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1. UVOD 
 
Ta pravila so sprejeta z namenom, da se opredelijo ravnanja, dejanja, ukrepi in njihovo 
izvajanje v času ukrepov zaradi epidemije COVID – 19 v OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh 
podružnicah. 
 
Ta pravila predstavljajo dinamičen in ne statičen dokument. Spreminjajo se po potrebi glede 
na dejansko situacijo, glede na državne ukrepe, glede na pravne akte, smernice, navodila, 
usmeritve pristojnih institucij in v odvisnosti od epidemiološke situacije v RS.  Šola jih bo 
dopolnjevala in spreminjala v odvisnosti od navedenega ter dopolnjena pravila oz. dopolnitve 
same objavljala na spletni strani šole. 
 

2. PODLAGA ZA SPREJEM PRAVIL 
 

Aktualne epidemiološke razmere v državi v povezavi uredbami Vlade RS, navodili MIZŠ in 
priporočili ZRSŠ ter NIJZ. 
 

3. DELEŽNIKI VIZ  (vzgojno  - izobraževalnega ) PROCESA 
 
Organizacija dela v času razbremenilnih ukrepov epidemije COVID – 19  zajema vse deležnike 
VIZ procesa: učence, učitelje, druge strokovne delavce, druge zaposlene v šoli, starše, tretje 
osebe, ki so v stiku s šolo (dobavitelji,… itd).  
 

4. IZVAJANJE VIZ (vzgojno – izobraževalnega) DELA  
 

4.1   Izvajanje VIZ dela v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnicah 
 
Od 1. 9. 2021  se VIZ delo za vse učence izvaja v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh 
podružnic.  
 
Za zaščito učencev in zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je v šoli potrebno dosledno 
upoštevati pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Pomemben del omejevanja širjenja virusa 
so še dodatni ukrepi, med katerimi so: nošnja zaščitne maske, higiena rok, kašlja in kihanja, 
samoizolacija, regulirano prezračevanje prostorov in upoštevanje vseh drugih ukrepov 
navedenih v tem protokolu.  

 

 4.2.  Izvajanje VIZ dela na daljavo 
 
/ 
 
 
 



4.3.  Izvajanje VIZ dela za učence z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za učence od 1. do 9. r, ki pouka v šolskih prostorih ne morejo obiskovati zaradi 
zdravstvenih omejitev, se nadaljuje v prilagojeni obliki, kot se je že uporabljala pred epidemijo, 
ob daljši odsotnosti učenca .  

 

4.4. Izvajanje VIZ dela za zaposlene z zdravstvenimi omejitvami 
 
VIZ delo za zaposlene, ki podajo izjavo, da so v rizični skupini, se organizira skladno s potrebami 
delovnega procesa in skladno z veljavno zakonodajo s področja delovnih razmerij. 
 

5. OBSEG VIZ DELA 
 
V času veljavnosti teh pravil se VIZ delo v prostorih OŠ Sava Kladnika Sevnica in obeh podružnic 
izvaja po obveznem in razširjenem programu.  
 
Izvajata se jutranje varstvo od 6.00 in podaljšano bivanje do 15.45. Skupine so oblikovane na 
podlagi navodil MIZŠ in NIJZ.  Enako velja za obe podružnici.  
 
Na šoli izvajamo:  

 jutranje varstvo za prijavljene učence 1. razredov, ki se izvaja v učilnicah za 1.  razred 

v času od 6.00 do 7.30  v novem delu šole (kot do sedaj), na podružnicah pa v 

matičnih razredih 1. razreda; 

 malica za učence od 1. do 5. razreda ob 9.35, za učence od 6. do 9. razreda ob 10.25, 

izvaja se v matičnih učilnicah; 

 kosilo za učence, ki so na kosilo prijavljeni (po dnevnem razporedu prihajanja na 

kosilo v skupini); 

 zajtrk in popoldanska malica za prijavljene učence; 

 varstvo v oddelku podaljšanega bivanja za prijavljene učence 1. – 5. razreda. 

 Prireditve se izvajajo samo v skladu s trenutno veljavnimi priporočili. 

 Ekskurzije in šole v naravi se izvajajo odvisno od razmer na destinaciji. 

