
         Dragomer, 27. 2. 2022  
 
 
 

Spoštovani starši, zaposleni, drage učenke in učenci! 
 

 
Zimske počitnice se iztekajo in upajmo, da ste jih preživeli lepo ter si nabrali nove energije za 
nadaljnje šolsko delo. 
 
V Uradnem listu RS št. 22/2022 z dne 19. 2. 2022 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za 
preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19.  
 
Spremembe veljajo od 21. 2. 2022 dalje. 
 
SPLOŠNO 
 

• V šolo še vedno vstopajo samo zdravi učenci in odrasli.  

• Upoštevati moramo splošne higienske ukrepe enako kot do sedaj (razkuževanje ali 
umivanje rok, zračenje prostorov, razkuževanje prostorov). 

• Vzdrževanje varnostne razdalje.  

• Obvezna uporaba zaščitne maske (tipa II ali IIR ali FFP2 ali FFP3) pri gibanju in 
zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih. V šolah to pomeni, da 
učenci in zaposleni obvezno uporabljajo zaščitno masko praviloma pri vseh oblikah 
izvajanja pouka in drugih dejavnosti znotraj šolskega prostora in tudi pri gibanju in 
zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti 
medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. Če učenec ne uporablja zaščitne maske, se mu v 
prostoru, kjer se izvaja pouk ali druga dejavnost šole, zagotovi varnostna razdalja 1,5 
m.  

 
Še naprej ni obvezna uporaba zaščitne maske za:  

• otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,  

• vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri 
opravljanju neposrednega dela z otroki,  

• nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,  

• osebe, ki izvajajo športno vadbo,  

• osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov 
onemogočena,  

• učence pri pouku športa,  

• učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega 
plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,  

• za tolmače za slovenski znakovni jezik pri komunikaciji z gluhimi in naglušnimi 
osebami. 
 

GLAVNE SPREMEMBE 
 

• V šoli se ne ugotavlja več izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni in testirani (PCT). 

• V šoli se učencem in zaposlenim ni več potrebno samotestirati. 

• Karanten za oddelke ni več. 

• Z uveljavitvijo odloka v šolah ni več obvezno izpolnjevanje pogoja PCT, kar pomeni, 
da se učencem, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, tudi ni več potrebno samotestirati v 
prostorih šole. Ker odlok ne prepoveduje več zbiranja v šoli za učence, ki se niso 
samotestirali v prostorih šole, je s tem tudi konec izobraževanja na daljavo.  



 
Še vedno pa naprošamo starše, da otroke oddate in sprejmete na vhodih šole, saj se je v 
tem času izkazalo, da so otroci precej bolj samostojni kot smo mislili. Tudi k čistoči šole to 
veliko pripomore, sploh v primeru slabega vremena. 
 
Prav tako se bodo od ponedeljka, 28. 2. 2022 dalje ponovno izvajali vsi obvezni in 
neobvezni izbirni predmeti ter interesne dejavnosti v prostorih šole (tudi vse tiste 
dejavnosti, kjer je prihajalo do mešanja otrok iz različnih oddelkov). 

 
Spoštovani starši, naprošamo vas, da bolnega otroka še vedno zadržite doma in redno 
obveščate razrednika o odsotnosti. O zamujeni snovi naj se pozanima sam pri sošolcih in 
ga opravi, ko mu bo zdravje to dopuščalo.  
 
 
Hvala za sodelovanje in lep pozdrav. 
 
        Mihaela Mrzlikar, ravnateljica 


