
SVET STARŠEV OŠ TABOR LOGATEC                                                                                  

Tržaška cesta 150, Logatec 

Datum: 21. 9. 2021 

Številka: 900-3/2021/2 

Zapisnik 1. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 21.9.2021, ob 18. uri 

v telovadnici OŠ Tabor Logatec 

 

Kt 1: Pozdrav in nagovor ravnatelja  

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

šolsko leto 2021/22. 

Kt 2: Predstavitev načina delovanja Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022 (G. Boštjan Zajec) 

Dosedanji predsednik Sveta staršev, gospod Boštjan Zajec je na kratko predstavil Poslovnik delovanja Sveta 

staršev OŠ Tabor Logatec. 

Kt 3: Predstavitev predstavnikov staršev v Svetu staršev za šolsko leto 2021/2022 

Šola ima v letošnjem šolskem letu 29 oddelkov, svet staršev pa sestavlja 26 članov (trije člani so predstavniki 

kombiniranih oddelkov). Predstavniki so se predstavili z imenom in priimkom ter navedli, kateri razred 

predstavljajo. 

Prisotnih: 24 članov (lista z imeni in podpisi prisotnih je priloga zapisnika) 

Ena predstavnica se je opravičila. 

En predstavnik se ni opravičil. 

Ostali prisotni: ravnatelj Jure Kramar in pomočnica ravnatelja Barbara Novljan Mišič. 

Kt 4: Izvolitev predsednika, dveh namestnikov predsednika, predstavnika v Aktiv svetov staršev notranjskih 

šol, zapisnikarja ter dveh overiteljev zapisnika Sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 

Predlog sklepa: Predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 je Mateja Jemec Tomazin, namestnika 

predsednice Sveta staršev sta Marko Kržišnik in Ana Vodopivec Tušar, predstavnik v Aktivu svetov staršev 

notranjskih šol je Željko Malić, zapisnikarica je Barbara Nagode in overitelja zapisnika sta Tomo Strle ter Martin 

Hladnik. 

Sklep je podprlo 24 članov, 0 proti, 0 vzdržanih. 

Kt 5: Sprejem in potrditev dnevnega reda 1. sestanka Sveta staršev 2021/2022 

Predsednica Sveta staršev je predstavila preostanek predlaganega dnevnega reda: 

1. Sprejem in potrditev dnevnega reda 1. sestanka Sveta staršev 2021/2022 

2. Predstavitev in mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2021/2022 

3. Mnenje in pobude 

4. Razno 

 

Predlog sklepa: Dnevni red se potrdi. 

Sklep je podprlo 24 članov, 0 proti, 0 vzdržanih. 

 



Kt 6: Predstavitev in mnenje k Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2021/2022 

 

Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022 (priloga k zapisniku). Takoj na začetku je 

starše seznanil s situacijo glede prostorske stiske. V šolskem letu 2021/2022 ima šola poleg matične šole in njenih 

podružnic na voljo še tri učilnice – dve sta v prostorih stare šole na Tržaški cesti, ena pa v prostorih Krajevne 

skupnosti Tabor. Šolo v šolskem letu 2021/2022 obiskuje 568 učencev. 

 

Ravnatelj je izrazil upanje in prizadevanje šole, da bi pouk zaradi virusa covid-19 potekal v klasični obliki. V 

letošnjem šolskem letu bo posebna pozornost namenjena neutrjenim učnim vsebinam lanskega šolskega leta, 

ko je pouk potekal na daljavo. 

 

Staršem je bil predstavljen Protokol ravnanja ob potrjeni okužbi. Predstavnik staršev 7.a razreda je 

predlagal, da bi se Protokol vključil v Letni delovni načrt, s čimer so se starši strinjali. Obenem je predlagal 

tudi, da bi se v Letni delovni načrt vključila strategija poučevanja v primeru pouka na daljavo (da bi se na ta 

način poenotili pristopi k učenju). Ravnatelj je mnenja, da mora avtonomija učitelja obstajati (kakor je vsak 

učitelj najbolj suveren). 

 

V zvezi s poučevanjem na daljavo je eden izmed predstavnikov staršev vprašal, ali je kamera za otroka 

obvezna? Ravnatelj je odgovoril, da ne, da pa je zaželena, saj se na ta način vzpostavi boljši stik z otrokom. 