 Izvajajo se dnevi dejavnosti, kjer je treba zagotoviti ločenost skupin učencev. Dnevi 

dejavnosti se praviloma izvajajo na šoli. 

 Tudi pri morebitni udeležbi na dogodkih naj se učenci različnih oddelkov ne mešajo 

med seboj in je med njimi zagotovljena ustrezna razdalja (1,5 metra do 2 metra). 

 Govorilne ure, roditeljski sestanki, seje organov šol in učiteljskega zbora, sestanki 
aktivov in druga srečanja potekajo v šoli izključno ob doslednem upoštevanju vseh 
ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje pred okužbo, ali pa na daljavo (telefon, videoklic itd.). 

 
Starši lahko informacije od razrednikov in drugih učiteljev pridobivajo tako znotraj aplikacije 
eAsistent kot po elektronski pošti. 
 

6. OBLIKOVANJE UČNIH SKUPIN 
 
Predvideva se 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. Zagotavljanje fizične distance je priporočeno med učenci 
različnih oddelkov.  
 
Potrebno je voditi natančno evidenco udeležbe učencev pri pouku obveznih izbirnih 
predmetov, neobveznih izbirnih predmetov ter evidenco udeležbe učencev pri pouku v učnih 
skupinah. Natančno evidenco učencev vodi šola tudi pri izvajanju vseh dejavnosti razširjenega 
programa. 
 
Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh 
higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, 
če se le da istega oddelka, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko). 
Medvrstniška pomoč se, če se le da, lahko izvaja za učence v okviru istega oddelka ali 
pa na daljavo. 

7. OSEBNA VAROVALNA OPREMA 
 
Učitelji in vsi drugi zaposleni v šoli nosijo zaščitne maske ves čas, ko so v prostorih šole, tudi 
med poučevanjem. 
 
Učenci do vključno 5. razreda, ki so v matični učilnici, mask ne nosijo. Prav tako ne učenci pri 
pouku športa. 
Učenci 6., 7., 8. in 9. razreda nosijo zaščitne maske. 
 
Vsi zaposleni in učenci od 6. do 9. razreda se seznanijo z načinom pravilne namestitve, uporabe 
in odstranitve zaščitne maske z infografiko, nameščeno v učilnicah, na hodnikih, v skupnih 
prostorih. Pred namestitvijo maske si je potrebno temeljito umiti ali razkužiti roke. 
 
 

8. RAZPORED UČNIH SKUPIN PO RAZREDIH 
 
Učenci so ves čas trajanja pouka v isti učilnici – matični učilnici.  Med posameznimi učenci  je 
zagotovljena maksimalna možna razdalja. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na 
prostem. Pouk se lahko izvaja tudi v specialnih učilnicah in laboratorijih, ki so pred prihodom 
nove skupine učencev temeljito prezračeni, očiščeni in razkuženi. 
 
Učenci v OŠ Sava Kladnika Sevnica in v POŠ Loka pri Zidanem Mostu ter POŠ Studenec so 
razporejeni sledeče:  
 

RAZRED UČILNICA 

1.A A106 (TŽ) 

1.B A101 (VPZ) 

1.C A102 (KL) 

1., 2. L matična učilnica 

1., 2. S matična učilnica 

2.A B207 (MP) 

2.B B204 (PŽK) 

2.C B205 (AG) 

3.A B203 (ABP) 

3.B B201 (EK) 



3.C B206 (VPF) 

4.A B307 (RD) 

4.B B306 (ZJK) 

4.C B303 (MBK) 

3., 4.L matična učilnica 

3., 4. S matična učilnica 

5.A B305 (DJ) 

5.B B304  

5.C B301 (PJ) 

5. L matična učilnica 

5. S matična učilnica 

6.A B104 (MH) 

6.B B107 (BK) 

6.C B103 (ŠS) 

6.D B101 (NV) 

7.A B011 (MeP) 

7.B B012 (MM) 

7.C B004 (PR) 

8.A A202 (KP) 

8.B A203 (AP) 

8.C A205 (DP) 

9.A A304 (MT) 

9.B A302 (VB) 

9.C A305 (VG) 

9. UKREPI V ČASU TRAJANJA RAZBREMENILNIH UKREPOV 
 

9.1. Vstop v šolo 
 
V  matično šolo učenci vstopajo in izstopajo: 
 

 GLAVNI VHOD – 1., 7., 8. in 9. razred 

 VHOD Z NOTRANJEGA DVORIŠČA LEVO (gledano proti šoli in po stopnicah do 2. 
nadstropja) – 2. in 4. razred 

 VHOD Z NOTRANJEGA DVORIŠČA DESNO (gledano proti šoli-pritličje starega dela šole)  
- 3., 5. in 6. razred  

 
Vsaka vrata nadzoruje dežurni zaposleni šole ali delavec (po pripravljenem seznamu).  

