
Grebenc Brezočnik. 
 
 
K TOČKI 1 
 
Predsednica  je pozdravila vse navzoče in ugotovila sklepčnost sveta.  
 
 
K TOČKI 2 
 
Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti  

2. Potrditev dnevnega reda  

3. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev  

4. Poročilo ravnateljice o načrtih šole za izvajanje samotestiranja učencev v šoli in predvidenega 

izvajanja hibridnega pouka  

5. Vprašanja in predlogi staršev 

6. Razno 

 

Soglasno je bil sprejet: 
 
SKLEP št. 1: Dnevni red je sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 3 
 
Na zapisnik 1. seje Sveta staršev ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet: 
 
SKLEP št. 2: Zapisnik 1. seje Sveta staršev je sprejet in potrjen.  
 
 
K TOČKI 4 
 
Predsednica sveta staršev je povedala, da je sklicala izredno sejo zaradi poslabšanja epidemioloških 
razmer in zaradi ukrepov, ki so bili zato sprejeti. Novi ukrepi med starši porajajo mnogo vprašanj, zato 
bo ravnateljica najprej podala nekaj osnovnih informacij ter v nadaljevanju po svojih najboljših močeh 
poskusila odgovoriti na vprašanja staršev. Predsednica je prosila za razumevanje, da  svet staršev nima 
pristojnosti presojati, še manj ukiniti ali preklicati ukrepe vlade in zato prosila člane, da so v svojih 
predlogih in pričakovanjih realni. Izpostavila je, da so ukrepi proti virusu in ne proti nam.  Meni, da so ti 
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ukrepi začasni in bodo slej ko prej ukinjeni. Prej ko se bo zdravstvena situacija izboljšala, prej bodo 
neželeni ukrepi ukinjeni. Meni, da smo vsi v istem čolnu, virus ne izbira in na cilj  bomo prišli samo, če 
bomo vsi združeni veslali proti istemu cilju. Če bo vsak veslal v svojo smer, se bomo vrteli v krogu. Zbrali 
smo se z namenom iskanja rešitev za nadaljevanje skupne poti, skupnega sobivanja. Sestanek je sklicala, 
ker res verjame, da starši premoremo modrost, da bomo  znali preseči razdvojenost v družbi, da se kot 
skupnost povežemo.  Otrokom bomo najbolj pomagali, če bomo podprli vodstvo šole in učitelje v 
njihovem prizadevanju za zdravo in mirno šolsko okolje. Otroci to rabijo. In samo mi jim pri tem lahko 
pomagamo. 
 
 Nato je prevzela besedo ga. ravnateljica Meta Trček. Povedala je, da je od staršev prejela mnogo 
sporočil in začela bi z vprašanjem, ki ga je izpostavil eden izmed staršev, in sicer: Kam gremo? Še lani 
smo razmišljali o tem, da je bilo šolsko leto nenavadno, da bo letos drugače, a žal ni tako. 5. 11. so 
prejeli od MIZŠ sporočilo, da naj spremljajo obvestila, da ima vlada sejo in da bodo v soboto informacije, 
a ni bilo tako. Šele kasneje so dobili informacijo, da ni uvedena šola na daljavo, ampak kirurške maske za 
vse učence od 1. razred dalje in samotestiranje v šoli od 15. 11. 2021 dalje.  
Največ vprašanj staršev je ga. ravnateljica prejela na temo samotestiranja, nekaj staršev je proti 
maskam in njeno mnenje je, da je treba iskati rešitve.  
V zvezi s samotestiranjem so ravnatelji čakali na nadaljnja navodila, velika večina jih je namreč proti 
samotestiranju v šoli (ravnatelji so v torek, 9. 11. 2021, izvedli anketo in potem v sredo, 10. 11. 2021, 
nadaljevali s sestankom na to temo) in so mnenja, da naj to poteka še naprej doma. Ni bilo namreč 
nobenega uvajanja, da bi se učenci lahko v varnem okolju skupaj s starši naučili samotestiranja,  in v šoli 
je to zelo težko izvedljivo tudi z organizacijskega vidika.  Vprašati pa se je tudi  potrebno, kako se bodo 
počutili otroci, učitelji pa jim ne bodo mogli pomagati. Ravnatelji se s samotestiranjem v šoli ne strinjajo 
in so bili mnenja, da je treba nekaj ukreniti. Bili so zelo enotni, samo peščica jih zagovarja 
samotestiranje v šoli. Gospa ravnateljica se je angažirala, izvedla anketo med ravnatelji in 92 % jih meni, 
da se naj zadeva v šolo vpelje drugače.  
V sredo, 10. 11. 2021, je bil sestanek z MIZŠ, vendar jih le-ti niso slišali in jih niso podprli v nobenem 
predlogu. Gospa ravnateljica jim je podala dve vprašanji:  

1. Kako se bodo počutili otroci, ki bodo pozitivni in bodo odšli domov? 
2. Kako bodo izvedli samotestiranje mlajši otroci? 

