
 
 
OBVESTILO VSEM STARŠEM UČENCEV od 1. do 9. razreda  
 
Spoštovani starši, 

Vlada Republike Slovenije je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, 
št. 33/06); https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3459/odlok-o-
zacasnih-ukrepih-za-preprecevanje-in-obvladovanje-okuzb-z-nalezljivo-boleznijo-covid-19 

v katerem se vsebine nanašajo tudi na delo v osnovnih šolah. Šole smo bile o teh spremembah 
obveščene preko okrožnice v soboto, 6. 11. 2021, pozno zvečer. Danes pa smo čakali objavo 
v Uradnem listu. Odlok prinaša nekaj sprememb že z jutrišnjim dnem. 

Spremembe se nanašajo na: 

1. Zaščitne maske 

• od ponedeljka, 8.11.2021 so  v šoli  za vse učence od 1. do 9. razreda obvezne zaščitne 
kirurške maske ali maske FFP2; zaščitne maske iz blaga niso več dovoljene, 

• nošenje mask je obvezno tako v razredu kot v vseh ostalih prostorih šole za vse učence, 
vključno od 6. leta starosti naprej (od 1. razreda dalje), 

• pri izvajanju ur športa so učenci brez mask, 
• prav tako so brez mask v jedilnici za mizo, ko imajo kosilo, 
• nošenje mask je obvezno tudi v odprtih prostorih, kjer ni možno zagotavljati 1,5 m 

razdalje. 

Razumemo, da maske v tako kratkem času ne morete zagotoviti. Vas pa vseeno vljudno 
naprošamo, da jih priskrbite zlasti za mlajše učence, saj jih šola nima na zalogi. 

 2. Samotestiranje učencev 

• od ponedeljka, 8. 11. 2021 se učenci od 1. do 9.  razreda samotestirajo doma in sicer 3x 
tedensko (prebolevniki in cepljeni samotestiranja ne rabijo opravljati), 

• v ta namen učencem pripada 15 testov HAG na mesec, ki jih učenci dobijo v lekarni (ob 
predložitvi zdravstvene izkaznice ali potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če 
učenec nima urejenega zdravstvenega zavarovanja). 

Glede sprememb samotestiranja učencev, ki bo veljalo od 15. 11. 2021 dalje, boste starši 
obveščeni, ko bomo šole prejele vsa potrebna navodila in pojasnila s strani pristojnih. 



Iskreno nas veseli, da so šole kljub izjemno slabi epidemiološki sliki ostale odprte in v tej 
luči razumemo tudi preventivne ukrepe glede nošenja mask in trenutnega režima testiranja, 
ki bo v veljavi. Vsi v šoli se bomo preventivnih ukrepov držali in prepričani smo, da imamo – 
tako kot doslej, tudi vašo podporo in razumevanje.  

Želimo, da v trenutnih razmerah vzgojno-izobraževalno delo še naprej poteka neposredno v 
šolah, prav tako tudi v pedagoškem miru, ki ga učitelji za nemoteno izvajanje delo z učenci 
v tem času zelo potrebujejo. 

Zavedam se, da boste obvestilo sprejeli z različnimi pogledi in mnenji ter odzivi. 
Naprošam vas, da ga vsemu navkljub sprejmete kot del prizadevanj k skupnemu cilju, da 
pouk izvajamo v prostorih šole.  

Zahvaljujem se vam za sodelovanje in razumevanje.  

Lep pozdrav. 

Ljubljana, 7. 11. 2021                                 Mag. Mateja Urbančič Jelovšek, ravnateljica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


