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Osnovna šola Dutovlje 

Dutovlje 135, 

6221 Dutovlje 

 
Datum: 15. 11. 2021 

Evid. št.: 181-1/2021/2 
 
Staršem in skrbnikom Osnovne šole Dutovlje 

 
 
Zadeva: Obvestilo za starše in skrbnike učenk/učencev o izvajanju Odloka Vlade 

RS o Spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID – 19 
z dne 11. 11. 2021 

 
 
Spoštovani starši in skrbniki, 

 
obveščamo vas, da smo v skladu z Odlokom Vlade RS z dne 11. 11. 2021 in Okrožnico 
MIZŠ, številka 603-1/2021/97, z dne 12. 11. 2021, ki določata obvezno 
samotestiranje vseh učenk/učencev v šolskih prostorih, oblikovali načrt in 
postopke izvajanja samotestiranja učenk/učencev Osnovne šole Dutovlje, ki vam jih v 
tem dopisu, v nadaljevanju predstavljamo. 

 
Samotestiranje predstavlja učinkovit ukrep pri obvladovanju epidemije covid-19, saj 
omogoča hitro prepoznavo okužb s SARS-CoV-2 ter takojšnjo izolacijo potrjenih 
primerov in s tem zajezitev širjenja okužbe. Mnogi starši ste se ga osebno že poslužili, 
v domačem okolju pa se je uspešno samotestiralo že veliko število naših učenk in 
učencev (zlasti starejših). 

 
Določbe Odloka glede samotestiranja se prvič uveljavijo v sredo, 17.11.2021. 
Odlok uporablja termin SAMOTESTIRANJE, torej učenec/učenka opravi 
samotestiranje sam, učitelj NE SME testirati učenca/učenke. 

 
Potek samotestiranja: 

 
 V šoli se obvezno samotestirajo vsi učenci/učenke, ki niso prebolevniki ali 

cepljeni.   Samotestirajo se otroci, ki niso bili polno cepljeni in niso preboleli 
COVID-19 ali niso bili polno cepljeni in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je 
minilo več kot šest mesecev. 

 
 Učencu/učenki pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, ki jih 

sam/sama ali njegovi/njeni starši ali zakoniti zastopniki pridobijo v lekarni po 
predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Učenke/učenci tujci, ki nimajo 
kartice zdravstvenega zavarovanja, za pridobitev testov v lekarni predložijo 
potrdilo o šolanju in osebni dokument. 

 
 V šolo prihajajo samo zdravi otroci, brez znakov akutne okužbe dihal in 

prebavil. V primeru bolezenskih znakov se starši/skrbniki posvetujejo z 
zdravnikom. 
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 Starši/skrbniki podajo predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k 
izvajanju testiranja s testi HAG za samotestiranje. Pisno soglasje je v prilogi 
tega obvestila, učenci ga bodo 15.11.2021, prejeli v šoli tudi v fizični obliki. 
Starše/skrbnike prosimo, da izpolnijo. Otroci ga oddajo svoji 
razredničarki/razredniku do torka, 16.11.2021.  

 
 Učencem/učenkam, ki samotestiranja ne izvajajo skladno z odlokom (ne 

izpolnjujejo PCT pogoja, kot določeno), se začasno prepove zbiranje v 
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci/učenke se skladno s Sklepom o 
izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (Uradni list RS, št. 138/21) 
izobražujejo na daljavo. 

 
 Učenci/učenke, ki izvajajo samotestiranje, s tem izpolnjujejo tudi pogoj PCT 

za udeležbo v obšolskih dejavnostih (kolesarski izpit, šola v naravi, tečaj 
plavanje…). 

 
 Samotestiranje se opravlja trikrat tedensko: v ponedeljek, sredo in petek, ob 

pričetku prve šolske ure, ob 7.50, ko učenke in učenci pridejo v učilnico. Na 
podružnični šoli Tomaj se samotestiranje opravi ob 7.50 uri. V kolikor je otrok 
na dan, ko se praviloma izvaja samotestiranje, odsoten, se testiranje opravi takoj 
naslednji dan, ko je prisoten v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 

 
 Tudi, če je učenka/učenec na dan samotestiranja prisoten na »preduri«, se 

samotestira  ob 7.50 v prostoru, kjer poteka njegova prva šolska ura. 
 

 Učenke/učenci prinesejo v šolo svoje teste in papirnati robček (izpihovanje 
nosu) ali       servieto. 

