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Spoštovani starši in učenci,  
 
tudi pri nas je virus zelo prisoten. Jutri bodo doma v karanteni naslednji oddelki:1. a, 2. a, 2. b, 4. a, 4. b , 
6. b , polovico 7. a in 9. a. Oddelki so v karanteni zaradi visokorizičnega stika z okuženo osebo. Prav tako 
so odsotni trije učitelji, ki so zboleli in še ena učiteljica v karanteni.  
Potrudili se bomo, da bo za učence organiziran pouk na daljavo in sicer bodo navodila za delo dobili v 
spletni učilnici ali po videopovezavi. Veliko vprašanj je bilo kako si uredite karantene. Iz šole na NIJZ 
sporočimo visokorizične stike in NIJZ pošlje karantenske odločbe. Dodatna pojasnila smo danes dobili 
tudi s strani ministrstva in vam ta pojasnila pripenjam 

                                                                                                                                                                       
Za vse naj velja pravilo, če zbolite ali zboli kdo v družini že takoj ob prvih znakih ostanite doma. Prav tako 
ostanite doma  v karanteni, če ste bili v stiku z nekom, ki je zbolel. 
Upoštevajte ukrepe in sicer zadostno medsebojno razdaljo, nosite maske, skrbite za higieno rok in 
zračite učilnice.  
Pouk v šoli poteka v mehurčku oddelka ali skupine. 
Želim vam, da ste zdravi in je šola odprta. 
 
 

Mojca Brejc, ravnateljica 
 
Spoštovane ravnateljice, ravnatelji! 
 
Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-
CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravite, do napotitve v karanteno 
na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15.01.2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je 
pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na 
čas prejema. 
 
Vrtci in šole še nadalje ravnajte skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku 
pričnete z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v 
karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave 
o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik 
ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.  
 
Navedeno informacijo nemudoma objavite na spletnih straneh vašega zavoda. 
 
V najkrajšem možnem času boste prejeli tudi podpisano okrožnico z isto vsebino. 
 
Lep pozdrav 
 
Boris Zupančič 
Vodja Sektorja za osnovno šolstvo 
 


