
SVET STARŠEV OŠ TABOR LOGATEC                                                                                  

Tržaška cesta 150, Logatec 

Datum: 11. 11. 2021 

Številka: 900-3/2021/3 

Zapisnik 2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v četrtek, 11.11.2021, ob 16. uri 

prek Zooma 

 

Prisotni: 

Boštjan Jazbec (1. a), Danijel Bizaj (1. b), Aleksandra Poniž Rupnik (1. d, 2. d), Željko Malić (2. a), Tadej 

Windschnurer (3. a), Irena Leskovec (3. d), Barbara Nagode (4. a), Patricija Manfreda (4. c), Tina Švigelj (5. a), 

Urša Prelaz (5. b), Martina Božič (6. a), Zlatko Herceg (6. b), Mojca Slabe (6. c), Jure Zakrajšek (7. a), Simona 

Dernulc (7. b), Martin Hladnik (8. b), Martina Albreht (8. c), Mateja Jemec Tomazin (9. a), Ana Vodopivec Tušar 

(9. b), Jure Kramar, ravnatelj, Barbara Novljan Mišič (pomočnica ravnatelja) 

 

Opravičili prisotnost: 

Marko Kržišnik (1. e, 2. e), Tomo Strle (3. b), Klara Lukan Žilavec (4. b), Renata Dolenc (4. d, 5. d), Simona 

Dernulc (7. b), Sara Valič Lipovec (8. a) 

Pojasnilo: Renata Dolenc na videokonferenco ni bila povabljena s pravim e-naslovom, zato se seje ni mogla 

udeležiti. V skupino je sedaj dodan pravi naslov. 

Kt 1: Pozdrav in utemeljitev hitrega sklica seje 

Predsednica SS OŠ Tabor Logatec Mateja Jemec Tomazin je pozdravila vse prisotne in se opravičila za hiter sklic 

seje sveta staršev. Glavni namen je, da lahko vodstvo šole skupaj s starši najde primerne in zadovoljive rešitve 

za pouk v prihodnjih dneh in tednih, ko se pričakuje še dodatno naraščanje števila okužb med učenci. 

Ravnatelj OŠ Tabor Logatec, gospod Jure Kramar, je pozdravil predstavnike staršev posameznih razredov za 

šolsko leto 2021/22. 

Kt 2: Predstavitev stanja okužb in predvidenih ukrepov v prihodnjih dneh in tednih 

Na današnji dan, četrtek, 11. 11. 2021, je karantena in delo na daljavo dodeljeno 10 oddelkom na matični šoli 

(od 23). Zaradi velikega števila okuženih je nošenje zaščitnih mask nujen ukrep. 

Samotestiranje za učence v šoli: 

Vodstvo šole predlaga, da bi otroci do vključno 5. razreda teste opravili doma (vsak ponedeljek, sredo in petek), 

starši bi se na negativen test podpisali ter dopisali datum in uro testiranja in bi ga otrok v vrečki prinesel v šolo, 

kjer bi ga učitelji zbrali skupaj z drugimi testi. Na ta način bi se izognili težavam nepravilne izvedbe. Če starši ne 

bi mogli testirati otrok zjutraj, bi to izvedli prejšnji večer. 

Dopolnilo: Zaradi sklepa Vlade RS predlog ni izvedljiv. Šola je omogočila prostor, kjer bodo lahko odrasle osebe 

z otrokom izvedle testiranje v šoli. 

Otroci višje stopnje bi se testirali v šoli, s seboj naj bi prinesli teste, ki jih brezplačno dobijo v lekarnah. 



Za otroke, ki so covid preboleli ali so cepljeni, naj starši pošljejo sporočilo razrednikom. (Ob tem je bilo 

opozorjeno, da se lahko okužijo tudi cepljeni, prav tako preboleli ponovno okužijo, zato je smiselno testiranje 

vseh otrok.) 

Če otrok testa ne bo imel, ga bo zagotovila šola, vendar ga bo moral potem vrniti šoli iz svoje domače zaloge. Ob 

morebitnem neupoštevanju tega dogovora ima šola pravico zaračunavanja testov. 

Samotestiranje se bo izvajalo v matičnih učilnicah ob ponedeljkih, sredah in petkih ob 7.45, učitelji pa bodo 

izpolnjevali ustrezne tabele, kjer bodo zabeležili rezultate testiranja in tudi podatek, ali je morda učenec porabil 

več testov. 

V primeru pozitivnega testa je učenec napoten v sobo za izolacijo, nato pa ga v šolo pridejo iskat starši in ga 

peljejo na PCR test. Po potrjenem pozitivnem testu je šele odrejeno delo na daljavo in karantena celemu 

oddelku. 

