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Staršem/skrbnikom učencev in učenk Osnovne šole Koper 

 

 

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 smo objavili tudi na naši spletni 

strani pod  razdelkom Okrožnice 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 samotestirajo 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 SARS-CoV-2, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o okužbi 

obvestiti vzgojno-izobraževalni 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 glede 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. Naprošamo vas, da se dosledno držite priporočil in higienskih 

ukrepov. Spremljajte zdravstveno stanje svojega otroka. 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. 

Naslednji teden, v torek, 11. 1. 2022 in v četrtek, 13. 1. 2022, bodo potekale govorilne 

ure v ustaljeni obliki (videokonferenčno – zoom ali telefonsko).  

 

Lep pozdrav, 

 

 

                                                                                                                    

  


