
Vprašanja prejeta ob prvi seji SS 2020/2021 in odgovori nanje 
 
1. Ali namerava šola poseči v urejanje problematike (ne)varne šolske poti? 

Predvsem vzdolž Bevkove ulice se zelenje zarašča v pločnik, ponekod je prostora 
komaj za eno osebo. Otroci morajo hoditi po skrajnem robu pločnika tik ob 
cestišču, sicer se oblačila in torbe zatikajo v veje grmovja in živih mej, v deževnih 
dneh pa je uporaba dežnika še dodatna težava. Cesta je ozka, v jutranji ter 
popoldanski konici izredno obremenjena, srečevanje gre na centimetre in še 
posebno avtobusi vozijo tik ob ramah pešcev. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Po včerajšnjem obhodu od vhoda v matično šolo do križišča Bevkove ulice in 
Ceste Dušana Kvedra sem opazil, da je povsod živa meja obrezana do začetka 
pločnika. Prostora na pločniku je dovolj za eno osebo, menim da tudi v primeru 
dežja. Hoja po pločniku v paru pa zahteva previdnost, še posebno v primeru 
dežja. Po skrajnem robu pločnika ni potrebno hoditi, ker je prost celoten pločnik, 
do težave pride ob srečevanju pešcev, kadar pešci ne upoštevajo hoje po 
pravilnem pločniku (če ne hodijo po pravi strani v pravo smer). Cesta je res ozka, 
gre pa za področje umirjenega prometa, kjer je omejitev hitrosti na največ 30 
km/h. 
Šola ima pripravljen, vsako leto posodobljen in javno objavljen Načrt šolskih poti, 
kjer so zelo eksplicitno označeni deli, kjer šolske poti niso varne. Teh delov je 
predvsem po podružničnih šolah veliko več kot tule na Bevkovi ulici-in nekateri 
deli so precej nevarni. Z Načrtom šolskih poti Osnovne šole Gradec je vsako leto 
seznanjena ustanoviteljica in Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. 

 
2. V svetih staršev opozarjajo na prestrog ukrep nošenja mask učencev zadnje 

triade. 
V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije niso izvedli podrobnejše raziskave o 
strinjanju staršev z nošenjem mask učencev zadnje triade osnovnih šol. Starši se 
sprašujejo, kako bodo lahko 13- in 14-letniki kakovostno opravili šolske obveznosti z 
masko na obrazu ves čas pouka. Tako dolgo nošenje maske je težko še za odrasle, 
kaj šele za otroke, so opozorili. 
V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije sicer vedo, da je ukrep nošenja mask 
trenutno danost, ne le v Sloveniji, tudi širše. Menijo, da bi bilo smiselno, da se šolski 
in zdravstveni resor bolj uskladita in argumentirano dogovorita za rešitev oziroma 
ukrep, ki bo strokovno utemeljen ter izveden tako, da bodo posledice čim manj 
slabe. "Da posledice bodo, je jasno, stremeti pa je treba za tem, da bodo ukrepi 
uravnoteženi tako, da bodo čim manj prizadeli pedagoški proces, hkrati pa zagotovili 
dovolj visoko stopnjo varnosti oziroma sprejemljivo tveganje," so poudarili. 
Marsikje so že do zdaj maske šolam zagotovile občine, zato so v zvezi opozorili, da 
temu zgledu sledijo tudi drugje. Dodali so, da se je vsaki dodatni finančni 
obremenitvi staršev treba izogniti. (STA) 
NI randomiziranih, kontroliranih preizkusov (RCT) s preverjenimi izidi, ki bi kazali 
korist za zdravstvene delavce ali člane skupnosti, ko nosijo masko ali respirator. 
Dokončne študije še ni. Prav tako ne obstaja nobena študija, ki bi pokazala korist 
splošne uredbe nošenja mask v javnosti . 
Še več, če bi nošenje maske imelo kakršnokoli korist v prid zaustavljanju  kapljic in 
aerosolov, potem bi bilo več koristi, če bi nosili respirator (N95) v primerjavi s 



