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  Osnovna šola Miklavž na Dravskem polju  
Cesta v Dobrovce 21 

2204 Miklavž na Dravskem polju 
 

 
Z A P I S N I K  

1. izredne seje Sveta staršev,  
ki je bila dne 11. 11. 2021, ob 18.00 uri,  

v avli  OŠ Miklavž na Dravskem polju 
 
Prisotni:  
23 članov Sveta staršev, ravnateljica zavoda, Dušanka Mihalič Mali, pomočnik ravnateljice Zvonko 
Trstenjak, pomočnica ravnateljice dr. Katarina Germšek, vodja podružnice Alenka Primec, 
predstavnica razredne stopnje 1-5 Lidija Vinter, predstavnica predmetne stopnje 6-9 Nevenka 
Gselman 
Odsotni:  
Odsotnost so opravičili predstavniki: 5.a, 8.c, 9.b, 9.c, odsotna pa sta bila  predstavnika 1.c in  8.a 
razreda. Svojo odsotnost na seji je opravičil tudi predstavnik 2. b razreda, namesto njega je na seji 
prisostvovala ga. Pekič, z nalogo, da  prenese informacije staršem 2.b.  
 
Dnevni red: 

1. Pozdrav in pregled prisotnosti  ter seznanitev z dnevnim redom 
2. Seznanitev z izvajanjem ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Uradni list RS št. 174/2021, z dne 06. 
11. 2021) 

 
Točka 1: Pozdrav in pregled prisotnosti 
 
Predsednica Sveta staršev pozdravi vse prisotne, ugotovi, da je seja sklepčna in prisotne seznani z 
dnevnim redom izredne seje. 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Člani Sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA sprejeli dnevni red 1. izredne seje Sveta staršev. 
 
Predsednica predlaga, da se ge. Pekič, ki se je seji pridružila zaradi opravičene odsotnosti 
predstavnika 2. b razreda, dovoli navzočnost in razprava, zaradi pomembnosti vsebine, njena 
navzočnost se ne upošteva pri preverjanju sklepčnosti in tudi nima glasovalne pravice. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Člani Sveta staršev so soglasno, s 23 glasovi ZA sprejeli predlog o navzočnosti ge. Pekič na 1. izredni 
seje Sveta staršev. 

