
 
 
Spoštovani starši, 
  
epidemiološka slika se poslabšuje, zato vas naprošamo, da stopimo skupaj in 
naredimo, kar je v naših skupnih močeh. Prosimo vas za pomoč pri osveščanju in 
doslednost pri testiranju. 
  
Vlada je v petek, 5. 11. 2021, sprejela nove ukrepe za zajezitev virusa SARS-Cov-2. 
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu v soboto, 6. 11. 2021, in že velja. 
  
Za vse učence od vključno 6 leta starosti dalje je obvezna uporaba kirurških mask ali 
mask tipa FFP2 v šolskih prostorih. Učence bomo opozarjali na pravilno nošnjo 
mask. Prosimo vas, da tudi vi pokažete učencem, kako se pravilno uporablja masko. 
  
Od ponedeljka, 15. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev 
(razen, če izpolnjujejo pogoje prebolevnosti ali cepljenja) s hitrimi testi trikrat tedensko 
v prostorih šole. Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah. Učenci 
naj teste za samotestiranje za en teden (trije testi za samotestiranje) prinesejo v 
ponedeljek, 15. 11. 2021, s seboj v šolo. 
  
Testiranje bo na naši šoli potekalo tako, da se bodo prvič (v ponedeljek, 15. 11. 2021) 
učenci samotestirali na začetku 1. šolske ure. V pomoč jim bo tudi film, ki si ga 
ogledajo na povezavi (https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-
%28posnetek%29in)  in lahko že ta teden vadijo doma samotestiranje.  
  
Na šoli ne bomo vodili evidence o tem, kdo se je samotestiral in kdo se ni. Ne bomo 
beležili rezultatov testiranja. Učenci, ki bodo imeli s strani staršev podpisano izjavo, da 
otrok izpolnjuje pogoj PC, se v šoli ne bodo testirali. 
  
V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti, ni potrebno, da to 
prenesemo tudi v šolo. Ni nam potrebno pošiljati raznih pisem civilnih iniciativ in 
podobno. To k ničemer ne pripomore. Vsak je odgovoren za svoje početje, starši pa 
smo odgovorni še za svoje otroke. Pandemija bo minila, mi pa bomo še vedno živeli 
skupaj. Zaupajmo drug drugemu. 
  
 
 
Ostanimo zdravi.  
 
 

S spoštovanjem Irena Krajnc, ravnateljica 
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