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Stališče Sveta staršev OŠ Škofljica  
 
Spoštovani predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport! 
 
Svet staršev OŠ Škofljica je na svoji 1. izredni seji dne 15. 11. 2021 v luči sprejetega Odloka o 
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
(Uradni list RS, št. 174/21 in 177/21; v nadaljevanju: Odlok) sprejel naslednje stališče: 
 
Ker je po 57. členu Ustave RS osnovnošolsko izobraževanje obvezno, po 35. členu Ustave RS 
pa zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti in 
osebnostnih pravic in ker se skladno s 15. členom Ustave RS lahko predpiše način 
uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin (če je to nujno zaradi same narave 
posamezne pravice ali svoboščine) le z zakonom, se sprašujemo, ali je Vlada RS s sprejetim 
Odlokom delovala znotraj svojih pooblastil. Po tretjem odstavku 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije  namreč vlada z odlokom ureja posamezna vprašanja ali sprejema 
posamezne ukrepe, ki imajo splošen pomen, ter sprejema druge odločitve, za katere je z 
zakonom ali z uredbo določeno, da jih ureja vlada z odlokom. 
 
Odlok v 8. členu za učence osnovne šole in dijake določa obvezno samotestiranje za potrebe 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa v vzgojno-izobraževalnem zavodu pod nadzorom 
osebe, ki jo določi ravnatelj in v kolikor tega testiranja ne bi izvedli, se jim začasno prepove 
zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom pristojnega ministra 
izobražujejo na daljavo.  
 
Navedeni predpis nima zakonske podlage za omejevanje pravice do osnovnošolskega šolanja, 
saj je praksa v preteklem letu pokazala, da šolanje na daljavo ni enakovredno šolanju v 
prostorih šole, kar posledično pomeni, da bi bili otroci, ki bi se izobraževali na daljavo, v 
neenakopravnem položaju napram vrstnikom, ki bi se izobraževali v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu. Dodajamo, da bo neenakopravna obravnava še očitnejša, če se staršem teh otrok 
odsotnost z dela zaradi njihovega varstva ne bo štela kot razlog za odsotnost z dela zaradi višje 
sile po interventnih predpisih.  
 
Odlok posega v zasebnost otrok, še posebej prve triade osnovne šole, katerih večina 
psihofizično ni sposobnih izvajati samotestiranje (nenazadnje tudi navodila proizvajalca 
napotujejo na uporabo testa za osebe, starejše od dopolnjenega 12. leta), kar vse nakazuje na 
to, da bi se samotestiranje do vključno 5. razreda OŠ moralo izvajati pod nadzorom staršev in 
ne v prostorih vzgojno–izobraževalnega zavoda.  
 
Odlok je nenazadnje sam s sabo v nasprotju: v 3. odstavku 3. člena so kot izjeme, ki jim ni 
potrebno izpolnjevati PCT pogoja, določene tudi osebe, mlajše od 12 let, v 8. členu pa je 
testiranje obvezno za vse učence osnovne šole. Navedeno pomeni, da ti otroci brez 
izpolnjevanja pogoja PCT lahko gredo v vse trgovine, ne pa v šolo, ki je po zakonu obvezna. 



Ker tudi vse osnovne šole nimajo ustreznih tehničnih možnosti za dosledno izvajanje Odloka 
in ker Odlok posega v ustavno zagotovljeno pravico do telesne nedotakljivosti kot tudi v 
pravico do osnovnošolskega izobraževanja, ki mora biti v povezavi a 14. členom Ustave RS 
zagotovljena vsakomur, Svet staršev OŠ Škofljica poziva Vlado RS k spremembi Odloka na 
način, da bo izobraževalni program potekal v vzgojno-izobraževalnem zavodu (z izjemo 
karanten) in da se samotestiranje otrok do vključno 12. leta opravlja v varnem okolju doma. 
 
V luči navedenega smo na izredni seji 15. 11. 2021 sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 1 
Svet staršev predlaga, da se otroci prve in druge triade samotestirajo doma in njihovi starši 
sporočajo rezultate samotestiranja šoli. 
 
Sklep 2 
Svet staršev predlaga, da se preventivno samotestirajo vsi učenci šole, cepljeni, necepljeni in 
prebolevniki. 
 
Sklep 3 
Svet staršev predlaga pouk brez mask v učilnicah v primeru, ko so vsi otroci v oddelku 
negativni na testu na Covid-19. 
 
Sklep 4 
Svet staršev predlaga uporabo manj invazivnih testov za ugotavljanje okužbe s Covid-19 
(npr.: test na slino). 
 
Svet staršev OŠ Škofljica nasprotuje izvajanju Odloka v vsebini, ki predpisuje neenakopravno 
obravnavo otrok, ki posega v njihove pravice in ki tako učitelje kot otroke in njihove starše 
postavlja v stisko in daje občutek, da smo zgolj številke v statistiki, ne pa deležniki pri 
ustvarjanju boljšega in bolj zdravega jutrišnjega dne.  
 
 

Svet staršev OŠ Škofljica 
        
Poslano: 

 g. Boris Zupančič, 

 go. Helena Lukaček,  

 g. Damir Orehovec. 
              

 

 

 

 

 

 


