
 

Datum: 10. 1. 2022 
 
Spoštovani starši, skrbniki! 

 
 
Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije dne, 7. 1. 2021 sprejela nov Odlok glede širjenja Covid-
19, s katerim z dnem, 10. 1. 2022, začnejo veljati nova določila. 
 
Ob pojavu okužbe v oddelku bo šola, tako kot do sedaj, prepoznavala visokorizične stike in na podlagi 
ugotovljenega odrejala šolanje na daljavo za celotne oddelke. Trajanje šolanja na daljavo bo 7 dni od 
zadnjega visokorizičnega stika z okuženo osebo. 
 
Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-
19 določa, da se osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, ne napoti oziroma se 
ji ne odredi ukrep karantene na domu, če: 
 

 je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali cepiva Spikevax 
(COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, 

 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu PCR testa na virus SARS-
CoV-2, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni, 

 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 
desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, 
cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s 
Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac 
Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 
proizvajalca AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali 
cepiva Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje ali 
je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag. 

 
 
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 3/22 z dne 7. 1. 
2022, objavila Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v 
šolskem letu 2021/22. 
S sklepom se zaradi epidemioloških  razmer in v zvezi s tem nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega 
dela v šoli ali na daljavo v osnovnih šolah določa ocenjevanje znanja do konca šolskega leta. Sklep določa 
zmanjšanje števila ocen pri posameznih predmetih glede na predmetnik in določenim številom ur izvajanja. 
Okrožnica s sklepom je objavljena na šolski spletni strani pod razdelkom Okrožnice MIZŠ.  
 

  

        S spoštljivimi pozdravi. 


