
 
 
Spoštovani starši, 
 
najprej velika hvala vsem, ki podpirate naše delo pri preprečevanju širjenja virusa znotraj šole.  
 
Hvala, ker vplivate in zaupate vašim otrokom, da sprejemajo in spoštujejo potrebna pravila in ukrepe. 
Kljub vsemu trudu, se je že pred počitnicami začelo in od takrat tedensko pošljemo oddelek ali dva v 
karanteno zaradi okužb. Zbolevajo tudi učitelji.  
 
Ukrepe izvajamo zato, ker je tako prav. Ker z njimi ščitimo sebe, svoje vrstnike, učitelje in nenazadnje 
tudi naše svojce doma, ki niso tako trdnega zdravja, da bi naravno prekuževanje lahko preživeli. 
 
Otroci v šoli niso prestrašeni in nimajo večjih težav pri spoštovanju ukrepov. Manjše stiske z 
razumevanjem sprejmemo in jih olajšamo. Tudi samotestiranje bo zanje nov izziv in eksperiment, ki 
jih imajo že tako radi. 
 
Razumem skrb staršev za zdravje otrok, ampak vse to delamo zgolj zaradi tega. Ne razumem pa 
razmišljanja tistih staršev, ki z grožnjami, žuganjem z odvetniki in tožbami dejansko uničujejo naše 
delo, javno šolstvo, posledično pa tudi svojega otroka in njegove vrstnike, s katerimi sobiva vsak dan.  
 
Eden od vas staršev mi je danes napisal tole (citiram): 
»Želim, da zdržite, zdržimo v teh res nenaklonjenih časih. Žalosti me, da si jih otežujemo še z močno 
deljenimi mnenji, brez občutka za sočloveka in skupno dobro. Vem, postajamo utrujeni in siti vsega. 
Ampak še vedno smo ljudje, bi morali ostati ljudje, človek človeku in človek za človeka - z zaupanjem 
v stroko (tako zdravstveno kot pedagoško) in ljubeznijo do sočloveka (saj smo družbena bitja).« 
 
Kot veste je  vlada 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 je v priponki).  
 
Pobuda ravnateljev o samotestiranju doma za mlajše učence žal ni bila uslišana, samotestiranje so le 
zamaknili za dva dni (na 17.11. 2021), otrokom, katerih starši ne dovolijo samotestiranja in nošenja 
mask, pa zapovedali šolanje na daljavo. Zavedati pa se morate, da bo le to potekalo ob minimalni 
podpori šole, saj učitelji dvojnega poučevanja ne bodo zmogli. 
 
Prilagam tudi današnjo izjavo ravnateljev kot odziv na sprejeti odlok. 
 
V tretji prilogi pa vam pošiljam izjavo in krajše napotke glede samotestiranja. Okrožnice in 
protokola samotestiranja do 14.ure še nismo prejeli. Z vami bom oba dokumenta delila v ponedeljek. 
Naj še enkrat poudarim, da je šola dolžna izvajati odloke, dokler jih ustavno sodišče ne prekliče, sicer 
ravnatelji kazensko odgovarjamo. Z mojim imenovanjem sem prevzela tudi odgovornosti. 
 
Pred nami je vikend in z njim priložnost, da se z otrokom pogovorite o tem, kako samotestiranje 
poteka, pri čemer vam je lahko v pomoč video na naslednji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU 
Priporočam, da otrok samotestiranje ob vaši prisotnosti tudi sam izvede, lahko z enim testom tudi 
večkrat povadi. S tem boste nam delo zelo olajšali. 
 

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021177.pdf
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ljc9hG7xsFU


V Sloveniji je že dovolj nestrpnosti, razdvojenosti, sovražnosti. Ni potrebno, da to prenesemo tudi v 
šolo. Kljub težkim razmeram si strokovni delavci želimo, da pouk poteka v šoli, v varnem in 
spodbudnem okolju. To pa nam bo uspelo le z vašo podporo. 
 
Tudi sama potrebujem prost in miren vikend, zato vas prosim, da mi ne pošiljate pisem o 
nasprotovanju. Le v priloženi izjavi zapišite, da ne soglašate. 
 
Miren vikend vam želim.  
 
Elvira Sušec, v. d. ravnateljice 

 


