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Izpis iz zapisnika 11. sestanka aktiva ravnateljev MOL  v šolskem letu 

2021/2022  

z dne 15. 11. 2021 

 

Sestanek je potekal na daljavo preko povezave MS Teams, od 12.00 do 13.30. 

Prisotni: ravnateljice in ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol (45), Marija Fabčič, vodja Oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraževanje in Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana. 

Sestanek je vodila Mateja Urbančič Jelovšek, predsednica aktiva. 

 

Izpis sklepov 2. točke sestanka: 

 

Na 11. sestanku Aktiva ravnateljev MOL smo prisotni obravnavali problem samotestiranja za učence 

razredne stopnje, pri čemer smo izpostavili posebno ranljivost otrok in zaskrbljenost staršev, zlasti za 

učence prvega triletja. Pri obravnavi predloga smo prisotni posebej poudarili, da so se starši ves čas 

epidemije izkazali kot zelo skrbni, sproti so v šolo sporočali bolezni in okužbe otrok in smo z njimi zelo 

dobro sodelovali. Zato smo prepričani, da bodo v skrbi za zdravje svojih otrok in drugih udeležencev v 

šoli tudi sedaj upravičili naše zaupanje vanje.  

Kljub temu da smo starše obvestili, da bomo v šoli dosledno izvajali določbe odloka, zlasti 

samotestiranje in uporabo maske v šolah, poleg ostalih določb, starši še vedno množično pošiljajo 

ravnateljem različne pobude in prošnje za opustitev uporabe maske in samotestiranja v šoli, žal pa tudi 

številne dopise in grožnje v zvezi z nedopustnostjo medicinskih posegov v otroke v času obiskovanja 

osnovne šole.  

Sklep 1: Ministrici za izobraževanje predlagamo, da nemudoma predlaga Vladi RS spremembo in 

dopolnitev določbe 4. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 

preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 177/21), ki je 

spremenil 8. člen predhodnega odloka s 6. 11. 2021 (Uradni list RS, št. 174/21), in sicer tako, da se: 

1. Izvaja obvezno samotestiranje učencev 1. triletja tako, da ga izvajajo otroci na svojem domu 
v domačem okolju doma pod nadzorom staršev. Starši vsak ponedeljek, sredo in petek 
izvajajo samotestiranje s svojim otrokom. Ta v šolo prinese izpolnjeno in podpisano izjavo 
staršev o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu. 

2. Učenci 1. triletja lahko v šoli nosijo tudi zaščitne maske iz blaga.   
 
 
Sprememba naj se uveljavi takoj in uporablja že v sredo, 17. novembra 2021.  
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Med sestankom je župan Zoran Janković ob 13.10 telefonsko preveril stališče ministra Janeza 

Poklukarja, ki je povedal, »da bo potrdil spremembe za 1. triado, ki jih predlagajo ravnatelji MOL, če   

bo ministrica (za izobraževanje) to predlagala«.  Župan je ob 13.20 telefonsko preveril še stališče 

direktorja NIJZ dr. Milana Kreka, ki mu je dejal, da bo tudi on podprl oba predloga, pri tem pa dodal, 

da bo potrebno starše še posebej pozvati, da so pošteni tako pri obveznem samotestiranju kot 

sporočanju rezultata v šolo. 

Med sestankom aktiva je župan kontaktiral tudi ministrico za izobraževanje dr. Simono Kustec, s katero 

je naknadno opravil telefonski razgovor ob 13.40, ministrica pa je županu potrdila, da bo vladi 

predlagala v tem izpisu zapisnika predlagane spremembe Odloka.  

Župan je vse prisotne tudi obvestil, da je skupščina Združenja mestnih občin Slovenije predlagala, da 

se uporablja le PC pogoj, ki ga je potrebno določiti z zakonom, in ponovno priporočil cepljenje v šolah 

kot edini ukrep, ki lahko prekine epidemijo. 

 

Lep pozdrav 

 

Zapisala:       Predsednica AROŠ MOL: 

Marija Fabčič               mag. Mateja Urbančič Jelovšek 

Vodja Oddelka za predšolsko vzgojo      

in izobraževanje 

 

 

 

 

Posredovati: 
- dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport 
- Janez Poklukar, minister za zdravje 
- dr. Milan Krek, direktor NIJZ 
- Kabinet predsednika Vlade RS 
- Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana 
  