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta se zahvalila vsem staršem, ki redno sporočajo primere okužbe in se zato 

lahko omeji širjenje okužb. 

V primeru okužbe NIJZ pokliče starše, da ugotovijo vir okužbe in odredijo izolacijo in karanteno. Pri tem otroci 

(in odrasli), ki so cepljeni in ne kažejo znakov okužbe, niso napoteni v izolacijo/karanteno, je pa primerno 

podrobnejše opazovanje in testiranje. V času karantene, ki praviloma traja 10 dni, utrjujejo šolsko snov, učitelji 

pa ne ocenjujejo znanja. 

Ravnatelj je povedal tudi, da se prav tako testirajo vsi zaposleni, ki se ob prihodu na delovno mesto morda ne 

počutijo dobro, čakajo pa tudi že na 3. odmerek cepljenja. 

Šola je kupila tudi dva oksimetra, da bodo lahko merili raven kisika pri učencih, ki imajo glavobol zaradi nošenja 

maske. 

Ravnatelj in pomočnica ravnatelja sta odgovorila tudi na več vprašanj: 

1. V primeru, da je eden od učencev pozitiven, ali gre potem tisti oddelek v karanteno, saj so bili skupaj 

med testiranjem? 

Odgovor: V karanteno gredo šele, če/ko je potrjen pozitivni izvid PCR testa. 

2. Kaj se zgodi v primeru, da starši ne dovolijo samotestiranja? 

Odgovor: V šoli se z vsakim staršem skušajo pogovoriti osebno in najti rešitev za nastalo zadrego in 

odgovoriti na pomisleke. Poleg tega pa mora šola takšnega učenca poslati domov in izvaja se šolanje na 

daljavo, vendar samo ta učenec, ki dobi povzetek snovi v spletni učilnici oz. po dogovoru z učiteljem. 

Vodstvo šole je prav tako opozorilo, da starši v tem primeru nismo upravičeni do uveljavljanja nege, saj 

otrok nima karantenske odločbe, ampak morajo uveljaviti letni dopust. 

3. Ali bo veljalo testiranje v osnovni šoli tudi za Glasbeno šolo? 

Odgovor: Žal ne, prav tako testiranje ne velja za klube. 

Dopolnilo: Dopis MIZŠ št. 603-1/2021/97 (spet) priznava veljavnost samotestiranja za nekatere 

obšolske dejavnosti. 

4. Šola ne smete hraniti QR kode od drugih, ali naj torej starši slikajo potrdila brez QR kode ali na kakšen 

način zagotovijo potrdilo? 

Odgovor: Ne, šola ne bo zbirala potrdil, starši pošljejo e-sporočilo, s katerim zagotavljajo stanje. 

5. Nekateri starši sporočajo, da se jim zdi nesprejemljivo, da bo otrok zjutraj z avtobusom prišel v šolo, čez 

1h ga bo pa treba urgentno priti iskat (v določenih primerih to morda ni izvedljivo zaradi službenih 

obveznosti). Predlagajo: Če se test naredi zjutraj doma in je pozitiven otrok niti ne pride v šolo. 

Odgovor: Šola se zavzema za možnost, da bi mlajše otroke testirali doma in bi starši podpisano ploščico 

z imenom, datumom in uro testiranja prinesli v šolo. 

6. Po kakšnem merilu ostane cel razred doma in se šola na daljavo? 

Odgovor: V primeru potrjene okužbe s PCR testom. 



7. Nekatere šole organizirajo hibridni pouk – zdravi učenci so v šoli, učiteljica ali učitelj pa po koncu pouka 

s krajšim videoklicem zbere učence, ki se šolajo na daljavo in jim preda navodila. Zakaj ni take rešitve na 

naši šoli? 

Odgovor: Obstaja več prednosti in slabosti hibridnega modela. Spremljanje pouka v živo prek kamere je 

lahko zelo moteče za učence doma, saj se zaradi hrupa v razredu slabše sliši razlaga in je zato učinkovitost 

manjša. Bodo pa na šoli razmislili o možnosti šolanja razredne stopnje v šoli in krajšega srečanja prek MS 

Teams za otroke v izolaciji. 

8. Ali šola lahko ponudi računalnike za delo doma? 

Odgovor: Ja, starši naj pišejo računalničarju na naslov aleksandarg@os-tabor.si. 

 

Ob koncu so starši poudarili, da je dobro, da skušamo s pogovorom najti rešitev in tudi tako preprečimo 

širjenje nepopolnih informacij, zlasti pa se preprečijo pomisleki, ki bi bili posledica premalo informacij. 

Seja je bila zaključena ob 16.50. 

 

Zapisala: Mateja Jemec Tomazin 
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