
Na podlagi Okrožnic MIZŠ, aktualnih priporočil NIJZ, priporočila modela B  izobraževanja, 

Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 

COVID-19 (Ul.RS 174/2021 in spremembe), Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje 

širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljnjem 

besedilu: ZDUPŠOP, Ul.RS, 206/21), Navodilom NIJZ vzgojno-izobraževalnim zavodom ob 

sumu ali potrjenem primeru z okužbo COVID19 z dne 10.1.2022, je ravnatelj/ica zavoda 

sprejel/a naslednji 

 

PROTOKOL 

PRIHODA/ODHODA V ŠOLSKI OBJEKT  /IZVAJANJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE 

DEJAVNOSTI / ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI, HIGIENSKIH UKREPOV 

V OŠ Zbora odposlancev Kočevje,  od 19. 1. 2022 naprej 

 

1. člen 

Protokol v času aktivnega soočanja z virusom SARS-CoV-2 v segmentih, ki jih 

obravnava in naslavlja, nadomešča Hišni red OŠ Zbora odposlancev in Pravila šolskega 

reda OŠ Zbora odposlancev. 

Navodila in pravila, ki jih zajema, se bodo prilagajala ukrepom Vlade RS Slovenije. 

 

1.) Protokol prihoda v šolo/odhoda iz šole 

 

2. člen 

Prihod učencev pred šolski objekt – vhod v šolo 

Učenci naj v šolo prihajajo, v kolikor je to mogoče, z individualnim prevozom s strani staršev 

(brez združevanja učencev), peš ali s kolesom. Za učence, ki potrebujejo prevoz v šolo in iz 

nje, šola organizira glede na potrebe avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu, glede 

na dogovorjen urnik prevozov. Učenci, ki ne koristijo javnega ali šolskega prevoza, prihajajo 

v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka. 



V avtobusu  morajo biti učenci razporejeni cik-cak, ves čas uporabljajo masko in si 

razkužujejo roke. 

JUV in OPB se izvajata po urniku v istih mehurčkih (oddelek). JUV za 1. razred se izvaja 

od 5.40, medtem ko se za 2. in 3. razred začne izvajati od 6.30 naprej. 

3. člen 

Vstopanje v šolski objekt in v razred 

V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci in zaposleni, obiskovalci pa le po predhodni najavi. Vsi, 

ki vstopajo v šolo upoštevajo predpisane protokole in navodila. Zaposleni in obiskovalci 

morajo izpolnjevati pogoj PCT (označeno na vhodih v stavbi). Na vstopu v šolo so na 

vidnem mestu nameščena razkužila in navodila o ravnanju za preprečitev okužbe s COVID19. 

Šola pri vhodu vodi evidenco zunanjih obiskovalcev. Vodi jo dežurni delavec. 

Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine in po potrebi plastenko za vodo, ker se 

pitniki ne smejo uporabljati. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično z zaščitno masko, 

pri tem ohranjajo čim večjo možno medsebojno razdaljo in si takoj po vstopu v stavbo 

razkužijo roke ter napotijo v svojo matično učilnico. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi 

so talne označbe za vzdrževanje čim večje možne medosebne razdalje. 

V času prihodov v šolo in odhodov iz šole je pri vhodu in na hodnikih odrasla oseba ali dežurni 

učitelj, ki skrbi, da se ukrepi dosledno in pravilno izvajajo. Tudi v času odmorov za upoštevanje 

skrbijo dežurni učitelji in ostali strokovni oz. tehnični delavci šole. 

Tudi učence 1., 2. in 3. razreda bodo delavci šole sprejemali pred vhodom v stavbo, saj 

na ta način res minimaliziramo nepotrebne stike in omogočimo, da se bodo učenci šolali 

v šoli.  

Izjema tu bo le samotestiranje učencev s strani staršev 1. triletja. Natančno v postopku 

samotestiranja. 

4. člen 

Zapuščanje šolskih prostorov 

Po končanem pouku učenci posamično zapustijo šolsko stavbo, počakajo na OPB v svojih 

matičnih učilnicah oz. učence po razporedu prevzamejo starši pred vhodom v šolo, tako kot 

je to potekalo v lanskem šolskem letu.  



2.) Uporaba učilnic/garderobe/knjižnice/telovadnice/sanitarij 

5. člen 

Garderoba 

Učenci (od 1. do 5. razreda) v garderobo vstopajo posamično, tako da med seboj ohranjajo 

čim večjo možno medosebno razdaljo.  

Učenci predmetne stopnje imajo garderobne omarice ob svojih matičnih oddelkih. Ob njih 

se preobujejo in v učilnico vstopajo s copati. 

6. člen 

Učilnice 

V učilnicah so nameščene prezračevalne naprave, ki delujejo brez ugašanja od 6:00 do 

16:00. 

Dodatno se vsak dan pred začetkom pouka in po vsaki učni uri učilnice temeljito 

prezračijo. Za to poskrbi učitelj/ica, ki ima tisto uro pouk v razredu. 

Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, tako da je čim manj dotikov kljuke. Prenos preko 

kljuke preprečujemo s tem, da kljuko obrišemo z alkoholnim robčkom ali s papirnato krpo za 

enkratno uporabo in razkužilom. Za to skrbi dežurni delavec pri vratih. 

V vsaki učilnici so na voljo razkužilo za roke, dezinfekcijsko sredstvo in izobešen plakat 

s splošnimi higienskimi ukrepi in ostale infografike. Vsakemu razredu oziroma učni 

skupini je dodeljena matična učilnica, v kateri bo zanje potekal pouk za večino predmetov, 

določeni so tudi sanitarni prostori, ki jih lahko ta razred oz. učna skupina uporablja, da 

ne prihaja do povečanih stikov. Pouk se lahko izvaja tudi v specializiranih učilnicah in 

laboratoriju, ki pa se pred prihodom nove skupine očisti in razkuži. Za to poskrbi učitelj/ica, ki 

ima tisto uro pouk v razredu. 

Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih, če je možno pa se pouk izvaja v manjših učnih 

skupinah. Dosledno je potrebno zagotoviti, da se učenci iz različnih oddelkov v skupinah 

čimmanj mešajo. V manjši skupini, kjer pride do mešanja, se z distanco razdeli učence 

različnih oddelkov po skupinicah. Pred in po takem združevanju se klopi in stoli 

razkužijo. Za to poskrbi učitelj/ica, ki ima tisto uro pouk v razredu, lahko tudi v dogovoru 

s čistilko ali dežurnim delavcem. 



Učence se ne združuje praviloma niti v jutranjem varstvu, niti v času podaljšanega bivanja, 

razen ko je teh tako malo, da se lahko zagotovi distanca opisana v zgornjem odstavku 

odebeljenega besedila.  

V učilnici in jedilnici učenke/učenci sedijo na ustrezni razdalji (vsaj 1,5 m), da s tem 

preprečujemo kapljični prenos okužbe.  

Del pouka se bo izvajal tudi na prostem. Ves čas bo potrebno zagotavljati medosebno razdaljo. 

7. člen 

Računalniška učilnica 

Računalniška učilnica se uporabljala za pouk po vnaprej pripravljenem urniku. V njej je 

potrebno zagotavljati ustrezno razdaljo med učenci, delo pa bo organizirano tako, da bo en 

računalnik uporabljal zgolj en učenec. Vse površine, ki se jih učenci dotikajo (npr. tipkovnica, 

miška, miza, ekran ...), bodo po uporabi razkužili prisotni učitelji. 

7. a člen 

Knjižnica 

Knjižnica se uporablja v skladu z vnaprej pripravljenim urnikom in navodili za uporabo 

knjižnice. 

7. b člen 

Telovadnica 

Učenci na pouk športa počakajo učitelja v matičnih učilnicah. 

Pouk športa v telovadnici poteka brez mešanja skupin učencev iz različnih razredov. V 

telovadnico hkrati prihajajo le učenci posameznih oddelkov. Pouk športa se bo ob ustreznih 

vremenskih pogojih odvijal zunaj na prostem. Po uporabi rekvizitov učitelj le-te razkuži. 

V primeru, ko bi pouk športa v telovadnici potekal za dva oddelka hkrati, bodo učenci 

različnih oddelkov vsak na svoji polovici telovadnice, učitelja poskrbita da ne pride do 

mešanja učencev iz različnih oddelkov. 

 



7. c člen 

Sanitarije 

Okna sanitarij so odprta »na kip« (prilagoditev na vreme). Pred sanitarijami in v predprostoru 

sanitarij so talne označbe za zagotavljanje primerne medosebne razdalje. Vrata učenci 

po  možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. V sanitarijah je 

vedno na voljo milo in papirnate brisačke. V sanitarijah so lahko hkrati največ trije učenci. 

Med odmori vstop nadzorujejo dežurni učitelji. 

3.) Izvajanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti 

10. člen 

Izvajanje pouka poteka v matičnih oddelkih. Dosledno je treba zagotoviti, da se otroci iz 

različnih oddelkov ali učnih skupin ne združujejo. Z vzdrževanjem stalne skupine otrok v 

mehurčku se v šoli zmanjšuje število stikov in prepreči širjenje okužbe. 

V učilnici otroci sedijo na ustrezni razdalji in s tem preprečijo kapljični prenos okužbe. 

Vzgojno-izobraževalno delo za učence poteka v homogenih oddelkih t.i. mehurčkih, kakor je 

to možno, po MODELU-B. Model predvideva normativno število učencev v oddelku in tudi 

možnost združevanja učencev različnih oddelkov v skupine (npr. pri izvajanju neobveznih in 

obveznih izbirnih predmetov ipd.) ob izvajanju higienskih ukrepov.  

 

Zaradi epidemiološkega stanja v šolah so lahko učenci posameznih oddelkov napoteni v 

karanteno in šole s tem preidejo na podmodel BC-1. 