MIZŠ  odgovarja, da sta samo dve možnosti: šola na daljavo ali samotestiranje. 
Ravnatelji so bili zelo enotni, pripravili so tiskovno konferenco, iskali rešitve v dani situaciji, da ne bi 
izgledalo, da so samo proti, a vlada je odgovorila, da se nič ne spremi. 
Potem se je čakalo na okrožnico MIZŠ, ker le-ta ni vedno enaka s tem, kar se pojavi v medijih. Prišla je v 
soboto dopoldne, 13. 11. 2021. Gospa ravnateljica pravi, da je dožna upoštevati odloke vlade, četudi ji 
niso všeč, še vedno pa stoji za svojimi stališči. Treba pa se je vprašati, kaj je v dobro otrok in ohranjanja 
zdravja? Situacija je namreč resna (v petek, 12. 11. 2021, je bilo 13 od 39 oddelkov na naši šoli v 
karanteni, to pomeni 1/3 oddelkov, otroci v karanteni obolevajo), poiskati pa je treba rešitve o izvedbi.  
Starši so npr. izpostavili, da na testih za samotestiranje piše, da otroci do 12. leta potrebujejo pri izvedbi 
pomoč, nekateri otroci ne želijo, da se jim vrta oz. da si vrtajo po nosu, niso vsi samo za ali proti, 
pojavlja se še mnogo drugih vprašanj in dilem.  
Naša osnovna šola je javna šola in mora delovati v skladu z odloki, tudi če se ga. ravnateljica z njimi ne 
strinja. Močno si želi, da bi se do srede, 17. 11. 2021, še kaj spremenilo, npr. da bi se lahko učenci 
razredne stopnje testirali doma.  V torek, 16. 11. 2021, je videokonferenca z ministrstvom in mogoče se 
bo kaj spremenilo.  
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Dokler pa ni novih odlokov ali pa so obstoječi odloki razveljavljeni s strani ustreznih sodišč, je treba 
upoštevati obstoječe in to pomeni, da je potrebno samotestiranje izvesti v šoli. Učenci ga bodo izvedli 1. 
šolsko uro z učiteljem, ki jih bo takrat učil, in sicer sami. Doma naj vadijo, da bodo v šoli to lažje izvedli.  
Ravnatelji so tudi naslovili vprašanje na skupino dr. Logarjeve, kako naj učenci to sami izvedejo, če na 
testih piše, da naj to ne delajo sami pred 12. letom? Odgovora niso prejeli, kot tudi ne na vprašanje, 
zakaj še naprej maske v razredu, če bodo vsi negativni? 
Če starši ne bodo dali soglasja, bo za njihove otroke organiziran pouk na daljavo v okviru danih možnosti 
šole. Na naši šoli to pomeni, da bodo učenci dobili gradivo v teamse. Kvalitetnega kombiniranega  pouka 
(istočasno v razredu in na daljavo) žal ni mogoče izvesti.  
Gospa ravnateljica je tudi povedala, da če bi bilo spet  izobraževanje na daljavo, se moramo zavedati, da 
ne bo enako kvalitetno kot tisto v šoli, zato se borijo, da ostanejo v šoli. Pomembna je namreč tudi 
socialna interakcija, kajti posledice lanskega izobraževanja na daljavo se kažejo v tem, da je več 
nesoglasij med učenci, da ni pripadnosti šoli, da se uničuje šolska lastnina itd.  
Na soglasju za samotestiranje ni posebej navedeno, da se ni potrebno samotestirati tistim učencem, ki 
so opravili hitri test (velja 48 ur) ali PCR test (velja 72 ur) in sta le-ta negativna. Seveda je to tudi 
možnost. 
Gospa ravnateljica je povedala, da moramo gledati na situacijo v državi celostno, da je veliko bolnih, 
bolnice so polne in da moramo naredit vse, da zamejimo širjenje virusa.  
 
 
K TOČKI 5 
 
Predsednica Sveta staršev je pozvala k besedi predstavnike posameznih razredov. 
 
