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Zadeva: Sprememba odloka o izjemah od karantene na domu

Spoštovani starši, skrbniki,
seznanjamo vas z vsebino zadnjih dveh okrožnic Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport glede Covid ukrepov in s tem dolžnega ravnanja šole: Okrožnico št. 6030-1/2021/103 z
dne 24. 12. 2021 o spremembi izjem pri karantenah in Okrožnico št. 6030-1/2021/104 z dne
31. 12. 2021 s Pojasnili v zvezi z uveljavljanjem Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP).
Okrožnici s pojasnili smo objavili tudi na naši spletni strani http://www.osvsmuc.si/covid-19/ v
razdelkih NIJZ in MIZŠ.
V Uradnem listu RS št. 200/2021 z dne 22. 12. 2021 je objavljen Odlok o spremembah Odloka
o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni
COVID-19. Spremenjeni odlok določa, da je izjema od napotitve v karanteno na domu
samo še oseba, ki je v skladu z navodili in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje
(NIJZ) prejela poživitveni odmerek m-RNA cepiva proizvajalcev Biontech/Pfizer ali
Moderna.
Sprememba vpliva na določanje oblike pouka. V primeru, da bo v oddelku potrjena okužba s
Sars-CoV-2 bo šola oz. ravnatelj po navodilih NIJZ in MZŠ odredil pouk na daljavo za vse
učence v oddelku.
Pri izpolnjevanju pogoja PCT ni sprememb. Učenci se testirajo trikrat tedensko, izjema so
cepljeni in prebolevniki, kjer je potrebno upoštevati časovno veljavnost potrdila.
V Uradnem listu št. 206 z dne 29. 12. 2021 je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za
preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID19 (v
nadaljnjem besedilu: ZDUPŠOP), ki prinaša določene novosti tudi na področju vzgoje in
izobraževanja. Ustavno sodišče je z odločbo, št. U-I-8/21-34 z dne 16. 9. 2021 naložilo
zakonodajalcu, da odpravi ugotovljeno neskladnost 104. člena ZZUOOP z Ustavo. Realizacijo
te ustavne odločbe predstavlja 5. člen ZDUPŠOP, ki podrobneje ureja način uvedbe in trajanje
izobraževanja na daljavo.
Zelo pomembna je določba 36. člena ZDUPŠOP, ki v prvem odstavku obvezuje starše
oziroma zakonite zastopnike, da morajo v primeru potrjene okužbe z virusom SARSCoV-2, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o okužbi obvestiti vzgojnoizobraževalni zavod.

V drugem odstavku 36. člena je podana pravna podlaga za posredovanje podatkov, ki jih NIJZ
potrebuje od vzgojno-izobraževalnih zavodov zaradi ugotavljanja visoko tveganih stikov.
Zaradi preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT in spremenjenih pravilih izjem pri karanteni vas
prosimo, da nam pravočasno posredujete vsakršno morebitno spremembo, ki vpliva na
izpolnjevanje teh pogojev.
Glede na napovedi, v naslednjih tednih pričakujemo porast okužb z novo različico virusa
SARS-CoV-2. Ponovno vas vabimo, da se dosledno držite priporočil in higienskih
ukrepov. Spremljajte zdravstveno stanje. V šolo naj prihajajo samo zdravi otroci.
Svetujemo vam, da izkoristite možnost samotestiranja in brezplačnega testiranja s hitrimi testi.
Skupni cilj je prepoznavanje in takojšnja zajezitev širjenja okužbe, da bodo lahko učenke in
učenci pouk tudi v nadalje obiskovali v šoli.
V primeru, ko gre za individualne odsotnosti učencev, vas želimo opomniti, da starši/
skrbniki pravočasno odjavite šolsko prehrano (prehrana@osvsmuc.si), da na šoli ne prihaja
do zavržkov hrane in pri vas do nepotrebnih stroškov. V primeru šolskih dejavnosti ali odredbe
pouka na daljavo, šolsko prehrano odjavi sistemsko odjavi šola.

Ob koncu vam še enkrat iskreno zaželimo srečno, zdravo in z otroki čim bolj vedro, nasmejano
leto 2022.
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IZJEME GLEDE KARANTENE NA DOMU ZA OSEBE, KI SO BILE V VISOKO
TVEGANEM STIKU Z OSEBO S COVID-19

Za nalezljivo bolezen covid-19 se pri osebah, ki so bile v visoko tveganem stiku* z osebo, pri kateri je
bila potrjena okužba z virusom SARS-CoV-2, izvaja karantena na domu, ki traja 10 dni od zadnjega
visoko tveganega stika. Natančnejša navodila za karanteno na domu so na voljo na naslednji povezavi.
V skladu z Odlokom o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem
nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 87/21, 132/21, 144/21, 149/21, 164/21, 190/21 in
200/21) je izjema za karanteno zaradi visoko tveganega stika z osebo s potrjeno okužbo na virus SARSCoV-2 naslednja:
-

osebe, ki so prejele poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna.

*Opredelitev visoko tveganega stika:
- osebe, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min,
- drug fizični stik ali stik z izločki bolnika (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
- bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v
zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra

Navodila za karanteno na domu
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_za_osebe_v_karanteni_doma_1
8_23.12.2021_paket2_elektronsko.pdf

Navodila NIJZ VIZ v primeru suma na okužbo
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_ob_sumu_ali_potrje
nem_primeru_v_zavodu_v.5_0.pdf