 

Učencem, ki se ne bodo testirali s testi HAG za samotestiranje v javnem zavodu, se bo 

začasno prepovedalo zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Ti učenci se bodo v skladu 

s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, ki ureja izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

dela na daljavo, izobraževali na daljavo. 

11. člen 

Oblike pouka 

Pouk se organizira v mehurčkih oz. oddelkih. Učenci so ves čas prisotnosti v šoli v svojem 

mehurčku. 



Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se izvajajo znotraj istega oddelka v istem 

prostoru. Če pride do združevanj mehurčkov, je potrebno učence različnih oddelkov ločiti na 

ustrezno razdaljo.  

Skupine ne prehajajo iz prostora v skupni prostor in se ne združujejo. 

Interesne dejavnosti se prvi mesec pouka ne izvajajo.  

Individualna in skupinska učna pomoč, ter dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko nudijo 

tudi mobilne učitelje se izvaja v šoli ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov. Lahko se izvajajo 

v za to namenjenih prostorih, ki se jih po vsaki uri razkuži. Učenci različnih mehurčkov hkrati 

morajo nositi zaščitne maske in biti na ustrezni razdalji. 

Dejavnosti izven pouka se znotraj šole načrtujejo po mehurčkih, na prostem pa z 

upoštevanjem distance v primeru združevanja oddelkov. 

Neobvezni izbirni predmeti se v prvem razredu organizirajo v mehurčkih, v ostalih razredih 

pa z upoštevanjem distance in zaščitnih mask, če gre za združevanje več oddelkov. 

Priporočljivo je izvajanje zunaj šole. 

Obvezni izbirni predmeti se izvajajo z upoštevanjem distance in zaščitnih mask, če gre za 

združevanje več oddelkov. Priporočljivo je izvajanje zunaj šole. 

Nivojski pouk v 8. in 9. razredu se izvaja po skupinah z doslednim upoštevanjem distance 

med združenima oddelkoma. 

Organiziranje dogodkov (npr. koncerti, proslave, razstave, literarni večeri) se lahko izvajajo 

zunaj ali pa po šolskem radiu. V notranjih prostorih so dopustni le dogodki, kjer so udeleženci 

le člani istega oddelka, zunanji udeleženci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. 

Šola v naravi, plavalni tečaji, praktični del prometne vzgoje za kolesarski izpit in ekskurzije 

se izvajajo z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov. 

Dnevi dejavnosti se izvedejo na šoli v okviru matičnega oddelka ali skupine z upoštevanjem 

higienskih in splošnih zdravstvenih priporočil. 

Dodatno strokovno pomoč za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki jo v drugih 

zunanjih šolah izvajajo mobilni učitelji za dodatno strokovno pomoč, se prav tako izvaja ob 

doslednem izvajanju vseh priporočenih zdravstvenih ukrepov.  



12. člen 

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo 

Če bo oddelek v karanteni, šola zanj izvaja vzgojno-izobraževalno delo na daljavo. 

Če kateri od staršev ne podpiše izjave s katero soglaša o samotestiranju, poteka za 

učenca izobraževanje od doma. 

13. člen 

Fleksibilna izmenjava dela/kontinuiranost dela 

V zavodu je zaradi nemotenega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v času izrednih 

razmer – širjenja bolezni COVID-19, in organizacije dela v vsakem trenutku potrebno zagotoviti 

zadostno število strokovnih, tehničnih in drugih delavcev zavoda, ob izvajanju potrebnih 

zaščitnih in drugih ukrepov in sicer na način, da se glede na potrebo omogoči in zagotovi: 

 fleksibilno izmenjevanje strokovnih delavcev pri izobraževanju učencev na 

daljavo in vzgojno-izobraževalnim delom v javnem zavodu, pri posameznem 

predmetu/predmetih (možno izmenjevanje učiteljev v zavodu in tistih, ki delajo na 

domu); 

 nenehna povezanost učiteljev, ki poučujejo v zavodu in tistih, ki delajo doma, ali 

so doma na čakanju na delo (ustrezna nenehna komunikacija); 

 fleksibilno izmenjevanje tehničnih delavcev zavoda, za nemoteno izvajanje 

spremljajočih dejavnosti zavoda, kot so priprava prehrane/čiščenje 

prostorov/zagotavljanje zadostne količine sanitarnega materiala, ki ga zagotavljajo 

strokovno usposobljeni tehnični in drugi delavci zavoda. 

 

13. a člen 

 

Obvestilo staršem – prehod pouka na pouk na daljavo 

 

Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar 

spremeni obliko pouka v pouk na daljavo v OŠ  oz. preklic izvajanja Vso nadaljnjo komunikacijo 

glede okužbe, to pomeni napotitev v karanteno na domu, izvede NIJZ. 

 

V najkrajšem možnem času znotraj tega obdobja vodstvo VIZ izvede postopek prepoznavanja 

visoko rizičnih strokov in izvede vse nadaljnje korake zapisane v 46. členu protokola. 