 
Vstop v šolo je dovoljen izključno učencem in zaposlenim.  
 
Vstop v šolo na glavnem vhodu je mogoč od 6.00 za učence prvošolce, ki so v jutranjem 
varstvu. Za ostale učence je vstop v šolo na glavnem vhodu mogoč od 7.30 dalje. Dežurstvo 
prevzamejo zaposleni po seznamu vodstva, ki poskrbijo za razkuževanje in usmerjanje učencev 
do učilnic.  
 
Oba vhoda z notranjega dvorišča se odpreta ob 7.30, kjer delavci šole poskrbijo za 
razkuževanje in usmerijo učence v učilnice.   



 
Vsi trije vhodi se zaklenejo ob 8. uri. Na vratih šole bo obvestilo s telefonsko številko tajništva.  
 
Učenci 1. razreda, ki bodo prišli v jutranje varstvo, vstopajo skozi glavni vhod šole.  
 
V razredu jih pričaka učitelj, ki jih po urniku poučuje 1. šolsko uro.  
 
Strokovni delavci v 1. razredu po končanem pouku pospremijo učenca do izhoda, kjer ga na 
ploščadi predajo staršem oz. pospremijo do avtobusa.  
 
Učenci od 2. do 9. razreda odidejo domov po navodilih staršev oz. takoj po končanem pouku.  
 
Na obeh podružnicah vstopajo vsi učenci skozi glavni vhod šole.  
 
Varstvo vozačev se izvaja v matičnih učilnicah posameznega oddelka. Skupine istega razreda 
nadzoruje dežuren učitelj, ki pred odhodom avtobusa poskrbi, da skupine učencev vozačev v 
zadostni medosebni razdalji zapustijo prostore šole in na ploščadi pred šolo počakajo na 
odhod avtobusa. 
 
Starši učencev, ki so v podaljšanem bivanju, svoje otroke ob uri, ki so jo posredovali ob prijavi 
na OPB, počakajo pred šolo, na za to določenih točkah (vhodih) in v varni medosebni razdalji, 
to je 1,5 – 2,0 m do druge osebe. 
 
Druge osebe v šolo lahko vstopajo izključno na službenem vhodu, po predhodni najavi in ob 
uporabi zaščitne maske, ki so si jo dolžne priskrbeti sami. 
 
Ob vstopu v šolo se vstopajoči odrasli razkužijo z razkužilom, ki je na voljo ob vhodu. 
 
Zaposleni vstopajo v matično šolo in iz nje skozi službeni vhod (pri računovodstvu). Ob vstopu 
si razkužijo roke z razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi 
zaposleni nositi zaščitne maske.  
 
Na podružnicah vstopajo zaposleni skozi glavni vhod v šolo. Ob vstopu si razkužijo roke z 
razkužilom, ki je tam na voljo. Ob vstopu v šolske prostore morajo vsi zaposleni nositi zaščitne 
maske.  
 

9.2. Gibanje po šoli 
 
Učenci se po šoli gibajo po desnem pravilu in z medosebno razdaljo. Ta določba velja smiselno 
za razrede, hodnike in druge prostore šole. 
 
Učenci ne prehajajo iz ene v drugo učilnico. Skupine se ne mešajo in ne družijo med seboj. Pri 
prehodu v specialne učilnice (kemija, likovna, šport…) pride po učence v matično učilnico 
učitelj, ki jih po končani uri tudi odpelje nazaj. 
 
Učenci posamične matične učilnice uporabljajo izključno vnaprej določene toaletne prostore 
– tiste, ki so matični učilnici najbližje. 
 
Odhod na kosilo uskladijo učitelji v OPB med seboj. Vsak učitelj poskrbi, da učenci čakajo na 
kosilo na varnostni razdalji. 



