
         Moravče, 19. 1. 2022 

 

POGOSTA VPRAŠANJA O KARANTENAH-IZOLACIJI-SAMOTESTIRANJU-

POUKU NA DALJAVO 

 

Spoštovani, ker se pravila glede karanten in šolanja na daljavo pogosto spreminjajo, smo zajeli 

nekaj tipičnih vprašanj, ki se v tem trenutku pojavljajo. Prek odgovorov se lahko dodatno 

informirate.  

 

1. V razredu je bil na testiranju pri hitrem testu pozitiven učenec. Učenec je odšel domov, 

nič drugega se ni zgodilo.  

Hitri test je indikator potencialne okužbe. Starši javijo rezultat PCR-testiranja šoli. Če je rezultat 

PCR-testa negativen, se postopek ustavi. Če je rezultat PCR-testa pozitiven, se na tej podlagi 

naprej preverja visokorizične stike učenca.   

2. Sinu je v šoli hitri test pokazal potencialno okužbo in je odšel domov. Doma smo hitri 

test ponovili, vendar potencialne okužbe ni pokazal/doma je ena črtica iz izvedenega testa 

izginila.  

Zdravstveno stanje preverite s PCR-testiranjem.   

3. S strani šole smo dobili navodilo za pouk na daljavo in pojasnilo, da se ravnamo po 

navodilih NIJZ;  karantenskih odločb nismo prejeli.   

Odločbe o karanteni prejmejo starši z zamikom. Zamik je posledica tega, da je treba preveriti 

visokorizične stike, poročati NIJZ-ju, predvsem pa tega, da je pripad obravnav na pristojne 

institucije takšen, da obravnavajo visokorizične stike po vrstnem redu prejema podatkov, 

vendar vse z zamudo v tem trenutku najmanj dva dni.  

4. Pri učencu je bila potrjena okužba na PCR-testiranju, pa razred ni šel v karanteno.  

Z 19. 1. 2022 so se spremenila pravila odrejanja karanten. Sošolci so napoteni v karanteno in 

na pouk na daljavo, če je potrjena okužba pri vsaj 30 % sošolcev v oddelku. Do tedaj se 

vsakodnevno v prostorih šole samotestirajo.  



Več o izjemah glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo 

covid-19, si lahko preberete na povezavi:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_

karantene_na_domu_10_19.1.2022.pdf  

5. Veljajo nova pravila, naš razred pa je še vedno v karanteni in učenci se šolajo na 

daljavo. Kako je to mogoče? 

Vse sezname visokorizičnih kontaktov, ki so jih na NIJZ prejeli do vključno 18. 1. 2022, je 

NIJZ obravnaval skladno s takrat veljavnim protokolom. Tako se do vključno 18. 1. 2022 tudi 

obravnava karantene po starih pravilih. Po novih pravilih se jih obravnava od 19. 1. 2022 dalje.  

6. Vsak dan se dogajajo spremembe. Kako naj jim sledimo? 

Zavod se odziva na spremenjena pravila, ko stopijo v veljavo. Spremembe se res izvajajo zelo 

hitro, zato je stalni izziv spremenjena pravila ustrezno implementirati v prakso ter večji izziv 

za širšo javnost, da spremembam lahko sledi. Zavod vas o spremembah tekoče obvešča.  

7.  Pravila samotestiranja so se spremenila. Kaj je veljavno, kdaj se učenci samotestirajo? 

Za učence še vedno velja splošno navodilo, da se samotestirajo 3-krat tedensko, in sicer ob 

ponedeljkih, sredah in petkih. Kadar učenec te dni ni prisoten v šoli, se samotestira takoj 

naslednji dan, ko pride v šolo, saj velja splošno pravilo, da vsi v prostorih zavoda izpolnjujemo 

pogoj PCT.  

Samotestirajo se učenci, ki niso bili cepljeni in niso preboleli COVID-19 ali niso bili cepljeni 

in so preboleli COVID-19, od okužbe pa je minilo več kot šest mesecev. 

Od 19. 1. 2022 se učenci, ki so bili v visokorizičnem stiku v razredu sicer samotestirajo vsak 

dan, in sicer 7 dni zapored od visokorizičnega stika.  

Vsakodnevnega 7-dnevnega samotestiranja ne izvajajo učenci do trenutka, ko izpolnjujejo drug 

pogoj:  

- osebe, ki so prebolele covid-19, kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa 

pcr, ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 

45 dni;  

- osebe, ki so prebolele covid-19 (kar dokazujejo z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa 

PCR, ki je starejši od desetih dni) IN so bile cepljene z drugim odmerkom cepiva 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_karantene_na_domu_10_19.1.2022.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/izjeme_za_visoko_tvegane_stike_glede_karantene_na_domu_10_19.1.2022.pdf


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 so prejele odmerek cepiva COVID-19 

Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag; 

- osebe, ki izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem rezultatu testa 

HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. 

NIJZ priporoča, da se tudi učenci, ki izpolnjujejo pogoje od izjeme od karantene, ravno tako 

vsakodnevno samotestirajo, v času, ko se morajo ostali učenci obvezno samotestirati namesto 

napotitve v karanteno.  

Ministrstvo za zdravje pripravlja tudi dopolnjen Protokol samotestiranja učencev.  

8. Kje se lahko podrobneje seznanimo z navodili in priporočili? 

Dober vir informacij je spletna stran šole, natančnejše informacije lahko pridobite na straneh 

NIJZ:  

https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje  

Informacije zdravstvene narave pridobivate pri osebnem zdravniku oz. drugih zdravstvenih 

institucijah.  

9. Kako do testov za samotestiranje za učence? 

Učencu pripada za samotestiranje 20 testov HAG na mesec, ki jih pridobi učenec oziroma 

njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega zavarovanja ali s 

potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod. 

10. Učenec je zbolel in je v izolaciji doma; kako se zanj izvede pouk? 

Za učence se izvaja pouk na daljavo, kadar je odrejen pouk na daljavo za razred. V drugih 

primerih se iščejo druge možne prilagoditve (gradiva v Teamsih, navodila, zapiski sošolcev 

…).   

 

https://www.nijz.si/sl/vzgojainizobrazevanje


11. Učenec je zbolel, kako odjavim prehrano.  

Prehrano odjavite skladno s podpisano Pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane za šolsko leto 

2021/22 na elektronski naslov: prehrana@osmoravce.si  

Prehrano odjavi šola avtomatično le v primerih, kadar je celoten razred napoten na šolanje na 

daljavo za čas napotitve oddelka na šolanje na daljavo. Vse ostale posebnosti odjave prehrane 

(izolacija, karantena, podaljšana karantena …), urejate na način, kot ste vajeni že od prej v 

primerih odsotnosti otroka v šoli.   

mailto:prehrana@osmoravce.si