13. b člen 

 

Izobraževanje na daljavo (za učenec, ki nimajo soglasja k samotestiranju na šoli) 

Šola izvaja izobraževanje na daljavo glede na svoje kadrovske, organizacijske in tehnične 

zmožnosti ter okoliščine učenca.  

Pri izvajanju izobraževanja na daljavo naj šola uskladi vse aktivnosti učiteljev, ki so načrtovane 

za izvajanje izobraževanja na daljav0. 

Izobraževanje se izvaja na način, da bodo učenci pridobil potrebno informacijo in gradiva o 

vsebini pouka v šoli in podporo za samostojno delo. 

Učitelji gradiva ter navodila posredujejo učencem sproti (pred uro pouka) na način, da jih 

učenci doma lahko uporabijo (npr. odlaganje v spletno učilnico, pošiljanje po e-pošti ...). 

Razrednik in učitelji vsaj enkrat tedensko vzpostavijo kontakt z učenci, ki se izobražujejo na 

daljavo. 

Za učence s posebnimi potrebami, ki se izobražujejo na daljavo in imajo v odločbi o usmeritvi 

določene ure dodatne strokovne pomoči, se lahko izvajajo na daljavo v primerih, kjer je to 

mogoče. 

V času izobraževanja na daljavo se učenčevo znanje preverja in utrjuje. V začetku 

izobraževanja na daljavo je ocenjevanje znanja odsvetovano.  

Ko je znanje utrjeno in ustrezno preverjeno, učitelji učenca ocenijo v šoli skladno s Pravilnikom 

o preverjanju in ocenjevanju znanja v osnovni šoli.  

Če bo učenec neocenjen, bo skladno s pravilnikom, opravljal izpite.  

Učenci k ocenjevanju v šoli lahko pristopijo le, če izpolnijo pogoje, ki so določeni z odlokom in 

navodili MIZŠ. 

V primeru, da v času izobraževanja na daljavo učitelji izvajajo hibridni pouk, je pomembno, da 

upoštevajo zakonitosti hibridnega izobraževanja v sladu s priporočili Zavoda za šolstvo RS. 

Za učence oddelkov, ki so v karanteni, pa za izvajanje pouka na daljavo veljajo priporočila iz 

publikacije Šolsko leto 2021/2022 v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covidom-19. 

 

 



4.) Splošni higienski ukrepi 

14. člen 

Za zmanjšanje tveganja za okužbo in preprečevanje širjenja okužbe, se bodo v zavodu izvajali 

higienski preventivni ukrepi; 

 redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo; 

 umivanje ali razkuževanje rok je obvezno po vsakem prijemanju kljuk (npr. vstopanje v 

ali izstopanje iz učilnice, pri odhodu na stranišče ali prihodu iz stranišča), ograje 

stopnišča ali po dotikanju drugih površin; 

 ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami; 

 izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni; 

 vzdržujmo čim večjo možno medosebno razdaljo; 

 upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta 

in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava); 

 odsvetujejo se zbiranja v skupinah, na celotnem območju šole; 

 zaščitne maske se uporabljajo po navodilih MIZŠ in NIJZ, glede na veljavne odloke in 

ta protokol; 

 zaposleni so seznanjeni s pravili nošenja, ter snemanja mask in sicer, da si pred 

uporabo, ter po odstranitvi maske, moramo temeljito umiti ali razkužiti roke. Maska 

mora segati od korena nosu do pod brado, med nošenjem  se je ne dotikamo; 

 poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov/učilnice (zaprte prostore večkrat 

dnevno temeljito prezračimo, priporočljivo je zračenje vsaj po vsaki uri (na stežaj odprta 

okna); 

 upoštevamo priporočila NIJZ, da za preprečevanje okužbe dosledno izvajamo vse 

priporočene higienske ukrepe tudi na način upoštevamo pravila socialnega 

distanciranja; 

 izpolnjevanje PCT pogoja za delavce šole in zunanje obiskovalce; 

 samotestiranje učencev tretjega triletja; 

  

5.) Uporaba zaščitnih mask 

15. člen 

Zunaj in znotraj oddelka (mehurčka) je uporaba zaščitnih mask obvezna za vse učence. 



Strokovni delavci pri svojem delu dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene ukrepe 

(razkuževanje rok in prostora, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj 

enkrat v eni šolski uri) in ves čas v celotnem šolskem prostoru nosijo zaščitne maske. 

Strokovni delavci naj zaradi možnosti prenosa okužbe opustijo neformalna druženja (npr. 

v zbornici, hodnikih, kabinetih...), pri svojem delu pa naj dosledno upoštevajo preventivne 

zdravstvene ukrepe (razkuževanje rok in prostora, nošenje mask ves čas tako v prostorih šole 

kot tudi na zunanjih površinah, medosebna varnostna razdalja, zračenje prostorov najmanj 

enkrat v eni šolski uri). 