 

 

9.3. Zračenje učilnic 
 
Vrata učilnice so odprta do začetka pouka, zato, da se čim manjkrat dotakne kljuke. Pred 
začetkom pouka učitelj zapre vrata, kljuko pa na obeh straneh obriše s papirnato brisačko, 
prepojeno z razkužilom. 
 
Učitelj, ki je zadolžen za posamično učno skupino in s tem za posamično matično učilnico, 
deset minut pred pričetkom pouka temeljito prezrači učilnico tako, da odpre vsa razpoložljiva 
okna in pusti odprta vrata. Okna nato zapre, vrata pa, kot določeno v prejšnjem odstavku te 
točke, pusti odprta do pričetka pouka. 
 
Po vsaki šolski uri - med vsakim odmorom učitelj, ki je izvedel predhodno uro in sedaj odhaja 
iz učilnice,  izvede vsaj kratkotrajno zračenje učilnice. 
 

9.4. Preventivni ukrepi v učilnicah 
 
V učilnicah so: 

- umivalniki s tekočo vodo 
- podajalniki papirnatih brisač 
- koši za smeti 
- razkužilo z najmanj 70% etanola (koncentracija 70 – 80%) 

 
Učenci v učilnicah sedijo na svojem mestu. Med seboj se na stolih praviloma ne izmenjujejo. 
Pri morebitnih stikih dosledno upoštevajo maksimalno možno razdaljo. Poleg tega jih učitelj 
opozarja na ustrezno medsebojno razdaljo. 
 
Ob vstopu v učilnico si učenci umijejo ali razkužijo roke.  
 
Ob odhodu domov si učenci umijejo ali razkužijo roke. 
 
Pouk športa naj čim več poteka na zunanjih površinah. V športni dvorani oziroma telovadnici 
pouk poteka brez mešanja skupin učencev iz različnih oddelkov (razen izjem). Garderobe v 
telovadnici je treba pred vsako skupino očistiti in razkužiti. 
 
Računalnik v posamezni učilnici lahko uporablja izključno učitelj. 
 
Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in 
ne izposojajo oz. jih pred uporabo obvezno razkužijo. V prvem VIO to naredi 
učitelj/-ica. 
 
 
Starše se zaprosi, da imajo učenci s seboj sledeče dodatne potrebščine: 

- Dodatna oblačila – ker se učilnice veliko zračijo. 
- Plastični bidon ali plastenko  z vodo za pitje. 

 
Tudi pri pouku na prostem mora učitelj zagotoviti medosebno razdaljo vsaj 1,5 – 2,0 m. 
Izvajanje pouka ali drugih dejavnosti na šolskih igralih je dovoljeno, vendar pa lahko 
posamezno igralo uporablja samo en oddelek naenkrat, po uporabi pa se mora igralo razkužiti. 



 
 

9.5. Odmori in šolska prehrana 
 
Med odmori učenci ostajajo v matični učilnici. Enako velja za odmor, ko poteka šolska malica.  
Učenci odidejo iz učilnice v toaletne prostore z dovoljenjem učitelja. Največ en učenec iz 
skupine med poukom in v času odmora.  
Učenci torej učilnic med odmori ne zapuščajo, razen za odhod na stranišče – posamezno in 
izmenjaje z dovoljenjem učitelja. Okna v toaletnih prostorih morajo biti ves čas odprta, da se 
prostori ustrezno zračijo. 
 
Učenci malicajo izključno v svoji matični učilnici.  
 
Za učence od 1. - 3. razreda malico pred učilnice  prinese kuhinjsko osebje.  
 
Pred pričetkom malice učenci svojo mizo obrišejo s papirnato brisačko in razkužilom. Nato 
naredijo pogrinjek iz papirnate brisačke. Pred zaužitjem si učenci temeljito umijejo roke z vodo 
in milom. Po zaužitju ostanke odvržejo v za to namenjene koše – ločevanje odpadkov: papir, 
plastika, itd. Nato obrišejo svojo mizo s papirnato brisačko in razkužilom. Temu sledi temeljito 
umivanje rok z vodo in milom. 
 
V prvi triadi pri čiščenju in razkuževanju miz pomaga učitelj. V ostalih razredih to opravijo 
učenci sami. 
 
