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  Ljubljana, 29. 10. 2021 
 

OBVESTILO ZA STARŠE UČENCEV 1. do 9. razreda  
 
Spoštovani starši, 
Vlada RS je sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL RS št.170/2021 z dne 27.10.2021), 
ki  velja od 1. 11. 2021 dalje in ki med drugim vpeljuje prostovoljno samotestiranje za vse učence v osnovni 
šoli. Hkrati je Ministrstvo za zdravje pripravilo tudi Protokol samotestiranja učencev v osnovnih šolah, ki ga 
prilagamo. 
 
Navajamo nekaj ključnih informacij (podrobnosti pa lahko preberete v priloženem protokolu):  
1. Samotestiranje za učence od 1. do 9. razreda je prostovoljno in brezplačno. 
2. Samotestiranje poteka v domačem okolju dvakrat tedensko (praviloma ob ponedeljkih in sredah). 
3. Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec (starši jih dobite v lekarni s kartico 

zdravstvenega zavarovanja otroka). 
4. Samotestiranje velja za učence, ki niso prebolevniki oziroma so COVID-19 preboleli in je od okužbe minilo 

VEČ kot 6 mesecev. 
5. V primeru pozitivnega rezultata na samotestiranju starši nemudoma obvestite zdravnika vašega otroka, 

saj se ta rezultat obvezno potrdi še s PCR testom. Zdravnik bo vašega otroka napotil na PCR test, na 
rezultat PCR testa učenec počaka doma v izolaciji. 

6. Prosimo vas, da o pozitivnem rezultatu tako samotestiranja kot potrditvenega testa s PCR metodo 
obvezno čim prej obvestite tudi šolo (napišite elektronsko sporočilo razredniku vašega otroka).  

7. Šola ravna v skladu z navodili NIJZ. Ukrepanje se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR 
metodo. 

 
Sporočamo še, da še vedno velja uporaba zaščitnih mask tako kot do sedaj. 
- Učenci 1. do 5. razreda: Učenec uporablja masko pri prihodu v šolo in odhodu domov, v šolski avli, pri 

prehodu v jedilnico, na stranišče - gibanje po šoli v skupnih prostorih. V matičnih učilnicah, kjer so učenci 
istega oddelka, učenci ne nosijo mask. Predlagamo, da z otrokom določite prostor za masko (npr. v šolski 
torbi), kjer jo bo shranjeval. Predlagamo, da se z otrokom že doma pogovorite o rabi maske ter higieni 
rok in kašlja.  

- Učenci 6. do 9. razreda: 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. 

 
Prav tako svetujemo še dodatna oblačila za učence zaradi občasnega zračenja v učilnicah. 

 
 
Z željo, da ohranimo zdravje vseh, vas prosimo za vaše razumevanje, pomoč in tvorno sodelovanje še naprej, 
 
Olga Kolar, ravnateljica. 
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