V vsakem skupnem prostoru je vidno zapisano število oseb, ki so lahko hkrati znotraj 

njega. 

Glede uporabe zaščitnih mask je potrebno nenehno spremljanje in prilagajanje na morebitno 

spremembo zakonodaje in predpisanih priporočil MIZŠ, NIJZ. 

 

6.) Osebni zaščitni ukrepi 

16. člen 

Zaščitni ukrepi zajemajo ukrepe osebne zaščite, ki jih izvajajo zaposleni samostojno in 

vzajemne zaščitne ukrepe, ki jih izvajajo zaposleni v sodelovanju in po navodilih drugih 

organizacij.  

NIJZ poskrbi tudi za vzpostavitev odprtega telefona za prebivalstvo, ki prebivalcem nudi 

informacije o preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni pri ljudeh. NIJZ vsa navodila in 

priporočila o nalezljivih boleznih pri ljudeh objavlja tudi na svoji spletni strani (www.nijz.si). 

 

 

Posebni zaščitni ukrepi 

17. člen 

Posebni zaščitni ukrepi so osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje in poseben 

prevoz bolnikov. 

Izolacija ali osamitev 

18. člen 

http://www.nijz.si/


Izolacija ali osamitev je ukrep, ki ga izbrani osebni zdravnik odredi bolniku s covid-19. Bolnik 

ne sme zapuščati doma, omejiti mora stike z drugimi in dosledno upoštevati priporočila za 

preprečevanje širjenja bolezni. 

Omejitve v času izolacije: 

 Oseba v domači izolaciji ne sme zapuščati doma. 

 Izjema je obisk pri zdravniku. 

 Za obisk zdravnika naj ne uporablja javnega prevoza ali taksijev.  

 Skrbi naj za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor, 

higienske pripomočke in brisače. 

 Če je možno, se v gospodinjstvu umakne v ločen prostor, uporablja ločeno spalnico in 

kopalnico.  

 Če te možnosti nima, uporabi kopalnico takrat, ko v njej ni drugih članov gospodinjstva. 

Po možnosti naj vzdržuje medosebno razdaljo. 

 Bolnik naj v času izolacije počiva, naj ne izvaja težjih fizičnih aktivnosti.  

 Prejema naj zdravila, ki mu jih je predpisal zdravnik.  

 Zaužije naj dovolj tekočine. 

 V času izolacije ni dovoljeno sprejemati obiskov, bolnik naj se izogiba stikom z drugimi 

osebami.  

 Bolnik v času izolacije spremlja svoje zdravstveno stanje. Če se bolezen poslabša (npr. 

primer poslabšanje kašlja z gnojnim izpljunkom ali težko dihanje), se po telefonu čim 

prej posvetuje z izbranim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokliče najbližjo dežurno 

ambulanto ali 112. 

 Epidemiolog poda navodila za vse člane gospodinjstva. Po navadi so zdrave osebe, ki 

so imele tesni stik z obolelim (npr. živijo v istem gospodinjstvu), v karanteni. Zdrave 

osebe v gospodinjstvu se ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik. 

Karantena 

19. člen 

Karantena je ukrep, s katerim se preventivno, z namenom preprečiti širjenje nalezljivih bolezni, 

omeji svobodno gibanje sicer zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje. Oseba mora 

ostati doma oziroma na naslovu, ki ga navede, osebe v skupnem gospodinjstvu brez odrejene 

karantene pa morajo upoštevati priporočila glede fizičnega distanciranja, osebne higiene zlasti 

rok, zračenja prostorov ipd. Osebe, ki so v karanteni, prejmejo od NIJZ pisna navodila, kako 

naj ravnajo.  



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, ki niso precepljeni.  

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

minut (druga in tretja triada), se predlaga karanteno na domu za vse učence/učitelje, ki so bili 

v tem prostoru in niso cepljeni.  

Ukrepi se spreminjajo/dopolnjujejo glede na vedno nova, aktualna priporočila MIZŠ in NIJZ. 

Omejitve v času karantene 

20. člen 

V skladu z navodili oseba v karanteni ostane doma ali na začasnem naslovu, ki ga je navedla. 

Z drugimi osebami skupnega gospodinjstva mora vzdrževati medsebojno razdaljo vsaj 1,5 

metra.  

Skrbeti mora za higieno oziroma razkuževanje rok, uporabljati mora svoj jedilni pribor in 

higienske pripomočke. Osebam, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in jim ni bila odrejena 

karantena, ni odvzeta svoboda gibanja. 

Če otrokom ni bila odrejena karantena, lahko obiskujejo šolo. V šolo naj jih pripelje odrasla 

oseba, ki ni v karanteni. 

Oseba, ki je v karanteni, naj bo za čas karantene ločena od otroka in preostalih članov družine. 

