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Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19 

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši! 
 
Vlada RS je na seji 5. 11. 2021 sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 
obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 
(https://www.uradnilist.si/_pdf/2021/Ur/u2021174.pdf ). 
Odlok je začel veljati 8. novembra 2021, razen 8. člena, ki opredeljuje samotestiranje učencev 
in dijakov. 
Pri uveljavljanju tega odloka je prišlo z dnem, 8. 11. 2021, oz. s 15. 11. 2021 (izvedba 
samotestiranja v prostorih šole) do sprememb na naslednjih področjih, vezanih na izvedbo VIZ 
procesa: 
• učenci se v tednu od 8. 11. do 14. 11. 2021, prostovoljno še zmeraj samotestirajo na domu 
(učencu pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec, testi se pogoji dobijo v lekarni), 
• obvezno nošenje mask ves čas pouka za vse učence (od 1. do 9. razreda), 
• z odlokom so dovoljene le kirurške ali FFP2 zaščitne maske (maske iz blaga niso več dovoljene); 
le-te so obvezne v zaprtih prostorih in tudi zunaj, v kolikor ne uspemo vzpostaviti varnostne 
razdalje 1,5 m 
• Uporaba zaščitne maske pri izvajanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti ni obvezna za: 

a) otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, 
b) vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri 

opravljanju neposrednega dela z otroki, 
c) nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah, 
d) osebe, ki izvajajo športno vadbo, 
e) osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 

onemogočena, 
f) učence, dijake in študente pri pouku športa in športne vzgoje, učence glasbene šole pri 

pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, 
petja in inštrumenta, 

g) ob upoštevanju pogoja PCT v šolski jedilnici.  
 
Spoštovani, z upoštevanjem odloka ter priporočil NIJZ bomo pripomogli k zmanjšanju okužb 
in razvoju bolezni. V šolo naj prihajajo samo zdravi učenci. 
 
Pazite nase in na svoje bližnje.  

Vodstvo šole 
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