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Spoštovani, 
 

pred vami je poziv, pod katerega se podpisujemo predsedniki svetov staršev osnovnih šol v Obalno – kraško regiji, v kateri 
je 24 osnovnih šol, ki skupaj štejejo čez 10.000 učencev. Napisali smo ga z željo, da se otrokom v času epidemije Covid-
19 omogoči čim manj stresen prehod v normalne razmere, ko bodo lahko osnovnošolci spet sedli v šolske klopi. 
 

Ukrepi so bili za kratek čas v pomoč, da smo prebrodili najhujše trenutke pandemije in v boju z nalezljivim virusom uspeli 
zajeziti njegovo širjenje, nikakor pa ni “pouk na daljavo”, ki je pogojen tako s fizično, kot socialno distanco, prava rešitev 
za otroke, učitelje in starše, še posebno ne, če se izvaja na dolgi rok.  
 

Ustava RS in vsa zakonodaja na področju osnovnega šolstva zagotavljajo pravico do osnovnošolskega izobraževanja pod 
enakimi pogoji. Oblika pouka, ki se izvaja v času epidemije, je v popolnem nasprotju z vsemi temi vrednotami in standardi, 
saj se pogoji, v katerih se otroci sedaj šolajo, zelo razlikujejo. Pouk na daljavo ni enak klasičnemu šolanju in ne predstavlja 
ter ne zagotavlja mednarodno priznane temeljne otrokove in človekove pravice do izobraževanja. Pouk na daljavo 
predstavlja poseg v ustavno zagotovljeno pravico do izobraževanja. Pouk na daljavo posega tudi v druge ustavno 
zagotovljene pravice otrok, staršev, družine, tudi v pravice učiteljev. Posega v zasebnost in osebnostne pravice, tudi v 
svobodo dela in svobodno gospodarsko pobudo. 
 

V nadaljevanju podajamo tri glavne točke našega poziva in želimo, da nas, starše, upoštevate kot enakovredne 
sogovornike pri sprejemanju pomembnih odločitev, ki krojijo prihodnost naših otrok: 
 

1. ŠOLANJE NA DALJAVO NAJ BO ZAČASEN, KRATKOTRAJEN UKREP. Starši ali skrbniki smo 
zaradi naše vloge v družini v ta proces vključeni ne glede na naša pričakovanja ali hotenja. Zlasti pri mlajših otrocih 
je neposredno podajanje snovi v večini domena nas, staršev, ki pa v osnovi nismo (vsi) pedagogi. Poudariti je 

potrebno, da izobraževanje na daljavo predstavlja zgolj ohranjanje šolske kondicije. Kognitivne sposobnosti šolajočih 
otrok so s takim načinom zmanjšane, kar se kaže tudi v višjih povprečnih ocenah, ki pa niso posledica boljšega 
znanja. 

 

2. POSTOPNO NAJ SE ZAČNE ODPIRATI ŠOLE ZA VSE OTROKE, v dovolj varnih epidemioloških 
razmerah, po oceni zdravstvene stroke, z upoštevanjem vseh potrebnih higienskih ukrepov. Naj se pri tem upoštevajo 
modeli izobraževanja, ki jih je pripravila šolska stroka. 

 

3. UKREPE NAJ SE SPREJEMA Z IZKLJUČNIM ZAVEDANJEM, na katero populacijo otrok se ukrepi 

nanašajo. Odpiranje in takojšnje zapiranje šol, kot se je to zgodilo nazadnje v Obalno – kraški regiji za otroke prve 
triade (6 - 8 letniki!), po mnenju staršev ni primerno. Starši smo po svojem poslanstvu dolžni otroke nakakršnekoli 
ukrepe pravočasno pripraviti, zato naj se Vlada RS in vse, za to pristojne institucije, prioritetno zavedajo, katero 
populacijo otrok lahko ukrepi prizadenejo. 
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Vsi, ki so vpeti v šolski sistem, naj bodo enakovredni partnerji pri pripravi sprememb šolskega sistema. S tem se bomo 
izognili ponavljanju napak in se osredotočili na pripravo smiselnih in sprejemljivih ukrepov za učence, učitelje, starše in 
ustanovitelje šol.  
 

K pozivu, ki je bil obravnavan v 24 svetih staršev, v nadaljevanju navajamo rezultat ankete, ki je bila sočasno izvedena v 
vseh 24 osnovnih šolah Obalno – kraške regije. K sodelovanju so bili povabljeni starši oziroma skrbniki več kot 10.000 
učencev, ki te šole obiskujejo. _____ staršev se je v anketi opredelilo, da se strinjajo s tem, da se otroci v najkrajšem 
možnem času vrnejo v šole (ob upoštevanju varnostnih in higienskih ukrepov). 
 

V imenu otrok se vam najlepše zahvaljujemo. 
 

 
Predsedniki svetov staršev xx osnovnih šol Obalno – kraške regije 

 
Naziv osnovne šole, ime in priimek predsednika Sveta staršev 

 

 

 
 
 
 
Poziv posredovan: 

- Naslovniku 
- Ministrici dr. Simoni Kustec, Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana,  

E-naslov: gp.mizs@gov.si 
- Varuhu človekovih pravic Petru Svetini, Varuhu človekovih pravic RS, Dunajska 56, 1000 Ljubljana,  

E-pošta: info@varuh-rs.si 
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