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Zadeva: Obvestilo o ušeh 

 

Spoštovani starši!  

Kot veste, se na naši šoli že več mesecev pojavljajo naglavne uši. Kljub temu, da smo Vas 

seznanjali s to nadlogo že nekajkrat, je žal še vedno nismo uspeli odpraviti.  

V želji, da bi se Vaš otrok in vsi skupaj na šoli ter Vaša družina doma dobro počutili, prosimo 

za sodelovanje. Le vsi skupaj lahko s hitrimi in učinkovitimi ukrepi zatremo naglavne uši.  

 

Pošiljamo Vam navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje ušivosti. 

Več si lahko preberete na njihovi spletni strani: http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi 

Prosimo Vas, da navodila skrbno preberete in jih skrajno resno upoštevate.  

Ker se moramo razuševanja lotiti vsi istočasno, Vas prosimo da to uredite do 26. 1. 2018. 

Na šoli že izvajamo poostrene čistilne ukrepe (čiščenje preprog, blazin, stolov s tekstilno 

oblogo ...). Vsa oblačila in copate, ki so že dalj časa v garderobi, bomo v sredo, 24. 1. 2018, 

odstranili. Tako lahko pridete do navedenega dne pogledat, če je Vaš otrok lastnik katerega 

od teh predmetov. Z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in prehrano smo 

dogovorjeni, da bomo v prihodnjem tednu, v vikendu od 26. 1. do 28. 1. 2018, če nam bo 

uspelo z vašo pomočjo razuševanja odpraviti to nadlogo na glavah otrok, izvedli dezinsekcijo 

prostorov na šoli. 

Opozoriti Vas moramo, da Zakon o nalezljivih boleznih (ur. l. RS št. 33/06) v 4. členu 

določa, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi … ter dolžnost 

varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. Po 27. členu je obvezno 

razuševanje ušivih oseb.  

Opustitev ukrepa je sankcionirana kot prekršek po 57. členu istega zakona, kar pomeni, 

da lahko v primeru ušivosti, o tem obvestimo zdravstveno inšpekcijo. 

Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi kos tej nadlogi!  

               

         

 

Ravnateljica 

                                Franka Pegan Glavina   
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