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OBVESTILO ZA STARŠE   
DODATNA POJASNILA 

  

PREJETO SPOROČILO NAŠEGA STARŠA – MATERE: 
 
Sent: Tuesday, November 16, 2021 3:44 PM 
To: Rafko Lah <rafko.lah@os-fa.si> 
Subject: Pohvala 
Spoštovani g. Ravnatelj! 
 
Ne bom na dolgo in na široko. Začela sem s spoštovanjem, ker tako mislim dobesedno. 
Ker se nekateri starši zavedamo s kakšnimi problemi, oziroma v kakšno stisko in kakšen 
pritisk ste pahnjeni, moram pohvalit Vas in vse zaposlene, ki pri vsem tem sodelujejo. Hvala 
vam za vse vzpodbudne, prijazne, pomirjajoče .... emaile, ki jih prejemamo z vaše strani.  
Lahko rečem, da me ne skrbi, ko vsak dan moja dva sinova odkorakata v šolo. Hvala za vse! 
S spoštovanjem! 

 

 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci! 
 
PONOSNI SMO 
V sredo sem med drugim zapisal, da skupaj zmoremo! Ponosen in hvaležen sem, da smo v 
sredo res zmogli. V prvi vrsti se zahvaljujem mojim sodelavkam in sodelavcem. Pa vam dragi 
starši. Brez vas drage učenke in učenci, pa tako in tako ni šole. Hvala vam vsem, da smo v šoli 
lahko umirjeno in kulturno izvedli samotestiranje. Za mnoge učence je bila to prva izkušnja, 
nekateri učenci pa so izkušnjo s samotestiranjem že imeli. 
 
PROSIMO ZA RAZUMEVANJE IN SODELOVANJE 
Trenutni odlok vlade je objavljen v Uradnem listu RS; je v veljavi in uporabi ter je za vse nas 
zavezujoč.  
Vsem nam je v interesu, da šole ostanejo odprte, zato skrbimo za varno in zdravo okolje v 
največji možni meri in sodelujemo z vsemi deležniki, kar s svojim odgovornim ravnanjem tudi 
dokazujemo. Vendar pa je naša osnovna naloga zagotavljanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa, kar želimo izvajati v stabilnem, varnem in spodbudnem okolju.  
 
ZASKRBLJENI SMO 
Nekateri starši niso podali soglasja za samotestiranje. Še več, napisali so celo, da bodo otroka 
pripeljali v šolo ter, da naj jih ne kličemo. V tem delu smo zelo zaskrbljeni. Ponovno vas prosim 
tiste starše, ki še vedno menite, da je samotestiranje za vašega otroka nesprejemljivo, v duhu 
humanosti in odgovornosti do otroka, našega učenca, izberete možnost, da vaš otrok ostane 
doma oz. se »šola na daljavo«. Vse drugo bo po nepotrebnem povzročilo učencem in učiteljem 
vrsto novih stisk, novih zapletov. Tudi mi v šoli smo samo ljudje. Prosim vas, da ste v dobrem 
kontaktu z vašo razredničarko ali razrednikom. Prosim vas, da se pogovarjamo in iščemo 
rešitve, ki bodo v korist teh učencev.  
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EVIDENČNI LIST 
Nekateri učenci morajo v obšolskih dejavnostih in glasbenih šolah izkazovati izpolnjevanje 
pogoja PCT. Učenci, ki se samotestirajo v matičnih šolah, za udeležbo v obšolskih dejavnostih 
in glasbenih šolah izpolnjujejo pogoj PCT.  
Ti učenci izvajalcem obšolskih dejavnosti in glasbenim šolam vsakokrat na vpogled predložijo 
dokazilo o opravljenem samotestiranju in negativnem rezultatu v obliki evidenčnega lista. Za 
evidenčni list učenca poskrbijo starši. Vzorec evidenčnega lista je v priponki. 
Če je v vašem interesu, da pridobite te evidence, otroka pripravite, da ob vsakokratnem 
samotestiranju poskrbi za to, da bo učitelju izročil v podpis evidenčni list.  
 
NEKAJ POUDARKOV IZ ZADNJE OKROŽNICE – DODATNA POJASNILA 

• Izjemoma lahko šola dovoli sodelovanje staršev pri izvajanju samotestiranja učencev 1., 
2. ali 3. razreda. 

• Učenci, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT in se ne bodo samotestirali, se izobražujejo na 
daljavo. 

• Učenec brez izpolnjenega PCT pogoja zaradi prepovedi zbiranja, ki je določen z 
Odlokom, ne sme biti v prostorih šole. 

• Za učence, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, je predvideno samotestiranje, skladno s 
protokolom, praviloma ob ponedeljkih, sredah in petkih. 

• Šola starše, ki izrazijo nesoglasje, obvesti, da se njihov otrok do nadaljnjega izobražuje 
na daljavo, ker zanj velja prepoved zbiranja v šolah. 

• Če se bo kljub veljavnemu Odloku, ki določa, da se učenci brez soglasja k samotestiranju 
ne morejo udeležiti izobraževanja v prostorih šole, zgodilo, da bodo prišli v šolo, šola 
tudi tem učencem zagotovi varno okolje, ki poleg preprečevanja okužbe preprečuje tudi 
povečanje stiske in stresa učencev. Šola starše pozove, da nemudoma pridejo po svoje 
otroke. Odgovornost staršev je, da organizirajo njegov odhod domov.  

 
V PRIPONKI VAM V VAŠO VEDNOST POŠILJAM  ŠE DVA ZAPISA: 

• Celotno vsebino okrožnice resornega ministrstva z dne 16. 11. – Dodatna pojasnila. 

• Evidenčni list – samotestiranje. 
 
 
Hvala,  
kmalu nasvidenje.  
 
Rafko Lah s sodelavkami in sodelavci 
 

 


