
Odgovori na vprašanja sveta staršev, prejeta v petek, 24. 9. 2021 
 
1. Pobuda je prejeta iz enega izmed šestih razredov in se nanaša na ne-

nošenje mask v razredu. Velika večina staršev v tem razredu meni, da maske v 
mehurčku razreda niso potrebne. 

(Štrus, 27. 9. 2021): Povsem razumem mnenje velike večine. V kakšnem drugem 
razredu je mnenje enako ali pa diametralno nasprotno. Ker smo na OŠ Gradec »na 
svojo roko« v začetku tega šolskega leta ukrepe nošenja zaščitnih obraznih mask za 
učence predmetne stopnje nekoliko omilili, vam prenašam odgovor MIZŠ: 
»Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport glede določanja ukrepov za 
preprečevanje širjenja okužb z virusom zaupa strokovni presoji strokovne skupine 
Ministrstva za zdravje in predstavnikom NIJZ, ki uporabo zaščitnih mask (poleg 
umivanja rok in fizične razdalje) še vedno izpostavljajo kot enega najbolj učinkovitih 
ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19. Tako kot že ves čas epidemije, 
ponovno poudarjamo, da je odlok zavezujoč predpis, izdan na podlagi ZNB. Ne glede 
na to, kakšno in čigavo mnenje vam glede obveznosti nošenja zaščitnih mask (ali 
drugih ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja virusa) starši posredujejo, je 
dejstvo, da je predpise potrebno upoštevati, dokler veljajo oziroma dokler Ustavno 
sodišče ne ugotovi, da so nezakoniti oziroma neustavni. Vsi ukrepi, ki jih morajo šole 
izvajati, so sprejeti na podlagi ZNB. Predlagamo, da pri svojem delu sledite 
predpisom in upoštevate usmeritve, ki vam jih posredujemo z okrožnicami. 
Pri izvajanju ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ni šola tista, ki postavlja 
pravila, saj ukrepi izhajajo iz veljavnih predpisov, ki jih ne sprejema šola. Je pa šola 
dolžna veljavne predpise upoštevati in jih izvajati. Kot že zapisano, dokler Ustavno 
sodišče določenih predpisov ne razveljavi, odpravi ali jih začasno zadrži, le-ti veljajo 
in jih je potrebno upoštevati. Nadzor nad spoštovanjem predpisanih ukrepov izvajajo 
pristojne inšpekcije. Vsekakor je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da je v razmerah v 
katerih se nahajamo, potrebno upoštevati tudi pravice in interese drugih - vsakdo 
ima namreč pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter dolžnost varovati svoje 
zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi.« 
Trenutna situacija v državi (27. 9. 2021) je takšna, da je ukrep nošenja zaščitne 
obrazne maske smiselno upoštevati, še posebno, če nam zaradi tega uspeva 
ohranjati pouk v šoli. 
 
2. Vprašanje - o vrstnem redu in prioriteti učencev na avtobusu. Učenka naj bi se 

pučutila ogroženo, saj so ji zagrozili, da bo morala dol. Sicer smo to temo 
obravnavali na Roditeljskem sestanku, pa vendar bi prosil, če lahko vsaj v 
začetnih tednih malce bolj okrepijo "nadzor" učiteljev na lokaciji vstopa na 
avtobuse, da se bodo šestošolčki vozači počutili bolj varne. 

(Štrus, 27. 9. 2021): Hvala za pobudo-slišana. O tem mi je poročala že razredničarka 
in smo se že pogovarjali z učitelji, ki izvajajo dežurstvo. Bom pa to ponovno izpostavil 
v torek, 28. 9. na rednem jutranjem sestanku učiteljskega zbora predmetne stopnje 
matične šole. 
 
3. Otrokom so zaradi strahu učiteljev pred nepreverjeno vodo iz lokalnih 

"vodnjakov" oz. tekočih voda v okolici šole le te prepovedali piti. Najverjetneje pa 
otroci te vode pijejo v prostem času, ko so na dvorišču. Moj predlog je, da bi 
starejši učenci v času Kemije ali Biologije (stvar prepuščam strokovnemu zboru) 



odvzeli vzorce vode ter jih ustrezno analizirali. Na vsebnost mikroorganizmov, 
fekalij, če poenostavim preverjali pitnost vode. Mislim, da bi bil to več kot odličen 
in koristen "projekt" tako za otroke kot lokalno skupnost. Seveda pa bi moral biti 
ta projekt trajen, rezultati pa šolsko objavljeni, saj otroci prehitro pozabijo ozirom 
ne vedo. Enkratna delavanica nima nekega dolgotrajnega učinka hkrati, pa tudi ni 
časovno merodajna. Eventuelno bi stvari na obdobje primerjali tudi z kakšnim 
strokovnim pregledom, mogoče v navezi z občino/komunalo. Voda namreč teče, 
otroci jo pilejo ne glede na table pitna/ne pitna. Če bi jo sami analizirali pa bi se 
do nje tudi drugače obnašali. Menim da bi OŠ Gradec kot Vodna šola lahko izvaja 
meritve vode. 

