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Zapisnik 2. seje sveta staršev Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača v šolskem 
letu 2021/2022 15. 11. 2021, ob 18.00, preko Zooma 

 
 
Prisotni: Vanja Gombač, Kristina Savić, Karmen Bovha, Teja Boštjančič, Mateja Ožbolt, 
Violeta Husu, Renata Imširović, Špela Gec Rožman, Sabina Rožac, Polona Hožič,  Saša 
Humar Milavec, Tomaž Štembergar, Mitja Mahorčič, Nataša Grželj, Nataša Volk, Aleš 
Tominc, Damijana Može, Andrej Plešnar 
 
Opravičeno odsotni:  Andreja Smodiš 
 
Ostali odsotni: Helena Zrnec Vidmar, Lucija Kavčič  
 
Ostali prisotni: mentorica sveta staršev Barbara Skalec Volk, ravnateljica Damijana 
Gustinčič 
 
Predsednica sveta staršev Kristina Savič je predstavila predlog dnevnega reda, ki so ga 
člani sveta staršev prejeli po e-pošti.  Predlagala je,  da se na dnevni red uvrsti še dodatno 
točko, saj je bila po elektronski pošti na prošnjo Iniciative "Za smiselne ukrepe na OŠ 
Divača" (ZSU) poslana članom sveta staršev korespondenca med šolo in iniciativo ter 
gradiva. Na kratko je predstavila vsebino dodatne točke.  
 
Člani sveta staršev so se strinjali z dopolnitvijo dnevnega reda:  

1. Aktualni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje okužb v VIZ ustanovah 
2. Pobuda iniciative "Za smiselne ukrepe na OŠ Divača" (ZSU) 
3. Obvestila, pobude in predlog 

 
SKLEP: Potrdi se dnevni red seje sveta staršev. 
               (ZA – vsi prisotni člani SS) 

 
 

K točki 1 
 

Predsednica je ugotovila sklepčnost, na sestanku je bilo prisotnih 18 članov od skupno 23 
članov SS. Mentorica sveta staršev je prisotne obvestila o odstopu predstavnikov dveh 
oddelkov: 9. b razreda in 1.-3. r. Vreme. Za omenjena oddelka bo potrebno izbrati nove 
predstavnike staršev. 
 
 
Ravnateljica je pojasnila ozadje za ukrepe, ki stopijo v veljavo s sredo, 17. 11. 2021. V 
Sloveniji je izredno slaba zdravstvena situacija, narašča število okuženih s Covid-19, tudi 
med našimi učenci in zaposlenimi. Na šoli se srečujejo s karantenami posameznih 
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učencev, pa tudi oddelkov. Na dan sestanka so v karanteni 4 oddelki naše šole, pred tem 
so bili v karanteni še 3 oddelki. 
 
V začetku šolskega leta, ko so bile ugodnejše epidemiološke razmere, smo se na šoli trudili 
izpeljati šolo v naravi, dneve dejavnosti, ekskurzije. 
 
Iz Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 na žalost ugotavljamo, da vlada 
priporočil ravnateljev pri uvedbi obveznega samotestiranja učencev ni upoštevala, temveč 
je le pričetek samotestiranja v šolah odložila za dva dni. Ravnatelji podpiramo ukrepe za 
preprečevanje širjenja epidemije, kamor sodi tudi možnost samotestiranje, ukrepi pa morajo 
biti prilagojeni realnim okoliščinam in zmožnostim izvedbe v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah. Stališče šole je, da bi moralo biti še naprej omogočeno samotestiranje učencev 
na domu, vendar pa smo dolžni upoštevati in izvajati Odlok vlade. Na šoli smo na podlagi 
Okrožnice MIZŠ in Protokola Ministrstva za zdravje, prejetih 13. 11. 2021, pripravili Protokol 
samotestiranja, ki smo ga poskušali čimbolj prilagoditi tudi pobudam staršev. 

Pomočnica ravnateljice je predstavila glavne izvlečke Protokola samotestiranja: 

 Samotestiranje se začne v sredo, 17. 11. 2021. Na šoli ga bomo izvedli v matičnem 
oddelku učenca ob prisotnosti strokovnega delavca 1. šolsko uro. V sredo naj učenci s 
seboj prinesejo komplet za testiranje. 

 Samotestiranje ni potrebno za učence, ki so polno cepljeni ali so preboleli COVID-19, 
od okužbe pa ni minilo več kot šest mesecev. 

