
 
 
 
OBVESTILO VSEM STARŠEM 
 
Skladno z okrožnico MIZŠ, ki je bila objavljena v soboto, 13. 11. 2021, vas seznanjamo z 
glavnimi spremembami ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. V dopisu skušamo odgovoriti 
tudi na vsa morebitna vprašanja.  
 
Vlada RS je 11. 11. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 
ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list 
RS št. 177/2021 in 174/2021).  
Ukrepi so sprejeti z namenom zajezitve širjenja COVIDA-19. Samotestiranje je presejalni 
test, ki identificira morebitne okužbe ter s tem prepreči širjenje virusa, maske pa so dodatna 
zaščita. Kombinacija obojega je alternativa zaprtju šole.  
Šoli je zdravje vseh deležnikov pomembna vrednota. Zdaj je čas, da pokažemo, da nam je 
mar za lastno zdravje in zdravje drugih.  
Vsi zaposleni si želimo izvedbe pouka v šoli in ne na daljavo.  
 
1. Nošenje zaščitnih mask 
• Zaščitne maske so obvezne za vse učence od 1. do 9. razreda. Učenci jih morajo 

nositi ves čas, razen pri pouku športa in v času obrokov (malice in kosila).  
 
Izjema so učenci, ki še niso dopolnili 6 let, ter učenci z zdravstvenimi težavami. 
»Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom in nekaterimi drugimi podobnimi 
boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza) NIJZ priporoča uporabo mask po posvetovanju 
z otrokovim zdravnikom.  
*Posebna presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. 
motnje v razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj 
obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje.« (vir: Okrožnica MIZŠ z dne 
12. 11. 2021, št. 603-1/2021/97) 
 

• Maske iz blaga niso dovolj učinkovite, potrebne so kirurške maske ali maske tipa FFP2.  

Zavedamo se, da nakup mask predstavlja dodatni strošek, ki ga ne more kriti šola. Šola 
prejme denar za nakup zaščitnih mask za vse zaposlene. Razdeli jih tudi učencem, ki jih 
pozabijo, jih v šolo prinesejo premajhno količino oz. jim maske padejo na tla in podobno. 
Starši, ki imajo finančne težave in bi pri nakupu mask potrebovali finančno pomoč, se 
lahko obrnejo na šolsko svetovalno službo.  

 
 
 
 



2. Razkuževanje rok 

Vsi, ki vstopajo v šolo, si morajo razkužiti roke. Dežurni delavci učence usmerijo k 
razkuževanju. Učenci, ki so alergični oz. jim razkuževanje povzroča težave, naj si v avli 
temeljito umijejo roke.  
 
3. Samotestiranje 

• Samotestiranje bo od 17. 11. 2021 obvezno za vse učence z izjemo tistih, ki 
izpolnjujejo pogoj: 
- prebolevnosti,  
- cepljenja, 
- testiranja s testom PCR ali testom HAG in imajo veljavno potrdilo, ki ga bodo 

pokazali razredniku.  
 

Razrednik si bo v evidenci zanje označil, da se jim ni potrebno samotestirati (vzroka ne 
bo beležil). Potrdilo o cepljenju zadošča pokazati le enkrat, prav tako potrdilo o 
prebolevnosti (razrednik si bo zabeležil datum veljavnosti), potrdilo o testiranju s testom 
PCR ali testom HAG pa pred vsakim samotestiranjem.  

 
• Starši oz. zakoniti zastopniki bodo morali pred izvedbo samotestiranja razredniku 

podati pisno soglasje ali nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za 
samotestiranje (priloga 1).  Soglasja bodo razredniki razdelili učencem v 
ponedeljek, 15. 11. 2021, učenci pa morajo izpolnjena vrniti najkasneje v sredo, 
17. 11. 2021, ko se prične izvajati samotestiranje, oz. v primeru odsotnosti ob 
povratku v šolo. 

• Samotestiranje se mora izvajati v času, ko poteka vzgojno-izobraževalni program in 
se izvaja trikrat tedensko.  

• Samotestiranje bomo izvajali ob ponedeljkih, sredah in petkih v času predure ali 1. 
šolske ure.  
17. 11. 2021 bomo izvedli samotestiranje ob 8. uri z razrednikom. Predura bo 
ta dan odpadla. 
Učenci razredne stopnje ta dan vstopajo v šolo med 7.40 in 7.50, učenci 
predmetne stopnje pa med 7.50 in 8.00. 
17. 11. 2021, jutranje varstvo od 1. do 3. razreda: testiranje pod nadzorom 
razrednika ob 7.30.  
 

