
 

 

 

 
           Mengeš, 18. 1. 2022 
 

Obvestilo o novem odloku, izjeme od karanten v primeru visokorizičnega stika 
 

Spoštovani starši, 

z 19. januarjem 2022 prične veljati spremenjeni Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem 
stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19 (UR. l. RS, št. 8/2022 z dne 17. 1. 2022).    

Odlok določa nove izjeme od karantene v primeru visokorizičnega stika z obolelo osebo in sicer: učenec, ki je 
bil v šoli v visokorizičnem kontaktu s sošolcem/sošolko s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, ne bo več 
napoten v karanteno ob pogoju, da se bo naslednjih 7 dni od visokorizičnega stika vsak dan 
samotestiral v šoli. 

Vsakodnevno testiranje 7 dni opravljajo vsi učenci, razen izjem, ki jih navajamo v nadaljevanju.  

Če pride do visokorizičnega stika izven šole, ta izjema ne velja in mora otrok v 7 dnevno karanteno (npr. 
potrjena okužba pri ožjem družinskem članu). 

O visokorizičnem stiku, do katerega bo prišlo v šoli, vas bomo še vedno obveščali prek e-pošte oz. 
eAsistenta in vam v skladu z navodili NIJZ podali osnove informacije ter navodila. 

Komu od učencev ne bo potrebno opravljati vsakodnevnega samotestiranja namesto napotitve v karanteno?  
To so izjeme v naslednjih primerih: 

 učenci, ki so preboleli COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni, 

 učenci, ki so preboleli COVID-19 in so bili polno (2x) cepljeni 

 učenci, ki predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema 
brisa, 

 učenci, ki niso bili v visoko rizičnem stiku s sošolcem s potrjeno okužbo (so bili dva dni od zadnjega 
dneva, ko je bil okužen učenec v šoli, odsoteni, npr. bolni). 

Oddelek po novem ne gre v karanteno, dokler ni v obdobju 14 dni okužba potrjena pri več kot 30% učencev v 
oddelku. Glede na dosedanja opažanja predvidevamo, da se bo to zgodilo le v redkih primerih. To pomeni, da 
bodo zdravi učenci ob samotestiranju ostali v šoli tudi ob potrjeni okužbi v razredu. 

Učencem, za katere šola v primeru okužbe v razredu s strani staršev nima (oz. ne bo imela) soglasja za 
samotestiranje (in se posledično ne bodo vsakodnevno samotestirali), bo NIJZ odredil karanteno.  V času 
odrejene karantene se učenec ne šola na daljavo.  

Na naši šoli v zadnjih dneh zaznavamo velik porast potrjenih primerov okužbe predvsem med učenci. Tudi v 
naslednjih nekaj tednih pričakujemo povečano število okužb, zato se lahko zgodi, da bomo ob potrjenem 
primeru okužbe v posamičnem razredu zelo kmalu prešli na vsakodnevno samotestiranje za obdobje 7 dni. 

Zato nam priporočamo vam, da otroku v lekarni čim prej priskrbite dovolj testov za samotestiranje (po 
novem odloku v enem mesecu otroku brezplačno pripada 20 testov). Zelo verjetno se namreč lahko zgodi, da 
se bo v obdobju 7 dnevnega samotestiranja v razredu pojavila nova okužba in bo v tem primeru ponovno 
začelo teči novo 7 dnevno obdobje vsakodnevnega samotestiranja. 

 

POMEMBNO:  

a) Učenci, katerih starši novembra (oz. kasneje) niso oddali soglasja za samotestiranje v šoli, ker je 

otrok v skladu s prejšnjim odlokom izpolnjeval pogoj prebolevnik ali cepljeni in se zato otrok ni 
samotestiral v šoli, po novem odloku:  

 prinesejo v šolo izpolnjen spodnji (novo) obrazec z soglasjem za 7 dnevno samotestiranje, če bo v 
razredu primer okužbe med učenci, ker se morajo tudi oni samotestirati (na obrazcu obkrožite 
točko a). 
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b) Učenci, ki spadajo med dve izjemi (prva: 45 dni od pozitivnega PCR testa; druga: 2 x cepljeni in hkrati 
preboleli) (na obrazcu obkrožite ustrezno točko b): 

 prinesejo v šolo izpolnjen spodnji (novi) obrazec, kjer označijo, kateri pogoj za izjemo izponjujejo, 

 prinesejo v šolo potrdilo, s katerim izkažejo, da spadajo med izjeme, 

 če želite da šola datum pozitivnega PCR testa zabeleži (da otrok ne bo vsak dan nosil potrdilo s seboj) 
vpišite v obrazec datum in obkrožite DA. 