kirurško masko. Temu pa ni tako. Niti maske niti respiratorji ne ščitijo; pokrivala iz 
blaga so v bistvu ničvredna. 
Upoštevati je treba, da so kirurške maske zasnovane predvsem za zaščito okolja 
pred uporabnikom, medtem ko naj bi respiratorji zaščitili uporabnika pred okoljem 
(Balazy, et al.). 
Koronavirusi so manjši od 0,125 mikronov. Maske in respiratorji filtrirajo delce v 
velikosti od 0,30 do 0,80 mikronov. Maske žal ne morejo delovati. Nepristranska 
študija, ki bi kadarkoli našla koristi nošenja maske ali respiratorja pri takšni uporabi, 
ne obstaja. 
Maske ne nudijo nobene zaščite uporabniku 
Maske niso učinkovit način zaščite pred koronavirusom, le N95 so. Maske imajo 
izjavo na embalaži, da ne preprečujejo okužbe z novim koronavirusom. 
Imamo pomanjkanje dokazov, da maske ščitijo kogarkoli: uporabnika ali javnost. 
Maske povečajo tveganje za okužbo: s COVID19 ali druge 
 
Maske se lahko hitro kontaminirajo in ob vsakem vdihu uporabnik vdihne 
onesnaževalce. 
Maske lahko škodijo uporabniku 
Maske zmanjšajo vnos kisika in povečajo CO2 to vodi v kognitivno disfunkcijo 
Maske so nevarne za ljudi z določenimi zdravstvenimi stanji (KOPD, astma), saj 
lahko otežijo dihanje. 
SZO priznava, da osebe z astmo, kroničnimi respiratornimi stanji ali težavami z 
dihanjem lahko izkusijo težave pri nošenju obrazne maske. 
CDC priporoča, da kdor ima težave z dihanjem, ne nosi obraznega pokrivala. 
Približno 60 do 65% medosebne komunikacije se prenaša preko neverbalnega 
vedenja. 
Maske izkrivljajo strukturo obraza. Spodnji del obraza je prikrit. Identiteta je skrita. 
Nobenega neverbalnega namiga ali čustev, ki jih sporočamo sočloveku, ne moremo 
razbrati. Vsa obrazna komunikacija se skriva pod masko. 
https://www.youtube.com/watch?v=qGzvU5CfOW0 
Vprašanje, ki pri teh podatkin nastane je zakaj so šole brez posveta in dovoljena 
staršev sprejela neko priporočilo NIJZS (kjer v bistvu še sami ne vejo kakšne 
posledice bo vse skupaj imelo). 
Kaj boste naredili z otroci, ki imajo različne alergije in asmatična obolenja? Npr. 
otrok, ki ima astmo se sedaj raje duši pol dneva  pod masko kot pa da bi se 
izpostavil,ker potem bi ga ostali postrani gledali.  Kot vem npr. pri geografiji en otrok 
ni imel maske čez nos pa je takoj dobil grožnjo, da če je ne da čez nos, da bo izločen 
iz razreda...ali je to normalno, da se otrokom jemlje osnovno dostojanstvo in se jih 
muči s temi maskami. Po drugi strani pa med malico vsi v istem razredu brez mask v 
vrsti. Ali takrat se pa ne morejo okužiti...saj vidite nesmisel teh odredb. Skratka z 
maskami ne morete zaustaviti virusa in zato smatramo, da je ta odlog bolj škodljiv 
kot koristen vas pa sprašujem kako se lahko upremo tem nesmislom 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Področje smiselnosti uporabe zaščitnih mask ni v moji delovni pristojnosti. O vaših 
zapisanih argumentih ne morem soditi, ker sem popoln laik za infektologijo. Veliko o 
tej tematiki preberem, pogovori o tej temi so zelo pogosti na vsakem koraku. Delim 
mnenje predstojnice klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, Tatjane Lejko 
Zupanc, ki jo smatram za strokovnjakinjo na tem področju: »Vsak ki ima 5 minut 