(Štrus in Isoski, 27. 9. 2021): Želel bi izvedeti ime učitelja, ki ga je tako strah, da 
neutemeljeno straši še učence. Voda, ki teče iz pip Osnovne šole Gradec je pitna. OŠ 
Gradec je pridružena »Vodnim šolam« in močno spodbujamo pitje vode iz 
vodovodnega omrežja. Kdor dela drugače, dela proti smernicam in ciljem naše šole, 
zato še enkrat: potrebujem ime učitelja, da lahko ukrepam naprej. 
 
Kar pa se tiče meritev odvzema vzorcev vode in analize le-teh: za izvajanje tega je 
pristojno Komunalno stanovanjsko podjetje Litija. Glede na trenutno opremljenost 
kemijskega laboratorija na OŠ Gradec, bi lahko izmerili pH vrednost in trdoto vode. 
Obstajajo pa preprosti testi, s katerimi lahko opravimo dodatne analize. Posredujem 
jih v naslednjih dveh alinejah: 

 OSNOVNA ANALIZA (pH, trdota, vsebnost svinca, nitratov, klora, bakterij) 
https://www.filtri-za-vodo.si/analiza-vode/kemijska-analiza-vode/set-za-analizo-
water-safe 

 NATANČNEJŠA MIKROBIOLOŠKA ANALIZA VODE: 
https://www.filtri-za-vodo.si/analiza-vode/mikrobioloska-analiza-vode/set-za-
mikrobiolosko-analizo-vode 
  
Morda bi bilo možno te analize izvajati, predvsem v okviru dodatnega pouka kemije 
ali kakšne interesne dejavnosti s tega predmetnega področja-vsekakor vredno 
razmisleka in finančnega načrtovanja stroškov, ki jih ta del potegne za seboj. 
Za kakršnokoli bolj resno analizo, pa bi morali vzorce poslati v boljše laboratorije kot 
je naš šolski. 
 
4. Predlog, ki bi ga podal je prenos vsebine tekočega pouka v otrokom dostopen 

digitalni kanal/spletno učilnico/teamse, na ta način bi bila vsebina dostopna tako 
učencem, ki so prisotni pri pouku kot učencem, ki zaradi različnih razlogov pouku 
ne morejo.  

(Štrus, 27. 9. 2021) 
Nekatere vsebine učitelji objavljajo v Teamsih. Vsekakor pa ne vseh in ne 
sistematično za vsako učno uro. V tem delu še vedno ostaja odgovornost vsakega 
učenca, da se o manjkajoči učni snovi pozanima pri sošolcih in pri njih pridobi 
zapiske. Ker zapiski (ali pa tabelske slike, ki bi jih po vašem predlogu učitelji objavljali 
v Teamsih) učencem ne povedo dovolj, je nujen obisk učenca po vrnitvi v šolo k 
posameznemu učitelju, da mu učno snov individualno pojasni. 
 

https://www.filtri-za-vodo.si/analiza-vode/kemijska-analiza-vode/set-za-analizo-water-safe
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5. Zakaj so naš razred 3.b  v podaljšanem bivanju razdeljeni in pomešani z ostalimi 
razredi? Kaj se v tem primeru zgodi v primeru covid? Gredo vsi v prvi triadi v 
karanteno? 

(Štrus, 27. 9. 2021) 
Popolnoma čista oddelka podaljšanega bivanja sta zgolj 1. a in 1. b. Vsi ostali oddelki 
so združevani, saj nam število ur OPB-ja in število učiteljic, ki jih imamo sistemizirane 
s strani MIZŠ ne dovoljuje takšne organizacije, da bi bili vsi oddelki ločeni po t. i. 
mehurčkih. Zato smo tudi naprosili starše, da bi učenci 2. triade, za katere je to 
možno in niso vezani na šolski prevoz, odhajali domov po pouku oz. po kosilu. Veliko 
staršev nam je priskočilo na pomoč-zdaj so se številke ustalile in bomo skupine na 
novo delili, da bodo čim ustreznejše, še vedno pa skupine ne bodo popolnoma 
homogene. V primeru potrjene okužbe na Covid-19, bo potrebno pregledati vse 
visokorizične stike in se potem odločati o tem, za koga predlagati karanteno. 
 
6. Kakšen je postopek v primeru karantene in izdaje odločbe za nas starše, da lahko 

ostanemo doma z otroci in koristimo varstvo otrok? Delodajalcu je potrebno 
dostaviti odločbo o karanteni v istem tednu ko se karantena začne. 

(Štrus, 27. 9. 2021) 
V primeru pozitivnega rezultata PCR testa na Covid-19 pri učencu, najprej razrednik 
in ravnatelj pregledava stike tega učenca z ostalimi učenci. Za tiste, ki so bili z njim v 
visokorizičnemu kontaktu, na NIJZ posredujem ime in priimek učenca, datum rojstva, 
datum zadnjega stika učenca z učencem, ime in priimek starša/zakonitega 
zastopnika, njegov domač naslov ter njegov el. naslov. NIJZ praviloma v nekaj dneh 
(v našem primeru je bilo to naslednji dan) izda karantenske odločbe, ki jih 
starši/zakoniti zastopniki prejmete po pošti in nato predložite delodajalcu. 