 
c) Učenci, katerih starši ste novembra ali kasneje že oddali soglasje za samotestiranje v šoli in se bo 
otrok v primeru okužbe v razredu samotestiral vsak dan (7 dni od visokorizičnega stika): 

 novega obrazca vam ni potrebno izpolniti. 

 

Če v razredu ne bo okužbe, se učenci, tako kot do sedaj, še vedno samotestirajo vsak ponedeljek, sredo in 
petek. Tu še vedno velja, da se vsem učenci, ki so bili cepljeni ali so kadarkoli preboleli covid, ni potrebno 
testirati. 

Še vedno je glavni cilj šole, da se čim več učencev šola v prostorih šole. Že nekaj časa opažamo, da so 
ponavaljajoče karanetene oddelkov zelo problematične, zato smo zadovoljni, da bodo učenci kljub okužbam, ki 
se bodo pojavile v razredu, lahko ob določenih pogojih ostajali v šoli. Vsakodnevno samotestiranje bomo v šoli 
z dodatnimi napori in kljub velikim organizacijim izzvom odgovorno izvajali, saj si resnično želimo čim več otrok 
v šoli.  

Zavedamo se, da je obvestil in navodil veliko. Zelo se trudimo, da bi vas o najpomembnejših zadevah sproti, 
jasno in strnjeno obveščali. Vsem, ki razumete situacijo in nas podpirate pri skupnem prizadevanju, da šole 
ostanejo odprte, se zahvaljujemo za razumevanje. Vabimo vas, da spremljate tudi obvestila na šolski spletni 
strani, kjer najdete veliko odgovorov na različna vprašanja. 

 

V upanju, da se zdravstvena situacija čim prej normalizira, vas lepo pozdravljamo. 

Milan Burkeljca, ravnatelj  

 



 

 

 

 
           

 

--------------------------------------------------OBRAZEC---------------------------------------------------------- 
 

Izpolnite, otrok naj čim prej odda razredniku/razredničarki. 

 

 

Podpisani starš učenca __________________________________________________________ 

                                                    (ime in priimek otroka)                 (razred)   

 

a) SOGLAŠAM, da bo moj otrok skladno z določili Odloka o izjemah od karantene na domu (UR. l. RS, št. 8/2022 z 
dne 17. 1. 2022) v primeru visoko rizičnega kontakta s sošolcem/sošolko s potrjeno okužbo s SARS-
CoV-2 izvajal vsakodnevno testiranje s testi HAG za samotestiranje v obdobju 7 dni od zadnjega visoko 
rizičnega kontakta, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom 
osebe, ki jo določi ravnatelj. Soglasje velja za čas veljavnosti odloka. 

b) Obkrožite ustrezni pogoj, v kolikor ga otrok izpolnjuje: 

 otrok je prebolel COVID-19 in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni.   

 otrok je prebolel COVID-19 in je bil dvakrat cepljen 

Otrok mora zgornja dokazilo pokazati ob vsakem testiranju v razredu, razen v primeru, ko starši soglašate, da 
šola zabeleži, do kdaj zgornja dva dokazila veljata (v tem primeru otrok prinese v šolo in pokaže obvestilo 
učitelju samo enkrat, ta pa zabeleži ustrezen datum). V tem primeru spodaj obkrožite, ali soglašate, da šola na 
podlagi predloženega dokazila zabeleži, do kdaj dokazilo velja. 

DA                  NE 

Vpišite datum pozitivnega rezultata PCR testa:____________________ 

 

Če razrednik ne bo pravočasno prejel podpisane izjave z jasno označeno izbiro, bomo razumeli, da  se otrok 
ne bo samotestiral in mu bo NJIZ odredil 7 dnevno karanteno. 

 

Kraj in datum: ____________________________    ______________________________ 

                                                                                                                (podpis) 
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