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Spoštovani starši! 

 

Tokrat se obračamo na Vas v želji in prošnji, da nam v dani situaciji v največji možni meri 

tudi pomagate. Ukrepi, ki jih sprejemajo odločevalci, nas vedno znova postavljajo v 

nezavidljive položaje.  

Vlada je v četrtek, 11. 11. 2021, sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo Covid 19 

(Uradni list RS št. 177/2021 in 174/2021). 

 

Glede na Odlok Vlade se morajo vsi učenci od 1. do vključno 9. razreda obvezno 

samotestirati v šoli. Samotestiranje v šolah se bo pričelo v sredo, 17. 11. 2021.  Starši 

oziroma skrbniki morate v skladu z Odlokom Vlade podpisati soglasje, s katerim soglašate, da 

se Vaš otrok lahko samotestira v šoli pod nadzorom učitelja. Za tiste učence, ki v šolo ne bodo 

prinesli podpisanega soglasja, bo šola organizirala pouk na daljavo. Podpisane izjave morajo 

otroci prinesti v šolo najkasneje do torka, 16. 11. 2021.  

Če Vaš otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, nas o tem obvestite, saj se mu v tem 

primeru ni potrebno samotestirati. 

Prosimo Vas, da se v naslednjih dneh z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje 

poteka, pri čemer Vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi:  

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. Priporočamo, da otrok samotestiranje ob 

Vaši prisotnosti poskusi tudi sam izvesti.  

Žal se je virus močno razširil tudi med našimi učenci prve triade, ki se morajo do izteka 

karantene izobraževati na daljavo. Vem in verjamem, da bomo skupaj s sodelovanjem in 

močno voljo uspeli in zajezili virus, ki se širi med nami. V Slovenij je že dovolj sovražnosti in 

nestrpnosti. Ne prenesimo tega še v šole. Strokovni delavci šole si želimo, da se kljub težkim 

razmeram v šoli izobražujejo vsi učenci. To nam bo uspelo samo z Vašo pomočjo.  

 

Lepo Vas pozdravljam in ostanite zdravi.      

         Andrej Lenartič, prof., 

                                                                                                                   ravnatelj 
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