1. a 
Predstavnik podpira sklic sveta staršev, kajti meni, da se je treba pogovarjati in izmenjati mnenja tudi v 
živo, ne samo preko elektronskih sporočil. 
V razredu je naredil med starši anketo o ukrepih in 8 staršev jih podpira, 8 je za obstoječe ukrepe, 6 jih 
je za popolno odpravo ukrepov.  
Želi si, da naj vprašanja, ki jih zastavljamo ministrstvu ne ostanejo neodgovorjena, kajti če nekdo da 
navodila, mora imeti tudi odgovore. Njihovi koraki bi lahko bili drugačni in straši se maksimalno 
zavzemamo za otroke. 
Starše zanima, kaj je z otroki, ki pridejo npr. v šolo v jutranje varstvo, a nimajo soglasja za 
samotestiranje?  
Poudaril je, da nobeden med nami ne nosi maske cel dan, otroci pa jo bodo morali imeti tudi po 9 ur. Ali 
se je šola prilagodila še na kakšen drug način? Npr. da so otroci čim več zunaj in da s tem razbijemo 
njihovo rutino. Otroci prve triade tudi ne skrbijo zgledno za svoje maske, v resnici jih valjajo vsepovsod. 
Skrbi ga tudi izvedba samotestiranja, kajti npr. v 1. razredu marsikdo od otrok še ne more sam odpreti 
kapsule z raztopino. Kaj pa bo z otroci, ki jim starši ne bodo podpisali soglasja? Kdo otroka zavrne? Ali 
bo šola dala potrdilo, da jih ne sprejme oz. da otrok ne sme v šolo? To je lahko za otroke velika travma. 
Skrbi ga tudi učinkovitost teh testov. Izpostavil je še, da se učitelji zadnje leto in pol niso smeli 
samotestirati, najmlajši pa se lahko.  
Sprašuje se, kam gremo, ker smo se spravili na naše najmlajše, ki nam brezpogojno zaupajo. Pravi, da je 
vedno treba zahtevati odgovore, je pa zanimivo, da jih npr. tudi dr. Logarjeva nima ali jih težko da, 
včasih pa sploh ne.  
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Ga. ravnateljica je odgovorila, da vedno zahteva odgovore. Pri samotestiranju najmlajših imajo enake 
pomisleke tudi ravnatelji. Učiteljice jim bodo pomagale, da to ne bo nekaj hudega in da bodo s skupnimi 
močmi izpeljali.  
Povedala je tudi, da je na razredni stopnji navodilo, da naj gre razred v dopoldanskem času vsaj enkrat 
ven (med glavnim odmorom ne morejo, ker je takrat zunaj predmetna stopnja).  
Smo tudi ena izmed redkih šol, kjer imajo učitelji v razredu razredne stopnje maske za učence, ki jih 
nimajo, učenci predmetne stopnje jih lahko dobijo v tajništvu šole. Ga. ravnateljica je povedala, da ni 
prejela odgovora od MIZŠ, zakaj maska v razredu, če so vsi učenci negativni. 
Povedala je tudi, da se še ne ve, kdo učenca zavrne, če nima soglasja, vsekakor pa to ne bo na vhodu v 
šolo, ampak kasneje in se bo problem reševal v sodelovanju s starši.  Ni pa še ničesar jasno v zvezi s 
potrdilom, da otrok ne sme v šolo.  
 
1. b 
Namestnica je povedala, da so tudi v tem razredu naredili med starši anketo o strinjanju s 
samotestiranjem in samo 2 starša se strinjata, drugi ne. Ena mama v razredu je podala predlog, da bi se 
otroci samotestirali na ploščadi pred šolo v prisotnosti staršev. Zanima jih, če bi bila dovolj podpisana 
izjava staršev, da je otrok samotestiran doma in da je negativen? 
Zdi se jim, da so otroci premajhni, da bi to delali sami. Ker se v lekarnah dobi različne teste za 
samotestiranje, starše zanima, kateri so merodajni? Starši zagovarjajo, da bi otroke samotestirali doma 
in potem podpisali izjavo, da so jih testirali in da so negativni.  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da samotestiranje doma in podpisana izjava nista mogoča, ker bi v 
primeru lahko inšpekcija izrekla ukrep, da se vsi oddelki na šoli šolajo na daljavo. Inšpektorji namreč 
hodijo okoli in našo šolo radi obiščejo, tudi letos so jo že, in sicer na podlagi prijave. 
Samotestiranje pred šolo ni izvedljivo (800 otrok mora priti v šolo, 15 minut se čaka na rezultat testa). 
Vsi testi za samotestiranje so ok, pobuda pa je, da naj bi v eni šoli vsi učenci imeli enake teste. 
 
1. c 
Na seji ni bilo predstavnika ali namestnice. 
 
1. g 
Predstavnica  je povedala, da je razred v karanteni. Izpostavila je, da nekaj otrok v razredu še ni 
dopolnilo 6 let in ali se morajo tudi oni testirati? Ker so otroci majhni, starše skrbi, kako bodo rokovali s 
testi? Kaj storiti v primeru, če starši podpišejo soglasje, a se otrok noče samotestirati sam v šoli? Starši si 
zelo želijo, da bi se otroci samotestirali doma. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da še ni nobeden pomislil na otroke, ki še niso stari šest let. Če se otrok ne 
bo želel samotestirati, bo učiteljica skušala najti z njim soglasje, ga prijazno povabiti k testiranju in ga 
vsekakor ne bo silila.  
 
2. a 
Predstavnik  je povedal, da je nošenje mask škodljivo in da se mu zdi samotestiranje katastrofa. Ne zdi 
se mu prav, da bo en del otrok v šoli in en del od doma, to ni v skladu s človekovimi pravicami. 
 Mogoče bi bilo treba zapreti šole za 14 dni?  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da je treba pomisleke usmeriti tja, kjer jih bodo mogli slišati in da se 
strinja, da moramo vsi skupaj vpiti. Če kaj ni v skladu s človekovimi pravicami, se je potrebno obrniti na 
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varuha človekovih pravic ali na sodišče.  Dokler sodišče odloka ne razveljavi, moramo delovati v skladu z 
njim.  
 