 Podpisano izjavo za oz. proti samotestiranju mora učenec prinesti v šolo najkasneje do 
srede, 17. 11. 2021, oziroma prvi dan prihoda učenca v šolo. Razredničarki naj oddajo 
tudi izjavo staršev ali potrdilo o izjemah od obveznega samotestiranja (preboleli, 
cepljeni). 

 Učenci, ki samotestiranja ne zmorejo opraviti sami, lahko samotestiranje opravijo s 
starši ali zakonitimi zastopniki ob dnevih testiranja v telovadnici šole od 7.15 do 7.45. 
Tester starši podpišejo in oddajo dežurnemu učitelju v telovadnici.  

 V primeru nesoglašanja staršev s samotestiranjem učencev v šoli, bodo učenci ostali 
doma. V skladu s kadrovskimi in tehničnimi zmožnostmi bomo učencem omogočili 
izobraževanje na daljavo.  

 
Ravnateljica je pojasnila, da ravnatelji in pomočniki ravnateljev sproti pojasnjujemo MIZŠ 
pomisleke strokovnih delavcev in staršev v zvezi s samotestiranjem učencev. Jutri, 16. 11. 
2021, bo ponovno srečanje ravnateljev z MIZŠ, v zvezi z odprtimi in aktualnimi vsebinami 
povezanimi z začetkom izvajanja Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki je bil 
sprejet 11.11.2021.  
 
 
V razpravi so starši izpostavili naslednja vprašanja: 
- Ali je potrebna najava, če bi starši želeli samotestiranje opraviti z otrokom?  

Pojasnjeno je bilo, da najava ni potrebna, je pa priporočljiva iz organizacijskega vidika.  
 
- Glede na to, da je predvideno samotestiranje vseh učencev in obenem nošnja mask 

ves čas pouka, starše zanima, ali jih lahko otroci med poukom odložijo, glede na to, da 
bodo testirani.  
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Ravnateljica je pojasnila, da zaenkrat velja, da jih morajo nositi, bodo pa to pobudo 
ravnatelji podali na jutrišnjem sestanki z MIZŠ. 
 

- Ali je mogoče, da otrok test opravi doma?  
Načeloma velja, da se testiranje opravi v šolskih prostorih. V kolikor so pri učencu 
zadržki, da bi se samotestiral v razredu, lahko samotestiranje opravi tudi v času pred 
poukom v telovadnici. 
 

- Kako bo izgledal hibridni sistem, v primeru, da se starši sploh ne strinjajo s 
samotestiranjem?  
Nerealno je pričakovati, da bo pouk za učence, ki ne bodo obiskovali pouka, potekal na 
takšen način kot v času zaprtja šol. Prav tako ne moremo zagotoviti, da bi učenci, ki 
bodo doma, pouk spremljali preko računalnikov od doma. Strategije poučevanja v šoli 
so drugačne od tistih pri pouku na daljavo, prav tako ne smemo brez soglasja snemati 
drugih učencev.  
 

- Ali velja test na slino, ki je manj invaziven?  
Šole niso dobile navodil o tem, ali je test na slino dovoljen, vprašanje bo posredovano 
MIZŠ. 
 

- Kakšen postopek je predviden v primeru, da je otrok pozitiven na hitrem testu?  
V primeru pozitivnega testa pri samotestiranju na SARS-CoV-2 šola, šola o tem obvesti 
starše oziroma njegove zakonite zastopnike.  Otrok do prihoda staršev počaka v 
»Kotičku miru«, ki ga tudi sicer uporabljamo za primere, ko otroci v šoli zbolijo. Enako 
sta na podružničnih šolah Vreme in Senožeče predvidena prostora za izolacijo. 
 

- Ali bo učitelj učencem pomagal pri samotestiranju?  
Naloga učitelja je, da samotestiranje nadzira. Učitelj pa bo učencem na voljo za 
vprašanja glede postopka, predvaja jim lahko videoposnetek s prikazom 
samotestiranja, ne bo pa testiral otrok. 
 

- Ali se bodo v tem času izvajale interesne dejavnosti?  
Interesne dejavnosti bomo izvajali na način, da lahko zagotavljamo mehurčke.  
 

- Zakaj učenci ne nosijo mask pri športu, saj je tudi tam možnost okužbe?  
Šole sledijo navodilom NIJZ, ki navaja, da učencem pri pouku športa ni potrebno nositi 
mask. 
 