Oseba, ki je v karanteni, kot tudi druge osebe istega gospodinjstva, naj spremljajo svoje 

zdravstveno stanje in ob pojavu znakov akutne okužbe dihal (npr. slabo počutje, prehladni 

znaki, kašelj, vročina, težko dihanje) ali drugih bolezenskih znakov čim prej pokličejo izbranega 

ali dežurnega zdravnika. Če je v skupnem gospodinjstvu tudi zboleli s COVID-19, se zdrave 

osebe v gospodinjstvu ne smejo zadrževati v istih prostorih kot bolnik. 

Karantena skupine otrok 

21. člen 

Če je v skupini ali oddelku šole potrjena okužba z novim koronavirusom pri učencu ali 

zaposlenih, epidemiološka služba pripravi oceno tveganja. Na podlagi ocene tveganja se za 

ljudi, ki so imeli tesne stike z bolnikom, predlaga karantena na stalnem ali začasnem naslovu. 

V celotnem obdobju trajanja karantene učenec/dijak ne sme zapuščati bivališča. V tem času 

je treba upoštevati priporočila NIJZ za ravnanje v karanteni na stalnem/začasnem naslovu. 



7. Izpolnjevanje pogoja PCT 

22. člen 

Na podlagi novega Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z 

nalezljivo boleznijo COVID-19 (Ul.RS 174/2021 in spremembe), morajo pogoj PCT za čas 

opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi 

opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Pogoj za delavca ne velja 

v času opravljanja dela na domu.  

 

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vse osebe v javnem zavodu, ki so uporabniki storitev 

uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti pri čemer se kot izpolnjen 

pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od 

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

 

Pogoja PCT pa v šoli/vrtcu ni treba izpolnjevati: 

 osebam, ki so mlajše od 12 let, razen če odlok ali predpis, ki ureja 

izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s 

povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, določa drugače in osebam, ki so 

vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, 

 osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. 

razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s 

prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami; 

 učencem pri prevozu z javnim potniškim prometom; 

 uporabnikom storitev dostave blaga. 

Omejitve glede obveznosti izpolnjevanja PCT pa ne veljajo v primerih nujne oskrbe z 

osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in 

obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter 

nujne osebne asistence, zaščite in reševanja in drugih primerih, ki jih določa odlok.  

 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT v javnem zavodu 

 

23.člen 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe javnega zavoda. 

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravlja z dokazili. 



 

Zavod mora na vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT za 

osebe, ki opravljajo delo v javnem zavodu ali delo na drugi pravi podlagi v javnem zavodu oz. 

vstopajo v javni zavod in na vstopnih točkah preverjati njegovo izpolnjevanje.  

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (v nadaljnjem besedilu: pogoj PCT) je 

izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim 

od spodaj navedenih dokazil, in sicer: 

1.      z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema 

brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa; 

2.      z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: 

-  drugi odmerek cepiva 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. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

-  odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-

Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

3.      z dokazilom o cepljenju proti COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele poživitveni 

odmerek cepiva iz prve alineje prejšnje točke, razen cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) 

proizvajalca AstraZeneca in cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of 

India/AstraZeneca. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 

4.      z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če 

zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni; 

5.      z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega 

člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega 

rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve 

alineje 2. točke tega člena. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja; 



6.      z dokazilom o prebolevnosti iz 4. točke in dokazilom o cepljenju iz 2. točke tega člena, 

s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa 

PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 2. točke 

tega člena in da so prejele poživitveni odmerek. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja. 

Dokazilo o cepljenju proti COVID-19 iz 2. in 5. točke prejšnjega odstavka je za osebe, ki so 

starejše od 18 let, veljavno, če ni starejše od 270 dni. 

Kot dokazilo iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi: 

-        digitalno COVID potrdilo EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR (v 

nadaljnjem besedilu: EU DCP); 

-        digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s 

kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje 

države izdal v angleškem jeziku. 

 

Neizpolnjevanje pogoja PCT 

 

24.člen 

 

Za zaposlene in druge, ki opravljajo delo pri delodajalcu na drugi pravi podlagi in ne izpolnjuje 

pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki varnost in zdravje pri delu, 

in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami. 

 

Osebam, ki so uporabniki storitev oz. udeleženci pri izvajanju dejavnosti in ne izpolnjujejo 

pogoja PCT, se ne dovoli uporabe storitve oziroma udeležba ali prisotnost pri izvajanju 

dejavnosti. 

 

25. člen 

Samotestiranje oseb v javnem zavodu 

Testiranje oseb, ki v zavodu opravljajo vzgojno-izobraževalno in ne izpolnjujejo pogoja P 

(prebolel) ali C (cepljen), na SARS-CoV-2 se izvaja trikrat tedensko, ob ponedeljkih zjutraj, 

torek popoldan in četrtek popoldan. Samotestiranje se izvaja s hitrimi antigenskimi testi. 



Prav tako se s 17. 11. 2021 začne izvajati obvezno samotestiranje za vse učence, ki 

obiskujejo pouk v živo in so podpisali izjavo o samotestiranju. Samotestiranje se bo izvajalo 3-

krat tedensko (PON, SRE in PET). Protokol samotestiranja je priloga tega protokola bivanja v 

OŠ Zbora odposlancev. 

Osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ni treba izvajati testiranja s testi HAG za 

samotestiranje. 

 

Z 19. 1. 2022 se uvaja tudi presejalno samotestiranje s testom HAG, za učence, katero 

pogostnost presejalnega testiranja določa predpis, ki ureja izjeme od karantene na domu po 

visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. Predpis govori o 7 

zaporednih dnevih samotestiranja. 

Osebam, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali prebolevnosti v kombinaciji s cepljenjem iz 

predpisa, ki ureja izjeme od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem 

nalezljive bolezni COVID-19, ali izpolnjen pogoj testiranja izkazujejo z dokazilom o negativnem 

rezultatu testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa, se ni treba presejalno testirati s 

testom HAG za samotestiranje v skladu s predpisom, ki ureja izjeme od karantene na domu 

po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19. 

 

7.) Koriščenje šolske prehrane 

26. člen 

Šola za učenke/učence, ki se izobražujejo v prostorih šole, zagotovi šolsko prehrano in 

zagotavlja topli obrok za vse učence. Za razdelitev kosil se vsi držijo pripravljenega urnika.  

Prehrana se v šoli pripravlja na običajen način, ob upoštevanju vseh higienskih predpisov za 

preprečevanje širjenja okužbe z nalezljivo boleznijo COVID-19 in sprejetih posebnih 

protokolov, ki veljajo za šolsko kuhinjo. 

V učilnici in jedilnici naj učenci sedijo na ustrezni medsebojni razdalji, da s tem preprečujemo 

kapljični prenos okužbe. V jedilnici je na tleh označen koridor gibanja, na mizicah pa označbe 

za uporabo jedilnih miz. 

 

 



8.) Govorilne ure in roditeljski sestanki 

27. člen 

Govorilne ure in roditeljski sestanki potekajo na šoli. Udeleženci morajo izpolnjevati pogoj 

PCT. V nasprotnem primeru je pogovor možen le po ZOOM platformi. 

 

9.) Pravila ravnanja ob zaznani okužbi v zavodu 

28. člen 

 Pravila ravnanja, ko učenec v šoli kaže znake okužbe z COVID-19 

 Šola obvesti starše.  

 Učenec počaka starše ločen od ostalih učencev in učiteljev v prostoru, ki je določen za 

izolacijo/karanteno. 

 Potencialno okužen učenec obvezno nosi masko.  

 Uporablja naj samo določene sanitarije in umivalnik, v kolikor je to mogoče, v tem času 

ne uporablja nihče drug.  

 Za pot domov naj ne uporablja javnega prevoza. 

 Osebje, ki je v stiku z obolelim učencem, naj nosi masko in upošteva navodila o 

medosebni razdalji in higieni rok.  

 Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom otroka ali dežurnim 

zdravnikom in zdravnik se odloči glede testiranja na COVID-19.  

 Če je izvid testa negativen, dobi učenec navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika 

in preiskava na COVID-19 je zaključena.  

 Če je pri učencu potrjena okužba COVID-19, NIJZ prejme prijavo obolenja iz 

laboratorija oziroma ga o tem obvesti izbrani zdravnik učenca. 

 V primeru pozitivnega izvida NIJZ začne voditi epidemiološko preiskavo.  

 V epidemiološki preiskavi sodelujejo NIJZ in vodstvo šole.  

 Po potrebi se vključi zdravstvena inšpekcija in drugi.  

 Z epidemiološko preiskavo se išče izvor okužbe in identificira kontakte, ki so bili v stiku 

z obolelim učencem v času kužnosti doma, v šoli itd.  

 O epidemioloških ukrepih v šoli se vodstvo šole posvetuje z regijskim epidemiologom. 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli učenec s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 

dezinfekcijo in temeljito prezrači.  



 

29. člen 

Protokol ravnanja ko delavec v šoli kaže znake okužbe z COVID19 

 Delavec se umakne iz delovnega mesta in pokliče izbranega zdravnika. 

 V primeru, da je oseba COVID-19 pozitivna, izbrani zdravnik oziroma laboratorij o tem 

obvesti NIJZ, ki začne z epidemiološko preiskavo. 

 V primeru, če ravnatelja opozori delavec, da obstaja sum ali je test potrdil COVID-19 

pri njemu oz. pri članu njegove družine/gospodinjstva, se ravnatelj o nadaljnjih ukrepih 

posvetuje z regijskim epidemiologom. 

 V primeru potrjene bolezni COVID-19 pri delavcu ravnatelj preko aplikacije obvesti 

MIZŠ; 

 Prostore šole, kjer se je gibal oboleli delavec s COVID-19, se temeljito očisti, izvede 

dezinfekcijo in temeljito prezrači. 

