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Datum: 19. 11. 2021 

 

OBVESTILO ZA STARŠE 
  
 
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.  
(Tone Pavček) 

 
 

PREJETO SPOROČILO NAŠEGA STARŠA – MATERE: 
Sent: Wednesday, November 17, 2021 3:07 PM 
To: Rafko Lah <rafko.lah@os-fa.si> 
Subject: Mnenje 
 
Spoštovani g. Lah, zahvaljujem se vam za humanost, srčnost predvsem pa za izredno 
transparentno informiranje v teh dnevih. 
Vse dobro celotnemu kolektivu. 

 
 
 
 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
 
Današnji dan smo začeli s harmoniko. Lep uvod ob začetku Tradicionalnega slovenskega 
zajtrka na naši šoli – Ti, ti, ti, ti moja rožica … 
 
PROSIMO 
Ponovno prosimo vse tiste starše, ki niste oddali pisnega soglasja, s katerim se strinjate, da se 
vaš otrok samotestira v šoli, da to v korist vašega otroka še storite. V primeru, da niste oddali 
soglasja o samotestiranju v šoli, lahko pisno soglasje izrazite tudi s svojim lastnim soglasjem ali 
preko e-pošte. V nasprotnem primeru (če se otrok ne bo samotestiral v šoli) izberite možnost 
»izobraževanja na daljavo«. Prav tako vas prosimo, da vse informacije, pobude, vprašanja in 
druga dejstva sporočate vaši razredničarki ali razredniku. Hvala. 
 
TESTI ZA SAMOTESTIRANJE 
Prosimo vas, da poskrbite, da bo vaš otrok v dnevih samotestiranja test prinesel s seboj. Učenci 
so v šoli prisotni le v primeru, če so opravili samotestiranje. Hvala za razumevanje. 
 
POUK NA DALJAVO 
Starše, katerih otroci se bodo izobraževali na daljavo, pa tega še niste posebej sporočili šoli, 
prosimo, da v roku petih dni pisno sporočite vaši razredničarki oz. razredniku, da se bo vaš otrok 
izobraževal na daljavo. Hvala. 
 
ZAČELI SMO Z GRADNJO MATIČNE ŠOLSKE STAVBE 
Gradnja nove šolske stavbe se je začela. Bagerji kopljejo, rijejo. Začenjamo tudi z rušenjem dela 
šolske stavbe med športno dvorano in matično šolo. Bodimo pozorni na varnost naših otrok ter 
na lastno varnost, da ne bomo hodili na gradbišče ali po površinah okrog gradbišča, ki so lahko 
nevarne. Na spletni strani šole smo pripravili zavihek Gradnja nove šole. Slike gradnje šole si 
lahko ogledate tukaj. 
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PISMA/SPOROČILA STARŠEV NAŠE ŠOLE 
Spoštovani starši! Vsa vaša pisma in druga e sporočila, ki ste jih v zadnjih dneh poslali na moj 
e naslov, sem prebral. Nekatere med vami sem poklical po telefonu, nekaterim sem pisal, večini 
pa »odgovarjam« preko mojih, tudi današnjega sporočila. Pomembne pedagoške, upravne, 
poslovne, organizacijske in »gradbene« zadeve zahtevajo potreben čas. Hvala za razumevanje. 
 
V PRIPONKI VAM V VAŠO VEDNOST POŠILJAM: 

• OBVESTILO v zvezi z zahtevami staršev, da za otroka, ki se izobražujejo na daljavo, 
šola izda sklep ali odločbo. 

• Pismo župana Občine Kamnik. 

• Obvestilo za starše. 
 
 
 
Želimo vam vse dobro in vas pozdravljamo. 
Rafko Lah s sodelavkami in sodelavci 


