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ZADEVA: Obvestilo staršem in skrbnikom: Odlok o začasnih ukrepih za  

preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  
 
 
 

Spoštovani starši, skrbniki.  
 
 

Glede na epidemiološko sliko v naši državi je nujno potrebno, da se držimo ukrepov za 
preprečevanje širjenja bolezni COVID-19. 
Na šoli skrbimo, da ohranjamo čim bolj varno in zdravo okolje, ker si želimo pouk v živo za 

naše otroke ter obenem delovati kar se da odgovorno, da zajezimo širjenje virusa. 
Ukrepe spoštujemo zato, ker smo odgovorni, strpni in empatični drug do drugega in ranljivih 
skupin v šolskem in domačem okolju. Naša skupna naloga je, da kljub omejitvam, ki jih je 

prinesel virus ohranjamo kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, ki omogoča učencem 
optimalen razvoj. 
Verjamem, da bomo skupaj zmogli in odgovorno pristopili k prizadevanjem za zajezitev 

širjenja virusa. 
Pravil se držimo vsi razen izjem, ki jih določi zdravstvena stroka. 
 

 
Hvala. 
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Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljevanju 

»Odlok«). Odlok je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in ga pripenjamo kot 
prilogo k temu obvestilu.  
Odlok za področje vzgoje in izobraževanja vsebinsko opredeljuje izpolnjevanje pogojev 
prebolevnosti, cepljenosti in testiranja (PCT), izvajanje testiranja zaposlenih in učencev ter 
dijakov, uporabo zaščitnih mask v šolah, razkuževanje in prezračevanje šolskih prostorov in 
drugo. Veljati prične v ponedeljek, 8. novembra 2021, kar pa ne velja za 8. člen tega 
Odloka, ki opredeljuje samotestiranje učencev in dijakov. Ta člen Odloka stopi v veljavo 15. 

novembra 2021. V petek, 12. 11. 2021, boste dobili protokol samotestiranja učencev na šoli, 
ki je za vse obvezen in sestavni del naših šolskih pravil. 

 
Povzetki Odloka, pomembni za starše in skrbnike učenk in učencev:  
 
1. Vstopanje v šolske prostore  
 
V šolske prostore vstopajo v naprej prijavljene osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT ter ga 
izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom. Za vse ostale ostaja v veljavi, da pokličejo 
učitelje na objavljene mobi številke. 
 
2. Samotestiranje učenk in učencev  

 
Določba 8. člena Odloka se začne uporabljati 15. novembra 2021, do takrat pa se za 
samotestiranje udeležencev vzgoje in izobraževanja uporablja Odlok o načinu izpolnjevanja 
pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-
2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21, 155/21, 170/21 in 171/21) – do 15. 11. 2021 
velja glede samotestiranja učenk in učencev enako, kot je veljalo do sedaj 
(samotestirajo se doma in je prostovoljno – naše priporočilo pa je, da se vsekakor 
samotestirajo).  
Učencu in dijaku odslej pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Testi se 
tako kot do sedaj in pod enakimi pogoji dobijo v lekarni. O protokolu samotestiranja 

učencev vas bomo naknadno podrobneje obvestili.  
 
 
3. Uporaba zaščitnih mask za učenke in učence  

 
Uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2 (v nadaljevanju zaščitna maska) je 

obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, kar pomeni, 
da je zaščitna maska obvezna za zaposlene, za vse učenke in učence šole - tudi pri 
pouku (razen pri dejavnostih, ki so v spodnjih točkah naštete kot izjeme). Niso več 
dovoljene zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in 

zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne 
razdalje najmanj 1,5 metra.  
Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:  

• otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,  

• vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri 
opravljanju neposrednega dela z otroki,  

• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,  

• osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena,  
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• učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri 
pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku 
plesa, petja in inštrumenta,  

• ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.  
 
Prosimo starše in skrbnike, da učenkam in učencem zagotovijo kirurške maske ali maske 
tipa FFP2 od doma. 
 

 
Izvajanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov  
 
Srečanja s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure se izvajajo na daljavo. Če bo potreben 
naš osebni stik s starši/skrbniki, mora biti tako srečanje vnaprej napovedano in 
dogovorjeno, vendar se lahko realizira le z upoštevanjem pogoja PCT (prebolevnost, 

cepljenost, testiran) pri vseh udeležencih načrtovanega srečanja. 
 
 
 
 
 
 
 

Franka Pegan Glavina 
ravnateljica 
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