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Zapisnik 2. seje Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur v šolskem letu 
2021/2022, ki je potekala videokonferenčno v aplikaciji Google Meet, v petek, 12. 
novembra 2021, ob 18.00. 
 
Prisotni člani sveta staršev: Petra Vovk Škerl, Damjan Slakan, Janez Prezelj, Nataša 
Kočar Mlinarič (nadomestna predstavnica), Klara Hudoklin, Helena Gradič, Lidija 
Gutsmandl, Klavdija Natek, Manja Goršek, Sara Čuš Kolar, Petra Gajšek, Anita Šmid, 
Astrid Arlič, Janez Kodele, Andrej Jazbec, Polona Lukanc, Jože Turnšek, Irena Peer 
(nadomestna predstavnica), Petra Gajšek, Mateja Rozman, Karla Urleb (nadomestna 
predstavnica), Daniel Čoklc, Samo Vehovar, Edith Costo (nadomestna predstavnica), 
Polona Lukanc. 
 
Odsotni: Elvis Topolovec (opr.), Katarina Čolović (opr.), Aleksandra Železnik (opr.), Teja 
Vrečko Luknar (opr.) 
 
Drugi prisotni: mag. Jure Radišek, ravnatelj šole; Jasna Drešček, pomočnica ravnatelja 
šole; Marija Pišek, tajnica šole. 
 
Predsednik Sveta staršev Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur, mag. Jože Turnšek, je 
pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red. Svet staršev je predlog 
potrdil in začel z obravnavo naslednjega 
 
dnevnega reda: 
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 
2. Seznanitev z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z  
    nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 5. novembra 2021 in z Odlokom o spremembah in  
    dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z  
    nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. novembra 2021 glede samotestiranja učencev  
    in nošenja mask ter z načinom izvedbe Odloka na Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur,  
    Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur. 
3. Razno 
 
 
K točki 1 
 
2. točka dnevnega reda se je dopolnila še s spremembo odloka, ki je bil v času do seje 
na Vladi Republike Slovenije potrjen. 
 
SKLEP 1: Svet staršev ugotavlja, da je na seji prisotnih 19 članov in 6 namestnikov 
                 članov Sveta staršev in da tako veljavno odloča in sprejema sklepe. 
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SKLEP 2: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. 
 
 
K točki 2 
 
Ravnatelj šole je člane Sveta staršev seznanil z Odlokom o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 5. novembra 
2021 in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dne 11. novembra 
2021 glede samotestiranja učencev in nošenja mask ter z načinom izvedbe Odloka na 
Osnovni šoli Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur. 
 
Ravnatelj je člane Sveta staršev seznanil s kronologijo dogodkov, ki so sledili objavam 
zgoraj omenjenih odlokov. Staršem je sporočil, da na šoli razumejo zaskrbljenost, ki jo 
izražajo mnogi starši glede zaostrovanja ukrepov na področju vzgoje in izobraževanja, 
zato so ravnatelji osnovnih šol, povezani v Zvezo ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, 
opozorili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na nekatere težave in 
vprašanja, ki se ob tem pojavljajo. Vlada RS je sprejela del predlogov ravnateljev in jih 
upoštevala v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z dnem, 11. 
novembra 2021.  
 
Ravnatelj je poudaril, da so ravnatelji in učitelji kazensko odgovorni za izvajanje veljavne 
zakonodaje in so dolžni zagotoviti varno in zdravo okolje za vse učence. Če ukrepov ne 
bi bilo mogoče izvajati, so odgovorni za nastale posledice in sledilo bi začasno zaprtje 
šole.  
 
Ravnatelj je opozoril na zapis, ki ga je preposlal staršem, v katerem od vseh deležnikov, 
ki so del šole, torej od učencev, zaposlenih in staršev pričakuje, da bodo šoli in še posebej 
učiteljem zaupali. Predlagal je, da se starši z otroki temeljito pogovorijo o testiranju in 
nošenju mask, da skupaj povadijo postopek testiranja in nato naj otrok postopek sam 
ponovi. 
 
Poudaril je tudi pomen sodelovanja učiteljev in staršev, ki skupaj delajo v korist otrok, a v 
tem trenutku morajo vsi ukrepe jemati kot svoj prispevek k izhodu iz kritične epidemiološke 
situacije – upoštevajoč tudi preobremenjenost zdravstvenega sistema.  
 
