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Spoštovani starši, spoštovani  strokovni delavci Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, 

 

obveščamo vas, da je Vlada RS  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. 

V vednost vam pošiljamo novi dokument Vlade RS (Odlok o spremembi Odloka), ki je tako kot 

predhodni, na katerega se navezuje, objavljen tudi na spletni strani naše šole - na INFO COVID 

zavihku.   

Uveljavitev 8. člena Odloka z dne 6. 11. 2021  se po novem Odloku o spremembi Odloka  

prestavi iz ponedeljka, 15. 11. 2021 na sredo, 17. 11. 2021, ko se bodo določila 8. člena 

odloka in spremembe odloka prvič izvedla. Sprememba odloka prinaša tudi »obveznost«  

samotestiranja za osnovnošolske otroke, pridobivanje soglasja ali nesoglasja staršev oz. 

skrbnikov otroka glede samotestiranja v šoli  ter  posledično organizacijo pouka na daljavo za 

učenke in učence, katerih starši ne bodo soglašali s samotestiranjem v šoli.  

Ravnatelj in strokovni  delavci šole smo Spremembo Odloka sprejeli zaskrbljujoče, saj so bili 

naši predlogi spreminjanja sobotnega vladnega Odloka usmerjeni v drugačno, vsem nam in 

staršem/skrbnikom  ustreznejšo rešitev.   

 V nadaljevanju dneva ali v naslednjih dneh, pričakujemo s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport obljubljeno okrožnico z dodatnimi usmeritvami glede določil odloka (je še 

nismo prejeli),  s strani Ministrstva za zdravje pa težko pričakovan in obljubljen Protokol 

samotestiranja. Ko dokumente prejmemo, vas  z vsebinami nemudoma seznanimo. 

Sporočamo vam tudi, da imamo podrobnejše obvestilo za vas – starše in skrbnike  že dva dni  

pripravljeno, a ga vsled teh sprememb in pričakovanj dokumentov z ministrstev  ne moremo  

posredovati. Prejeli ga boste, ko bo naše podrobnejše obvestilo za vas dokončno usklajeno z 

zahtevami in usmeritvami omenjenih ministrstev.  

 

Lep pozdrav, 

                                                                                                            Anton Baloh, prof. 

                                                                                                                    ravnatelj 

                                                                                                  Osnovne šole Vojke Šmuc Izola 
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