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Zadeva: OBVESTILO OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 2021/2022 
 
 
 
Spoštovani starši, drage učenke in učenci, 
 
v sredo, 1. septembra 2021, se za vse učenke in učence odpirajo vrata Osnovne šole Trebnje 
in  njenih podružnic, začenja se šolsko leto 2021/2022. Ob pričetku novega šolskega leta vam 
posredujemo osnovna izhodišča za izvajanje VIZ dela v šoli, oblikovana na osnovi Odloka Vlade 
RS o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju, usmeritev 
MIZŠ glede upoštevanja in izvajanja ukrepov za varovanje zdravja in navodil NIJZ za izvajanje 
začasnih ukrepov za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom. 
 
1. Splošne informacije 
 
Seznami učencev po oddelkih bodo od ponedeljka, 30. 8. 2021, objavljeni na vseh vhodih v 
OŠ Trebnje. Ker starši zaradi usmeritev NIJZ ne morete vstopati v šolo, vas prosimo, da pri 
ogledih seznamov vzdržujete varnostno razdaljo oz. uporabljate zaščitne maske.  
 
Novo šolsko leto pričenjamo s poukom po t. i. modelu B, pri katerem se vsi učenci izobražujejo 
v šoli v skladu s priporočili NIJZ. Izvajanje pouka in drugih dejavnosti po modelu B je 
predvideno v skladu z omejitvami, ki jih določa NIJZ. VIZ delo poteka tako, da se v največji 
možni meri preprečuje mešanje učencev med seboj. Učenci med odmori ostajajo v učilnicah, 
določen je protokol prihajanja in odhajanja učencev v šolo in iz šole, izvajanje šolske prehrane, 
evidentiranje učencev pri obveznih oz. neobveznih izbirnih predmetih, način izvajanja 
jutranjega varstva, podaljšanega bivanja in omejitev pri izvajanju interesnih dejavnosti. Prav 
tako je določen tudi protokol za razkuževanje in vzdrževanje higiene ter prezračevanje šolskih 
prostorov. Ob morebitnem poslabšanju epidemiološke situacije smo se pripravili tudi na 
ponovno učenje na daljavo. 
 
Informacije o prostovoljnem samotestiranju učencev od 7. do 9. razreda pa so vam na voljo v 
navodilih MIZŠ, ki so v prilogi tega obvestila. 
 
Prvi šolski dan se pouk prične po prilagojenem urniku, v nadaljevanju pa bo veljal urnik, ki ga 
bodo učenci prvi šolski dan prejeli v šoli.  
 



2. Starši v šoli 
 
Starši v šolo in šolske prostore ne morete vstopati brez predhodne najave in ob upoštevanju 
pogoja prebolelosti, cepljenja ali testiranja (v nadaljevanju PCT). Ob morebitnem najavljenem 
vstopu v šolske prostore je vedno potrebno upoštevati preventivne ukrepe, to je nošenje 
zaščitne maske, obvezno razkuževanje rok in ohranjanje varnostne razdalje. 
 
3. Prvi šolski dan 
 

a) Šolski prevozi 

Vozni red šolskih prevozov za prvi šolski dan bo od ponedeljka dalje objavljen na spletni strani 
OŠ Trebnje, in sicer pod zavihkom Starši – Prevozi, prav tako je dostopen tudi na zavihku Hitre 
povezave –  Prevozi. V nadaljevanju se bo vozni red šolskih prevozov prilagodil vsakdanjemu 
urniku, o morebitnih spremembah pa vas bomo obvestili v nadaljevanju. 
 
Tudi pri šolskih prevozih veljalo ukrepi NIJZ, zato se morajo učenci držati navodil, ki 
predvidevajo, da morajo potniki ves čas prevoza obvezno uporabljati zaščitno masko. /Vir: 
spletna stran NIJZ/. 
 

b) Vstopanje v šolo 

Učenci naj v šolo vstopajo posamično in na varni razdalji. Še vedno velja obveza, da morajo 
vsi učenci v skupnih šolskih prostorih nositi zaščitno masko, v učilnicah pa nosijo masko učenci 
od 6. do 9. razreda, učenci od 1. do 5. razreda mask v učilnicah ne nosijo. 
 
Ob vstopu v šolo si učenci obvezno razkužijo roke z razkužilom, ves čas se upošteva tudi 
ustrezna osebna razdalja, kjer je to potrebno, (šolska jedilnica in avla, hodniki, ostali skupni 
prostori) in higiena kašlja ter kihanja, ki jo učenci tudi že poznajo. 
 

c) Šolske potrebščine 

Vsi učenci s seboj prinesejo šolske copate, zvezek in pisalo. Učenci si iz preventivnih razlogov 
šolskih potrebščin med seboj ne morejo posojati in izmenjevati. Prvi šolski dan bo pouk za 
učence od 2. do 9. razreda trajal 5 šolskih ur, od tega bodo tri razrednikove ure, zadnji dve uri 
pa bo pouk po urniku, pri čemer učenci ne bodo potrebovali posebnih učnih pripomočkov in 
potrebščin. 