Ravnatelj je starše seznanil, da kot določa vladni odlok, za učence, ki ne bodo nosili 
zaščitnih mask v skladu s predpisi in se ne bodo samotestirali v šoli, šola organizira pouk 
na daljavo. Izjeme so navedene v odloku (prebolevniki, cepljeni, testirani s HAT). 
 
Ravnatelj je zagotovil, da bo šola pripravila protokol izvajanja ukrepov in bo še naprej 
starše redno seznanjala z vsemi novostmi.  
 
Ravnatelj je ob zaključku nagovora starše pozval k umiritvi razmer, saj je iz razgovorov z 
učenci ugotovil, da ti večinoma vzorno upoštevajo šolska in epidemiološka navodila in si 
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tudi sami želijo ostati v šoli. Poudaril je tudi, da šola ne sme postati prostor izražanja 
kakršnih koli oblik nestrpnega ali neargumentiranega nestrinjanja z odloki.  
 
Predsednik Sveta staršev je člane seznanil z dopisom in aktivnostmi, ki so jih starši, 
združeni v Zvezo aktivov staršev Slovenije (ZASSS), katere član je tudi Svet staršev naše 
šole, izvedli v preteklih dneh ob sprejetju Odloka. Dopisa, ki sta rezultat razprav slovenskih 
aktivov, so člani prejeli v gradivu za sejo, objavljena pa sta tudi na spletni strani ZASSS 
(Odziv ZASSS na zadnje sprejete ukrepe in Poziv ZASSS glede sprejetih ukrepov 
11. 11. 2021)1. Starši si močno želijo, da šole ostanejo odprte in da se zagotavlja varno 
učno okolje za vse učence. Starši večinoma ne bi zmogli ponovnega šolanja na daljavo. 
Iz mnenj in pobud, ki jih prejemamo od staršev v svete staršev, je razbrati takšne, ki se 
popolnoma strinjajo z vladnim odlokom in tudi takšne, ki nasprotujejo testiranju in nošenju 
mask. Starši nasprotujejo, da se finančno breme novih ukrepov naloži njim. Od 
odločevalcev in pripravljavcev ukrepov pričakujejo, da ob sprejetju tovrstnih ukrepov 
poskrbijo tudi za dobavo in razdeljevanje zaščitnih sredstev. Sredstva za enoletno šolanje 
štirih otrok ob nakupu maske FFP2 bi, na primer za družino s štirimi šoloobveznimi otroki, 
znašala nekaj več kot 1.000,00 EUR. Starši so tudi pozvali Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ), da v izogib razlikam pri izvajanju šolanja na daljavo za otroke, ki 
se ne bodo samotestirali v šoli, šolam poda čim prej jasna navodila, v kakšni obliki izvesti 
takšno obliko šolanja.  
 
Sledila je razprava: 
 
1. Zastavljeno je bilo vprašanje, kako bo z ocenjevanjem znanja na daljavo v primeru, da 
bo učenec spremljal pouk na daljavo. 
 
Ravnatelj je povedal, da bi pouk na daljavo predstavljal zelo zahtevno nalogo tako za 
učence kot za učitelje. Šola že ima izdelan protokol pouka na daljavo za učence, ki so bili 
s strani šole napoteni v karanteno. Ugotavlja, da so učenci na predmetni stopnji bolj 
dojemljivi za delo na daljavo po videokonferenčnem prenosu pouka v živo. Za učence na 
razredni stopnji tega ni mogoče pričakovati, zato je zanje predlagan drugačen protokol 
pouka na daljavo. Šola bo za pouk na daljavo poskrbela na svoj najboljši možni način in 
zmožnosti, tako tehnične kot kadrovske. Kar pa zadeva vprašanje glede ocenjevanja 
znanja, ravnatelj pričakuje usmeritve za ocenjevanje znanja, ki jih šolam pošlje Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo, sicer se bodo primorani znajti sami.   
 
2. Na vprašanje glede obrazložitve 3. člena, 3. odstavka Odloka, kjer je navedeno, da 
osebam, mlajših od 12 let, pogoja PCT ni treba izpolnjevati, je ravnatelj odgovoril, da je 
vprašanje primerno za pravno službo MIZŠ, ki naj poda razlago, če je ta potrebna.  
 
