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OBVESTILO ZA STARŠE 
 

 
Spoštovani starši, 

 

v skladu z navodili MIZŠ sem vas dolžna obvestiti o dodatnih ukrepih za preprečevanje 

okužbe s COVID-19, s katerimi smo bili ravnatelji seznanjeni včeraj pozno zvečer z 

okrožnico MIZŠ. V okrožnici MIZŠ, številka 603-1/2021/96, z dne 6. 11. 2021, ki temelji 

na Odloku o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 

boleznijo COVID-19 Vlade Republike Slovenije z dne 5. 11. 2021, so navedeni ukrepi, 

ki se nanašajo na dve bistveni področji: 

a) uporaba zaščitnih mask; 

b) samotestiranje učenk in učencev. 

 

UPORABA ZAŠČITNIH MASK 

 

Za vse učenke in učence odslej velja, da je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske 

ali maske tipa FFP2 pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma 

prostorih, kar pomeni, da tudi v učilnicah pri izvajanju pouka. Žal niso več dovoljene 

zaščitne maske iz blaga. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in 

zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti 

medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.  

 

Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za:  

- otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,  

- nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,  

- osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

- učence pri pouku športa in športne vzgoje.  

V primerih, ko učenec nima zaščitne maske ali jo ne želi uporabljati, vzgojno-

izobraževalni zavod ukrepa skladno s svojimi sprejetimi internimi predpisi. Učencu se 

zagotovi sodelovanje pri pouku tako, da je medosebna razdalja z drugim učencem 

najmanj 1,5 metra.  

 

Iz tega sledi, če prav beremo ukrepe in navodila okrožnice, da so zaščitne maske 

obvezne za vse učence šole, torej tudi za učenke in učence prve triade, ko so 

dopolnili 6 let, v matični učilnici v času pouka. Poleg tega niso dovoljene maske 

iz blaga.  
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SAMOTESTIRANJE UČEN IN UČENCEV 

 

Pred tednom sem vam poslala obvestilo, da je uvedeno samotestiranje za vse učence, 

vendar PROSTOVOLJNO IN V DOMAČEM OKOLJU. Prejeli ste tudi protokol 

samotestiranja. Imela sem občutek, da ste priporočilo sprejeli, ravnali odgovorno in 

nas sproti obveščali o morebitnih obolenjih, da smo se lahko v šoli ustrezno odzivali 

oz. pripravili. Prav zato me je zelo presenetila objava novega ukrepa, da se 

samotestiranje za učenke in učence izvaja v šoli. Ker stopi ta odlok v veljavo šele s 

ponedeljkom, 15. 11. 2021, vas s tem sedaj ne bom vznemirjala, saj menim, da vam 

je potrebno zaupati, verjeti v vašo trezno presojo in zavedanje odgovornosti ter da sodi 

samotestiranje otrok v domače okolje.  

Vsekakor pa bomo od 15. 11. 2021 dalje ravnali v skladu s takrat veljavnimi odloki oz 

navodili MIZŠ.  

Več o samotestiranju učenk in učencev si lahko preberete v priloženi okrožnici MIZŠ. 

 

 

S spoštovanjem, 
 

                                                Meta Trček, ravnateljica 
 

 
 
Brezovica, 7. 11. 2021 
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