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Spoštovani starši! 

Živimi v 21. stoletju in dolgo časa smo živeli v prepričanju, da se nas praktični nič več 
ne more dotakniti. Prišel je Covid-19 in čas v katerem živimo, zahteva od nas veliko 
razumevanja in strpnosti. Nikomur ni lahko, ne otrokom, ne  vam staršem, ne učiteljem 
in ne ravnateljem.  

Prav tako živimo v času demokracije in osebnih svoboščin in osebnih pravic. Zavedati 
pa se moramo, da se naše svoboščine in pravice končajo tam, ko trčijo ob svoboščine 
in pravice drugega človeka.  

Na vas, spoštovani starši 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 RS 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. 

Kot ravnatelj moram spoštovati in izvajati varnostne ukrepe, ki so v skladu s predpisi 
in pristojnostmi, ki jih imam kot zastopnik vzgojno-izobraževalnega zavoda. Kot 
odgovorna oseba šole sem skladno z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja odgovoren zagotavljati zakonitost delovanja šole, izvrševati 
odločbe državnih organov ter zagotoviti zdravo in varno okolje vsem učencem in 
zaposlenim. Kot ravnatelj sem dolžan spoštovati in izvrševati vse pravno zavezujoče 

akte, med slednje se uvrščajo tudi odloki vlade. 

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 zavestno za svojega 
otroka odločili za pouk na daljavo. pouk na daljavo bo izveden v skladu z možnostmi, 
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ki jih imamo v dani situaciji na razpolago. Zagotavljam vam, da bomo vaše odločitve 
dosledno spoštovali. Vi pa se morate zavedati, da vi stojite za svojimi 
odločitvami! 

Prosim vas, da vsi skupaj zasledujemo največjo korist otrok in na čim bolj miren, 
odgovoren in dostojanstven način skupaj prehodimo to izjemno težko obdobje virusa, 
ki nas je kot družbo postavil na veliko preizkušnjo! 

 

Ravnatelj zavoda,  

mag. Stanko Čerpnjak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


