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  Ljubljana, 27. 8. 2021 
 

 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV 6.-9. razreda 
 
Spoštovani starši, 
da bi vstop v novo šolsko leto tekel čim bolj umirjeno, vam pošiljamo nekaj ključnih informacij in napotil. 

 
1. SPOROČAMO, DA V ŠOLO PRIHAJAJO LE ZDRAVI OTROCI.   

V šolo vstopajo izključno učenci in zaposleni. Drugi vstopajo v šolo le izjemoma in zgolj po 
predhodnem dogovoru in ob izpolnjevanju pogoja PCT. 
 
V šolo pridejo izključno zdravi otroci. O odsotnosti učencev pri pouku zaradi zdravstvenih 
omejitev odloča pediater.    
V primeru, da se izkaže, da je vaš otrok na testiranju za Sars Cov-19 pozitiven, morate v roku 24 ur 
obvestiti šolo o rezultatu testa (napišite elektronsko sporočilo razredniku).  

Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem zavodu 
ravnatelj ravna v skladu z navodili NIJZ, ki urejajo ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli 
tesne kontakte in visoko rizične tesne kontakte učenca ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev 
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (morebitna napotitev skupine, oddelka v izolacijo, vzpostavitev 
pouka na daljavo itd).  

  

Maska: Učenec OBVEZNO uporablja masko pri prihodu v šolo, v šolskih prostorih in odhodu domov. 

Predlagamo, da z otrokom določite prostor za masko (npr. v šolski torbi), kjer jo bo shranjeval. Prosimo, 

da se z otrokom že doma pogovorite o rabi maske, higieni rok in kašlja, primernih razdaljah ob druženju 

in podobno. 

 

2. PRVI ŠOLSKI DAN 

Pričetek pouka bo v sredo, 1. septembra 2021. 

 Pričetek pouka ob 8.20. 
 Učenci s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine za SREDIN urnik (urnik bo 

predvidoma med 27. 8. in 31. 8. 2021 objavljen na spletni strani šole / meni Učenci in starši; 
podmeni Urnik). 

 Učenci se ob 8.10 zberejo na zbirnih mestih oddelkov: 
o 6. razred: pri vhodu B (vhod pri jedilnici), 

o 7. razred: pri vhodu B (vhod pri jedilnici), 

o 8. razred: pri požarnem vhodu prizidka, 

o 9. razred: pri vhodu A (vhod pri zastavah). 

 Zbirna mesta po oddelkih bodo vidno označena, razredniki pospremijo učence v šolsko stavbo.  
 Učenci imajo 5. ur pouka. 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola. Oskarja Kovačiča 
 

 Ob dolenjski železnici 48  

1000 Ljubljana 

tel: 01/280 91 00 

fax:01/280 91 02 

spletna stran:  www.ososkar.si 

e-naslov: os-oskar.kovacic@guest.arnes.si 

http://www.ososkar.si/


2 

 

Kaj učenec prinese prvi dan v šolo?  
 Šolske potrebščine – za sredin urnik (lihi teden). 
 Plastični bidon ali plastenka z vodo za pitje – zmanjša se uporaba in možna kontaminacija 

umivalnika.  
 Dodatna oblačila (npr. dodatni pulover ali jopica) – ker se bodo učilnice veliko zračile.  
 Copati. 
 Maska. 

 

3. OBLIKOVANJE SKUPIN OZIROMA »MEHURČKOV« 

Pouk se organizira v matičnih oddelkih; t.i. »mehurčkih«.   

Dejavnosti se izvajajo znotraj istega oddelka v istem prostoru. Oddelki ne prehajajo iz prostora v prostor in 

se praviloma ne združujejo (izjema, predvidena v modelu B: NIP, izbirni predmeti, varstvo, manjše učne 

skupine pri TJA, SLJ, MAT in ponekod skupine ŠPO, dop, dod, isup, id).  

  

4. VSTOP V ŠOLO (OD 2. 9. 2021 DALJE) 

 V šolo vstopajo le zaposleni in učenci.   

 Učenci se 10 minut pred poukom zberejo na dogovorjenih zbirnih točkah: 

o 6. razred: pri vhodu B (vhod pri jedilnici) 

o 7. razred: pri vhodu B (vhod pri jedilnici) 

o 8. razred: pri požarnem vhodu prizidka 

o 9. razred: pri vhodu A (vhod pri zastavah) 

 Učence v šolo pospremijo učitelji, ki jih učijo prvo uro pouka. Prosimo, da so učenci 
pravočasno na zbirnem mestu. 

 Učenci vstopajo v šolo skozi določen vhod, si pri tem razkužijo roke, pazijo na medsebojno 
razdaljo. 

Zaradi omejene možnosti parkiranja vas prosimo, da - v kolikor je le mogoče -  pridete v šolo z 
otrokom peš in ne z avtomobilom.   

  

5. ODHOD IZ ŠOLE: 

Po končanih obveznostih učenci takoj zapustijo šolo.  

Izhod iz šolske stavbe je po isti poti kot prihod, da se v največji meri prepreči križanje poti. 

 

6. PREHRANA:   

Prehrana bo organizirana že prvi šolski dan skladno s prijavami na šolsko prehrano, ki ste jih starši 
oddali v šolo ob koncu šolskega leta 2020/21. Pogodbe o prehrani prejmejo učenci v šoli prvi šolski dan 
in jih podpisane vrnejo naslednji dan razredniku. 
Morebitne spremembe prijav na prehrano pravočasno javite organizatorki šolske prehrane na 
naslov: prehrana.oskar@guest.arnes.si .  

