
 

 

Datum: 7. 3. 2022 

Številka: 6007-22/2022 

 

Starši/skrbniki/zaposleni/oglasna deska 

 

Zadeva: Obvestilo – veljavni ukrepi za preprečevanje okužbe z COVID19 v 

javnem zavodu od 5.3.2022 naprej 

 
Pozdravljeni,  
 
s spremembo Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 (Ul.RS, 29/22) se spreminja in delno ukinja obveznost nošenja zaščitnih mask v 
prostoru javnega zavoda. 
 
Trenutno ostaja v veljavi še Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, 
obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: ZDUPŠOP), ki 
določa, da v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku, morajo starši oziroma 
zakoniti zastopniki, ob polnoletnosti pa oseba sama, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o 
okužbi obvestiti vzgojno- izobraževalni zavod. 
 
Ravnatelj zavoda mora v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 v skladu z trenutno 

veljavnimi navodili NIJZ opraviti Postopek odzivanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 in 

sicer: 

1.) 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. 

2.) Prepoznavanje kontaktov: 

Prepoznava kontaktov potrjenega primera v obdobju kužnosti. Kontakte predstavljajo varovanci in 

strokovno osebje pri vseh oblikah vzgoje in izobraževanja (v matičnem oddelku, jutranje varstvo 

itd.), obšolski dejavnosti in šolskem prevozu. 

 



 

 

3.) Obvestilo staršem: 

Vodstvo VIZ obvesti starše prepoznanih kontaktov iz prejšnjega koraka, da se je v oddelku (matični 

oddelek, jutranje varstvo itd.), obšolski dejavnosti ali šolskem prevozu pojavila okužba s SARS-CoV-

2. Vodstvo VIZ starše obvesti s pred pripravljenim pismom iz navodil NIJZ. Vsebina sporočila za 

starše ob pojavu okužbe s SARS-CoV-2 v oddelku. 

 
Nadalje vas obveščamo, da še vedno velja določba 5. člena ZDUPŠOP, ki se nanaša na spremembo 
104.člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID19, v katerem je je 
določeno, da lahko vzgojno-izobraževalno delo (pouk in druge oblike organiziranega dela) z učenci 
v osnovnih šolah, če je to nujno potrebno za omilitev in odpravo posledic COVID-19, poteka v obliki 
izobraževanja na daljavo v primeru: 
 
1. začasne omejitve ali prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ta 
ukrep glede na spremembo odloka sicer ne velja več); 
2. epidemiološkim ukrepom prilagojene organizacije izobraževalnega dela (izmenski pouk …),  
3. epidemioloških razmer v določenem vzgojno-izobraževalnem zavodu, v katerem kljub izvajanju 
vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja COVID-19 ni mogoče zagotoviti varnega 
izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v prostorih zavoda,  
4. ugotovitve pristojnega inšpektorata, da zavod ne izpolnjuje predpisanih ukrepov za 
preprečevanje širjenja COVID-19, ali  
5. napotitve posameznih učencev ali oddelkov v karanteno (kar sedaj glede na prenehanje  
veljavnosti odloka ne bo več veljalo); 
 
Odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo iz 1. točke sprejme minister, pristojen za 
izobraževanje, s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo iz 2. in 5. točke sprejme predstojnik vzgojno-
izobraževalnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: ravnatelj) za največ deset delovnih dni in odločitev 
objavi na spletni strani vzgojno-izobraževalnega zavoda ter o tem obvesti ministrstvo, pristojno za 
izobraževanje.  
 
Odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo iz 3. točke sprejme ravnatelj po predhodnem mnenju 
NIJZ o epidemioloških razmerah v tem zavodu, in odločitev objavi na spletni strani vzgojno-
izobraževalnega zavoda ter o tem obvesti ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Ravnatelj vsaj 
vsakih deset dni pri NIJZ preveri, če so še podane okoliščine, ki zahtevajo izvajanje izobraževanja na 
daljavo in o ugotovitvah obvesti ministrstvo, pristojno za izobraževanje.  
 
Odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo iz 4. točke sprejme z odločbo, izdano v postopku 
inšpekcijskega nadzora, inšpektor, pristojen za šolstvo. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve.  
 
Izobraževanje na daljavo se izvaja skladno s smernicami, ki jih pripravi Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo. Z izvajanjem izobraževanja na daljavo v skladu s tem členom se dosegajo realizacija ur in 
cilji, določeni s predmetnikom in učnimi načrti ali študijskimi programi.  
 
 
 
 



 
 
 

Uporaba zaščitnih mask v šolskem prostoru/prostoru zavoda 

Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 je obvezna pri 
gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. 

Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma 
prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. 

 
Uporaba zaščitne maske v javnem zavodu ni obvezna za:  
 
1.      otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 

2.      vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja, 

2.a  strokovne delavce in druge zaposlene, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno-
izobraževalnega programa v osnovnem šolstvu; 

3.      govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja 
vsaj 3 metre, 

4.      nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah, 

5.      osebe, ki izvajajo športno vadbo, 

6.      osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena, 

7.  učence ves čas izvajanja vzgojno izobraževalnega programa. 

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju 
zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti 
medosebno razdaljo vsaj 1,5 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za 
stekleno pregrado. 

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za 
slovenski znakovni jezik. 

 

Razkuževanje rok in zračenje prostorov 
 
Ob vstopu ob zaprte prostore javnega zavoda je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je 
registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni 
strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije. Razkužila se nahajajo ob vhodu/vhodih v 
zavod. 
 
Zavod mora poskrbeti za redno prezračevanje prostorov zavoda. Za to ima poseben Načrt 
prezračevanja. 



 
 
 

Protokol prihoda/odhoda z zavoda/izvajanja dejavnosti/higienski ukrepi in 
drugo 

 
Zavod ima sprejet omenjen Protokol, ki ga sproti dopolnjuje in usklajuje glede na veljavno 
zakonodajo in priporočila, ter smernice. Protokol sprejme ravnatelj/ica zavoda in ga po  sprejetju 
izobesi na oglasno desko zavoda in z njim obvesti zaposlene/starše/skrbnike. 
  

                                                                                                                                         Alisa Sep Krajnc, l. r. 

v. d. ravnatelja/ mb igazgató 

 


