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Ljubljana, 1. 2. 2022 

 

OBVESTILO STARŠEM, 1. 2. 2022 

 

Spoštovani starši! 

Posredujemo vam obvestilo s strani MOL v zvezi s testiranji, saj PCR potrdilo ni več potrebno, 

zadostuje HAG test. 

 

Sent: Tuesday, February 1, 2022 7:40 AM 

 
Subject: Ni več testiranja PCR v Stožicah/Stanežičah brez napotitve zdravnika - DODATNO POJASNILO 

Importance: High 
 

Spoštovani, 
od danes naprej, 1.2.2022, bo za potrditev pozitivnega izvida zadostoval HAGT pri pooblaščenemu izvajalcu hitrih testov. Tudi 
učencem in dijakom ne bo potrebna potrditev samotestiranja s PCR testom, ampak le z hitrim antigenskim testom. 
HAGT v Stožicah/Stanežičah ne izvajamo. Vsi se lahko testirajo na že obstoječih lokacijah po Ljubljani in vseh okoliških krajih. 
Še vedno bodo lahko zdravniki in pediatri bolne naročili na PCR testiranje v Stožice/Stanežiče oziroma drugo določeno lokacijo 
za PCR testiranje. Brez naročila testiranje ne bo več možno. 
V priponki vam pošiljamo shemo testiranja. 
Od danes torej velja, da učencev in dijakov po pozitivnem samotestiranju ne pošiljate več na dosedanjo točko za odvzem 
PCRja.  
Lepo vas pozdravljam, 

 
Marija Fabčič 
Sekretarka - vodja oddelka 
Mestna uprava 
Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje 
Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana 

 

Hkrati vas še enkrat spomnimo, da je v skladu s šolskim koledarjem ponedeljek, 7. 2. 2022, pouka 

prost dan in bo šola zaprta. Učenci se tako vrnejo v šolo v sredo, 9. 2. 2022. Predlagamo, da pred 

prihodom v šolo svoje otroke doma tudi preventivno samotestirate, učenci pa bodo imeli v sredo, 9. 2. 
2022, tudi redno samotestiranje.  

 

Prosimo, da nam še naprej redno sporočate potrjene primere okužbe s Covid.  

Zaradi precejšnjega porasta okužb in odsotnosti tako med učenci kot tudi med zaposlenimi vzgojno 

izobraževalno delo poteka prilagojeno, v mehurčkih.  

 

Zahvaljujemo se za vaše razumevanje in sodelovanje, 

 

 

Olga Kolar, ravnateljica 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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SHEMA TESTIRANJA 
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