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Spoštovani starši, drage učenke in učenci, 

 
novo šolsko je pred vrati, zato vam pošiljamo še nekaj informacij, vezanih na pouk in delo 
v šoli. Prosimo, da jih pozorno preberete in seveda upoštevate. 

 
»V ŠOLO LE ZDRAVI UČENCI« 

 
Prosimo, naj v šolo pridejo le zdravi učenci. Če otrok kaže znake prehlada ali bolezni, naj 
v skladu s splošnimi priporočili ostane doma. Prav tako naj ostanejo doma učenci, ki jim 
je bila odrejena karantena.  

 
 

POGOJ PCT ZA VSE OBISKOVALCE, KI PRIHAJAJO V PROSTORE ŠOLE  
 

Pogoj PCT (pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja) morajo izpolnjevati vse osebe, 
ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let. 

 
Izjema so kratkotrajni vsakodnevni prihodi in odhodi staršev oz. drugih oseb, ki pripeljejo 
ali odpeljejo otroka v/iz 1., 2. ali 3. razreda. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in 
upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov, tj. razkuževanje rok, ohranjanje varnostne 
razdalje in zračenje prostorov. Za vse druge prihode staršev v šolo pa vselej velja tudi 
pogoj PCT. 
 

ZAŠČITNE MASKE 
 

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-
CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21) določa obveznost nošenja zaščitnih mask pri 
gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.  
 
Zaščitna maska je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih prostorih 
oziroma krajih, če ni mogoče zagotoviti 1,5 m medosebne razdalje. Ker šola šteje, skladno 
s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, razen za izjeme, 
določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno. 
 
Maske v šoli ni potrebno nositi: 
1. učencem do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku (v skupnih 

prostorih in ko se skupine mešajo, nosijo maske)  
2.  učencem vseh razredov pri pouku športa. 
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SAMOTESTIRANJE UČENCEV 7., 8. IN 9. RAZREDA 

 
Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda. 
Samotestiranje ureja Pravilnik o načinu izvajanja samotestiranja za zgodnje odkrivanje 
okužb z virusom SARS-CoV-2 za učence in dijake, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
133/21, 23. 8. 2021, in se bo začel uporabljati 1. septembra 2021. 
 
Učencu trenutno pripada 5 hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih on, njegovi starši ali 
zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Z 
Ministrstva za zdravje so sporočili, da so testi za samotestiranje učencev že na voljo v 
lekarnah. 
 
NIJZ priporoča, da učenci izvedejo samotestiranje v nedeljo zvečer ali v ponedeljek 
zjutraj, saj v primeru pozitivnega testa v karanteno ne bo potrebno celotnemu oddelku.  
 
Samotestiranja ne izvedejo učenci, ki: 

• so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od začetka simptomov bolezni ni minilo 
več kot 6 mesecev 

•  so bili cepljeni in je od vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo 
manj kot 9 mesecev. 

 
Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec počuti zdrav in je brez znakov akutne 
okužbe dihal ali prebavil.  
V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki 
obvestiti njegovega izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega 
osebnega zdravnika pa dežurno službo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki nadomešča 
izbranega osebnega zdravnika v nujnih primerih - dežurna služba). 
 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju starši ali zakoniti zastopniki 
nemudoma obvestijo izbranega osebnega zdravnika (v primeru odsotnosti izbranega 
osebnega zdravnika pa dežurno službo ali kontaktno točko zdravstvenega doma za 
testiranje na virus SARS-CoV-2 v kraju bivanja).  
 
Sledi testiranje s testom PCR, na katerega učenca napoti osebni zdravnik (v primeru 
njegove odsotnosti pa dežurna služba) ali pa se za testiranje s testom PCR dogovorijo starši 
na kontaktni točki zdravstvenega doma v kraju bivanja. 
 
Učenec v primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju do prejema rezultata 
testa PCR ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje, ki so predvidena za ta namen. 
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Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja in testa PCR  
O pozitivnem rezultatu samotestiranja in testa PCR starši ali zakoniti zastopniki obvestijo 
ravnatelja in izbranega osebnega zdravnika učenca (v primeru njegove odsotnosti pa 
dežurno službo). 
 
Negativni rezultat testa PCR 
V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko udeleži pouka oziroma rednega 
izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti. 
 
Več informacij o samotestiranju je na spletni strani https://www.nijz.si/sl/samotestiranje  
 
 

Veselimo se ponovnega srečanja z vami. 
 

 
Maribor, 31. 8. 2021  

Vodstvo šole 
 

https://www.nijz.si/sl/samotestiranje