3. Predstavnica 5. c razreda je pohvalila današnji sklic seje in aktualno temo, ki se 
obravnava. Veseli jo, da bodo učitelji in starši sodelovali in bodo učenci testirani v šoli. Kot 
strokovnjakinja iz mikrobiologije ve, da je pomembno, da so testi narejeni pravilno in se 
dobro zaveda, kako nujno je spoštovati ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb 
z nalezljivo boleznijo COVID-19. Predlaga, da starši svojim otrokom, zlasti mlajšim, doma, 
v pomoč pri izvajanju samotestiranja, narišejo nekaj slik na list papirja, jih oštevilčijo z 
zaporednimi številkami 1, 2, 3 … in to bo otrokom v veliko pomoč.  
 

 
1 http://www.zasss.si/index.html 

http://www.zasss.si/index.html
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4. Predsednik je po elektronski pošti pred sejo prejel pobudo mame, da bi otroci izvajali 
teste s slino, tako kot v Avstriji. 
 
Predsednik je povedal, da o vrsti hitrih testov odloča stroka, da je sicer naslovil pobudo 
tudi v Koordinacijo ZASSS. Starši, ki nasprotujejo testiranju s palčkami, se lahko za 
strokovna pojasnila obrnejo na NIJZ. Glede na to, da tudi drugje po Evropi izvajajo teste 
s palčkami že prvošolci, meni, da slovenski otroci niso nič drugačni od drugih in bodo ob 
pomoči staršev ter učiteljev to zmogli. 
 
Predstavnik staršev 5. b-razreda je opozoril, da se je treba dogovoriti, kje bodo kompleti 
testov za samotestiranje. 
 
Ravnatelj je povedal, da test prinese učenec v šolo in ga hrani pri sebi. Dopušča možnost, 
da se bodo v oddelkih kako drugače dogovorili. 
 
5. Predstavnica OPP1 je pohvalila delo šole. Glede ukrepov pa je podala mnenje, da 
nekateri starši ne podpirajo ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19. Pojasnila je, da so se določeni starši učencev naše šole začeli zbirati 
v Iniciativo staršev OŠ Franja Malgaja, da ni pobudnica njenega nastanka, da se ji je po 
povabilu z veseljem pridružila in v njej aktivno sodeluje. Meni, da je komunikacija iz strani 
države avtoritativna, da se iniciativa zaradi takšnega načina komunikacije počuti 
neslišano, niso pa nasilni. Pričakuje, da bi tisti, ki se bojijo bolezni COVID-19 razumeli 
njih, ki jih je strah cepiv in testiranj s palčkami.  
 
Preko spletne ankete so zbirali informacije glede obveznega nošenja mask in 
samotestiranja učencev. Naslovniki ankete so bili zbrani preko staršev v razredih tretji 
osebi, ki je anketo izvedla. Sama je posredovala naslove petih predstavnikov Sveta 
staršev. Predstavnica se je za zlorabo podatkov glede e-naslovov staršev opravičila. 
Povedala je, da so podatke izbrisali iz baze in da so rezultati ankete primerljivi s 
slovenskim povprečjem. Poudarila je, da je dolžnost nas predstavnikov razredov v Svetu 
staršev, da starše v razredu obvestimo o napovedanih sejah in da smo predstavniki vseh 
staršev, tudi tistih z drugačnimi mnenji. Predlagala je, da se dodeli članom pred sejami na 
razpolago več časa, da lahko zberejo pobude staršev iz razredov. 
 
6. Predsednik Sveta staršev, mag. Jože Turnšek, je menil, da se je treba tudi o tem odkrito 
pogovarjati. Pričakuje, da starši otrok s tem ne bodo obremenjevali, da bodo omogočili 
šolanje otrokom v šoli in šoli zaupali. Meni, da bo testiranje izvedeno varno in v skladu z 
navodili strokovnjakov, saj so trenutne razmere skrb vzbujajoče. Pričakuje strpnost tudi 
do drugače mislečih in na medsebojno pomoč. Naloga in dolžnost vsakega posameznika 
je dosledno spoštovanje ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19.  
 