Kosilo poteka v jedilnici šole po prilagojenem urniku (organizator prehrane, vodja OPB). 

 

9.6. Pisna gradiva in knjižnica 
 
V času veljave teh ukrepov je šolska knjižnica za učence odprta ob upoštevanju preventivnih 
ukrepov. Učenci upoštevajo potrebno razdaljo, knjige s polic jemlje osebje v knjižnici. Vrnjene 
knjige se hranijo posebej in se na police knjižnice vrnejo po pretečeni karanteni.   
 

9.7. Odhod domov 
 
Učenci odhajajo domov posamično oziroma tako, da ohranjajo medsebojno razdaljo 1,5 – 2,0 
m. Skupino učencev, ki so končali s poukom, učitelj odpelje do izhoda in učence opozarja na 
spoštovanje ukrepov. Učence iz OPB počakajo starši na ustreznem vhodu/izhodu ob uri, ki so 
jo posredovali ob prijavi na OPB.   
 

9.8. Čiščenje prostorov 
 
Šola zagotavlja, da so šolski prostori temeljito očiščeni z običajnimi sredstvi, ki jih sicer 
uporablja za čiščenje, dan pred ponovnim pričetkom pouka. 
 
Nadalje šola zagotavlja, da tekom trajanja pouka poteka redno čiščenje in razkuževanje 
površin. Po končanju pouka čistilke izvedejo temeljito čiščenje vseh prostorov v stalni uporabi  
z razkuževanjem miz, stolov, kljuk, ograj, držal in drugih površin, ki se jih učenci in zaposleni  
dotikajo. Površine, ki se jih dotikamo pogosteje, kot npr. kljuk, ograj, držal, stikal, potezne 



vrvice v toaletnih prostorih ipd., čistilke razkužujejo večkrat dnevno. V prostorih, ki niso v stalni 
uporabi, se razkuževanje tovrstnih površin opravi enkrat dnevno, ob koncu pouka.  
 
Čistilke imajo zagotovljeno zadostno količino ustreznih razkužil in osebne varovalne opreme. 

 

9.9. Drugi ukrepi 
 
Šola bo v 2 (dveh) dneh pred ponovnim pričetkom pouka poskrbela za intenzivno izpiranje 
vodovodnega omrežja tako, da se poveča pretok pitne vode v vodovodnem omrežju na vseh 
pipah v stavbi za najmanj 15 minut. Poleg tega bo šola izvajala redna preventivna izpiranja 
vodovodnega omrežja tudi nadalje, vsak konec tedna. 
 
Hišnik vsake 14 dni sname in očisti mrežice in druge nastavke vseh pip in jih očisti vodnega 
kamna in drugih oblog. 

 

9.10. Šolska kuhinja in jedilnica ter proces prehranjevanja 
 
Tako za matično šolo kot podružnico velja, da v času izvajanja po teh pravilih: 

- Malica je večinoma enoporcijsko pripravljena. 
- Kosilo je organizirano za vse prijavljene učence.  
- Zajtrk in popoldanska malica sta organizirana za prijavljene učence. 

 
 
Zaposleni v kuhinji morajo obvezno nositi zaščitno masko ves čas, ko so v kuhinji. Delovna 
oblačila so dolžni zamenjati vsak dan, oprati jih je potrebno vsaj pri 60°C. 
 
Zaposleni v kuhinji si morajo redno umivati roke. Obvezno je redno čiščenje in po potrebi 
razkuževanje površin in pultov.  Medosebna razdalja med zaposlenimi je 1,5 – 2,0 m. 
 
V jedilnici se postreže izključno kosilo. Ob prihodu v učilnico si učenci umijejo roke, enako ob 
odhodu iz nje. V jedilnici je lahko maksimalno toliko učencev, da je zagotovljena medosebna 
razdalja 1,5 – 2,0 m in da ima vsak učenec na vsaki strani po dva prazna stola. Za to so 
odgovorni dežurni učitelji, ki ne smejo spustiti v jedilnico učencev, dokler se mesto ne sprosti. 
Vsi stoli, ki se v jedilnici smejo uporabljati, so vidno označeni. 
 