• Učenci bodo na dneve testiranja s seboj prinesli HAG test.  
Učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih sam ali njegovi 
starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega 
zavarovanja. Učenci tujci, ki nimajo kartice zdravstvenega zavarovanja, za 
pridobitev testov v lekarni predložijo potrdilo o šolanju in osebni dokument. 
 

• Samotestiranje bo potekalo skladno s sprejetim Protokolom samotestiranja učencev 
v osnovnih šolah, ki ga je določilo Ministrstvo za zdravje (priloga 2).  
 

• Nadzorovali ga bodo učitelji, ki tisti dan izvajajo preduro ali 1. uro pouk. Nadzorni 
učitelji bodo učence usmerjali z navodili ter preverili rezultate testiranja.  
 



• V primeru pozitivnega rezultata bo učenec napoten v preventivno sobo, kjer bo pod 
nadzorom delavca šole. Starši bodo obveščeni o pozitivnem izidu ter pozvani, naj 
pridejo po otroka, ki mora biti v takem primeru v izolaciji do opravljenega testa PCR 
in če je slednji pozitiven, tudi nadalje.  
 

• V primeru neveljavnega testa se bo testiranje ponovilo. V tem primeru bo učencu 
test priskrbela šola.  
 

• V primeru, da bo učenec doma pozabil test, mu ga bo posodila šola (učenec bo 
naslednji dan razredniku prinesel svojega). V kolikor bo pozabljanje testov na ravni 
šole pogosto, bodo učenci brez testov obravnavani enako kot učenci, ki ne upoštevajo 
ukrepov. Naj ob tem poudarimo, da so testi brezplačni le za otroke, medtem ko jih 
mora šola za svoje zaposlene kupiti.  
 

• V primeru odsotnosti učenca v času samotestiranja bo moral test opraviti naknadno 
takoj ob prihodu v šolo, in sicer v preventivni sobi pod nadzorom dežurne osebe. 
 

• Učenci, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi 
pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.   
 

• Nekateri starši ste izrazili bojazen, da bo zaradi samotestiranja odpadal pouk. 
Podobne zadržke imamo tudi strokovni delavci šole. Možnost, da bi samotestiranje 
izvedli pred pričetkom pouka, na ravni cele šole ni mogoča zaradi številnih dejavnosti 
v času predur (dodatni, dopolnilni pouk, izbirni predmeti ipd.), v katere niso vključeni 
vsi učenci. Kljub odpadanju pouka menimo, da bo učinek pouka vseeno bistveno večji, 
kot če bi ga izvajali na daljavo.  
 

Samotestiranje je – glede na prejeta sporočila – največja skrb staršev glede novih ukrepov. 
Edina izkušnja, ki jo imamo doslej z množičnim samotestiranjem, je samotestiranje skoraj 
vseh učencev, ki so šli na 2 tabora in eno šolo v naravi. Predlagamo, da starši v domačem 
okolju skupaj z otrokom poskusno izvedete samotestiranje, da bo slednje otroku bolj domače 
in v izogib skrbem. Nazoren prikaz postopa je razviden na spletni strani NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29.  
 

 
4. Morebitno nestrinjanje staršev z ukrepi  

Učenci, katerih starši ne soglašate s samotestiranjem svojega otroka v šoli oz. ne želite, da 
bi otrok upošteval druge predpisane ukrepe, se v skladu s Sklepom o izvajanju vzgojno-
izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) izobražujejo na daljavo. 
Izobraževanje na daljavo bo potekalo preko spletnih učilnic. 
  
 
 
 
 
 
 



Spoštovani starši, zavedamo se, da ste izpostavljeni številnim skrbem.  
Prepričani smo, da je v takšnih situacijah ključno dobro sodelovanje med šolo in starši.  
 
Pričakujemo spoštljiv dialog in razumevanje dejstva, da ukrepe spoštujemo in izvajamo. 
Veljajo za vse šole v Sloveniji, z namenom, da bi ohranili zdravje učencev in da bi pouk lahko 
izvajali v šoli. Ukrepi bodo namen dosegli le v primeru, da jih bomo upoštevali vsi deležniki. 
Učitelji za kvalitetno delo potrebujejo mirno in spodbudno okolje. Učenci, ki so razpeti med 
nasprotujoče si zahteve staršev in učiteljev, so v stiski.  
Pri odločitvi naj vam bo na prvem mestu dobrobit otroka.  
 
 
 
Želim vam veliko zdravja, strpnosti in optimizma.  
 
 
 
Ljubljana, 15. 11. 2021                                      Ravnateljica mag. Mateja Urbančič Jelovšek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 

- Priloga 1: Pisno soglasje ali nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za 
samotestiranje/danes otrok prinese domov/ 

- Priloga 2: Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah  

 
 