 
4. Prihod v šolo 
 

a) Učenci 1. razreda 

Prvošolci bodo prvi šolski dan pričeli po posebnem programu, ki se v matični šoli in 
podružnicah pričenja ob urah, ki so navedene na vabilu, ki so ga starši, skupaj z navodili za  
izvajanje ukrepov za varovanje zdravje, že prejeli. 
 

b) Učenci od 2. do 9. razreda 

Za učence od 2. do 9. razreda se bo pouk pričel ob 8.20. Učenci s seboj prinesejo copate, pisalo 
in beležnico. 



Učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, bodo počakali na pouk v šolskih prostorih, in 
sicer: 

- učenci 9. razreda v šolski predavalnici, 

- učenci 8. razreda v zgornjem delu šolske jedilnice, 

- učenci 7. in 6. razreda v spodnjem delu šolske jedilnice. 
 
Za učence 6. razreda bo v jedilnici objavljen razpored oddelkov, v katere bodo vključeni. Pred 
pričetkom pouka jih bodo v matične učilnice odpeljali razredniki. 
 
Učenci 2., 3. in 5. razreda bodo iz garderobe odhajali v matične razrede, kjer jih bodo pričakale 
razredničarke in skupaj z njimi počakale na pouk. 
 
Učenci 4. a, b, c in e oddelka, ki pridejo v šolo s šolskim prevozom, ob prihodu v šolo počakajo 
v šolski jedilnici na učiteljice, s katerimi bodo skupaj odšli v CIK. Ostali učenci 4. razreda pa 
pridejo v CIK največ 15 minut pred pričetkom pouka in počakajo pred vhodom v CIK. 
 
Učenci 4. d oddelka bodo v letošnjem šolskem letu imeli pouk v nekdanjem stanovanju pri 
telovadnici, preurejenem v učilnico. V šolo pridejo 15 minut pred začetkom pouka in počakajo 
pred garderobo razredne stopnje, kjer jih bo pričakala razredničarka in jih odpeljala v matično 
učilnico. 
 
Zaradi vseh omejitev, ki jih imamo, priporočamo, da učenci, ki niso vključeni v šolske prevoze, 
v šolo pridejo največ 15 minut pred pričetkom pouka. 
 

c) Podaljšano bivanje 

Po pouku bo za vse prijavljene učence podaljšano bivanje do 16.05. Odhod učencev iz 
podaljšanega bivanja je zaradi upoštevanja ukrepov za varovanje zdravja prilagojen in ne 
omogoča staršem vstopa v prostore šole. Starši boste na svoje otroke lahko počakali pri vhodu 
v garderobo razredne stopnje, da pridejo iz podaljšanega bivanja. 
 
Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob naslednjih urah: 
 

ob 12.45 ob 13.35 ob 14.25 ob 15.15 ob 16.05 

 
Da bo neprijetnosti čim manj, vas prosimo, da v beležko, ki jo bo imel otrok s seboj, navedete, 
kdo bo prišel po otroka v podaljšano bivanje in kdaj bo prišel, oz. napišete, ob kateri uri lahko 
otrok šolo zapusti sam. 
 

d) Šolska prehrana 

Prijava na prehrano, ki ste jo oddali ob začetku šolanja vašega otroka v OŠ Trebnje in njenih 
podružnicah, je veljavna do preklica. Prijavo na prehrano je mogoče pisno spremeniti le z 
vsakim prvim dnem novega meseca. 
 
Prvi šolski dan bo za vse prijavljene učence zagotovljena malica in kosilo, prav tako tudi 
popoldanska malica za učence v podaljšanem bivanju. 
 



5. Podružnične šole 
 
Tudi na podružničnih šolah bodo učenci, ki bodo prišli v šolo s šolskim prevozom, v varstvu 
vozačev počakali do pričetka pouka. Razredniki/razredničarke bodo učence zbrali, nato bodo 
skupaj odšli v garderobe, da učenci odložijo stvari. To bodo storili s časovnim zamikom za 
posamezne oddelke. V nadaljevanju bodo odšli v matične učilnice, kjer bodo pričeli s poukom. 
Po pouku bo organizirano podaljšano bivanje za vse prijavljene učence do 16.05. 

