
 
 

Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju,  
ki je potekala v petek, 12. 11. 2021, 

s pričetkom ob 18. uri preko video povezave. 
 
Prisotni starši: po priloženi listi prisotnosti 
 
Dnevni red: 
 

1. Trenutni protikoronski ukrepi 

2. Razno 

 
Ravnateljica Breda Županc je pozdravila prisotne in predala besedo predsednici Eriki Drobnak. 
 
1. Trenutni protikoronski ukrepi 

 

Predsednica pove, da je bila izredna seja sklicana zaradi nejasnosti in številnih vprašanj povezanih 
z izdajo novega odloka Vlade RS o samotestiranju učencev v šoli. Želi, da skupaj prevetrimo 
ukrepe in razmislimo, kako lahko prispevamo k izboljšanju trenutne situacije. Besedo preda 
ravnateljici. 
 
Ravnateljica seznani starše z odločitvijo Vlade RS, ki je sprejela Odlok o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Sprejeti odlok določa 
samotestiranje učencev v šoli. Odloka niso pripravljali šolniki, vendar ga morajo spoštovati kljub 
pomislekom o sprejetih ukrepih. 
Želimo si čim hitrejše izboljšanje trenutne epidemiološke situacije, predvsem da šole sledijo 
prvotnemu planu, to je izobraževanju otrok v šoli. 
 

Ravnateljica podrobneje predstavi skupni sestanek vseh ravnateljev s predstavniki ministrstva o 
izvajanju določb iz Odloka. Ravnatelji so na ministrstvo naslovili številna operativna in izvedbena 
vprašanja, na večino niso dobili odgovorov. Predstavili so tudi svoje pomisleke in podali predloge, 
ki pa so bili s strani ministrstva zavrnjeni. Odlok ostaja in ga morajo vsi ravnatelji spoštovati in 
tudi izvajati. Okrožnice z natančnejšimi usmeritvami šole še niso prejele. Načrtujejo, da se bodo 
učenci testirali na začetku 1. šolske ure, z izjemo otrok v jutranjem varstvu in tistih, ki bodo imeli 
nulto uro dejavnosti. Še posebej ravnateljica poudari, da se otrok nihče ne bo dotikal, učitelji 
testiranje samo nadzorujejo. Učitelj bo učenca s pozitivnim testom premestil v drug prostor, kjer 
bo počakal na prihod staršev. Teste starši dvignejo brezplačno v lekarni z otrokovo zdravstveno 
kartico. Starši bomo v kratkem prejeli izjavo v podpis o strinjanju oziroma nestrinjanju 
samotestiranja otrok v šoli. V primeru nestrinjanja se učencu odredi delo na daljavo, ki pa bo 
organizirano kot delo preko spletnih učilnic, saj tehnologije za hibridni sistem poučevanja na šoli 
nimamo. Samotestiranje ne bo obvezno za cepljene in prebolele učence, kar bodo otroci 
dokazovali z enakimi potrdili kot odrasli. 
 
V razmerah v katerih se nahajamo, si ravnateljica prizadeva zagotavljati otrokom prijetno in varno 
okolje, kakor tudi nadaljevanje izobraževanja v šoli. Starše pri tem prosi za razumevanje in se 
zahvaljuje vsem za sodelovanje. 
 
Predsednica poudari, da je šola dolžna spoštovati in izvajati sprejete ukrepe pod pogoji kot jih 
določa Odlok Vlade RS. Pritiski in nepotrebna slaba volja vnašata v šolski prostor nemir, pri čemer 



največje posledice čutijo otroci. Naknadno bo posredovala vsem staršem elektronske naslove 
pristojnih institucij, na katere lahko starši pošiljajo vprašanja. 
 
Predstavniki staršev so postavljali vprašanja vezane na trenutno situacijo in sprejete ukrepe: 

- kdo odgovarja v primeru poškodb ki so lahko posledica samotestiranja otrok in kaj se 
zgodi, če se starš ne strinja z delom na daljavo? 
Ravnateljica odgovarja, da se ob tem poraja veliko vprašanj na katera trenutno še ne zna 
odgovoriti; 

- kaj bo šola naredila v primeru da pride otrok v šolo brez maske in se noče testirati? 
V tem primeru bodo otroka ločili od ostalih otrok in bo nato otrok v posebnem prostoru 
počakal na prihod staršev; 