 
Točka 2: Seznanitev z izvajanjem ukrepov po Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19 (Uradni list RS št. 174/2021, z dne 06. 11. 2021) 
Predsednica Sveta staršev nagovori prisotne in pove, da je seja namenjena seznanitvi staršev z  
Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid-19, 
ki je bil objavljen v Uradnem list RS št. 174/2021, dne 06. 11. 2021 (v nadaljevanju Odlok) in njegovim 
izvajanjem ter odprti razpravi.  
Odlok predvideva nošenje mask vseh učencev v osnovni šoli, prav tako tudi samotestiranje vseh 
učencev v šoli. Starši imajo pomisleke pri izvajanju Odloka predvsem za učence 1. do 4. razreda. 
Učenci si ne znajo opraviti samotestiranja, nekateri imajo težave z masko. Ob zavedanju, da je šola 
na izvajanje Odloka vezana, se je pozvalo šolo, da bi v čimvečji možni meri, glede na vsebino Odloka, 
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izvajala največjo skrb za vse otroke in se zavzemala, da se uporabi najmehkejša oblika izvajanja 
ukrepov, povsod, kjer je to mogoče izvajati.   
Videnje in stališče šole predstavi ravnateljica. ZOFVI v 49. členu opredeljuje pristojnosti ravnatelja in 
ga zavezuje, da zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov in skrbi za zakonito delovanje zavoda. 
Ravnateljica pove, da se je dne 10.11.2021 odvijal sestanek ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, z 
državnima sekretarjema iz ministrstva za zdravje in ministrstva za izobraževanje. Na sestanku so 
ravnatelji enotno predlagali rešitev, da se samotestiranje v razredih 1-5 izvaja v domačem okolju. 
Ravnateljica je pojasnila, da je v okviru navedenega srečanja aktivno z argumetni zagovarjala stališče, 
da izvajanja samotestiranja v šolskem prostoru, ni mogoče učinkovito izvajati. Predlogov pedagoške 
stroke ministrstvo ni sprejelo in je vztrajalo pri vsebini Odloka, ki nalaga izvedbo samotestiranja v 
osnovnih šolah v prostorih šole. Ravnateljica še pojasni, da je šola dolžna izvajati Odlok, pri tem pa 
tudi zagotovi, da bo potek dela v šoli na podlagi Odloka, potekal v čim bolj učencem prijazni obliki. 
Ravnateljica je še posebej pozvala na spoštljivost med odnosi in v komunikaciji med starši in učitelji 
ter vodstvom šole, ki je v poziciji, da mora izvajati Odlok takšen, kot je bil sprejet. Starše je pozvala 
naj zaupajo stroki in delu zaposlenih na šoli in pozvala, da naj starši sami čim bolje pripravijo svoje 
otroke na uporabo testa. Dodatno je še obrazložila, da učencem, ki so COVID preboleli, ne bo 
potrebno opravljati samotestiranja (180 dni od pozitivnega PCR).  
Predsednica Sveta staršev povabi prisotne k razpravi in podaji stališč ter predlogov. 
Starši izpostavijo zaskrbljenost glede poteka samotestiranja in tudi dejstvo, da v lekarnah zmanjkuje 
testov in da testi niso primerni za samotestiranje najmlajših. Postavijo se vprašanja, kako bo potekal 
pouk na daljavo za učence, ki samotestiranja ne bodo opravljali. Predlagajo, da se otroci čim več 
gibljejo na prostem v času odmorov. Kot velika skrb staršev se pokaže izvajanje ukrepa obvezne 
nošnje mask skozi celoten pouk tudi pri otrocih od 1-5 razreda. Tekom daljše razprave se pokaže, da 
je skrb staršev zaradi izvajanja ukrepov prisotna, vendar večina navzočih članov razume položaj, da 
ukrepe določa Odlok, ne šola in da je šola dolžna upoštevati in ravnati po vsebini Odloka. Predstavnica 
staršev 1.d razreda izpostavlja, da Odlok krši z Ustavo opredeljene pravice, pri tem ji predsednica, ki 
je zadolžena za vodenje seje obrazloži, da šolski prostor ni pravo mesto za ugotavljanje neustavnosti 
Odloka in uveljavljanje kršitev ustavnih pravic in ji obrazloži, da je edina inštitucija, ki je pristojna za 
presojo ustavnosti Odloka Ustavno sodišče in da dokler je Odlok v veljavi, da nas vse zavezuje in da 
naj se razprava osredotoči nazaj na predloge k načinu izvajanja Odloka v praksi. Predstavnica 1. d 
razreda zapusti sejo.  
 
Svoje izkušnje iz razreda sta nato povedali še vodja podružnice, Alenka Primec in predstavnica 6. do 
9. razreda, Gselman Nevenka. Učitelji si želijo zaupanja v stroko in pouka v šolskih klopeh. Pouk na 
daljavo je v preteklem obdobju že pustil posledice. Kaže se kot primanjkljaj pri znanju učencev, kot 
tudi pri socializaciji otrok. 
Predstavniki staršev učencev na predmetni stopnji so povedali, da njihovi otroci brez težav že 
opravljajo samotestiranje in so že tudi sprejeli obvezno nošenje mask.   
 
Zaključna misel je: Vsi se zavedamo težke situacije, v kateri smo se znašli otroci, starši in učitelji. In si 
prizadevamo, da bi otroci še nadalje lahko pouk spremljali v šoli in to na takšen način, da bi izvajanje 
ukrepov v čim manjši meri vplivalo na počutje in odzivanje otrok v šolskem prostoru. Šola pa Odlok 
mora spoštovati. In nihče od predstavnikov staršev, niti vodstvo šole in učitelji, si ne želimo, da bi 
šolo obiskovali inšpektorji in tako še zaostrovali izvajanje ukrepov po Odloku v praksi. 
 
Na pobudo člana Sveta staršev predsednica Sveta staršev predlaga, da na podlagi razprave na izredni 
seji, pripravi dopis s povzetkom razprave in stališč članov ter stališči šole do izvajanja Odloka. 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Člani Sveta staršev so soglasno, z 22 glasovi ZA sprejeli predlog, da predsednica Sveta staršev 
pripravi dopis s povzetkom razprave in stališč članov ter stališči šole do izvajanja Odloka, ki ga 
posreduje članom Sveta staršev, da slednji o vsebini izredne seje seznanijo starše.  
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Seja je bila zaključena ob 20.20. 
 
 
  
Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 
Sabina Adamič       Simona Marko 
 
  
 