 

30.člen 

Potrebnost ukrepanja 

V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 pri otroku morajo starši oziroma zakoniti 

zastopniki, ob polnoletnosti pa oseba sama, najpozneje v 12 urah od potrditve okužbe o 

okužbi obvestiti vzgojno- izobraževalni zavod.  

Ravnatelj zavoda v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 mora opraviti poizvedbo 

o visoko tveganih stikih v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so 

objavljena na spletni strani NIJZ. 

Ravnatelj zavoda v primeru okužene osebe z virusom SARS-CoV-2 za namen priprave izjave 

o karanteni na domu oziroma odreditve karantene na domu z odločbo pridobi naslednje 

podatke kot so osebno ime in dan, mesec in leto rojstva (za javni vzgojno-izobraževalni 

zavod drugih podatkov ni potrebno pridobiti). 

Podatke o osebah, okuženih s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, in podatke o visoko 

tveganih stikih vzgojno-izobraževalni zavod posreduje NIJZ. 

V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno. 

 

 



31.člen 

Obravnava oseb, ki so bile cepljene proti covid-19 

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem COVID-19, se ne napoti oziroma se 

ji ne odredi ukrep karantene na domu, če:  

 

 je prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer ali 

cepiva Spikevax (COVID-19 Vaccine) proizvajalca Moderna, v skladu z navodili in 

priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje,  

 

 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa na virus 

SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test 

PCR), ki je starejši od desetih dni in je od pozitivnega rezultata testa PCR minilo 

manj kot 45 dni,  

 

 je prebolela COVID-19, kar dokazuje z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa 

PCR, ki je starejši od desetih dni in je bila cepljena z drugim odmerkom cepiva 

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 je prejela odmerek cepiva COVID-19 Vaccine 

Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. 

 

 je zaposlena ali delo opravlja na drugi pravni podlagi v dejavnosti vzgoje in 

izobraževanja, pod pogojem, da v obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika 

s povzročiteljem COVID-19 vsakodnevno opravi presejalno testiranje s hitrim 

antigenskim testom ali testom HAG za samo testiranje na SARS-CoV-2 (v 

nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje) na delovnem mestu in uporablja 

zaščitno masko tipa FFP2. Oseba iz prejšnjega stavka mora o visoko tveganem stiku 

s povzročiteljem COVID-19 nemudoma obvestiti delodajalca; 

 

 gre za učenca, pod pogojem, da je šlo za visoko tvegan stik s povzročiteljem 

COVID-19 v času udeležbe pri izvajanju vzgojno-izobraževalne ali študijske 

dejavnosti v vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji in v 



obdobju sedmih dni od visoko tveganega stika s povzročiteljem COVID-19 v 

vzgojno-izobraževalnem zavodu oziroma izobraževalni instituciji vsakodnevno 

opravi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje, razen če je v 

posameznem oddelku potrjena okužba pri več kot 30 % učencev. Smiselno enako velja 

za učence pri obšolskih dejavnostih; 

 

10.) Seznanitev staršev/zaposlenih 

32. člen 

 

S tem protokolom se seznanijo starši in vsi zaposleni zavoda. Protokol sprejme ravnatelj 

zavoda in se po sprejetju objavi na spletni strani zavoda. 

 

Zavod redno spremlja vsa navodila MIZŠ in NIJZ, ter ostalih pristojnih služb in spreminja, ter 

periodično dopolnjuje vsa navodila in sprejete ukrepe in protokole. Prav tako spremlja in testira 

ustreznost posameznega ukrepa in preverja izvajanje načrta in protokolov.  

 

Zaposleni, ki so pristojni za izvajanje del in nalog opredeljenih v protokolu, podpišejo ustrezne 

Izjave glede seznanitve z obveznostmi, ki so jih dolžni izvajati v zvezi s svojim delom na 

delovnem mestu.  

 

 

12.) Končne določbe 

 

33. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve tega protokola, sprejme ravnatelj zavoda in z njimi obvesti vse 

zaposlene, starše in po potrebi druge pristojne. 

 

Protokol se o sprejetju objavi na spletno stran zavoda in prične veljati od dneva objave.  

 

34. člen 

 

Zavod redno spremlja vsa navodila MIZŠ in NIJZ, ter ostalih pristojnih služb in spreminja, ter 

periodično dopolnjuje vsa navodila in sprejete ukrepe, načrte. Prav tako spremlja in testira 

ustreznost posameznega ukrepa in preverja izvajanje načrta.  



 

35. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve tega načrta, sprejme ravnatelj zavoda in z njimi obvesti vse 

zaposlene, učence, starše in po potrebi druge osebe, na postopkovno običajen način. 

 

 

 V Kočevju, dne 18. 1. 2022 

 

         Ravnatelj zavoda: 

 

                                                                                                        PIRC Peter  

                                   

 

Objavljeno na spletni strani zavoda, dne:  26. 8. 2021 

Protokol prične veljati dne:  1. 9. 2021 

Popravek I: 2. 11. 2021 

Popravek II: 17. 11. 2021 

Popravek III: 18. 1. 2022 
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