časa je infektolog, mikrobiolog in imunolog.« (objavljeno  v reviji Viva). Dokler 
direktor NIJZ, vodja strokovne skupine za Covid-19 pri Ministrstvu za zdravje, 
zaposleni na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, direktorji bolnišnic (UKC 
LJ, UKC MB, Bolnišnica Golnik) zagovarjajo uporabo mask, svarijo pred virusom Sars-
CoV-2 in uporabo mask celo intenzivno priporočajo, jim glede na njihovo izobrazbo, 
delovno področje in delovne izkušnje, zaupam. Podobne ukrepe imajo mnoge razvite 
evropske demokratične družbe. Ko nekaj odredi Vlada Republike Slovenije, potem 
sem dolžan Odredbe upoštevati, lahko se trudim s protestiranjem in 
protiargumentiranjem ter po demokratični poti poskusim uveljaviti svoje stališče, 
vendar dokler velja zapisana Odredba in je objavljena v Uradnem listu Republike 
Slovenije, je prav, da jo upoštevam. Pravi naslovnik za vaše zapisane argumente, 
dejstva in utemeljitve v zvezi z zapisano problematiko sta NIJZ in MIZŠ. Prepričajte 
njih, da bodo priporočila in odredbe drugačne in ko bodo, jih bomo na šoli 
upoštevali. 
 
3. Kdaj bo zagotovljena tabla v predavalnici kjer poteka pouk skupine 8 razredov 

(polkrožna učilnica) 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
V predavalnici matične šole (učilnica U13) poteka zgolj 1 ura pouka. Učiteljica 
Alenka Zupančič, ki v MUS v 8. razredu poučuje SLJ in TJA izvaja 6,5 ur v 
preostalih učilnicah, 1 uro pa zaradi zasedenosti ostalih učilnic po šoli žal nismo 
mogli prestaviti in bo potekala v tej učilnici. Učiteljica bo prilagodila pouk tako, da 
uporaba table omenjeno uro ne bo potrebna. Učitelj Matevž Ocvirk poučuje v 
omenjeni MUS MAT v učilnici U3. 
Pouk je v učilnici U13 (predavalnica) potekal v prvem tednu septembra, ko smo 
bili brez ene učilnice, saj smo mize in stole iz te učilnice uporabili v mali 
telovadnici, kjer je potekala izposoja učbenikov iz učbeniškega sklada. 
 

4. Kakšne so izkušnje spomladanskega dela poučevanja na daljavo in kaj je šola 
naredila glede zagotavljanja dostopa do e-učilnic za vse učence? 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Glavna in naša najpomembnejša ugotovitev je, da poučevanje na daljavo ne 
more nadomestiti poučevanja na tradicionalen način, ob neposrednem stiku 
učitelja in učenca. Mnogo učiteljev je v času dela na daljavo delalo veliko več kot 
navadno, njihove obremenitve in seveda tudi obremenitve staršev so bile velike. 
Obstajajo učenci, ki jim je spomladanski način dela bolj ustrezal, tudi nekateri 
učenci z dodatno strokovno pomočjo so bili v takšnem načinu dela bolj uspešni 
kot pri tradicionalnem načinu poučevanja-še zdaleč pa to ni veljalo za glavnino. 
Obstajajo tudi učenci, ki so v spomladanskem načinu dela delali veliko manj kot 
bi sicer. Za vse skupaj pa bi upal trditi, da je usvojeno znanje v manjšem obsegu 
in tudi slabše utrjeno. 
Šola je pridobila donacije 17 računalnikov (prenosni in stacionarni) ter 2 
modema, ki so bili razdeljeni med učence-potrebe učencev, ki so potrebovali 
dodatno IKT tehnologijo nismo zadovoljili v celoti, saj bi potrebovali več doniranih 
računalnikov, a bolj uspešni žal nismo bili. 

 
5. Ali so že kakšni rezultati ali evalvacija uspešnosti učenja na daljavo na OŠ 

Gradec? 



Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Kaj in glede na kaj naj primerjamo, da pridemo do uspešnosti? Kakšni rezultati 
naj bi bili znani? Občutke učencev in staršev smo merili in evalvirali po začetnih 
tednih dela na daljavo. Glede na odgovore smo prilagodili način dela. Ob koncu 
pouka podobnih raziskav nismo izvajali. Naredili smo analizo dela med 
zaposlenimi in v poletnem času nastavili načrt poučevanja na daljavo za tekoče 
šolsko leto. 