2. b 
Predstavnico je zanimalo, kdaj se lahko učenec samotestira doma? Mora imeti odločbo? 
 
Go. ravnateljica je odgovorila, da je potrebna odločba. 
 
2. c 
Predstavnik je povedal, da je povprašal starše za mnenje o ukrepih. En starš je odgovoril, da je to super, 
da se da otroke naučiti, večino pa je zanimalo zakaj maske, kako samotestirati? Meni, da se naj otroci 
samotestirajo doma, kajti starši smo dolžni dostaviti v šolo zdrave otroke. Upa, da bodo jutri spodbudne 
novice.  
 
Ravnateljica je odgovorila, da se s povedanim strinja, da pa je potrebno upoštevati veljavo zakonodajo. 
 
2. g 
Predstavnica je omenila, da so vprašanja v njihovem razredu bila takšna, kot so jih že omenili 
predhodniki. V njihovem razredu ima ena deklica sum na epilepsijo, ki pa še ni potrjena. Kaj če dobi 
med samotestiranjem napad? Se poškoduje? Kdo odgovarja? 
Omenila je še, da na podružnici g. hišnik zelo kriči na otroke, če nimajo maske ali je nimajo pravilno 
nameščene. 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da se naj glede deklice z epilepsijo starši obrnejo na vodjo podružnice, go. 
Danilo Grebenc Brezočnik in razredničarko ter se bodo pogovorili. Pogovorila pa se bo tudi z g. hišnikom 
glede njegovega odnosa. 
 
Ga. Danila Grebenc Brezočnik je povedala, da se bo pogovorila z g. hišnikom, povedala je še, da je on 
zelo vesten glede nošenja mask.  
 
3. a 
Predstavnik je povedal, da je bil v kontaktu s starši po mailih in da je eden od predhodnikov zelo dobro 
povzel problematiko. 
Zanima ga, kaj se zgodi, če je en otrok pozitiven na testu? Je na šoli izolacijska soba? Bo notri več otrok? 
Otrok gre potem na test PCR in kaj če bo tam negativen? Kaj bo z razredom, če bo en otrok pozitiven? 
Gre celoten razred domov? Na test PCR se namreč lahko čaka tudi do 24 ur. 
Kaj ga. ravnateljica misli o pismu učiteljev OŠ Kolezija, ki ukrepov ne bodo izvajali? 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da bodo šli pozitivni učenci v tajništvo, kjer bodo poklicali starše in se 
dogovorili, kdaj pridejo po njih. Na starše bodo čakali v čajni sobi, modri sobi, kabinetu v knjižnici.  Če bo 
le možno, otroci ne bodo skupaj v istem prostoru. Apelira na starše, da naj v šolo prihajajo samo zdravi 
učenci. 
Sam hitri test še ne potrjuje, da je otrok bolan, šele test PCR to potrdi. V vmesnem času se čaka na 
rezultat testa in šele na osnovi pozitivnega PCR testa se za razred odredi karantena. Ga. ravnateljica je 
še povedala, da ravnatelj Zavoda Malči Belič pravi, da je, odkar se učenci samotestirajo, veliko manj 
oddelkov v karanteni. 
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Pisma učiteljev OŠ Kolezija ge. ravnateljici še ni uspelo prebrati in ga zato ne more komentirati. 
Poudarila pa je, da smo v stiski vsi: otroci, starši, učitelji.  
 
3. b 
Predstavnica se je vprašala, ali je  na nas starših, da razpravljamo o smiselnosti odlokov? To mora 
narediti ustavno sodišče.  
Starši pa lahko otroke naučimo sočutja s tem, da se z njim pogovorimo o tem, kako se počuti njegov 
pozitiven sošolec. Starši otroke opolnomočimo, da so si v oporo, da si naj pomagajo. Otrok ne 
obremenjujmo s političnimi mnenji.  
V tem razredu je nekaj staršev proti samotestiranju. 
 
Ga. ravnateljica je povedala, da se že majhni otroci pogovarjajo o samotestiranju, nošenju mask ipd. in 
se na osnovi tega tudi ločujejo. Nekaj ni v redu, da je tako. Želi si, da najdemo skupni jezik.  
 
3. c 
Predstavnik je povedal, da se v večini strinja s predstavnikoma 1. a in 3. b. Meni, da hibridni sistem ni 
ustrezen za malčke, pa tudi ne ločevanje, npr. na tiste z maskami in na tiste brez. 
Tudi v njihovem razredu je nek procent staršev za samotestiranje in nek procent proti.  
 
Ga. ravnateljica je povedala, da  so v tem razredu imeli učenci med igro debate o samotestiranju in 
nošenju mask, kar ni prav in je treba najti rešitve za vse.  
 
3. d 
Predstavnica je povedala, da je razred v karanteni, imeli pa so tudi obisk inšpektorja, ki je preverjal 
karanteno na domu.  
V razredu so ji pisali 4 starši. Ena mamica ukrepe podpira, a si želi samotestiranje doma. Eno mamo 
skrbi, kaj bo  z otroki, ki se bodo šolali doma? Kdaj bodo pisali teste? Nekomu drugemu se zdi totalni 
nesmisel samotestiranje v šoli. Kaj, če se bodo poškodovali?  
 