 

Odhod učencev iz podaljšanega bivanja je zaradi upoštevanja ukrepov za zmanjševanje 
možnosti okužb s covid-19 prilagojen in ne omogoča staršem vstopa v prostore šole. Starši 
boste na svoje otroke lahko počakali pred vhodom v šolo, da pridejo iz podaljšanega bivanja. 
 
Razpored odhodov učencev iz podaljšanega bivanja je predviden ob naslednjih urah: 
 

ob 12.45 ob 13.35 ob 14.25 ob 15.15 ob 16.05 

 
8. Zaključek 
 
Čeprav smo upali, da se bo epidemija proti koncu leta počasi umirila, temu žal ni tako. Zato 
smo pripravljeni na morebitne spremembe in prilagajanja VIZ dela trenutni epidemiološki 
situaciji primerno. Tudi ob začetku letošnjega šolskega leta se nam poraja veliko vprašanj, na 
katere trenutno še nimamo odgovorov. Predvsem si pa želimo tega, da bi za vse udeležence 
VIZ procesa zagotavljali varno in spodbudno učno okolje. Takšno okolje pa lahko razvijamo 
samo s skupnimi prizadevanji, zato upamo na sodelovanje vseh, s katerimi se v teh procesih 
srečujemo. 
 
Dejstvo je, da s poukom ponovno začenjamo z vsemi učenci neposredno v šoli, zato se 
potrudimo, da bomo skupaj naredili vse, da bomo čim dlje vzdrževali zdravo okolje za vse; za 
naše učence, za vas in za vse nas, ki delamo z njimi. 
 
Vsem nam želim uspešno novo šolsko leto. 
 
Lep pozdrav 
 
         Ravnatelj 
         Rado Kostrevc 
 
 
 
 
 
Priloga: 

- Okrožnica MIZŠ (27. 8. 2021) 
 
 
 



Priloga: Okrožnica MIZŠ z dne 27. 8. 2021 
(Navedbe o dodatnih pojasnilih iz okrožnice MIZŠ, z dne 24. 8. 2021) 
 
1. Zaščitne maske 
 
Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom 
SARS[1]CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21), ki velja do 29. 8. 2021 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 se šola šteje, skladno s citiranim odlokom, za zaprt javni prostor, je nošenje zaščitnih mask, 
razen za izjeme, določene v 3. členu citiranega odloka, obvezno. 
Izjeme: 

1. otroci do dopolnjenega 6. leta starosti, 
2. učenci v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku, 
3. vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki pri opravljanju 
neposrednega dela z otroki, 
4. višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali 
podobnega materiala, 
5. govorniki v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 2 metra, 
6. osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna 
razdalja vsaj 3 metre, 
7. osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih 
razlogov onemogočena, ter 
8. učenci in dijaki pri pouku športne vzgoje in pouku športa. Pri neposredni komunikaciji 
z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh 
udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi 
osebami poteka za stekleno pregrado 

 
2. Zavračanje nošenja zaščitnih mask 
 
Če učenci ne nosijo zaščitnih mask (npr. zaradi odločitve staršev), predlagamo, da starše takoj 
seznanite z obveznostjo nošenja zaščitnih mask, kot jo določa veljavni odlok, in jim pojasnite, 
da je nošenje zaščitnih mask kot nujen in učinkovit ukrep predlagala strokovna skupina 
Ministrstva za zdravje, da je obveznost nošenja določil odlok, ki ga je sprejela Vlada in da 
ravnatelj kot poslovodni in pedagoški vodja šole ne more presojati strokovnih ukrepov, ki jih 
predlaga zdravstvena stroka. Edini razlog, ki je lahko opravičena izjem od obveznosti nošenja 
mask, je zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi 
maske. 
Če starši učenca tudi takšne razlage ne bodo sprejeli, jih seznanite, da ste dolžni, tudi zaradi 
varovanja javnega zdravja, o tem podati obvestilo Inšpektoratu RS za šolstvo in šport, ki na 
podlagi 46. a členom Zakona o nalezljivih boleznih na področju vzgoje in izobraževanja izvaja 



nadzor nad ukrepi iz 39. člena istega zakona. Nadaljnje postopke bo v zvezi s tem izvedel 
Inšpektorat RS za šolstvo in šport. 
Učencem, ki so šoloobvezni, se ne sme prepovedati sodelovanja pri pouku, čeprav ne nosijo 
zaščitne maske. 
 