 

Nadalje je ravnatelj predstavnikom predstavil nadstandardne dejavnosti, ki jih letos ponuja šola:  

 Tabor za Nadarjene: Iščem se v gibu, besedi in igri 

 Tečaj plavanja za 1.r in 3.r 

 Čarobni gozd 2.r 

 Tabor POGUMnih 4., 5. in 6.r 

 Poletna šola v naravi za 5.r (Piran) 

 Groharjeva domačija 5.r 

 Zimska šola v naravi za 6.r (Cerkno) 

 Športna šola v naravi za 7.r 

 Šola v naravi za 1.-5.r POŠ HOT ter 1. in 2.r POŠ RŽ 

 

Ravnatelj je predstavil predlog aktiva za šport, da bi se poletna šola v naravi v prihajajočih letih izvedla že v 4. 

razredu ter da je želja šole, da bi lahko ponudila šolo v naravo vsakemu izmed razredov na predmetni stopnji. V 

letošnjem šolskem letu bodo imeli zimsko šolo v naravi tudi učenci 7. razredov, saj je v preteklem šolskem letu 

zaradi epidemije ni bilo mogoče izpeljati.  

 

Predstavnik staršev je vprašal, kolikšen delež v nadstandardnem programu krije šolski sklad? Ravnatelj je 

povedal, da je po navadi pokrit prevoz. Poudaril je tudi, da ima vsak starš na podlagi individualne vloge moč 

pridobiti kritje stroškov za izvedbo nadstandardnega programa iz šolskega sklada.   

 

Predlog sklepa: Svet staršev se strinja, da daje pozitivno mnenje k LDN 2021/22 in da se med priloge doda 

Protokol ravnanja ob potrjeni okužbi ter tudi daje soglasje k nadstandardnemu programu. 

Sklep je podprlo 23 članov, 0 proti, 0 vzdržanih (1 predstavnica staršev je sejo predčasno zapustila). 

 

 

 

Kt. 7: Mnenje in pobude 

 



Ravnatelj je poročal, da je prejel vprašanja od petih predstavnikov, katerim je tudi že posredoval odgovore, na 

nekaj vprašanj pa je odgovoril neposredno na seji: 

 

 Vprašanja staršev učencev 4. c razreda: 
1) Verjetno se to sicer ne nanaša točno na šolo ampak bolj na občino. Kdaj imajo namen graditi/dograditi šolo?  

Odgovor ravnatelja: Na občini je v ta namen ustanovljena delovna skupina. Zaradi omejitve s prostorom se kot 

ena izmed možnosti ponuja širitev v smeri vrtca. Celotna investicija mora biti financirana s strani občine, kdaj pa 

bo stvar izvedljiva, se pa še ne ve. Po trenutnih informacijah je ARSO izdal soglasje h gradnji. Na podlagi sestanka 

na občini, na katerem je bil ravnatelj prisoten konec meseca avgusta, so trenutne prioritete občine: izgradnja 

vrtca, telovadnice in igrišča v Hotedršici, nadzidava OŠ Tabor Logatec in gradnja športnega igrišča KOVK Rovte. 

S strani občine je bila šoli ponujena uporaba telovadnice v GRC Zapolje. 

 

2) Ali se v šoli opravljajo presejalni teste za učence prve triade za ugotavljanje učnih težav? In zakaj ne? 

Odgovor ravnatelja: Ne, tovrstnih presejalnih testov šola ne izvaja. V 3. razredu učenci opravijo Šalijev 

diagnostični narek, poleg tega pa se otroci stalno spremljajo po 5-stopenjskem modelu. 

Nadalje je starše zanimalo, kdaj naj bi bili znani rezultati izvedenega nareka v 3. razredu? Ravnatelj odgovora ni 

mogel podati, se bo pa o tem pozanimal. 

 

3) Podan je bil predlog glede zavijanja šolskih učbenikov, ki jih učenci prejmejo iz sklada. Zakaj jih ne bi že šola 

ob nabavi zavila?  

Odgovor ravnatelja: Meni, da je zavijanje šolskih učbenikov preobsežen zalogaj za knjižničarko, zato naj to 

odgovornost prevzamejo učenci s starši.  

