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ZAPISNIK IZREDNE (2. ZAPOREDNE) SEJE SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V
ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Izredna seja (2. zaporedna) Sveta staršev OŠ Domžale je potekala 24. 11. 2021 od 17.00 do 17. 43 ure
preko aplikacije Zoom. 

Seja je sklicana zaradi reševanje problematike soglasij za samotestiranje učencev v šoli. V odsotnosti
predsednice in po njenem pooblastilu je sejo sklical namestnik predsednice Miran Dragar, predstavnik
3.j.  Vabilo na sejo so predstavniki staršev, ravnatelj,  vodja podružnice in tajništvo šole prejeli  po
elektronski pošti.

Glavni  inšpektor  za  šolstvo  gospod  Simon  Slokan  je  ravnatelju sicer  predlagal,  da  se  skličejo
roditeljski sestanki za vse oddelke, vendar bi bilo to nemogoče izvesti v tako kratkem času, saj to
pomeni 41 sestankov, zato je ravnatelj podal predsednici Sveta staršev predlog, da se skliče izredni
seja Sveta staršev.

Dnevni red:

1. Izpolnjevanje oz.  neizpolnjevanje pogoja PCT otrok ob prihodu v šolo v zvezi  z odlokom o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Na sestanku je ob 17:05 prisotnih 27 predstavnikov, ker Ano Ring Rupar, predstavnico 2.a, nadomešča
Andrej Peterka, ki nima glasovalne pravice, je z glasovalno pravico prisotnih 26 predstavnikov.

Opravičeno odsotni: Olja Srećo (4.a), Jana Tomazin (5.c), Tea Seliškar Otrin (5.i), Maja Poje (7.c)

Neopravičeno  odsotni:  Rasmila  Žunič  (1.a),  Špela  Nose  (1.b),  Aleksandra  Šavel  (3.c),  Klavdija
Ravnikar (3.i), Simona Habjan (5.a), Tatjana Jovanov (6.b), Benjamin Bambič (6.i), Živa Kramar (6.j),
Bojana Poljanšek (7.a), Mihael Orešek (8.i)

Namestnik predsednice potrdi sklepčnost seje.

Na dnevni red ni pripomb.

Izpostavi se problematika, da otroci, katerih starši ne soglašajo z zadnjim odlokom o samotestiranju
učencev na šoli, kljub odloku, da ti otroci ne smejo obiskovati šole, hodijo k pouku. Predstavnike se
prosi za pomoč pri reševanju problematike, kakšen je njihov predlog, kako bi apelirali  na starše k
upoštevanju odloka.

Predlaga se skupen dopis oziroma mail, ki bi ga predstavniki staršev pošiljali po mailu staršem.



Ravnatelj pojasni, da velika večina staršev spoštuje odloke. Od pretekle srede nekaj staršev (manjšina)
ni izpolnilo oziroma podpisalo soglasij. Otroci so bili večinoma izločeni iz razredov, vendar to na
dolgi rok ne gre,  šola nima kadrovskih, niti prostorskih zmožnosti. Starši po otroke večinoma niso
prišli, tako da so bili izločeni 4-5 ur. 

Ravnatelj se  je  posvetoval  z  ministrstvom,  kako rešiti  to  problematiko.  Kot  omenjeno,  je  gospod
Slokan predlagal roditeljske sestanke, ravnatelj je zaradi praktičnosti predlagal sklic izredne seje Sveta
staršev,  na  katerem sprašuje  predstavnike  staršev  vseh  oddelkov,  če  bi  bili  pripravljeni  obveščati
starše, da v primeru,  ko ne soglašajo z odlokom o samotestiranju učencev na šoli, svojih otrok ne
pošiljajo v šolo,  temveč upoštevajo odlok in  otroke pustijo doma.  Ob tem je poudaril,  da  namen
današnjega sestanka  ni prepričevanje teh staršev v nasprotno (tj.  v  podpis  soglasja),  temveč zgolj
obvestilo, naj se držijo odlokov in naj  njihovi  otroci  ostanejo doma, kot  to veleva zakon oziroma
odlok. Če se stanje ne bi izboljšalo do tega petka, lahko inšpektor odredi šolanje na daljavo za celotno
šolo. 

