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Vlada RS je 17. 1. 2022 sprejela spremembe Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive 

bolezni COVID-19 ter Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. V nadaljevanju vam 

predstavljamo ključne spremembe. 

1. Sprememba  Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku  

Izjema od napotitve v karanteno velja za dijake pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik v času udeležbe pri 

pouku v vzgojno-izobraževalnem zavodu. Dijaki v oddelku s pojavom okužbe se morajo vsakodnevno samotestirati  

v  šoli,  in sicer v obdobju 7 dni od visoko tveganega stika. Če je v posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 

30 % dijakov, se v karanteno na domu napoti celoten razred/oddelek.  

 

2. Samotestiranje v šoli za dijake v primeru pojava okužbe v oddelku 

VSI dijaki iz oddelka, kjer se bo pojavila okužba s Covid-19, se bodo sedem dni vsakodnevno samotestirali v šoli, in 

sicer pred  preduro ali prvo uro pouka v učilnici  (pridejo 15 minut prej in se samotestirajo). Če pridejo v šolo 

pozneje, pa se sami odpravijo v atrij in se samotestirajo tam. Delavci šole bodo opravljanje samotestiranja 

preverjali.  

Če so dijaki ena od izjem in se ne bodo testirali, vsakič pokažejo ustrezno potrdilo – dijaki brez le-tega bodo napoteni 

domov. Ravno tako bodo napoteni domov, če bo pri vsakodnevnem preverjanju ugotovljeno, da se niso 

samotestirali.  

Ko se bodo v posameznem oddelku pojavile okužbe, vas bomo sproti obveščali na enak način, kot do sedaj. Po 

obvestilu o okužbi v oddelku naj dijaki v šolo 7 dni prinašajo teste za samotestiranje, ki jih dobite v lekarnah. 

Redna samotestiranja trikrat tedensko (ponedeljek, sreda, petek) za necepljene in neprebolele dijake tečejo kot prej. 

______________________________________________________________________________________________ 

Izjema pri samotestiranju so: trikrat cepljeni, tisti, ki so dvakrat cepljeni in so Covid-19 tudi preboleli, tisti, ki so Covid-19 preboleli v zadnjih 45 

dneh, IN tisti, ki pokažejo potrdilo HAGT (s QR kodo) z javnega mesta testiranja, pridobljeno v zadnjih 24 urah.  

 

 

Bruno Petrič, ravnatelj 