Med izmenjavo učencev v učilnici je potrebno jedilnico temeljito prezračiti, mize, stole in 
pladnje pa razkužiti. 
 
Kuhinjsko osebje pladnje razkužuje najmanj 2x dnevno oziroma po potrebi v odvisnosti od 
rabe tudi večkrat. 
 
Šola naredi nov razpored uporabe šolske jedilnice glede na število učencev, ki kosijo v šoli. 
Z razporedom seznani učence. Pri izdajnem pultu se morajo učenci držati talnih označb za 
medsebojno razdaljo. Poti vstopa in izstopa se ne križajo, temveč potekajo po označenih 
koridorjih. 
 
 
 



9.11. Zaposleni 
 
Za zaposlene velja smiselno enako pravilo – upoštevanje medsebojne razdalje 1,5 – 2,0m; v 
zbornici mora imeti zaposleni na vsaki strani en stol prost; v zbornici je hkrati lahko le toliko 
zaposlenih, da lahko ohranjajo predpisano razdaljo. V kabinetih zaposleni skrbijo za ustrezno 
razdaljo in uporabljajo zaščitno masko. 
 
Tudi v drugih prostorih (sanitarije, hodniki, skupni prostori) zaposleni spoštujejo fizično 
distanco. 
 
Zaposleni praviloma ne sestankujejo v živo (razen zaradi urgentne situacije lahko, vendar na 
varnostni razdalji), svoje medsebojne dogovore sklenejo po telefonu, elektronski pošti, 
videokonferenci ali z uporabo eAsistenta.   Avtomat za napitke se uporablja ob upoštevanju 
higienskih pravil. 

10.ODZIVANJE V PRIMERU POJAVA SUMA IN POTRJENEGA PRIMERA 
OKUŽBE S SARS-CoV-2 
 

10.1 Sum okužbe pri učencu 
 Če zboli učenec z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19, šola v skladu 

s šolskimi pravili obvesti starše. Učenec počaka starše v izolaciji. 

 Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe 
(zaščitna maska, medosebna razdalja, higiena rok itd.). 

 Učenec naj uporablja samo določene sanitarije in umivalnik, ki naj ga v tem času ne 
uporablja nihče drug. 

 Starši učenca se posvetujejo z izbranim osebnim zdravnikom učenca. 

 Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa negativen, oseba dobi 
navodila za zdravljenje od izbranega zdravnika in preiskava na covid-19 je zaključena. 
Ukrepi znotraj vzgojno-izobraževalnega zavoda niso predvideni. 

 Če zdravnik napoti učenca na testiranje in je izvid testa pozitiven, oseba dobi navodila 
za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o tem obvestijo vzgojno-
izobraževalni zavod skladno z dogovorjenim postopkom obveščanja. Vodstvo 
vzgojno-izobraževalnega zavoda postopa skladno z usmeritvami v aktualnih navodilih 

za odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 

(https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje). 

 Prostore vzgojno-izobraževalnega zavoda, kjer se je gibal oboleli učenec s 
covidom-19, je treba temeljito prezračiti ter očistiti in razkužiti predvsem površine, ki 
se jih je oseba dotikala (pipe, vrvica v WC-ju, kljuke vrat itd.). Priporočila so dostopna 
na: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-

ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval. 

 

 

10.2  Odzivanje na potrjen primer okužbe 
Aktualna navodila za odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2 so objavljena na 
spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje. Ob vsaki spremembi navodil bo 
Nacionalni inštitut za javno zdravje obvestil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki 
bo z okrožnico obvestilo ravnatelje vzgojno-izobraževalnih zavodov. 
 

https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-katerih-se-je-zadrzeval
https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje


11.SPREJEM, UPORABA, VELJAVNOST 
 
Ta pravila je sprejel učiteljski zbor OŠ Sava Kladnika Sevnica. Pravila pričnejo veljati s 1. 9. 2021. 
Posamezne spremembe veljajo z dnem, ko so objavljene na spletni strani šole, bodisi v sklopu 
popravljenih Pravil bodisi posamično. 
  
V času uporabe teh pravil se  zaradi prilagoditev okoliščinam, nastalim zaradi višje sile, lahko 
začasno smiselno spremenijo Pravila hišnega reda, katerih sprejem in sprememba je v 
pristojnosti ravnatelja šole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