Ga. ravnateljica je potrdila, da inšpekcije, ki preverjajo izpolnjevanje karantene so. Učenci so bili 
preverjeni doma tudi v drugih oddelkih. O ocenjevanju otrok, ki se šolajo doma, se še niso pogovarjali, 
upajo, da bo to trajalo kratek čas.  
Pri samotestiranju bodo učencem pokazali, kako rokovati, da se ne bodo poškodovali.  Dobro bi bilo, da 
se o tem podučijo tudi doma. 
 
3. g 
Predstavnica je povedala, da je dala v njihovem razredu ena mamica pobudo, da so proti 
samotestiranju, a ni bilo velikega odziva na ta predlog, ena mamica za predlog, en starš odločno proti 
tej izjavi. 
Meni, da nihče ni navdušen nad samotestiranjem, a ga bodo sprejeli, da bodo šole odprte.  
Omenila je še, da se naj bi se  maske za enkratno uporabo menjale na dve uri, otroci kirurške maske 
lahko pomešajo med sabo, pralne se težje pomešajo. 
 
4. a 
Predstavnik je povedal, da je dal en starš predlog, da se naj testna palčka zamenja z vatirano palčko. Do 
12. leta lahko gredo otroci povsod brez PCT, samo v šolo ne? 
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Ga. ravnateljica je povedala, da o menjavi palčke odloča zdravstvena stroka in ne šola in da je več otrok 
v karanteni zbolelo in da je samotestiranje z namenom preprečevanja širjenja virusa na mestu. 
 
4. b 
Predstavnica upa, da se bodo šole dogovorile. Strinja se z mnenjem predstavnice 3. b in upa, da otroke 
čez to obdobje pripeljemo brez težav. Vprašanje, ali testiranje ja ali ne, pa je stvar staršev in ne otrok. 
Starši, ki so se obrnili na predstavnico z vprašanji in njihova mnenja je posredovala ravnateljici - 
predvsem skrb glede samotestiranja. Na ena vprašanja so odgovor že prejeli, na enega še ne. 
 
Ga. ravnateljica se je strinjala z razmišljanjem. Razložila je, da je v teh dneh dobila ogromno elektronskih 
sporočil in da nanje ni uspela odgovoriti. Upa, da bo na seji podala odgovore na vprašanja, ki so bila 
zastavljena. V nasprotnem primeru pa prosi, da ji predstavnik ponovno pošlje vprašanje in bo nanj 
podala odgovor. 
 
4. c  
Predstavnica  je omenila, da so maske za ene starše nesmiselne. Meni, da moramo starši ravnati prav. 
Omenila je, da se v Nemčiji testirajo učenci vsak dan in so to sprejeli. Se pa sprašuje, zakaj nositi maske, 
če so v razredu vsi otroci negativni? 
 
Ga. ravnateljica je omenila, da je veliko vprašanj na to temo. Da do sedaj od stroke na to vprašanje niso 
prejeli odgovora. Poleg tega se je opravičila vsem, ki so ji poslali elektronsko sporočilo in nanj ni uspela 
odgovoriti. V trenutni situaciji namreč to ni možno.  
 
4. g 
Predstavnica je predlagala, da dokler ni odgovorov z ministrstva, se naj reče, da se odlokov ne bo 
upoštevalo. Starši so za samotestiranje doma. Zanimalo jo je še ali se cepljeni učitelji samotestirajo? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da ministrstvo pravi, da če je odlok zapisan, da ga morajo v šolah izvajati 
in da morajo ravnatelji najti rešitve.  
Tudi cepljeni učitelji se lahko samotestirajo, ob ponedeljkih je možnost hitrega testa v ZD Vnanje Gorice,  
potem pa med tednom samotestiranje. Pravi, da so cepljeni učitelji skrbni, da imajo možnost 
samotestiranja, ni pa to obvezno za cepljene in prebolevnike.  
 
5. a 
Namestnica predstavnika je povedala, da so v njihovem razredu starši na enem in drugem polu, 
nekateri v sredini. Zanimajo jo, zakaj se otroci morajo testirati, cepljenim, ki virus tudi prenašajo, pa se 
ni treba? Kaj se zgodi, če otrok test pozabi doma ali se mu tekočina razlije? Kako  bodo do knjižnice 
dostopali tisti, ki se bodo šolali od doma? Zakaj je potrebno soglasje, če se otroci testirajo sami? Zakaj 
testi niso enaki in zakaj se ne testira s slino? Ali ni modra soba kazenska soba? Kaj bo le-ta vzbudila v 
učencih, ki so bili na samotestiranju pozitivni in bodo napoteni tja? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da so dali ravnatelji pobudo na ministrstvo, da se naj testirajo tudi 
cepljeni zaposleni. Zaposleni vedno lahko pridejo po teste in se samotestirajo. Pri učiteljih je tudi 
zavedanje, da ko zbolijo, ostanejo doma.  
Knjižnica je delovala v preteklem šolskem letu ves čas karantene in tudi zdaj je možnost, da se pošlje 
sporočilo z željami in se gradivo prevzame pred šolo.  
Povedala je še, da v primeru osamitve modra soba ni kazenska soba in da bodo učencem to razložili.  
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V šoli bodo imeli dodatne teste, ki jih bodo lahko dobili učenci, če bo pri njihovem testu šlo kaj narobe. 
Testiranje na slino v Sloveniji ni možno, saj tega ustrezne zdravstvene službe niso potrdile. Bi si pa to 
možnost želeli tudi ravnatelji. 
 