- Kaj naredijo učitelji v primerih, ko učenci pozabijo maske ali imajo maske iz blaga? 
V šoli vedno poskrbimo, da jim damo kirurške maske. 
 
Podane so bile pobude, da: 

- poskušajo ravnatelji priti do informacije, do kdaj je predviden potek samotestiranja; 
- da bi otroci puščali teste v šoli, da bi se izognili pozabljanju; 
- da bi se šolam zagotovilo sredstva za dodatne kirurške maske za učence, saj lahko to 

predstavlja velik finančni zalogaj, sploh odkar naj ne bi zadoščale maske iz blaga; 
- da bi teste za samotestiranje prejele šole in ne bi bilo potrebno staršem testov 

prevzemati v lekarnah. 
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Mitja Mahorčič je podal pohvalo, da se šola trudi izpeljati šolski proces, da pa morajo 
tudi starši stopiti skupaj in pomagati, da to čimprej mimo.  
Špela Gec Rožman je poudarila, da se učitelji trudijo, da bi šole ostale odprte, da 
izvajajo priporočljive ukrepe, ker pa na ravni države nismo dovolj uspešni pri 
omejevanju epidemije, so tudi za šole predvideni strožji ukrepi.  
V razpravi je izpostavljeno tudi to, da nekateri ne upoštevajo karanten, izigravajo sistem 
s testi, Ravnateljica apelira na starše, da v šolo prihajajo le zdravi otroci in da so v 
primeru okužb v družini iz preventive doma tudi otroci.  
 

 
 
SKLEP: Podpiramo prilagojena navodila za samotestiranje otrok v šolo. Ravnateljica 

posreduje pobude in odprta vprašanja na MIZŠ. 
               (ZA – 16 prisotnih člani SS) 

     (VZDRŽANA – 2 člana SS) 
 
 

 
K točki 2 

 
Predsednica sveta staršev prebere pismo, ki ga je posredoval eden od staršev, pismo je 
odziv na pismo civilne iniciative.  
V navedbah civilne iniciative je zapisano tudi, da »večina staršev ni prejela nikakršnega 
obvestila za današnji sestanek sveta staršev OŠ Divača, da bi lahko v obravnavo 
pravočasno oddali svoje predloge, zahteve in mnenja. Veliko staršem se zdi opustitev 
izvajanja dolžnosti članov sveta staršev v dani družbeni situaciji »nedopustna.« 
 
Kar nekaj predstavnikov staršev pove, da jim ostali starši v oddelku otroka niso posredovali  
kontaktnih podatkov, na katere bi jim lahko pošiljali obvestila, zato očitki niso povsem 
upravičeni.  
 
SKLEP: Po prejemu vabila na sejo sveta staršev, se o sestanku obvesti tudi druge starše 

učencev posameznega oddelka. 
               (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 
SKLEP: Predsednica sveta staršev pošlje odgovor civilni iniciativi, kjer povzame sklepe in  

ugotovitve sestanka sveta staršev. 
 

 

 K točki 3 
 
 

Ravnateljica je sporočila, da je bilo izdano gradbeno dovoljenje za prizidek k šoli. Pomladi 
so predvidena pripravljalna dela. Naslednje šolsko leto bo še večja prostorska stiska, kot jo 
imamo v tem šolskem letu zaradi dodatnega oddelka in samega procesa gradnje. 
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Ravnateljica predstavi prenovljeno spletno stran šole, dodan je še zavihek Covid-19, kjer so 
podatki o karantenah oddelkov in aktualne informacije, ki so povezane s Covidom-19. 
 
Predsednica predlaga, da se ustvari elektronski naslov sveta staršev, na katerega bi lahko 
starši pošiljajo svoja vprašanja in pobude. 
 
 
SKLEP: Ustvari se elektronski naslov sveta staršev. 
              (ZA – vsi prisotni člani SS) 
 
 
 
 
Predsednica SS se zahvali za konstruktivno sodelovanje na sestanku. 

 
 

Sestanek je bil zaključen ob 20.30. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                     Predsednica sveta staršev: 
Barbara Skalec Volk                    Kristina Savić l.r. 
 
 
Priloga: 

 korespondenca in gradiva iniciative Za smiselne ukrepe na OŠ Divača" (ZSU)  


