
 
Datum: 14. 11. 2021 

Številka: 181-1/2021/6 

 

Obvestilo o izvajanju ukrepov 
 

Spoštovani starši! 

 

Najprej bi se želel zahvaliti vsem, ki podpirate naše napore pri preprečevanju širjenja COVID virusa 

v šoli. Zahvaljujemo se vam, ker vplivate na svoje otroke, da sprejemajo in spoštujejo potrebna 

pravila pri preprečevanju širjenja virusa. Vemo, da vas je veliko in da niste glasni. Hvala za podporo.  

 

Gotovo veste, da je stanje okužb s Covid-19 v Sloveniji izjemno resno, celo kritično. Ljudje umirajo, 

mnogi imajo posledice še dolgo po okužbi. Tudi otroci niso varni pred težkim potekom bolezni. 

Dostop do zdravstvene oskrbe je zaradi obremenjenosti zdravstvenega sistema okrnjen, za mnoge 

celo onemogočen. Stanje je tako resno, da smo vsi po svojih močeh dolžni prispevati k preprečevanju 

širjenja okužb. 

Ukrepi niso prijetni za nikogar, a v šoli smo dolžni zagotoviti varno okolje za vse učence in zaposlene 

in prispevati k izboljšanju stanja v družbi. 

Vlada Republike Slovenije je z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb 

z nalezljivo boleznijo COVID-19 določila: 

1.  V šoli in vrtcu je obvezna uporaba zaščitne maske, razen za: 

- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 

- vzgojitelje predšolskih otrok in pomočnike vzgojiteljev pri opravljanju neposrednega dela 

z otroki, 

- osebe, ki izvajajo športno vadbo, 

- učence pri pouku športa. 

2. Učenci se morajo v šoli obvezno samotestirati s HAG testi, ki jih starši lahko dobite v 

lekarnah. 

3. Starši morajo za učence podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju 

testiranja s testi HAG za samotestiranje. Učenci, ki so cepljeni ali prebolevniki, se jim ni 

potrebno samotestirati, morajo pa oddati razredniku pisno dokazilo. 

4. Učenci, ki ne bodo upoštevali teh ukrepov, se bodo šolali na daljavo, od doma.  

5. Izvajanje začetka samotestiranja je  odloženo do srede, 17. novembra 2021. 

 

Odlok je dosegljiv na naslovu http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622, sprememba pa 

je bila objavljena v Uradnem listu št. 177 (https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf). 

 

Prosimo vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje poteka, pri 

čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:   

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU.  

Priporočamo, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti izvede sam, saj ga bo sam izvedel tudi v 

šoli. Poskrbeli bomo za vse higienske ukrepe in ustrezno hrambo uporabljenih testov. 

 

 

 

Izidor Selak, 

ravnatelj  

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2622
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU


 
Datum: 14. 11. 2021 

 

Soglasje 
 

Spoštovani starši! 

 

 

Vlada Republike Slovenije je objavila Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih 

ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS št. 

177/21), s katerim je dodatno določila: 

- da morajo starši za učence podati predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju 

testiranja s testi HAG za samotestiranje, 

- da se bodo učenci, ki ne bodo upoštevali teh ukrepov, šolali na daljavo, od doma.  

 

Izvajanje začetka samotestiranja je odloženo do srede, 17. novembra 2021. 

 

V ponedeljek bodo vsi učenci od razrednikov prejeli Soglasje, ga prinesli domov in v torek 

izpolnjenega vrnili razredniku.  

 

Za učence, ki bodo v ponedeljek ali v torek odsotni pri pouku, naj starši razredniku vsebino 

soglasja posredujejo po e pošti.  

 

 

Izidor Selak, 

ravnatelj  

 
 

Soglasje 

 
Spodaj podpisani _________________, izjavljam 

 

za mojega otroka učenca/učenko ____________________________, iz _______ razreda 

 

 se bo samotestiral-a v šoli  se ne bo samotestiral-a v šoli 

 

 je prebolevnik  je cepljen 

 

 

 

 

 

V ______________, dne ___________ Podpis staršev: 

 

 ____________________ 