 
 Učitelj bo (zlasti) ob prvem samotestiranju otrokom (starosti primerno) predstavil 

navodila   in jim obrazložil postopek skladno z infografiko na spodnji spletni 
povezavi: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_
mz_0.p df 

 ali predvajal posnetek Prikaz samotestiranja https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU 
 

 Pred prihodom učenk/učencev v učilnice, kjer se bo samotestiranje izvedlo, bodo 
mize razkužene. V učilnicah, kjer bo potekala »predura«, bodo učitelji poskrbeli, 
da učenci/učenke za sabo razkužijo mize. 

 
 Pred samotestiranjem si učenci/učenki najprej izpihajo nos, nato razkužijo ali 

umijejo roke in po že ogledanih navodilih ter ob usmeritvah učitelja, opravijo 
samotestiranje. 

 
 Učenci/učenke ves čas nosijo maske. Masko odstranijo oziroma spustijo pod nos 

le za kratek čas, ko si izpihajo nos in s paličico vzamejo bris. 
 

 Po izvedenih postopkih samotestiranja test položijo na rob mize in počakajo na 
rezultat. 

 
 V primeru pozitivnega rezultata (razločna ali rahla testna črta) bo učitelj obvestil 

pomočnico   ravnatelja   ali   pooblaščeno   osebo   za   izvajanje   ukrepov   

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/samotestiranje_infografika_mz_0.pdf
https://youtu.be/Ljc9hG7xsFU
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COVID-19. Starši/skrbniki učenca/učenke bodo takoj obveščeni. Učenca/učenko 
bomo iz učilnice prijazno, z pomirjajočim pogovorom o nadaljnjem dogajanju, 
pospremili v prostor za izolacijo, kjer bo ob prisotnosti odrasle osebe 
počakal/počakala do prihoda staršev oziroma do odhoda domov. Določena sta 
dva prostora za izolacijo, in sicer za otroke od 1. do 5. razreda in za mladostnike 
od 6. do 9. razreda. Starše/skrbnike drugih otrok v oddelku, kjer se je pojavil 
pozitiven hitri test, bomo obvestili, da naj bodo pozorni glede počutja svojih otrok 
(do PCR izvida pri otroku, ki je bil pozitiven na samotestiranju). Ob PCR pozitivni 
potrditvi okužbe bo šola postopala kot do sedaj in uvedla izobraževanje na daljavo 
ali hibridni model izobraževanja (na daljavo in v šoli) za celoten oddelek. 

 

 Ravnanje z odpadki: papirno embalažo bomo odložili med papir, vse ostale 
nastale odpadke (robčke, testne materiale) v posebno vrečo, ki jo bomo odstranili 
iz učilnice. V primeru pozitivnega testa gredo vsi odpadki, vključno s papirno 
embalažo, v posebno vrečo, s katero bomo ravnali po posebnem protokolu. 

 
 Izjeme pri uporabi zaščitnih mask: Za otroke z oslabljenim imunskim sistemom 

in nekaterimi drugimi podobnimi boleznimi (npr.: rak, cistična fibroza…) NIJZ 
priporoča uporabo mask po posvetovanju z otrokovim zdravnikom. Posebna 
presoja je potrebna pri stanjih, ki lahko ovirajo uporabo maske (npr. motnje v 
razvoju, zmanjšana zmožnost, druga zdravstvena stanja). Take primere naj 
obravnava zdravnik, šoli pa predloži ustrezno mnenje. 

 
Starše/skrbnike naprošamo, da se o samotestiranju pogovorijo z otroki, pri čemer je 

lahko v pomoč video na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU. 

Po možnosti samotestiranje enkrat izvedete v domačem okolju (predlagamo v 

ponedeljek). Na ta način bodo otroci (zlasti mlajši, in tisti, ki se do sedaj še niso 

samotestirali) tudi s starševske strani izvedeli, kako ravnati s testom in se bodo v sredo 

17. 11. 2021 z učiteljem počutil bolj varno in pomirjeno. 

 
V šoli bodo v sredo otroci prvo samotestiranje izvedli skupaj s svojimi razredniki učitelji, 

ki jih dobro poznajo. Tako bomo omilili možne stiske posameznikov in jim priskočili na 

pomoč. Posebno pozornost bomo pri izvajanju samotestiranja posvetili najmlajših. 

 
V Sloveniji je že dovolj razdvojenosti in mestoma nestrpnosti glede te virusne nadloge. 

Ni potrebno, da to prenesemo tudi v šolo, med nas, kjer lahko smelo rečemo, da želimo 

tako mi na šoli kot vi starši svojim (našim in vašim) otrokom najboljše. 

 
Kljub težkim razmeram si strokovni delavci Osnovne šole Dutovlje želimo, da pouk 

poteka v šoli, v varnem in spodbudnem učnem okolju. To nam bo uspelo le z vašo 

podporo.   Verjamemo, da bomo s skupnimi močmi izvedli tudi to nalogo. 

 

 

          Miranda Novak, 

          ravnateljica 

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