 

4) Po mnenju enega izmed staršev je moralno sporno promoviranje plačljivega e-asistenta.  

Odgovor ravnatelja: Šola z e-asistentom nima nič, saj gre izključno za dogovor med staršem in ponudnikom 

storitve e-asistent. Želja šole je, da bi starši prihajali na govorilne ure in da bi uspeli vzpostaviti dobro 

komunikacijo s svojim otrokom.  

Nadalje je enega izmed staršev zanimalo, zakaj je potrebno večkrat potrjevati kode za dostop? To je potrebno 

zato, da ne prihaja do zlorab.  

 

 Starši 9.b sprašujejo, zakaj morajo biti okna med poukom ves čas na stežaj odprta, ko so zunaj nizke 

temperature npr. 12 stopinj, saj otroke pri pouku zebe?  

Odgovor ravnatelja: Nihče ne zahteva, da morajo biti okna med poukom odprta. Če učence zebe, naj to povedo 

učiteljici in bo okna zaprla, kar je seveda smiselno ob teh temperaturah. 

 

 Vprašanja staršev 1. in 2. d razreda: 

1) Zakaj v osnutku LDN 2021/22 ni popolnih podatkov za POŠ Hotedršica? Tu so mišljeni podatki, vezani na 
podaljšano bivanje, kdo je razredničarka oddelka in kdo učiteljica jutranjega varstva. Manjka navedba 
nadstandardnega programa za POŠ Hotedršica, ki naj bi zajemal 10-urni tečaj plavanja v 1. in 2. razredu. V 
razpredelnici Tekmovanja iz znanja ni posebej navedeno tekmovanje Matematični kenguru. Ali spada pod 
razvedrilno matematiko? Pri šolski prehrani ni omenjeno, kako je njena organizacija urejena na podružnicah. 
Obe sta del matične šole, zato bi pričakovali tudi te podatke.  
Odgovor ravnatelja: Dokument je bil v času razpisane seje Sveta staršev še v nastajanju, tako da so bili do same 
seje opravljeni nekateri popravki, prav tako pa je bil tudi lektoriran. Do začetka seje smo vsi predstavniki po 
elektronski pošti prejeli popravljeni osnutek LDN 2021/22. 
 

2) Pri točki Šola in okolje je navedeno sodelovanje s KS Hotedršica. Ali je pri tem sodelovanju dorečeno, kdo skrbi 
za košnjo okrog igrišča in parkirišča? 
Odgovor ravnatelja: Kar se tiče košnje okrog igrišča in parkirišča, se bo pozanimal pri hišnikih in podal odgovor 
(del kosi tudi hišnik vrtca). 
 



3) Pri točki investicije je bil za POŠ Hotedršica predlog, da bi se postavilo reflektor na senzor na stopnicah, ki 
vodijo iz parkirišča do vhoda v šolo. Stopnice so v temi nevarne, ker niso običajne stopnice z enako višino, ampak 
sta nekje dve stopnici, nekje ena. Bliža se čas, ko bo zjutraj pri prihodu v šolo tema in bi bilo dobro kaj storiti za 
večjo varnost.  
Odgovor ravnatelja: Predvidevam, da se bo tovrstne stvari reševalo v okviru celostne prenove, ki jo občina 
načrtuje v Hotedršici. 
 

 Vprašanja staršev 9. a razreda: 
1) Kolikšna je precepljenost učiteljev in kolikšna vseh zaposlenih na OŠ Tabor?   
Odgovor ravnatelja: Precepljenost na šoli je 90 %. Vsi necepljeni se testirajo. 
 
2) Kakšen je protokol v primeru, da je razredu odrejena karantena, otroci pa so cepljeni? (Pojasnilo, v razredu je 
nekaj polno cepljenih otrok, nekaj se jih je cepilo v zadnjem času in še nimajo priznanega polnega odmerka; 
ponekod izvajajo v takšnih primerih pouk, drugi pa spremljajo prek spleta, kar je zahtevno za učitelja, vendar si 
otroci želijo ostati v šoli.) 
Odgovor ravnatelja: Po Protokolu ravnatelj odredi delo od doma, da bi preprečil prenos okužbe, NIJZ pa odredi 
karanteno. Če bo protokol drugačen, bodo starši obveščeni. 
 