 

7. PREVOZI  

Učenci 6. – 9.r. (smer Lipe, Črna vas, Ižanska c., Rudnik), ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, 
koristijo brezplačne šolske Urbane (avtobus LPP št. 19I ali 3). Učenci, ki bodo dobili Urbane na novo, jo 
bodo prejeli v šoli do sredine meseca septembra. Do prejema Urbane prevoza v šolo in iz nje na 
avtobusu LPP ni potrebno plačevati. Učenci na avtobusu obvezno nosijo maske. 
Zaradi gradbenih del na cesti v Črno vas je linija 19B do nadaljnjega ukinjena. Način prevoza v šolo 
bomo staršem učencev vozačev, ki stanujejo v smeri Črne vasi in Lip, sporočili preko elektronske 
pošte in objave na spletni strani šole takoj, ko prevoznik sporoči urnik in način prevoza. 

 
8. PLAČEVANJE ZAPADLIH DENARNIH OBVEZNOSTI 

Starše prosimo, da poravnajo morebitne zapadle denarne obveznosti do šole. 
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9. POSEBNOSTI – VZPOSTAVITEV ENOTNE KOMUNIKACIJSKE POTI 
V prvih dveh tednih bodo učitelji učencem vseh oddelkov obnovili pomembne informacije in ponovili 
osnove rokovanja s spletnimi učilnicami in video konferenčnim okoljem MS Teams.  
Uporaba spletnih učilnic je pogojena z AAI dostopom za vsakega učenca (uporabniško ime in geslo).  

 
10. SAMOTESTIRANJE UČENCEV 7. – 9. RAZREDA (povzeto iz okrožnice MIZŠ) 

Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda (Pravilnik o načinu 
izvajanja samotestiranja za zgodne odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, Uradni 
list RS, št. 133/21, 23. 8. 2021, prične se uporabljati 1. 9. 2021 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).  

a) Samotestiranje  

Učenci samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. Samotestiranje je 
brezplačno. Učencu pripada pet hitrih antigenskih testov na mesec, teste pridobijo v lekarni po 
predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Svetujemo, da samotestiranje učenec izvede doma v 
nedeljo zvečer. 

b) Samotestestiranje se ne izvaja  

Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka 
simptomov bolezni ni minilo več kot 6 mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite 
proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot 9 mesecev.  

c) Pogoj za samotestiranje doma  

Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec počuti zdrav in brez znakov akutne okužbe dihal ali 
prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki 
obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika 
pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča izbranega osebnega zdravnika v 
nujnih primerih (dežurna služba).  

d) Pozitivni rezultat samotestiranja  

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti 
zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika, v primeru odsotnosti izbranega 
osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za testiranje na virus 
SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR) v kraju bivanja.  

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik učenca, v primeru 
njegove odsotnosti, pa dežurna služba, učenca napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje 
na kontaktni točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali 
zakoniti zastopniki učenca.  

Učenec v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata testa PCR ostane 
doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ, ki so predvidena za ta namen.  

e) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja  

O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca čim prej obvestijo šolo (čim prej 
napišejo mail razredniku) in izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove 
odsotnosti, pa dežurno službo.  

Starši obvestijo šolo tudi v primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa. 

f) Negativni rezultat samotestiranja  

V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko udeleži pouka oziroma rednega 
izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti.  
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11. GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI 
Roditeljski sestanki (RS), popoldanske in dopoldanske govorilne ure (GU) bodo potekali v šoli ali preko 

spleta. O izvedbi in razporedu RS in GU v šoli ali preko spleta bodo starši pravočasno obveščeni 

(odvisno od razmer). 

 Na popoldanske GU se starši predhodno prijavijo preko spletne aplikacije MS Teams (preko AAI 

računa otroka). Razpored učiteljev po dnevih bodo starši prejeli s strani razrednika teden dni 

pred GU. 

 Popoldanske GU bodo potekale v prostorih po seznamu ali v spletnem okolju MS Teams.  

 Dopoldanske GU potekajo v istem tednu kot popoldanske ali RS. Za obisk dopoldanskih GU je 

najkasneje dan prej potrebna predhodna pisna najava učitelju zaradi možne odsotnosti ali 

drugih strokovnih nalog učitelja. Razpored dopol. GU posredujejo razredniki na prvem RS. 

 

12. RAZREDNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spoštovani starši, 

na šoli se bomo potrudili slediti ukrepom in poskrbeli, da se bodo učenci dobro počutili, hkrati pa prosimo za 

vaše sodelovanje, pomoč in razumevanje.   

 

Veselimo se začetka novega šolskega leta, 

strokovni in drugi delavci šole in ravnateljica Olga Kolar  
 

 
Oddelek 

 
Učitelj/-ica Prostor 

6. a Andreja Verbinc 2 

6. b Belkisa Bosnić 5 

6. c Vatroslav Tomac 4 

6. d Helena Vindiš 3 

7. a Darijan Trojar 11 

7. b Petra Kajzer 12 

7. c Ernest Pirnat 14 

7. d Mojca Drašler 16 

8. a Špela Stele 6 

8. b Urška Lun 7 

8. c Barbara Bešter 8 

8. d Špela Marinko Čeh 9 

9. a Mojca Koren 17 

9. b Marko Andlovic 19 

9. c Barbara Klembas 21 

9. d Andreja Marucelj Štrus 22 
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