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Ljubljana, 25. 2. 2022 

OBVESTILO ZA STARŠE, 25. 2. 2022 

 
Spoštovani starši, 
pred ponovnim prihodom v šolo vas obveščamo o spremembah, ki smo jih prejeli v tednu počitnic. 
 
Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19  
Novi  Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
(Ur. l. RS, št. 22/22) je začel veljati z dnem 21. 2. 2022 in prinaša nekaj novosti tudi na področju VIZ: 

• opušča se ugotavljanje izpolnjevanja pogoja PCT (preboleli, cepljeni in testirani);  
• ukinja se samotestiranje v šolah, tako za zaposlene kot tudi za učence.  

 
V veljavi še vedno ostajajo nekateri ukrepi, ki so potrebni za preprečevanje in obvladovanje okužb z 
nalezljivo boleznijo COVID-19 in se z njimi zagotavlja varno učno okolje. Ti ukrepi so:  
o higienski (razkuževanje rok ob vstopu v šolo, večkrat temeljito umivanje rok, razkuževanje 

prostorov, zračenje prostorov) in se izvajajo enako kot do sedaj, 
o vzdrževanje varnostne razdalje med osebami, še posebej, če se ne uporabljajo zaščitne maske, 
o uporaba zaščitne maske (tip II ali IIR, tip FFP2 ali FFP3), ki je obvezna pri gibanju in zadrževanju v 

vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da učenci in zaposleni obvezno 
uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj 
šolskega prostora (izjeme – pouk športa, dopolnjena starost 6 let). 

 
Odlok ne prepoveduje več zbiranja v šoli za učence, ki se niso samotestirali v prostorih šole, zato je s 
tem odpadla tudi pravna podlaga za izobraževanje na daljavo za učence, ki niso imeli soglasja za 
samotestiranje v šoli. Ti učenci se zato vračajo v šolo. 
 
Vlada je sprejela tudi odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visokorizičnih kontaktih (VRK). 
 
 
Organizacija dela od 28. 2. 2022 dalje 
Od  28. 2022 dalje bomo še naprej sledili predpisanim ukrepom (nošenje mask, redno umivanje, 
razkuževanje in zračenje, razdalja …). 
V tednu od 28.2. do 4.3.2022 bomo pouk in ostale dejavnosti predvidoma vodili tako, kot smo jih pred 
zimskimi počitnicami. To pomeni, da so vse dejavnosti prilagojene v izvedbi »mehurčkov« brez 
mešanja oddelkov, kar velja tako za reden pouk, manjše učne skupine, neobvezne in obvezne izbirne 
predmete, dop/dod, interesne dejavnosti itd.  
Hkrati bomo takoj prve dni po počitnicah spremljali stopnjo okužb med učenci in temu primerno 
spreminjali organizacijo pouka.  
Vstop v šolo za ostale osebe, obiskovalce poteka še vedno na enak način kot prej (predhodna najava), 
vendar obiskovalcem ni potrebno dokazovanje PCT pogoja. V knjigo obiskovalcev (evidenca vstopa)  pa 
se še vedno vpisujejo. 
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Nova navodila NIJZ ob spremljanju obolevnosti Covid: 
 

Sum okužbe pri učencu v šoli 
• Če zboli učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v šoli, šola obvesti starše. 

Učenec počaka starše v izolaciji.  

• Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, medosebna 
razdalja, higiena rok itd.).  

• Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne uporablja 

nihče drug.   

• Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom učenca.   

• Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa negativen, ukrepi znotraj VIZ niso potrebni.   
• Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje 

in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestijo VIZ skladno z 
dogovorjenim postopkom obveščanja (pošljejo mail razredniku). Vodstvo VIZ postopa skladno z 
navodili NIJZ. 

o POTREBNOST UKREPANJA: 
Ali je otrok/zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred 
pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov? 
- Ne ǀ Ni nadaljnjega postopanja v VIZ. 
- Da ǀ Sledite nadaljnjim korakom.  
PREPOZNAVA KONTAKTOV Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti.  
OBVESTILO STARŠEM: Vodstvo z dopisom obvesti starše učencev in zaposlene, ki predstavljajo vrk. 

 
 
Sum okužbe pri učencu – samotestiranje doma 
Svetujemo vam, da v primeru suma na covid-19 otroka doma preventivno testirate. 
Če je rezultat samotestiranja negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno obiskuje pouk.  
Če je rezultat samotestiranja pozitiven, je potrebno ukrepanje po naslednjih korakih:  
• starši učenca o pozitivnem rezultatu samotestiranja obvestijo pediatra oz.  

izbranega osebnega zdravnika, ki učenca napoti na potrditveni test. V primeru, da je pediater oz. 
izbrani osebni zdravnik odsoten, pokliče na vstopno točko, kjer izvajajo testiranje in jih prosi za 
termin potrditvenega testiranja, 

• učenec do rezultatov potrditvenega testa ostane doma,  
• če je rezultat potrditvenega testa negativen, ni nadaljnjih ukrepov, učenec lahko normalno 

obiskuje pouk, 
• če je rezultat potrditvenega testa pozitiven, starši učenca o tem obvestijo pediatra oz. izbranega 

osebnega zdravnika, ki mu odredi izolacijo.  
Ukrepanje v VIZ se prične po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa, ki ga starši sporočijo po 
mailu razredniku. 

 
 
 
Želim vam lep in zdrav preostanek zimskih počitnic,  
 
Olga Kolar, ravnateljica 
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