V povezavi z anketo je pojasnil, da ni bila poslana iz strani Sveta staršev. Glede sklica 
seje je že ob poslanih vabilih za sejo pojasnil, da ni v skladu s Poslovnikom, kjer je 
predviden osemdnevni rok za sklic seje. Bilo je veliko negotovosti ob izdanem Odloku, ne 
samo v šolah, temveč tudi v medijih, časa pa nič, saj je del odloka stopil v veljavo že ta 
teden, del pa bo začel veljati v prihodnji teden. Po posvetovanju z ravnateljem je predlagal, 
da se skliče seja, kjer se opolnomoči člane glede samega Odloka in s predstavitvijo dela 
šole v naslednjem obdobju. Če bo treba, bo sklical še eno sejo v skladu s Poslovnikom in 
bodo predstavniki staršev imeli možnost razprave s starši v oddelkih. Pohvalil je veliko 
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odzivnost članov in namestnikov, ki so nastalo situacijo sprejeli in se te seje udeležili v 
velikem številu. 
 
 
7. Ravnatelj je povedal, da ni čas za obsojanje in iskanje krivcev za nastalo situacijo, 
najmanj med šolniki ter da se zaveda, da bo treba najti rešitev za izhod iz te krize. Zaveda 
se, da je COVID-19 med nami in je naša naloga ter dolžnost, da dosledno spoštujemo 
ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 
 
Naredil bo vse, da bo pouk potekal v šoli in da bodo učenci in učitelji zdravi. V zadnjem 
času je veliko bolniških odsotnosti in je delo na šoli oteženo. Veliko časa porabijo za 
urejanje nadomeščanj in iskanje ustreznega kadra, ki ga na trgu dela že primanjkuje. 
 
Ravnatelj starše prosi, da na šolo ne naslavljajo raznih dopisov z osebnimi stališči, saj 
šola v tem trenutku potrebuje pedagoški mir, da se lahko posveti organizaciji dela in 
pouka.  
 
Ravnatelj se je zahvalil vsem staršem, ki prostovoljno pomagajo pri izvajanju ukrepov in 
s tem bistveno olajšajo delo na šoli. Sprejema, da bi bilo vsem lažje brez zaščitnih mask 
in ostalih ukrepov, a posledice bi bile številne okužbe in oddelki v karanteni. Tega si najbrž 
nihče ne želi. Najslabši ukrep, veliko slabši od mask in samotestiranja, je zaprtje šole in 
posledice tega v preteklih dveh letih se pri učencih zelo poznajo, in to na vseh področjih. 
 
Pravzaprav bi se moral vsak vprašati, kaj je konkretno storil, da bi otrokom omogočil 
šolanje v živo. Najbrž nasprotovanje vsem ukrepom ne bo pomagalo pri tem, da bi šole 
ostale odprte. Zaposleni na šoli smo k temu, da bi se epidemija čim prej zajezila, prispevali 
zelo veliko: dosledno upoštevamo zaščitne ukrepe in od 78 zaposlenih je 60 cepljenih. To 
predstavlja 77 % vseh zaposlenih, med učitelji pa je ta delež 85 %. Ravnatelj je ponosen, 
da ima v kolektivu tako odgovorne ljudi.     
 
Ravnatelj je zaključil, da verjame, da bodo skupaj kos novim izzivom in da bodo čez nekaj 
časa ugotovili, da so ukrepi, ki nas čakajo, izvedljivi in da bodo na koncu prinesli dober 
učinek. Poziva vse, da jim pomagajo. 
 
8. Predstavnica 6. b-razreda je poudarila, da je na prvem mestu treba upoštevati 
otrokove koristi in v tem času dati v ozadje lastna prepričanja, interese in stališča.  
Njeno mnenje glede poslanih anket je bilo, da je predstavnica OPP1 zlorabila elektronske 
naslove članov Sveta staršev in da pozdravlja njeno iskrenost in sprejema njeno opravičilo 
ter upa, da se to ne bo več ponovilo. Starši dajejo predstavnikom v svetu staršev svoje 
osebne podatke z določenim namenom, za določene potrebe, in to je bilo v tem primeru 
zlorabljeno. 
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K točki 3 
 
Pod točko razno ni bilo razprav. 
 
 
Seja se je končala ob 19.10. 
 
 
Šentjur, 12. november 2021 
 
 
Zapisnikarica:     Predsednik Sveta staršev  
Marija Pišek      Osnovne šole Franja Malgaja Šentjur: 
       mag. Jože Turnšek  
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