- kako je z zaščito pred okužbo med malico in med športom pri otrocih? 
Ravnateljica poudari upoštevanje navodil in priporočil s strani NIJZ za preprečevanje 
širjenja okužbe – izvajali bodo še pogostejše zračenje prostorov, razkuževanje, pravilno 
umivanje rok ter izvedbo športa na prostem dokler bodo to dopuščale vremenske 
razmere; 

- ali poznamo primer šole, kjer se je ravnatelj odločil za samotestiranje učencev doma? 
S tem primerom ravnateljica ni seznanjena in pove, da so se ravnatelji na ravni Občine 
Šentjur poenotili pri upoštevanju sprejetega Odloka Vlade RS; 

- ali lahko starši na kakšen način s svojim doprinosom vplivamo na morebitno spremembo 
Odloka? 
Kratkoročnih možnosti za večje spremembe žal nimamo; 

- ali je šola najela strokovni kader za odvzem brisov in kdo bo nosil odgovornost zaradi 
morebitnih posledic nepravilnega odvzema brisa? Zakaj je nošenje mask obvezno kljub 
temu da je mehurček negativen? 
Ponovno pozivamo vse k spoštovanju ukrepov, saj bomo s tem bistveno pripomogli k 
hitrejšemu sproščanju ukrepov in obvladovanju epidemije. V mehurčku so maske 
obvezne, saj testi za samotestiranje niso popolnoma zanesljivi. Zdravniki so cepljeni skoraj 
100% in kljub temu nosijo maske. V času epidemije je zdravstveni sistem močno 
obremenjen zato prihaja do prestavljanja drugih pregledov in nenujnih operacij. 

Predsednica poziva k razumevanju in svetuje več pozitivne naravnanosti v trenutnih razmerah. 
Omeni primer šole, kjer so ustanovili t.im. Covidno skupino ki ozavešča učitelje in starše o 
pomenu virusa SARS-CoV-2. 
Ravnateljica še enkrat poudari, da učitelj otroke pri samotestiranju samo opazuje medtem ko je 
naloga staršev, da otroke naučimo v domačem okolju kako test uporabljati. Namen današnjega 
sestanka je bilo posredovanje informacije o sprejetem odloku ter vlogi šole pri izvajanju le tega. 
Nadalje predstavniki staršev to informacijo prenesejo vsem staršem po posamezni razredih. 
V nadaljevanju razprave eden izmed predstavnikov staršev predstavi lastno izkušnjo o 
prebolevanju Covida in ponovno poziva k upoštevanju ukrepov. 
Izpostavi se tudi pomembna vloga staršev pri otrocih. Otroci so prilagodljivi in se hitro učijo. Starši 
smo otrokom zgled in s pravim pristopom bodo otroci samotestiranje izvajali brez težav. 
Potreben je zdrav razum in strpnost v teh težkih časih. 
Predlaga se občasen spust mask pri otrocih med poukom ter prijaznejši način testiranja otrok z 
odvzemom sline kot je to že praksa v tujini. 
  



2. Razno 
 
Ena izmed osrednjih tem v šolskem letu 2020/2021 se je nanašala na »varne šolske poti«. Ali je 
šola že pridobila zapisnik ogleda varnih šolskih poti? Ravnateljica odgovarja, da zapisnika še ni 
prejela in ga bo naknadno posredovala predsednici. 
 
Starši pohvalijo prehrano matične šole v Gorici pri Slivnici. 
 
Konec šolskega leta 2020/2021 se je pričela prenova notranjih prostorov na šoli. Kdaj predvidoma 
bo prenova končana? Glede na časovni načrt izvajalec zamuja z dokončanjem del zaradi težav pri 
dobavi materialov in več mest delovišč, ki jih imajo delavci. Novi rok za dokončanje del je 
prestavljen na januar 2022. 
 
Prav tako starše zanima, kako je z izvajanjem planiranih dejavnosti v šoli? Zaradi trenutnih razmer 
je šola morala odpovedati letno šolo v naravi. Želijo si, da bodo v letošnjem šolskem letu lahko 
izvedli zimsko šolo v naravi. Vse dejavnosti v sklopu šole se izvajajo, za potek vseh nadaljnjih 
dejavnosti pa je predvsem odvisno od epidemioloških razmer v prihodnje. 
 
Predsednica zaključi sejo in se zahvali za udeležbo, kritike in pohvale. 
 
Ravnateljica se zahvali staršem in pove, da so njena vrata vedno odprta za pogovor. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.40 uri. 
 
 
    Zapisnik zapisala                                                                          Predsednica Sveta staršev 
   Petra Bračko Petek                      Erika Drobnak 
 
 