 
6. Še eno vprašanje oz. mnenje s področja spremembe odjavljanja šolske prehrane 

na 10 uro prejšnji dan. Domnevam, da je sprememba zaradi učinkovitejšega 
načrtovanja, naročanja in razvoza hrane. Vendar se starši odločajo(mo) ali gre 
otrok zaradi bolezenskega stanja v šolo največkrat zvečer ali zjutraj pred 
poukom. Tako subjektivno menim, da bo šlo zaradi neodjav kar nekaj hrane v 
koš in posledično bo tudi slaba volja zaradi nezanemarljivega stroška. 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Zaradi težav z naročanjem živil in vračanjem preveč naročenih živil, smo se letos 
odločili za način, da vse obroke starši odjavljate do 10. ure tekočega dne za 
naslednji dan. Poglavitni razlog za to spremembo je v organizaciji dela, saj v 
kuhinji na matični šoli do poldneva preverijo število obrokov za naslednji dan in 
na podlagi tega izpeljejo naročilo (odjavijo oz. najavijo posamezna živila). V 
sistemu odjavljanja, ki smo ga uporabljali do sedaj, smo realno številko kosil za 
tekoči dan pridobili šele zjutraj ob 8.00 in posledično nismo mogli dobaviteljem 
vračati presežkov nabavljenih živil. V šolski kuhinji imajo nalogo, da spremljajo 
stanje in ga primerjajo s prejšnjim načinom. Ko bomo imeli podatke, jih bomo 
pretehtali z vidika ekonomičnosti za posamezne deležnike. 
Poslovanje šolske kuhinje je ekonomski program naše šole in njeno delovanje je 
odvisno od ekonomske bilance, zato smo se v tem delu tudi primorani obnašati 
ekonomično-do sedaj je vse »za nas prepozno« odjavljene obroke (zjutraj 
odjavljene) krila šola. 
Kar pa se tiče finančno šibkejših deležnikov naše šole, pa vsi tisti, ki imajo 
subvencionirano prehrano, za prvi dan bolezni otroka ne plačajo obrokov, ampak 
zanje to poravna MIZŠ. 
Opazna sprememba pri odjavljanju obrokov v letošnjem letu je, da so starši 
postali bolj skrbni in odjavljajo tudi za dan vnaprej, čeprav niso prepričani, kako 
bo z otrokovim zdravjem. 

 
7. K/R cona - zgodilo se je, da je bil na coni parkiran avto, se pravi da je nekdo 

pospremil otroka. Naslednji ki pride spusti svojega otroka tako, da stop na zebro 
skrit za parkiranim avtom. Situacija, ki se je v septembru že zgodila, da je 
mimovozeči voznik močno zavrl. Ali ne bi bilo bolje, da se pike spelje na prehod 
za pešče pri stranskem vhodu? 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
K/R cona ni namenjena parkiranju; starši na coni ustavite avto, počakate, da 
učenec varno zapusti vozilo, se poslovite in odpeljete. V primeru, kot je 
predlagan, bi učenec nadaljeval po pločniku na isti strani cestišča kot je K/R 
cona. Ta pločnik se vmes prekine, ker je uvoz v dovoz do sosednjih hiš in se 
potem nadaljuje. Učenec mora tu prečkati cesto (uvoz), kjer ni prehoda za pešce. 



Pri načrtovanju cone smo presodili, da je bolj varna sedanja možnost in enakega 
mnenja je bil tudi Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu. 

 

8. nošenje maske - nekateri otroci poročajo, da učitelji dajejo navodila, da maske 
pa ni treba nositi. Kako je s tem? 
Odgovor (Damjan Štrus, 24. 9. 2020): 
Prosim za ime učitelja, ki je dal takšna navodila, da preverim, če so bila res dana 
takšna navodila in v kakšen kontekstu je bilo to rečeno. Če gre za učitelja 
razredne stopnje, potem je takšno navodilo povsem v skladu z odločitvijo šole, da 
učenci od 1. do vključno 5. razreda ne nosijo obraznih mask ali katerekoli druge 
zaščite ustno nosnega predela. Učenci predmetne stopnje so bili pozvani k 
nošenju obrazne maske na skupnih šolskih prostorih (izven matičnega razreda). 
Od 21. 9. 2020 morajo učenci 3. triade nositi obrazno masko ves čas). Izjeme, ki 
smo jih v tem času dovolili, so pri učencih, ki imajo astmo ali druge težave z 
dihali. 