5. b 
Predstavnica je povedala, da moramo slediti temu, kaj bo odločila vlada.  Strinja se z mnenjem 
predstavnice 3. b.  Zanima jo, če  je tudi za cepljene in prebolele testiranje trikrat na teden? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da preboleli in cepljeni že izpolnjujejo pogoj PCT in za njih testiranje ni 
obvezno. Če se slabo počutijo, naj to naredijo doma.  
 
5. c 
Predstavnica je povedala, da je že dobila veliko odgovorov na vprašanja, npr. samotestiranje doma, 
šolanje na daljavo … Otroci naj se samotestirajo. Želi, da naj ne prihaja do diskriminacije (maska ja ali 
ne, starši cepljeni ali ne). Pogovarjamo se z otroki. Želi, da bi ravnateljem jutri uspe dogovor, ki bo dober 
za vse.  
 
Ravnateljica je povedala, da v šoli izvajajo različne aktivnosti, se z učenci pogovarjajo tudi o teh 
tematikah, saj tudi ne želijo, da bi prišlo do kakršnegakoli ločevanja. 
 
5. g 
Predstavnik je povedal, da ni bilo povratne informacij s strani staršev. Šola se mu smili in se sprašuje, kaj 
v dani situaciji lahko naredi? Predstavnica 3. b je lepo povedala, da starši pozabljamo na svojo vlogo in 
da moramo otroke pripraviti na vse. Včasih jih že starši začnemo ločevati in to imajo potem naprej. 
Omenil je ponavljajoče izkušnje, ko ljudje prikrivajo bolezen ali karanteno, kar ni v skupno dobro. 
 
Ravnateljica je podprla razmišljanje o delovanju v skupno dobro. 
 
5. h 
Predstavnica je povedala, da so v njihovem razredu bolj glasni starši, ki podpirajo ukrepe in da je bila 
debata prekinjena oz. je ostala odprta (nekdo se je spravil na tiste, ki so proti ukrepom). 4 starši ne 
želijo, da se otroci testirajo in nosijo maske. Sprašuje se, kam to gre, če se že starši ne moremo 
sporazumeti? Treba se je pogovarjati doma. Zahvalila se je tudi ge. ravnateljici, da se trudi.  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da jo boli ločevanje, zdaj se samo deli, sredine ni več. Odrasli imamo 
svoja mnenja in zavedati se moramo, da jih otroci povzamejo po nas.  
 
Predsednica sveta staršev se je zahvalila za mnenje. Pravi, da naj bomo modri, da naj se razkol ne 
prenaša na otroke. Zbrali smo se tudi zato, da se o odraslih temah pogovorimo odrasli in da s tem ne 
obremenjujemo otrok. Namen je najti skupno pot. Spor je lahko zanetiti, a koliko si nas v njem želi tudi 
živeti? Ustvarimo mirno okolje za naše otroke, vsi si  želimo prijaznih odnosov. 
 
6. a 
Predstavnica je povedala, da je razred v karanteni in da so ji pisali 3 starši.  Ena mama je odločno proti 
samotestiranju, ena ni bila proti, ena pa je imela nekaj vprašanj. Odgovor glede tega, kako bo potekala 
šola na daljavo je že prejela (naloge bodo v teamsih, ne bo videokonferenc), zanima pa jo tudi, ali lahko 
soglasje za samotestiranje otroka prekličeš ali pa obratno, najprej ga ne podpišeš, kasneje pa?  
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Ga. ravnateljica je odgovorila, da se soglasje lahko spreminja. 
 