3. Samotestiranje učencev in dijakov 
 
Tako uredba kot tudi odlok določata samotestiranje učencev 7., 8. in 9. razreda ter dijakov 
srednjih šol, ki se redno izobražujejo. Samotestiranje izvedejo tudi otroci in mladostniki, 
vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, ustanovljenih za delo z 
otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo 
posebnega programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče. Pravilnik o načinu 
izvajanja samotestiranja za zgodne 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 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 
 
a) Samotestiranje 
Učenci in dijaki samotestiranje izvajajo enkrat tedensko v enakih presledkih na domu. 
Samotestiranje je brezplačno. Učencu ali dijaku pripada pet hitrih antigenskih testov na 
mesec, teste pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. 
 
b) Samotestestiranje se ne izvaja 
Samotestiranja ne izvedejo učenci in dijaki, ki so preboleli nalezljivo bolezen COVID-19 in od 
začetka simptomov bolezni ni minilo več kot šest mesecev, ter tisti, ki so bili cepljeni in je od 
vzpostavitve zaščite proti nalezljivi bolezni COVID-19 minilo manj kot devet mesecev. 
 
c) Pogoj za samotestiranje doma 
Pogoj za samotestiranje doma je, da se učenec ali dijak počuti zdrav in brez znakov akutne 
okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec ali dijak 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). 
 
d) Pozitivni rezultat samotestiranja 
V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma njegovi 
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 z metodo verižne reakcije s polimerazo 
(test PCR) v kraju bivanja. V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani 
osebni zdravnik učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurna služba, 
učenca oziroma dijaka napoti na testiranje s testom PCR ali pa se za testiranje na kontaktni 
točki zdravstvenega doma za testiranje s testom PCR v kraju bivanja dogovorijo starši ali 
zakoniti zastopniki, oziroma dijaka. Učenec oziroma dijak 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. 
 



e) Obveščanje o pozitivnem rezultatu samotestiranja 
O pozitivnem rezultatu testa PCR starši ali zakoniti zastopniki učenca oziroma dijak obvestijo 
ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma osebo, ki jo pooblasti ravnatelj, in 7 
izbranega osebnega zdravnika učenca oziroma dijaka, v primeru njegove odsotnosti, pa 
dežurno službo. 
 
f) Negativni rezultat samotestiranja 
V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec ali dijak lahko udeleži pouka oziroma 
rednega izobraževalnega procesa ter izvajanja obšolskih in izvenšolskih dejavnosti. 
 
g) Ravnanje ravnatelja ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV[1]2 v 
vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom SARS-CoV-2 v vzgojno-izobraževalnem 
zavodu ravnatelj ravna v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki urejajo 
ravnanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, ter opredeli tesne kontakte in visoko rizične tesne 
kontakte učenca oziroma dijaka ter druge ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2. Ravnatelj oziroma oseba, ki jo pooblasti, obvesti prepoznane kontakte 
učenca oziroma dijaka in spremlja epidemiološko situacijo v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
 
h) Ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja 
Odpadke pri izvajanju samotestiranja (npr. uporabljene robčke, testne materiale) in odpadke 
od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) je treba odložiti v plastično vrečo za 
smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati. Vsebine vreče se ne tlači. Po odlaganju v vrečo se 
odpadkov ne dotika. Vrečo je treba namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, 
da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Napolnjenih in označenih vreč z odpadki se ne 
odpira. Vrečo z odpadki je treba hraniti vsaj 72 ur ločeno od drugih odpadkov, kjer ni dostopna 
otrokom, preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke). 
 

Z okrožnico MIZŠ z dne 27. 8. 2021 nas je Ministrstvo za zdravje obvestilo, da bodo testi za 
samotestiranje učencev na voljo v lekarnah od ponedeljka, 30. 8. 2021. V skladu z 
navodilom Ministrstva za zdravje, bodo lekarne teste brez posebnih potrdil izdajale staršem 
ali zakonitim zastopnikom oziroma dijakom s kartico obveznega zdravstvenega zavarovanja 
brez dodatnih dokazil, če so rojeni od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2010. Učencu trenutno pripada 
5 pet hitrih antigenskih testov na mesec, ki jih učenec oziroma njegovi starši ali zakoniti 
zastopniki pridobijo v lekarni po predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. Teste boste 
lahko prevzeli v katerikoli lekarni enkrat mesečno in sicer po pet testov za vsak mesec. NIJZ 
priporoča, da učenci samotestiranje izvedejo v nedeljo zvečer ali v ponedeljek zjutraj, saj v 
primeru pozitivnega testa (in kasnejši potrditvi okužbe s testom PCR) v karanteno ne bo 
potrebno celotnemu oddelku. Rezultati testiranja veljajo tudi za vstop v glasbene šole. 
 
Več informacij o samotestiranju je na spletni strani NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/samotestiranje 
 

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

