
OBVESTILO ZA VSE STARŠE, poslala ravnateljica na mail staršev v soboto, 13. 11. 
2021 

 
Spoštovani starši,  
 
 

čas, v katerem živimo, zahteva od nas veliko razumevanja in strpnosti. Ni nam lahko: 
ne otrokom, ne  staršem, ne učiteljem in ne ravnateljem.   
Na vas se obračamo s prošnjo in željo po pomoči in skupnem sodelovanju z namenom, 
da učencem v šoli zagotovimo zdrav in varen šolski prostor, predvsem pa, da otrokom 
zagotovimo izobraževanje v šoli.   
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), s katerim za učence osnovne šole 

določa obvezno testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-
izobraževalnega programa. Samotestiranje se opravi v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.    
  
Za izvedbo samotestiranja učencev v šoli odlok določa, da starši oziroma drugi zakoniti 
zastopniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju 
testiranja s testi HAG za samotestiranje.  
  
Odlok določa, da se bo učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne bodo 
izvedli na način, kot določa odlok, začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-
izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo izobraževali na daljavo. Učencem, ki 
izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za samotestiranje, kar 
starši  sporočijo šoli ob predložitvi dokazila.  
 
 

Ravnateljica se za spoštovanje in izvajanje varnostnih ukrepov nisem odločila 
na lastno pest in ne gre za mojo samovoljno odločitev, temveč je ta odločitev 
sprejeta v skladu s predpisi in pristojnostmi, ki jih imam ravnateljica kot 
zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot odgovorna oseba naše šole sem 
skladno s čl. 49 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
odgovorna zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati odločbe državnih organov 
ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in zaposlenim. Kot ravnateljica 
sem dolžna spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče akte, med slednje se 
uvrščajo tudi odloki vlade.  
 
 

Želim pa izpostaviti, da ravnatelj ni in ne more biti pristojen za presojo ustavnosti in 
zakonitosti pravnih aktov, dolžna jih je zgolj izvrševati, za presojo ustavnosti in 
zakonitosti pravnih aktov  je izključno pristojno le Ustavno sodišče RS. Trenutni odlok 
vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas 
zavezujoč.  
 
 

Z velikim upanjem se obračam na vas, spoštovani starši, da bi obvezno samotestiranje 
učencev v šoli sprejeli na miren način in z razumevanjem. Razumem tudi starše, ki ne 
bodo podali soglasja za samotestiranje učencev, in se bodo s tem za svojega otroka 
odločili za pouk na daljavo. Zagotavljam pa vam, da bomo vaše odločitve dosledno 
spoštovali in da noben otrok ne bo na kakršenkoli način podvržen 
nedopustnemu posegu v njegovo telesno oziroma duševno integriteto.  

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf


 
 

Ob zaključku bi vas ponovno želela zaprositi, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist 
otrok in na čim bolj miren, odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to 
izjemno težko obdobje, ki ga živimo.  
  
S spoštovanjem,   
    
Margareta Voglar  
Ravnateljica  
          
 
 

 
 

                                                                 
Priloga:  

 Navodila in pojasnila za obvezno samotestiranje učencev  
 Soglasje staršev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 1 k ravnateljičinemu obvestilu staršem 13. 11. 2021 

NAVODILA IN POJASNILA ZA OBVEZNO SAMOTESTIRANJE UČENCEV  

 

- Učenci bodo v ponedeljek v šoli prejeli IZJAVO STARŠA O SAMOTESTIRANJU, ki vam jo bodo 

prinesli domov v podpis (izjava je na vpogled tudi v prilogi). V torek izpolnjeno izjavo prinesejo 

v šolo, lahko pa jo tudi v elektronski obliki (original podpisano) posredujete na mail razrednika, 

vendar najkasneje do torka do 9. ure.  

 

- Če otrok izpolnjuje pogoj prebolevnosti ali cepljenja, vas prosimo, da prinese dokazilo 

najkasneje v torek s seboj ali skenirano posredujete razredniku. V kolikor otrok zaradi drugih 

potreb opravi hiter test ali PCR test v Zdravstvenem domu ali pri drugem izvajalcu, naj pred 

samotestiranjem v šolo prinese dokazilo in v tem primeru prav tako ne rabi opraviti 

samotestiranja v šoli.  

 

- V sredo, 17. 11. 2021 torej v šolo pridejo le učenci, ki so šoli predhodno predložili soglasje za 

samotestiranje v šoli, za ostale učence bo organizirano delo na daljavo. Podrobnosti dela na 

daljavo vam bodo razredniki sporočili v torek na mail.  

 

- Od srede, 17. 11. 2021, bo potekalo obvezno samotestiranje vseh učencev s hitrimi testi trikrat 

tedensko (ponedeljek, sreda, petek oz. prilagojeno glede na delovne dni v tednu) v prostorih 

šole tik pred 1. uro pouka (med 8.00 in 8.10). Učenci se bodo testirali sami ob prisotnosti 

učitelja. Starši prevzamete teste za samotestiranje učencev v lekarnah, učenci jih prinesejo s 

seboj v šolo. V šoli testov za učence nimamo. 

 

- Natančnejši protokol samotestiranja in vse podrobnosti bomo objavili najkasneje do torka 

dopoldne na spletni strani šole, obenem pa vam jih bodo razredniki posredovali tudi na mail. 

Ker se zavedamo, da je imate nekateri starši učencev 1. triade ob tem stisko, vam ponujamo 

možnost, da za učence 1. triade poskušamo urediti samotestiranje ob prisotnosti starša v za to 

določenem prostoru takoj ob prihodu v šolo, v kolikor boste to starši seveda želeli in imeli 

možnost zjutraj priti z otrokom v šolo, sicer se bodo kot ostali razredi samotestirali pred 

pričetkom 1. šolske ure. Zaradi organizacije prostora vas prosimo, da željo in možnosti po 

prisotnosti ob samotestiranju sporočite razredniku na mail do torka do 9. ure.  

 

- 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU


PRILOGA 2 k ravnateljičinemu obvestilu staršem 13. 11. 2021 

 

Soglasje / nesoglasje k izvajanju testiranja s testi HAG za 

samotestiranje 
 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21 in 

177/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok) 

  

podpisani_____________________ kot starš oziroma skrbnik/ca 

učenca/ke______________  

 

iz _________razreda osnovne šole _________________________________  

 

 

 

SOGLAŠAM                 NE SOGLAŠAM 

 

 

da se zgoraj navedeni učenec za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

trikrat tedensko, v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, in pod nadzorom osebe, 

ki jo določi ravnatelj, obvezno testira s testi HAG za samotestiranje.  

 

Za učence, ki izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje se šteje, da izpolnjujejo 

pogoj PCT tudi za udeležbo v obšolskih dejavnostih.  

 

Seznanjen sem, da se učencem, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo 

v skladu z veljavnim odlokom, začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih. Ti učenci se v skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki 

ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo, izobražujejo na daljavo. 

 

Vse informacije o izvedbi samo-testiranja na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi 

so dostopne na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje: www.mz.gov.si in 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-

samotestiranja-%28posnetek%29  

Kraj, datum:  _____________________ 

                                                                                      

__________________________                                              

                                                                                                   Podpis staršev  

 

Podpisano soglasje/nesoglasje mora učenec prinesti v šolo najkasneje  

do  torka, 16. 11. 2021 oziroma prvi dan prihoda učenca v šolo, če bo takrat 

odsoten. 

 

http://www.mz.gov.si/
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje#prikaz-samotestiranja-%28posnetek%29