6. b  
Predstavnica je povedala, da je njihov razred v karanteni, ki se jim izteče v četrtek, 18. 11. 2021. Na 
predlog enega od staršev je povprašala, če bi bil mogoč pouk na daljavo še v petek. Menila je, naj v dani 
situaciji izberemo manjše zlo. Zahvalila se je vodstvu šole, ki je na nek način med dvema ognjema v dani 
situaciji. Dobro se ji zdi, da se pravočasno sporoča, kaj se dogaja v razredu, da se ne skriva, če je otrok 
pozitiven.  S strani staršev sicer ni bilo veliko odziva, saj je bil sestanek sklican na hitro, predlagan pa je 
bil test s slino, ki ga izvajajo v Avstriji.  
Kolikor je seznanjena, za otroke 6. b samotestiranje načeloma ni problem. Ne smemo pa pozabiti, da so 
nekateri otroci tudi v stiski zaradi vsega dogajanja in se je treba z njimi več pogovarjati o tem. Želi si, da 
se bregova prepričanj staršev nekako združita z mostovi.  
Od staršev je dobila tudi vprašanje glede testiranja za glasbeno šolo, če samotestiranje v šoli velja tudi 
za glasbeno šolo ter kako dokazati, da je otrok opravil samotestiranje že v osnovni šoli? 
Sprašuje se tudi, kdo je lahko večji prenašalec, cepljeni zaposleni, ki se ne testirajo skupaj z otroki, ali 
majhni otroci?  
Predstavnica je povedala, da imamo vsi neke pravice, a je prav, da jih uveljavljamo, potem ko opravimo 
tudi svoje dolžnosti. Pozvala je še, naj se vsi pogosteje poskušamo nasmehniti in nasmejati tudi izza 
mask.  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da se karantena zaključi v četrtek in se učenci 6. b v petek vrnejo v šolo. 
Ni nobene zakonske podlage, da bi karanteno podaljšali. Povedala je, da ni obveznega testiranja za 
cepljene zaposlene na šoli. 
Glasbene šole bodo dale navodila glede samotestiranja, lahko pa se fotokopira soglasje, ki ga starši 
podpišejo za osnovno šolo. Osnovna šola ne bo dajala dodatnih potrdil o samotestiranju.  
Ko je bilo na ministrstvo postavljeno vprašanje glede testov s slino, ki se izvajajo v Avstriji, jim je le-to 
odgovorilo, da se taki testi v Avstriji že umikajo.  
Ga. ravnateljica je še pojasnila, da se pribor za samotestiranje po opravljenem samotestiranju odvrže v 
vrečke, ki se jih zaveže in se jih po 72 urah odloži v mešane odpadke. 
 
6. c 
Predstavnica je omenila, da je bilo več ali manj že vse povedano. Pojavljajo se vprašanja, a na njih tudi 
ga. ravnateljica nima odgovorov. Misli, da se otroci s samotestiranjem ne obremenjujejo, stvar vzamejo 
tako, kot pač je, samo da bodo lahko šli v šolo. Zanimalo jo je še, kaj se zgodi, če otrok test pozabi doma 
ali ga ne izvede pravilno? Ali jih ima šola kaj na zalogi? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da če ima otrok soglasje in pozabi test, ga dobi v šoli. Videlo se bo, koliko 
bo neveljavnih testov, dobro bi bilo, da bi se v primeru neveljavnosti test še enkrat izvedel, a je vse 
odvisno od situacije. 
 
6. d 
Predstavnica je povedala, da je dobila nekaj sporočil, v katerih so starši proti izjavam, maskam, 
samotestiranju in da morajo biti otroci v šoli. En starš hoče pouk od doma, drug bi ukinil vse  in pravita, 
da naj ne maltretiramo otrok. 
 

mailto:info@os-brezovica.si


 

 

OŠ Brezovica pri Ljubljani 
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 3653 002, faks: 01 365 55 39, e-pošta: info@os-brezovica.si 

 
POŠ Notranje Gorice 
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 235 53 70, e-pošta: info.pos@os-brezovica.si 

 
 

10 
 

Ga. ravnateljica je odgovorila, da bo sreda težka. Zanima jo, če se starši zavedajo, da pošiljajo v boj oz. 
po žerjavico otroka? Ali otrok to  razume? Ali starši vedo, kaj povzročajo s tem otroku, ki je iz tega 
naslova prav gotovo v dodatni stiski? 
 
7. a 
Predstavnica je povedala, da testiranje ni problematično. Eni starši so za ukrepe in eni proti, eni za pouk 
v šoli in eni za šolo na daljavo. 
Zanima jo, kako se vodi evidenca o testiranju in ali imajo starši vpogled vanjo? Zanimalo jo je še ali so 
tudi cepljeni otroci v karanteni? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da se evidenca ne vodi, naredi se samo test in se vidi ali je pozitiven ali 
negativen. Samotestiranje tudi ni potrebno, če ima otrok potrdilo o hitrem testu od zunaj (velja 48 ur) 
ali PCR testu (velja 72 ur).  
Na daljavo se šola celoten razred, karantena je odrejena samo za tiste, ki ne izpolnjujejo pogoja PC.  
 
7. b 
Predstavnica je povedala, da so v razredu eni starši za ukrepe in eni proti. 
Zanimalo jo je, kako bodo otroci v izolacijskih sobah? Jih bo več skupaj? Jih bo kdo nadziral? Kaj je s 
cepljenimi učitelji, ki imajo doma pozitivne družinske člane? 
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da bodo otroci do nekega števila vsak posebej v izolacijski sobah, potem 
pa ne več. Svetovalne delavke se bodo pogovorile z njimi. Ne more zagotoviti, da bo ves čas nekdo z 
njimi. 
Cepljenim učiteljem, tudi če imajo doma obolelo osebo, ne pripada karantena, so pa vestni in se 
samotestirajo.  
 
