
Vodstvo vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) ima možnost, da samo identificira stike, za katere ocenjuje, da so 

visoko rizični tesni stiki. Za ta namen smo na NIJZ pripravili usmeritve, ki vodstvu VIZ služijo kot pomoč pri 

ustreznem ukrepanju. 

 
Te usmeritve veljajo, kadar so v VIZ upoštevana priporočila Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v 

razmerah, povezanih s covid-19. Usmeritve veljajo za modele izvajanja pedagoškega procesa, ko so v učilnici celi 

oddelki. To pomeni, da v večini primerov zagotavljanje priporočene medosebne razdalje med učenci najmanj 1,5 

m v realnosti ni mogoče zagotoviti. Zato je ključno, da se vzdržuje stalne skupine (''mehurčke''), znotraj katerih 

se otroci/učenci/dijaki ne mešajo. 

1) PREDŠOLSKA VZGOJA 

2) OSNOVNA ŠOLA – PRVA TRIADA 

 
Vodstvo VIZ ima možnost, da predloge za karanteno na domu posreduje na NIJZ. Način sporočanja je dosegljiv 

na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_posredovanje_podatkov.pdf. 

Na NIJZ bodo izdana potrdila o predlagani karanteni na domu skladno z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev 

in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20), natančnejše informacije o tem so dostopne na: 

https://www.nijz.si/sl/nova-ureditev-karanten-na-domu. 

 
Ravnatelj vsem osebam, za katere bo predlagal karanteno na domu, posreduje Navodila za preživljanje karantene 

na domu, ki so dostopna na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_za_karanteno_na_domu.pdf. 
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USMERITVE VODSTVU VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OB POJAVU POTRJENEGA PRIMERA 

OKUŽBE S SARS-CoV-2 V NJIHOVEM ZAVODU 
 

 

Opredelitev tesnih kontaktov v vzgojno-izobraževalnih zavodih – ČASOVNI OKVIR ZA UKREPE 

Tesni kontakt so osebe, ki so bile v stiku z bolnikom s covid-19 v roku 48 ur pred pojavom simptomov in v obdobju 

14 dni po nastopu bolezni pri bolniku s covid-19. V primeru asimptomatske okužbe se kot datum pojava 

simptomov upošteva datum laboratorijske potrditve okužbe (asimptomatska okužba je okužba, pri kateri 

okužena oseba ne razvije simptomov, značilnih za bolezen). 

 

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri otroku in/ali vzgojitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za vse 

otroke in vzgojitelje iz oddelka. 

To velja tudi za krožke in obšolske dejavnosti v predšolski vzgoji 

 

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu in/ali učitelju v oddelku, se predlaga karanteno na domu za vse 

učence in učitelje iz oddelka. 

Krožki in obšolske dejavnosti ne predstavljajo matičnega oddelka, zato vsi nosijo maske in upoštevajo druge 

higienske ukrepe, zato karantena na domu ni potrebna. 
 

3) OSNOVNA ŠOLA – DRUGA IN TRETJA TRIADA in SREDNJA ŠOLA  

Če je potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri učencu/dijaku in/ali učitelju/profesorju, ki so bili v isti učilnici več kot 15 

minut, se predlaga karanteno na domu za vse učence/dijake in učitelje/profesorje, ki so bili v tem prostoru. 

Krožki in obšolske dejavnosti ne predstavljajo matičnega oddelka, zato vsi nosijo maske in upoštevajo druge 

higienske ukrepe, zato karantena na domu ni potrebna. 
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