
 

VABILO  

1. roditeljski sestanek 
 

Spoštovani starši! 
 

Vljudno vas vabimo na 1. roditeljski sestanek v učilnici vašega otroka. Zaradi trenutne epidemiološke 

slike bodo uvodni sestanki potekali po oddelkih.  
 

Razpored oddelkov in terminov: 
 1. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 16. uri, 

1. b razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 16. uri, 

2. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 16. 45 uri, 

2. b razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 16. 45 uri, 

3. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 16. 15 uri, 

3. b razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 16. 15 uri, 

4. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 16. 30 uri,  

4. b razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 16. 30 uri,  

5. a razred, v četrtek, 16. 9. 2021 ob 16. uri,  

5. b razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 17. 15 uri,  

6. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 17. uri,  

7. a razred, v četrtek, 16. 9. 2021 ob 16. 45 uri, 

7. b razred, v četrtek, 16. 9. 2021 ob 16. 15 uri, 

8. a razred, v sredo, 15. 9. 2021 ob 17. uri, 

8. b razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 17. 15 uri, 

9. a razred, v torek, 14. 9. 2021 ob 17. 30 uri. 
 

Dnevni red: 

1. Uvodni pozdrav 

2. Organizacija dela v šolskem letu 2021/2022 

3. Razno 

 

V šolo vstopate pri glavnem vhodu z masko in si ob vstopu v šolo razkužite roke. 

Roditeljskega sestanka naj se udeleži le eden od staršev, ki ob vstopu izpolnjuje PCT pogoj. V 

prilogi vam zato posredujemo tudi izjavo o izpolnjevanju PCT in vas prosimo, da jo podpisano 

izročite razredniku pred roditeljskim sestankom. 

Po končanemu roditeljskemu sestanku šolo zapustite pri označenem izhodu pri telovadnici. 

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 

 

Razredniki                        Ravnateljica   

                                                                                                          dr. Mojca Hrastelj Brelih 

 

Vuzenica, 9. 9. 2021 



 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU  
POGOJA PCT 

 
 
 
Podpisani starš/skrbnik otroka, ___________________________________, ki se bom udeležil/a       
                                                                                 (ime in priimek)         

 

roditeljskega sestanka v _____ razredu, s podpisom izjavjam, da izpolnjujem enega izmed pogojev  
                                  (razred in oddelek otroka) 

 

PCT (preboleli, cepljeni, testirani): 

1. Pogoj prebolelosti 

Prebolelost bolezni covida-19 izkazujemo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je 

starejši od deset dni in ni starejši od 240 dni. 

 

2. Pogoj cepljenosti 

Cepljenost lahko izkažemo s potrdilom o cepljenju. Potrdilo o cepljenju je lahko izpolnjena 

pripravljena kartica proizvajalca ali izdano potrdilo o opravljenem cepljenju.  

 

3. Pogoj testiranja 

Pogoj PCT izpolnjujemo tudi, če smo opravili testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 in je 

bil naš rezultat negativen. Veljavni so tako testi z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) 

kot tudi hitri antigenski testi (HAG). 

Negativen rezultat testa HAG ne sme biti starejši od 48 ur, rezultat PCR testa pa ne starejši 

od 72 ur. 

 

 
 
 
Vuzenica, dne ____________                        Podpis starša/skrbnika: ___________________________ 
 