7. c 
Predstavnica je pohvalila go. ravnateljico in pismo predsednika sveta šole. Življenje namreč ni ne črno 
ali belo, je sivo. Pismo je poziv k strpnosti.  
Razred se na novo spoznava, kajti lani se je na novo formuliral in potem je bilo že po dobrem mesecu in 
pol uvedeno šolanje na daljavo.  
Šola naj poteka v živo. Starši moramo otrokom razložiti, da življenje ni rožnato in da moramo stopiti 
skupaj ter zaščititi šibke. Vsi moramo biti odgovorni.  
 
Ga. ravnateljica se je zahvalila za misli in povedala, da moramo vsi skupaj poskrbeti za vse nas.  
Ga. predsednica je dodala, da samo zrela in kulturna družba zaščiti svoje šibke člane in verjame, da mi 
smo takšna družba, zrela in kulturna.  
 
7. d 
Predstavnik je vesel, da smo se dobili na videokonferenci, da dobimo odgovore na vprašanja, kajti težki 
trenutki so za vse. 
V njihovem razredu je 10 staršev proti ukrepom, ostali so očitno za.  
Hujše zlo kot samotestiranje je zaprta šola. Zanima ga, kdo bo kontroliral, da bo samotestiranje 
izvedeno pravilno? Kaj, če se med samotestiranjem zgodi poškodba? Nekdo bo lahko zahteval 
odškodnino (sploh v prvi triadi). Povedal je tudi, da bodo testi za samotestiranje v okoliških lekarnah na 
razpolago šele 17. 11. zjutraj. Kako jih dobiti pravočasno? 
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Ga. ravnateljica je odgovorila, da bodo samotestiranje otroci izvajali sami in da naj pristopijo 
odgovorno. O odškodninski odgovornosti se lahko vedno vprašaš, že npr. pri uporabi ravnila, šestila. 
Imajo pa ravnatelji enake skrbi kot starši prve triade in upajo, da bo vse dobro. 
Informacija o trenutni nedosegljivosti testov je dobrodošla, če bo imel otrok podpisano soglasje, ga bo 
dobil v šoli.  
 
7. e 
Predstavnica pravi, da je dobila enaka vprašanja, kot so bila v 5. a. Nobeden se ne veseli ukrepov, 
moramo pa jih sprejeti. Ne pozabimo na učni proces, da ne bo v drugem planu.  
 
Ga. ravnateljica je odgovorila, da ne bodo pozabili na učni proces, a v tem trenutku brez reševanja 
vprašanj za zamejitev covida ne gre. 
 
8. a 
Predstavnica je omenila odprto pismo enega od staršev  in pravi, da stopimo skupaj, da ne smemo biti 
agresivni, saj gre za naše otroke.  
 
8. b 
Namestnica je povedala, da ne ve, da bi se v razredu dogajalo kaj posebnega. 
 
8. c 
Ni bilo odziva predstavnice. 
  
8. d 
Na seji ni bilo predstavnika ali namestnika. 
 
 
9. a 
Predstavnica je starše obvestila o sestanku. Prejela je samo en odziv na temo covida in sicer da so malce 
že naveličani vsega, a se bodo za skupni cilj potrudili in spoštovali ukrepe. Omenjena je bila tudi malica, 
ki smo jo predelali že na prvi seji. Otroci se ne pogovarjajo o covidu, ampak o valeti, plesnih vajah, vpisu 
v srednje šole … 
 
9. b 
Predstavnica je povedala, da v razredu ni bilo odziva staršev. Otroci so večji in jim samotestiranje ne 
predstavlja problema, maske tudi ne. Zanimalo pa jo je, kaj bo s kontrolnimi nalogami, če se  bo otrok 
šolal od doma ? 
 
Ga. ravnateljica pravi, da je glede kontrolnih nalog vse odvisno od tega, kakšni bodo ukrepi in kaj bo 
veljalo. Če bo veljal pogoj PCT, otrok ne bo mogel v šolo, če ga ne bo izpolnjeval. Če bo obveljajo, da v 
času, ko se otrok šola na domu ocenjevanja ne bo, bo po vrnitvi v šolo za otroka vsekakor bolj naporno.  
 
9. c 
Predstavnica je povedala, da ni dobila nobenih vprašanj. Devetošolce skrbita valeta in plesne vaje, 
nimajo problemov s samotestiranjem.  Pravi, da se naj pogovarjamo med seboj in da ni vse samo 
negativno.  
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9. d 
Na seji ni bilo predstavnika ali namestnice. 
 
 
Ob koncu seje je predsednica Sveta staršev zahvalila za konstruktivno razpravo in pozvala k sprejetju 
sklepa.  
 
Soglasno je bil sprejet  
 
SKLEP št. 3: Podpiramo vodstvo šole v prizadevanjih, da pridobijo odgovore na vprašanja, ki se 
zastavljajo in podpiramo vodstvo šole v prizadevanjih za zdravo in mirno šolsko okolje. 
 
 
K TOČKI 6 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 
 
 
 
Zapisnik pripravila:       Predsednica Sveta staršev: 
 
Bojana Bajec        Andreja Voglar 
 
  
                                     
Overiteljica: 
 
Meta Trček  
ravnateljica OŠ Brezovica 
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