3) Ali bi lahko poskusili z uvajanjem aktivnega odmora na šoli - v času zaostrenih ukrepov, je omejevanje gibanja 
vsaj v razredih višje stopnje zelo naporno in tudi otroci povzročajo več težav učiteljem. Na nekaterih šolah v 
Ljubljani imajo aktivni odmor vedno tiste dneve, ko nimajo športne vzgoje. 
Odgovor ravnatelja: Ker je v šoli organizirano delo po mehurčkih, bi to terjalo razporeditev prostora v bližnji 
okolici šole, tudi na javnih površinah, kar povzroča novo težavo pri izhodih iz šole. Ponekod v Ljubljani otroci res 
hodijo po dvorišču, vendar zaradi omejitev ni pravi aktivni odmor, kjer bi lahko otroci sprostili energijo. Vseeno 
bi spodbujali izvedbo ur zunaj, kolikor je to mogoče. 
 

 Vprašanja staršev 8. b razreda: 

1) Pisanje s pisanimi črkami. Predvsem pri predmetu slovenščina se pojavljajo zahteve po pisanju s pisanimi 
črkami. Pri ostalih predmetih teh zahtev nekako ni oz. so manj izražene. Otroci večinoma opuščajo ta način 
pisanja. Seznanjeni smo bili z dejstvom, da tovrstno pisanje stimulativno vpliva na fino motoriko in razvoj 
možganov. Želeli bi, da starši in šola poenotimo pristop. 
Odgovor ravnatelja: Šola nima enotnega pristopa, bo pa z vprašanjem seznanil učitelje. 
 
2) Količina hrane za malico oz. kosilo. Otroci v višjih razredih se pritožujejo nad premajhnimi porcijami. Načeloma 
naj bi imeli možnost dodatkov, občasno jih zmanjka. Na drugi strani naj bi pogosto veliko sadja ostajalo 
neporabljenega. 
Odgovor ravnatelja: Šola je pri količinah malice in kosila omejena s ceno samega obroka. Starejše otroke je 
potrebno spodbujati k temu, da doma zajtrkujejo. 
 
3) Pohvala vodstvu šole za pristop k spremljanju situacije s COVID-om z jasnimi pravili komuniciranja in pobudo 

k dvigu nivoja kulture oblačenja v šoli, o katerem so govorili na roditeljskem sestanku. 

 Šolski sklad 

Ravnatelj je predlagal, da bi se iz šolskega sklada vsako leto financirala izdaja šolskega glasila Žvrgolač. Želja je, 

da bi vsaka družina imela svoj izvod. Tiskanje glasila na leto znaša okrog 1.000 €. Eden izmed staršev je zastavil 

vprašanje, za kaj se v šolskem skladu največkrat namenjajo sredstva in koliko tovrstnih sredstev je trenutno v 

skladu? Težava pri sprejemanju sklepov o porabi sredstev šolskega sklada je, da ne poznamo prilivov in načrtov.  

Ravnatelj je povedal, da bomo več o delovanju šolskega sklada izvedeli po seji šolskega sklada, saj nam bodo 

načrte in opis delovanja v tem šolskem letu poslali dopisno prek e-pošte. 

Obenem je ravnatelj omenil, da je v šolski sklad potrebno izvoliti enega predstavnika staršev, saj je enemu od 

njih potekel mandat. O tem smo se starši posvetovali in izvolili predstavnika v šolskem skladu. 

 

Predlog sklepa: Predstavnik v šolskem skladu je do konca trenutnega mandata Željko Malić. 



Predlog sklepa: Svet staršev predlaga šolskemu skladu, da financira izdajo šolskega glasila Žvrgolač. 

Oba sklepa je podprlo 23 članov, 0 proti, 0 vzdržanih (1 predstavnica staršev je sejo predčasno zapustila). 

 

 

Kt 8: Razno 

Ni bilo predlogov. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.10. 

 

Mateja Jemec Tomazin 

Predsednica Sveta staršev 

 

Zapisala: Barbara Nagode 

 

 

Overitelja zapisnika: 

Martin Hladnik   

 

 

Tomo Strle 

   

 

 