Namestnik predsednice je predlagal 10 min razprave, v kateri predstavniki izrazijo željo po točnem
podatku, v katerih razredih je ta problem najbolj pereč. Žal točnega podatka ravnatelj nima, saj naj bi
ta številka dnevno nihala (starši si premislijo iz danes na jutri). Na današnji dan (24. 11. 2021) je 26
otrok, ki so prišli v šolo brez soglasja.

Sebastijan Permoser,  predstavnik 6.c,  predlaga,  da vodstvo šole sestavi  dopis,  s  katerim bi  potem
obveščali starše v posameznih oddelkih. 

Ravnatelj se je strinjal z predlogom, ob tem po obvestil predstavnike staršev, da je danes prejel tožbo
34 staršev, ki skupaj tožijo našo šolo v zvezi z omenjeno problematiko. Zaenkrat je to edini primer v
Sloveniji.  Ponovno je poudaril,  da teh staršev nimamo namena prepričevati,  temveč je namen, da
lahko inšpektoratu zagotovimo, da smo naredili vse, kar je v naši moči, da se ta problematika reši.
Omeni tudi, da je problem večji v predmetni stopnji, prva triada je dokaj kompletna.

Namestnik predsednice je predlagal, da se po mail predstavnike staršev obvesti, kakšna bo odločitev
inšpektorja, pa tudi, da se sporoči, za katere razrede je potrebno ukrepanje, kje je problem, ter da se le
za te razrede sestavi enoten dopis. Ravnatelj se s tem predlogom strinja.

Bojana  Vodnjov,  predstavnica 9.c,  predlaga,  da bi  se samo za razrede s problemom  pomanjkanja
soglasij in neupoštevanjem odloka sklicali roditeljski sestanki, saj so številke primerne za zaprtje šole.

Teja Vozelj, predstavnica 2.j, se strinja, da vodstvo šole sestavi dopis, saj nam “grozi” zaprtje šole.

Vanja  Režonja Utenkar, predstavnica 8.b,  meni, da bi ta sestanek bilo smiselno imeti že prej in bi
staršem, ki so skeptični oziroma proti ukrepom, lažje predstavili in pojasnili resnost tega odloka. 

Goran Skube,  predstavnik 7.b,  podpira ravnatelja,  saj  je ministrstvo preložilo vso odgovornost  na
ravnatelje šol, kar ni primerno. Smatra, da zaradi 3% otrok, katerih starši ne dajo soglasja, zapiranje
šole ni smiselno.

Sebastijan Permoser, predstavnik 6.c, usmeri sestanek nazaj na problematiko, torej kako naj prosimo
starše, naj otroci ostanejo doma in v kakšnem primeru lahko hodijo v šolo.

Vanja  Režonja Utenkar, predstavnica 8.b, in Branko Jerman, predstavnik 4.i, predlagata, da je šola
komunikacijski kanal s starši in ne predstavniki sveta staršev. 

Črtomir Časar, predstavnik 3.b, prosi za podatek, v katerih razredih problematike ni. Razredi, ki na
današnji dan (24. 11. 2021 ) nimajo nobenega proti, so: 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.c, 2i, 2.j, 3.a, 4.a, 4.b, 4.i,
5.i, 6.i, 6.j, 7.b, 7.i, 8.i, 9.c, 9.i

Namestnik predsednice predlaga, da sprejmemo naslednji sklep:



Sklep 2/1: Ravnatelj jutri (25. 11. 2021) predstavnike staršev po mailu obvesti o vsebini sestanka
z inšpektorjem. Na podlagi ugotovitev inšpektorja se odločimo za morebitne nadaljnje korake v
smeri reševanja te problematike.

Sklep je sprejet s 23 glasovi ZA, 3 so VZDRŽANI, nihče ni PROTI. 

Zapisala: Predsednica Sveta staršev OŠ Domžale:

Ana Naglič  Jana Tomazin


